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 ΡΑΛΛΥ ΑΧΑΙΟΣ     

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 21-22  ΜΑ'Ι'ΟΥ 2016 
 

 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 5 

 
          Πάτρα 20-5-2016 
 

Με τις συμμετοχές να έχουν φτάσει τις 24, το 38ο Ράλλυ Αχαιός μετράει αντίστροφα σε ώρες και 

όχι μέρες. Ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών έχει βάλει τα δυνατά του με την βοήθεια των μεγάλων 

χορηγών SEAJETS και ΛΟΥΞ Cola, για να φέρει εις πέρας με επιτυχία για άλλη μια χρονιά τον 

αγαπημένο μας αγώνα, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και την μεγάλη υποστήριξη από τον Δήμο Πατρέων. 

Πολλοί αναμένονται να είναι οι φίλοι θεατές που θα βρεθούν κοντά στα πληρώματα του αγώνα το 

Σάββατο 21 Μαΐου 2016 στην πλατεία Β. Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας και ώρα 16.00 έως 19.00, 

όπου θα διεξαχθεί ο Τεχνικός και ο Διοικητικός Έλεγχος του αγώνα, ενώ στις 20.30 το πρώτο αυτοκίνητο 

του αγώνα θα ανέβει την ράμπα της εκκίνησης σε πανηγυρικό κλίμα. 

Την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 το αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα διεξάγεται στις πολύ γνωστές 

ειδικές διαδρομές Σελινούντας και Φτέρη, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες από 2 φορές, και η 

εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου θα γίνει στις 09.51 και 10.19 αντίστοιχα για το πρώτο πέρασμα και 

12.37 και 13.05 για το δεύτερο.  

 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε το πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια σας ΦΙΛΟΙ ΘΕΑΤΕΣ, 

που για να βρίσκεστε εδώ σημαίνει ότι αγαπάτε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.  

 Θα πρέπει να παρακολουθείτε ΜΟΝΟ από τα σημεία που έχουν υποδείξει οι αρμόδιοι κριτές 

και η αστυνομία. 

 Να μην μετακινείσθε για κανένα λόγο μέσα στην ειδική διαδρομή μέχρι να περάσει το ουραγό 

αυτοκίνητο της οργάνωσης.  

 Αν αντιληφθείτε ότι συνέβη κάτι σε πλήρωμα του αγώνα, ειδοποιήστε τον πιο κοντινό σας 

αρμόδιο κριτή και μην επιχειρείτε ποτέ μόνοι σας.  

 Μην ανάψετε φωτιά και μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στο δάσος. 

 

 

Σας ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε τον αγώνα και τους αγαπημένους σας οδηγούς και μην ξεχνάμε ότι 

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. 
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