
Δελτίο τφπου Ν° 2 

 

ε ςυμπλιρωςθ τθσ αρχικισ ανακοίνωςθσ, ςασ ενθμερώνουμε πωσ θ Α.Λ.Μ.Α. Αιγίου 

διοργανώνει το 1° Rally sprint Αιγίου που κα διεξαχκεί το αββάτο – Κυριακι 2-3 

Οκτωβρίου 2010 

Ο αγώνασ κα γίνει ςε μια από τισ καλφτερεσ ειδικζσ διαδρομζσ του Πανελλθνίου 

Πρωτακλιματοσ Rally ςτθν παςίγνωςτθ Φτζρθ (ελινοφντασ – Φτζρθ) μικουσ 16,5 

αγωνιςτικών χιλιομζτρων. 

 

Σο πρόγραμμα του αγώνα ζχει ωσ εξισ: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

- Ζναρξθ Εγγραφών υμμετοχισ : Δευτζρα 13 επτεμβρίου 2010 

 

- Λιξθ Εγγραφών υμμετοχισ : Παραςκευι 24-9-2010 και ώρα 22.00 

 

- Διανομι road book ςτουσ αγωνιηόμενουσ : Από Δευτζρα 27-9-2010 και ώρα 20.00 ςτθν 

Γραμματεία του αγώνα 

 

- Διανομι Εντφπων και Αρικμών υμμετοχισ : αββάτο 2-10-2010 και ώρα 16.00 – 18.00 

ςτουσ αγωνιηόμενουσ (ςτον ζλεγχο εξακρίβωςθσ)  

 

 

- Ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων : αββάτο 2-10-2010 και ώρα 19.00 

ςτο Δθμοτικό ςχολείο ΑΒΤΘΟΤ 

 

- Διοικθτικόσ ζλεγχοσ, ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ : άββατο 2-10-2010 και ώρα 16.00-18.00 

 

- Δθμοςίευςθ πίνακα εκκινοφντων : αββάτο 2-10-2010 και ώρα 19.00  

ςτθν γραμματεία του αγώνα. 

 

- Πανθγυρικι εκκίνθςθ : άββατο 2-10-2010 ώρα 20.00 

ςτθν ΑΒΤΘΟ. 

 

- Εκκίνθςθ αγώνα : Κυριακι 3-10-2010 ώρα 09.30 

 

- Σελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ : Κυριακι 3-10-2010 αμζςωσ μετά τον τερματιςμό 

του 2ου ςκζλουσ ςτο Park Ferme. 

- Δθμοςίευςθ αποτελεςμάτων : Κυριακι 3-10-2010, μια ώρα μετά τον τελικό 

τεχνικό ζλεγχο.  

- Απονομι επάκλων : Κυριακι 3-10-2010, μια ώρα μετά τθν 

δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων  

ςτθν ΑΒΤΘΟ Δ. ΤΜΠΟΛΙΣΕΙΑ 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

 



Η γραμματεία του αγώνα κα λειτουργεί: 

- τα γραφεία τθσ ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΤ Βασ. Κων/νου 7 ΑΙΓΙΟ. Σθλ και fax 2691028169, κινθτό 6944 

677669, από Δευτζρα 13 επτεμβρίου 2010 ζωσ και Παρααςκευι 

1 Οκτωβρίου 2010 και από ώρεσ 19.30 ζωσ 22.00. 

- το χώρο του ελζγχου εξακρίβωςθσ το άββατο 2-10-2010 και ςτον χώρο εκκίνθςθσ τθν 

Κυριακι 3-10-2010. 

Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθν γραμματεία του αγώνα για 

να παραλαμβάνουν τα δελτία πλθροφοριών. 

 

 

 

Σο παράβολο ςυμμετοχισ για τον αγώνα ορίηεται ςτα 200 ευρώ και θ Α.Λ.Μ.Α. ΑΙΓΙΟΤ 

παρζχει ςτουσ αγωνιηόμενουσ για το άββατο το βράδυ 2-10-2010 δωρεάν δίκλινο δωμάτιο 

ςε ξενοδοχείο. 

 


