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34ο ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Λιγότερες από 50 μέρες απομένουν μέχρι το ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ, τον αγώνα με τον οποίο,
παραδοσιακά, πέφτει κάθε χρόνο η αυλαία των ασφάλτινων ράλλυ.
Η Οργανωτική Επιτροπή, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τη δεδομένη οικονομική κατάσταση,
επέλεξε την παραμονή του αγώνα στην περιοχή που τον έχει φιλοξενήσει ιδανικά τα τρία τελευταία
χρόνια, διατηρώντας στη διαδρομή του τις ίδιες γνωστές ειδικές, με την ποικιλία τους σε κλειστά
και τεχνικά κομμάτια, μέχρι και σε πατημένα με στροφές στο όριο.
Έτσι, το 34ο ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ θα διοργανωθεί από τη START LINE υπό την αιγίδα του Δήμου
Μεγαρέων και την υποστήριξη του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, της Δημοτικής Κοινότητας και του
Εμπορικού Συλλόγου Νέας Περάμου, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 με επίκεντρο το Λιμάνι της
Νέας Περάμου. Χορηγοί του αγώνα είναι οι ΑΤΤΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ, Υποστηρικτές το Ι.ΚΤΕΟ «Check
Point», τα Αμορτισέρ Bilstein, η Terra Sport και Χορηγοί Επικοινωνίας οι 4ΤΡΟΧΟΙ και το AQUA Net
Radio.
Ο αγώνας που προσμετρά στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ασφάλτου, στο Πρωτάθλημα Ράλλυ
Ιστορικών αυτοκινήτων και στο Έπαθλο Αττικής, μετά από σχετική απόφαση της ΕΠΑ την 8η
Οκτωβρίου 2013, θα μετρήσει και στο 49ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.
Οι τρεις γνωστές ειδικές διαδρομές του αγώνα Άγιος Ιωάννης, Ψάθα και Μελετάκι, θα
δώσουν και πάλι την ευκαιρία σε όσους αποφασίσουν να λάβουν μέρος, να βελτιώσουν τις ήδη
σπουδαίες επιδόσεις τους, προσφέροντας συγχρόνως εντυπωσιακά περάσματα στους πιστούς
φίλους του κλασικού αγώνα.
Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα ξεκινήσει από το Λιμάνι της Νέας Περάμου στις 09:30
το πρωί του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου 2013, ενώ το αγωνιστικό μέρος έχει ως εξής:
Ε.Δ.1 Άγιος Ιωάννης 1
10:13
Ε.Δ.2 Ψάθα 1
10:46
Ε.Δ.3 Μελετάκι 1
11:34
Ανασυγκρότηση Νέα Πέραμος 11:53
Ε.Δ.4 Άγιος Ιωάννης 2
13:26
Ε.Δ.5 Ψάθα 2
13:59
Ε.Δ.6 Μελετάκι 2
14:47
Τερματισμός Νέα Πέραμος
15:06
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 11/11 μέχρι την Παρασκευή
22/11. Οι αναγνωρίσεις θα γίνουν από τις 23/11 έως τις 29/11, ενώ ο Διοικητικός και Τεχνικός
Έλεγχος την Παρασκευή 29/11 στο Ι. ΚΤΕΟ «Check Point» στον Ασπρόπυργο (έξοδος 4 Αττικής
Οδού).
Περιμένουμε και φέτος να ευχαριστηθούμε τα γρήγορα και εντυπωσιακά περάσματα των
πληρωμάτων και είμαστε σίγουροι πως όλοι οι εμπλεκόμενοι, πληρώματα, θεατές και οργάνωση,
θα συνεργαστούμε με γνώμονα πάντα την ασφάλεια όλων, σε μια κοινή προσπάθεια για έναν
κυρίως ασφαλή, θεαματικό και ευχάριστο αγώνα, σε μια χρονική περίοδο που δε μας δίνονται και
πολλές ευκαιρίες να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Παραμένουμε στη διάθεση όσων θέλουν περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά 18:00 21:00 στα γραφεία του Σωματείου μας, Μιλτιάδου & Δημοκρατίας 47, Παλαιό Φάληρο ή στα
τηλέφωνα και φαξ 210 9812341 - 210 9821069 και στα 6944 308148 - 6977 660565.
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