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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (#2) 

Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων & Ιστορικών ‖ 1
ος

 γύρος 

Ανάβαση Διονύσοσ ‖ 30-31 Μαρτίοσ 2019 

 

Τα Supercars πάνε Διόνσσο! 

 

Απ’ επζείαο από ηηο κνλνκαρίεο ηνπο ζην Πξωηάζιεκα Ταρύηεηαο, νη αγωληζηηθέο 

Lamborghini Huracan, Ferrari 458 Challenge θαη κηα ζεηξά από άιια εμίζνπ 

εληππωζηαθά αγωληζηηθά απηνθίλεηα «κεηαθνκίδνπλ» από ηελ πίζηα ηωλ Μεγάξωλ 

ζηελ Αλάβαζε Δηνλύζνπ, γηα ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηνπ Valvoline Π.Π. Αλαβάζεωλ 

2019 ηελ νπνία δηνξγαλώλεη ην Σωκαηείν ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. ζηηο 30-31 Μαξηίνπ. 

 

Σν παξόλ ζηελ ηδηαίηεξα γξήγνξε, θαη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο άθξσο ηερληθή, 

δηαδξνκή ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηεο Πεληέιεο αλακέλεηαη λα δώζεη κηα πιεζώξα 

από αγσληζηηθά supercars πνπ εληάζζνληαη ζηελ πην εληππσζηαθή θαηεγνξία ησλ πην 

ηζρπξώλ απηνθηλήησλ, Formula Saloon - εθηηλάζζνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

ζπλαγσληζκνύ ζ’ απηήλ ζηα ύςε. 

 

Αιιά αθόκα θαη ζην άιιν άθξν, ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ απηνθηλήησλ, ε Αλάβαζε 

Δηνλύζνπ έρεη λα πξνζθέξεη ην ζπλαγσληζκό ζηα δέθαηα, ή αθόκα θαη εθαηνζηά ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ πνπ καο έρεη ζπλεζίζεη ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα ην ΟΑΑ Εληαίν 

Skoda - ζηελ πξώηε θεηηλή (δηπιή) ζπλάληεζε ηνπ ζεζκνύ κε ηα Skoda Fabia 1.2 

TSI. Καη βέβαηα, παξάιιεια, ηηο πξνζπάζεηεο πνιιώλ άθξσο αληαγσληζηηθώλ θαη 

ζεακαηηθώλ ζπλδπαζκώλ ζηηο θαηεγνξίεο Α, Ν, Ε θαη Ιζηνξηθώλ απηνθηλήησλ. 

 

Καζώο ε δηαδηθαζία δήισζεο ζπκκεηνρήο ζπλερίδεηαη, θαη αλακέλεηαη λα ιήμεη -

απαξέγθιηηα- ηα κεζάλπρηα ηεο Παξαζθεπήο 22/3, νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ όηη ν Δηνηθεηηθόο Έιεγρνο ζα γίλεη ππνρξεσηηθά ην απόγεπκα ηεο 

Παξαζθεπήο 29 Μαξηίνπ, ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. (Κύπξνπ 76, 

Πεξηζηέξη). Αληίζεηα, ν Σερληθόο Έιεγρνο ζα δηεμαρζεί ην πξσί ηνπ αββάηνπ 30/3, 

από ηηο 08:00 σο ηηο 10:00 π.κ., ζην ρώξν ησλ πηηο ηεο Αλάβαζεο ζηνλ νηθηζκό 

Αλαηνιή, πάλσ από ηε Νέα Μάθξε. 
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Η Αλάβαζε Δηνλύζνπ δηνξγαλώλεηαη γηα κία αθόκε θνξά κε ηελ αξσγή ηνπ Δήκνπ 

Μαξαζώλα, θαη ηελ πνιύηηκε ππνζηήξημε ησλ ρνξεγώλ ηεο, «Ρεθηηθηέ πέζηαι» θαη 

«Seat Μαθξήο Motorsport». Θπκίδνπκε όηη ην άββαην θαη Κπξηαθή 30-31 Μαξηίνπ 

ν δξόκνο ζα θιείζεη γηα ηνπο ζεαηέο ζηηο 9:00 ην πξσί. Σελ πξώηε κέξα νη 

Χξνλνκεηξεκέλεο Δνθηκέο ζα μεθηλήζνπλ ζηηο 11:00 π.κ., ελώ ηελ Κπξηαθή ην πξώην 

ζθέινο ηνπ αγώλα ζηηο 10:30 π.κ. αο πεξηκέλνπκε όινπο εθεί, γηα ηελ πξώηε 

Αλάβαζε ηνπ 2019! 

 

 

 
 

Γξαθείν Τύπνπ ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 


