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ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 27-28 ΜΑ’Ι’ΟΥ 2017   
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 3 
 

        Πάτρα  23-5-2017 
 

Ο αγώνας «39ο ΡΑΛΛΥ ΑΧΑΙΟΣ» που διοργανώνει ο Α.Ο.Π. το Σάββατο και την 
Κυριακή 27-28 ΜΑ’Ι'ΟΥ 2017 θα έχει κέντρο την ΠΑΤΡΑ και την Ιστορική πόλη 
των Καλαβρύτων και θα διεξαχθεί στα όρια της επαρχίας ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. 
 
Ο αγώνας περιλαμβάνει 3 ειδικές διαδρομές, από τις οποίες οι 2 είναι 
επαναλαμβανόμενες. 
Ο Α. Ο. Π. ενημερώνει τους φίλους θεατές για το πρόγραμμα του αγώνα. 
 
Το Σάββατο 27 ΜΑ’Ι’ΟΥ 2017 ώρα 15.00 θα δοθεί από την πλατεία Β. Γεωργίου 
‘Α στην Πάτρα η εκκίνηση των αυτοκινήτων. 
Ο τερματισμός θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑ’Ι’ΟΥ 2017 και ώρα 12.40 στην  
κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων. 
 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ [Ε.Δ] 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ   ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ   ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑ’Ι’ΟΥ 2017 
ΑΡΧΗ: Στην έξοδο του χωριού ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ 
ΤΕΛΟΣ: Στην είσοδο του χωριού ΜΑΝΕΣΙ 
ΩΡΑΡΙΟ Α΄ αυτοκινήτου: 16.00 
Οι δρόμοι θα κλείσουν στην κυκλοφορία 1 ώρα πριν από την εκκίνηση του πρώτου 
αυτοκινήτου. 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Από την αρχή και το τέλος της Ε.Δ. και τον επαρχιακό δρόμο προς 
Δεμέστιχα-Καρούσι-Μικρό Ποντιά. 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓ.ΛΑΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑ’Ι’ΟΥ 2017 
ΑΡΧΗ: Στην είσοδο της Ι.Μ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ 
ΤΕΛΟΣ: Στην διασταύρωση προς ΠΡΙΟΛΙΘΟ 
ΩΡΑΡΙΟ Α΄ αυτοκινήτου: 09.09  την πρώτη φορά και 11.24 την δεύτερη. 
Οι δρόμοι θα κλείσουν στην κυκλοφορία 1 ώρα πριν από την εκκίνηση του πρώτου 
αυτοκινήτου. 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Από την αρχή και το τέλος της Ε.Δ. 
 
 
 



 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 27-28 ΜΑ’Ι’ΟΥ 2017 
 
ΑΡΧΗ: Στην έξοδο του χωριού ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ 
ΤΕΛΟΣ: Στην είσοδο του χωριού ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 
ΩΡΑΡΙΟ Α΄ αυτοκινήτου: 16.58 το ΣΑΒΒΑΤΟ. Την ΚΥΡΙΑΚΗ 09.37 την πρώτη φορά και 
11.52  την δεύτερη. 
Οι δρόμοι θα κλείσουν στην κυκλοφορία 1 ώρα πριν από την εκκίνηση του πρώτου 
αυτοκινήτου. 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Από την αρχή και το τέλος της Ε.Δ., και τον δρόμο από Τριπόταμα Ηλείας. 
 
Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι θα κλείσει η 
κυκλοφορία σε τμήματα των επαρχιακών οδών στον Νομό Αχαΐας στα πιο κάτω σημεία. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΙΟΥ 2017 
Από την έξοδο του χωριού  ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ   ως  την είσοδο του χωριού  ΜΑΝΕΣΙ  
από 15.00  ως και 17.30 
 
Από την έξοδο του χωριού ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ  ως και την είσοδο του χωριού  
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ   από 16.00  ως και 18.30 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017 
 
Από το σημείο μετά την  είσοδο  της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ  έως την 
διασταύρωση προς ΠΡΙΟΛΙΘΟ  από 08.00  έως  13.00 
 
Από την έξοδο του χωριού ΠΡΙΟΛΙΘΟΣ  ως  την είσοδο του χωριού  ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ   
από 08.30  ως  13.30 
 

Παρακαλούνται οι φίλοι θεατές να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που θα βρούν 
μέσα στο έντυπο των συμμετοχών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με ασφάλεια. 
Επίσης τους παρακαλούμε να υπακούουν στις οδηγίες των υπεύθυνων Κριτών και της 
Αστυνομίας. 
 

  

                                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Α. Ο. Π. 


