
50 Χρόνια 

Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ
1972-2022



Φέτος γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από το πρώτο Διεθνές Ράλλυ 
ΦΙΛΠΑ τον Μάιο του 1972!  

Σε αυτά τα χρόνια, χιλιάδες χιλιόμετρα έχουν γραφτεί στα 
ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, πολλά πληρώματα συμμετείχαν 
από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενώ τα κλασικά αυτοκίνητα που 
περιηγήθηκαν στους ελληνικούς δρόμους είναι απερίγραπτης 
ομορφιάς! 

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος και οι άνθρωποι που 
συντόνισαν τα Ράλλυ, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία σε αυτή 
την μακρά πορεία του Διεθνούς Ράλλυ.

Έζησαν αλησμόνητες στιγμές μέσα από την αγάπη τους για τα 
ταξίδια και τα κλασικά αυτοκίνητα!

Σας προσκαλούμε να γίνετε συνέχεια αυτής της φωτεινής 
ιστορίας…



50ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ
29 Σεπτεμβρίου – 02 Οκτωβρίου 2022

Καλαμάτα



Αγαπημένος προορισμός η Πελοπόννησος, με πολλές δυνατότητες και 
διαδρομές απαράμιλλης ομορφιάς. Επίκεντρο της εκδήλωσης είναι η 
Καλαμάτα όπου εκεί θα είναι η διαμονή και το ορμητήριο για τις 
διαδρομές της δεύτερης και τρίτης μέρας. Διαμονή στο Elite City Resort 
Kalamata.

https://www.elite.com.gr/el/


Η μεγάλη πόλη της Καλαμάτας, υπόσχεται περπάτημα το 
βράδυ στα σοκάκια της με πολλές γαστρονομικές επιλογές, 
ενώ στο ξενοδοχείο θα βρείτε την κατάλληλη ατμόσφαιρα για 
ένα ποτό μετά από τα χιλιόμετρα της ημέρας.



Ημέρα 1η Πέμπτη 29/9

Κόρινθος – Σπάρτη
Καλαμάτα  

Πολύ κοντά στην Αθήνα, τα Ίσθμια θα 
φιλοξενήσουν ακόμη μια φορά την 
εκκίνηση του Ράλλυ. 

Πρώτος προορισμός η Σπάρτη και 
έπειτα ο επιβλητικός Ταΰγετος, 
υπόσχεται υπέροχες διαδρομές, μέσα 
από τα δάση και τα χωριά του για να 
φτάσουμε στο κλείσιμο της πρώτης 
μέρας στην Καλαμάτα και το check-in 
στο Elite City Resort.



Ημέρα 2η Παρασκευή 30/9

Καλαμάτα – Αρεόπολη  

Ακρ. Ταίναρο/Μαρμάρι  
Καλαμάτα

Εκκίνηση την Παρασκευή από την Καλαμάτα 
με κατεύθυνση την Αρεόπολη. Η καρδιά της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ένα από 
τα πιο γραφικά και χαρακτηριστικά χωριά της 
Μάνης.  

Τα επόμενα χιλιόμετρα μας οδηγούν στο 
Μαρμάρι και στο ακρωτήρι Ταίναρο το 
νοτιότερο τμήμα ηπειρωτικής Ελλάδας και 
επιστροφή στην Καλαμάτα. 



Ημέρα 3η Σάββατο 1/10

Καλαμάτα – Κορώνη  Φοινικούντα – Πύλος
Καλαμάτα  

Η τελική μέρα του ράλλυ περνάει από τις 
πράσινες, παραθαλάσσιες διαδρομές της 
Κορώνης και Φοινικούντας και φυσικά από την 
υπέροχη Πύλο, πριν τον μεγάλο τερματισμό του 
ράλλυ στην Καλαμάτα. 



Ημέρα 4η Κυριακή 2/10

Καλαμάτα – Αρχαία 
Μεσσήνη

Στο πολιτιστικό πλαίσιο της εκδήλωσης θα επισκεφθούμε την 
Αρχαία Μεσσήνη. Στην πορεία μας προς τα εκεί έχουμε 
προγραμματίσει μια ιδιαίτερη δοκιμασία. 

Θα υπάρξει ξεχωριστή αθλοθέτηση από τον Δήμο Μεσσήνης, ο 
οποίος θα προσφέρει κέρασμα και ξενάγηση στον αρχαιολογικό 
χώρο.



Χαρακτηριστικά

Συμμετοχή
Regularity, κατηγορία FIVA A Event. IR 81/2022
Κατηγορίες:
α) Classic Regularity: Μ.Ω.Τ., υποκατηγορίες Red (μέχρι 50km/h) & Green (μέχρι
48km/h)
β) Time Trophy, με χρόνο, λιγότερες Ε.Δ.Α.
γ) Touring Μ.Ω.Τ, λιγότερα χιλιόμετρα και Ε.Δ.Α.
Οι χρονομετρήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά από την εταιρία Anube Sport και τα
αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα online, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

Συνολικά χιλιόμετρα κάλυψης περίπου 800

Δεκτά να συμμετάσχουν είναι αυτοκίνητα κατασκευασμένα μεταξύ 1931 -1992 με κάρτα 
FIVA ή FIA σε ισχύ.

Το παράβολο συμμετοχής: 590 (μέλη) και € 640 (μη μέλη) και περιλαμβάνει 3 
διανυκτερεύσεις στο 4στερο Elite City Resort Kalamata, γκαλά απονομής για διμελές 
πλήρωμα, έξοδα διοργάνωσης και χρονομέτρησης, σνάκ, έπαθλα, αναμνηστικά 
εκδήλωσης, ασφαλιστική κάλυψη της εκδήλωσης.

Συμμετοχή, κανονισμός: info@philpa.gr +30 2106534700 & +30 2106006700 
www.philpa.gr

mailto:info@philpa.gr
http://www.philpa.gr/


Πρόγραμμα

Ημέρα 1, Πέμπτη 29/9

Κόρινθος START

Σπάρτη IN 

Σπάρτη OUT 

Καλαμάτα IN

Ημέρα 4, Κυριακή 2/10

Εκκίνηση από Καλαμάτα

προς Αρχαία Μεσσήνη

Επίσκεψη αρχαιολογικού 
χώρου

Ειδική βράβευση

Τέλος εκδήλωσης

Ημέρα 2, Παρασκευή 30/9

Καλαμάτα START

Αρεόπολη IN 

Αρεόπολη OUT 

Καλαμάτα IN

Ημέρα 3, Σάββατο 01/10

Καλαμάτα START

Πύλος IN 

Πύλος OUT 

Καλαμάτα IN

Απονομή / Gala



Ημέρα 1



Ημέρα 2



Ημέρα 3



50 χρόνια διαδρομές και εμπειρίες

50ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2022

Ομάδα Διεθνούς 2021


