
 

Ανάβαςη Ριτςώνασ 2018 

Δελτίο Σφπου Νο 1: Ζρχεται! 

Λιγότερεσ από 40 θμζρεσ απομζνουν για τθν αγαπθμζνθ ανάβαςθ κεατών και αγωνιηομζνων! 
Η Ανάβαςη Ριτςώνασ (28-29 Απριλίου) αποτελεί το δεφτερο γφρο του Valvoline Πανελληνίου 
πρωταθλήματοσ Αναβάςεων, ζπειτα από τθν Ανάβαςθ Διονφςου και αναμζνεται να 
αποτελζςει και φζτοσ πόλο ζλξθσ για αρκετοφσ οδθγοφσ. Δεν είναι τυχαία θ αυξθτικι τάςθ που 
παρατθρείται ςτισ ςυμμετοχζσ τθν τελευταία τριετία, ενώ και τθ φετινι χρονιά οι ςυμμετοχζσ 
προβλζπεται να ξεπεράςουν τισ 100! Μοναδικι αλλαγι ςε ςχζςθ με τα τελευταία χρόνια είναι 
το γεγονόσ πωσ ο αγώνασ μετακινικθκε ςτα τζλθ Απρίλθ, με τθ διαδρομι να παραμζνει θ ίδια, 
μικουσ 3100 μζτρων.  

Όπωσ ςυμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τόςο ο Δήμοσ Χαλκιδζων, όςο και ο Δημοτικόσ 

Οργανιςμόσ Άθληςησ Πολιτιςμοφ Περιβάλλοντοσ Χαλκίδασ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.), κα ςτθρίξουν 

ζμπρακτα το ςθμαντικό αυτό γεγονόσ για τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Χαλκίδασ. Παράλλθλα, για 

τρίτθ ςυνεχι χρονιά, ο αγώνασ τθσ Κυριακισ κα μεταδοκεί ηωντανά από το STAR Κεντρικισ 

Ελλάδασ που εκπζμπει πανελλαδικά. Τποςτθρικτισ του αγώνα είναι το myKTEO (Όμιλοσ 

Επιχειριςεων Μ.Γ. Θαλάςςθ). 

Σο πρωί του αββάτου 28 Απριλίου και ςυγκεκριμζνα ςτισ 10.30 είναι προγραμματιςμζνεσ να 
διεξαχκοφν οι χρονομετρημζνεσ δοκιμζσ, ενώ νωρίτερα (08.00-09.30) κα ζχει προθγθκεί ο 
τεχνικόσ ζλεγχοσ των αυτοκινιτων. Σα δφο ςκζλη του αγώνα κα πραγματοποιθκοφν τθν 
Κυριακή 29 Απριλίου ςτισ 10.30.  

Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ κα γίνονται δεκτζσ από τθ Δευτζρα 9 Απριλίου ζωσ τθν Παραςκευή 
20 Απριλίου και ώρα 22.00.  

 

Σο πρόγραμμα τθσ Ανάβαςθσ Ριτςώνασ ζχει ωσ εξισ: 

Ζναρξθ Εγγραφών υμμετοχισ: Δευτζρα 09.04.18 (ώρα 18:00) 

Λιξθ Εγγραφών υμμετοχισ: Παραςκευι 20.04.18  (ώρα 22.00) 

Διανομι Εντφπων και αρικμών υμμετοχισ: άββατο 28.04.18 (ώρα 08.00-09.30) 

Διοικθτικόσ & Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ: άββατο  28.04.18 (ώρα  08.00 – 09.30) 

Δθμοςίευςθ Πίνακα Εκκινοφντων: άββατο 28.04.18 (ώρα 10.00) 

Κλείςιμο Δρόμου: άββατο 28.04.18 (ώρα 09.30) 



Τποχρεωτικι Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων:  άββατο 28.04.18 (ώρα 10.10)  

Ζναρξθ Χρονομετρθμζνων Δοκιμών: άββατο 28.04.18 (ώρα 10.30) 

Κλείςιμο Δρόμου: Κυριακι 29.04.18 (ώρα 09.30) 

Εκκίνθςθ Αγώνα: Κυριακι 29.04.18 (ώρα 10.30) 

Σελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ: Κυριακι 29.04.18 μετά τθ λιξθ του 2ου  ςκζλουσ 

Δθμοςίευςθ Αποτελεςμάτων: Κυριακι 29.04.18 (μιςι ώρα μετά το τζλοσ του β’ ςκζλουσ) 

Απονομι Επάκλων (ο χώροσ κα ανακοινωκεί): Κυριακι 29.04.18 (1 ώρα μετά τθ δθμοςίευςθ 

των αποτελεςμάτων) 

 

Η Γραμματεία και το Γραφείο Σφπου του αγώνα κα λειτουργοφν: 

- Μζχρι τθν Παραςκευι 27.04.18 ςτα γραφεία του Α..Μ.Α, Αχαρνών 70, Κθφιςιά,  

τθλ.210 80 87 267, fax: 210 80 87 269 

- Σο άββατο 28.04.18 & τθν Κυριακι 29.04.18 ςτο χώρο τθσ αφετθρίασ 

Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγώνα για να 

παραλαμβάνουν τα Δελτία Πλθροφοριών. 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 80 87 267, 6931845991. 

 

Ενθμερωκείτε για όλα τα τελευταία νζα τθσ Ανάβαςθσ Ριτςώνασ, μζςα από τθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα και τθ ςελίδα του αγώνα ςτο Facebook. 

Ιστοσελίδα αγώνα: https://agonistiko.gr/home/activity/35-anavasi-ritsonas-2018 

Facebook: https://www.facebook.com/RitsonaHillclimb/ 

 

Απόςτολοσ Παλάτοσ 

Γραφείο Σφπου 

Αγωνιςτικό ωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητιςμοφ (ΑΜΑ) 
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