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Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων & Ιστορικών ‖ 1
ος

 γύρος 

Ανάβαση Διονύσοσ ‖ 30-31 Μαρτίοσ 2019 

 

Ο Διόνσσος ανοίγει την ασλαία των Αναβάσεων στις 30-31 Μαρτίοσ 

 

Η Ανάβαζη Διονύζοσ καθιερώνεηαι πλέον ως η μεγάλη γιορηή ποσ ανοίγει ηο 

Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Αναβάζεων. Σηον ηέηαρηο τρόνο ηης αναβίωζής ηης, έπειηα 

από 40 τρόνια, θα κάνει ηο ίδιο και θέηος, ζηην κλαζζική διαδρομή ηης αναηολικής 

ράτης ηης Πενηέλης, ζηις 30-31 Μαρηίοσ 2019. 

 

Η κεηάζεζε ηνπ αγώλα θαηά κία εβδνκάδα κεηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία 

ηεο θεηηλήο Πξνθήξπμεο, θαηέζηε γηα ην Σσκαηείν ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. αλαπόθεπθηε ιόγσ 

εθδειώζεσλ πνπ δηνξγαλώλεη ν Δήκνο Μαξαζώλα ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ενξηήο 

ηεο 25εο Μαξηίνπ. 

 

Έηζη, ην δηήκεξν 30-31 Μαξηίνπ, ε ηδηαίηεξα γξήγνξε θαη αλά ζεκεία άθξσο ηερληθή 

δηαδξνκή ησλ 5,5 ρηιηνκέηξσλ, ζα ππνδερζεί θαη θέηνο ηνπ αγσληδόκελνπο ηνπ Π.Π. 

Αλαβάζεσλ, ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ, θαζώο θαη 

ηνπο νδεγνύο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ΣΟΑΑ Εληαίνπ Skoda 2019 - ηνπ νπνίνπ ε 

Αλάβαζε Δηνλύζνπ επίζεο αλνίγεη ηελ απιαία, κε ηνλ 1ν θαη 2ν θεηηλό γύξν ηνπ. 

 

Πξνζεγγίδνληαο πέξζη ηξηςήθην αξηζκό ζπκκεηνρώλ, θαη μεπεξλώληαο ηνλ έλαλ 

ρξόλν λσξίηεξα, ε Αλάβαζε Δηνλύζνπ ζα πξνζθέξεη θαη θέηνο ηδηαίηεξεο 

ζπγθηλήζεηο από ηνπο ηαρύηεξνπο νδεγνύο ηνπ ζεζκνύ κε νξηζκέλα άθξσο ζεακαηηθά 

απηνθίλεηα, θαζώο θαη από ηνλ ηδηαίηεξα απξόβιεπην ζπλαγσληζκό ζηα δέθαηα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ κεηαμύ ησλ αγσληδόκελσλ ηνπ Εληαίνπ πξσηαζιήκαηνο. 

 

Όπσο πάληα, ν ρώξνο ησλ πηηο ζα βξίζθεηαη ζηνλ θηιόμελν νηθηζκό ηεο Αλαηνιήο, 

πάλσ από ηε Νέα Μάθξε, θαη πξνο ηνλ Άγην Πέηξν ηεο Πεληέιεο. Λίγεο δεθάδεο 

κέηξα πην πάλσ ζα βξίζθεηαη ην ζεκείν ηεο εθθίλεζεο ηεο Αλάβαζεο, ζηελ νπνία νη 

αγσληδόκελνη ζα κπνπλ ζηηο 11:00 π.κ. ηνπ Σαββάηνπ 30/3 γηα ηηο ρξνλνκεηξεκέλεο 
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δνθηκέο, θαη ζηηο 10:30 ην πξσί ηεο Κπξηαθήο 31/3 γηα ην πξώην από ηα δύν Σθέιε 

ηνπ αγώλα. Καη ηηο δύν εκέξεο ν δξόκνο ζα θιείζεη γηα ην θνηλό ζηηο 8:15 π.κ. 

 

Η προθεζμία δήλωζης ζσμμεηοτής λήγει ηην Παραζκεσή 22 Μαρηίοσ 

 

Οη αγσληδόκελνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Αλάβαζε Δηνλύζνπ 

πξέπεη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο Παξαζθεπήο 22/03 ζην 

Σύζηεκα Δηαδηθηπαθήο Δηαρείξηζεο Aγώλσλ (ΣΔΔΑ) ηεο ΟΜΑΕ, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε e-omae-epa.gr. 

 

H Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα ζα ιεηηνπξγεί ζηα γξαθεία ηνπ Σσκαηείνπ «ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.» 

(Κύπξνπ 76, Πεξηζηέξη, Δεπηέξα-Τεηάξηε-Παξαζθεπή ζηηο 18:00-21:00) σο ηελ 

Παξαζθεπή 29 Μαξηίνπ 2018. Τν Σάββαην θαη ηελ Κπξηαθή 17-18 Μαξηίνπ ζα 

ιεηηνπξγεί ζην ρώξν ησλ pits ζηελ πεξηνρή Αλαηνιή Νέαο Μάθξεο. 

 

 
Γραθείο Τύποσ ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 


