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15ο ΡΑΛΛΥ “24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑ∆Α”
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν 46 πληρώµατα στο Marathon Beach Hotel στη Νέα Μάκρη, µε
γυαλισµένα, ετοιµοπόλεµα αυτοκίνητα και πολλή αποφασιστικότητα εκκίνησαν στις 11:00 για το 15ου
Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα». ∆υστυχώς πολύ γρήγορα βγήκαν εκτός αγώνα λόγω βλάβης οι
Κατσούρης/Παπαδόπουλος µε το πανέµορφο Alpine A310 και παραλίγο να εγκαταλείψουν και οι
Κοµνηνός/Ατσαλης/Toyota Corolla GT που όµως τελικά κατάφεραν να τερµατίσουν και να διακριθούν.
Με σύµµαχο τον καλό καιρό τα πληρώµατα εκτέλεσαν τις ειδικές διαδροµές «Σκούρτα», «Θίσβη» και την
απαιτητική «Χαιρώνεια» και άρχισαν να φτάνουν µετά τις 15:30 στην Αράχωβα. Εκεί έγιναν δεκτοί µε
ενθουσιασµό και ξεκουράστηκαν µέχρι τις 17:00.
O αγώνας συνεχίστηκε µε τις ειδικές «Τριταία», «Προσήλιο» και «Χάνι Ζαγκανά 1», όπου τα φαβορί
άρχισαν να ξεχωρίζουν. Η νύχτα είχε αρχίσει ήδη να πέφτει και µετά την τελευταία ειδική του 2ου σκέλους,
τη «Σουβάλα», τα αυτοκίνητα µαζεύτηκαν στη φιλόξενη Αµφίκλεια έξω από τον πασίγνωστο «Μερεντίτη»
για 3ωρη ανασυγκρότηση. Η Αµφίκλεια βρήκε τους καταπληκτικούς Κωστούλα/Σαβαίδη/BL Mini να
προηγούνται µε µικρή διαφορά από τους διώκτες τους Κατσαούνη/Μανσόλα/Porsche 911 &
Τσάδαρη/Πετρόπoυλο/Porsche 911, ενώ κάποια από τα φαβορί όπως οι Μητρόπουλος/Μπουνάζος/Ford
Escort αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν λόγω µηχανικής βλάβης.
Στις 23:00 άναψαν οι προβολιέρες για τα νυχτερινά σκέλη και η διαδροµή συνεχίστηκε προς Θερµοπύλες
και την Ειδική «Μπράλος». Μετά από σύντοµη στάση στη γραφική Παύλιανη άρχισε ο αγώνας να αγριεύει
µε τις απαιτητικές ειδικές «Βίνιανη» και «Χάνι Ζαγκανά 2». Στις 03:00 τα πληρώµατα σταµάτησαν για
σύντοµη ξεκούραση στην Αµφίκλεια.
Στις 04:30 επανεκκίνησε ο αγώνας µε τελικό προορισµό την Ακρόπολη. Αµέσως µετά την Αµφίκλεια
βρισκόταν η «πονηρή» ειδική «Τιθορέα» που έβγαλε δυνατά πληρώµατα όπως τους
∆ελαπόρτα/Βιτάλη/Mercedes W116 και Παπαδόπουλο/Γεωργακόπουλο/BL Mini εκτός διάκρισης. Μετά την
πρωινή ειδική «Αγ.‘Αννα» και πολλές περιπέτειες µέσα στα ∆ερβενοχώρια και τη Φυλή, 40 «ηρωικά»
πληρώµατα κατάφεραν από τις 9:00 έως 10:00 να τερµατίσουν στους πρόποδες του Ιερού Βράχου της
Ακρόπολης, δικαιώνοντας για ακόµα µία χρονιά τον θρύλο του «24 Ώρες Ελλάδα» σαν το πιο “cult”
Regularity ράλλυ στην Ευρώπη.
Τελικά η νύχτα φέρνει πάντα ανατροπές και οι Κατσαούνης/Μανσόλας/Porsche 911 κατάφεραν να
νικήσουν για ακόµα µία χρονιά. Οι Μπέντας/Γεώργακας/Ford Escort πήραν το αίµα τους πίσω για την
περυσινή ατυχία τους και τερµάτισαν δεύτεροι, ενώ οι Τσάδαρης/Πετρόπoυλος/Porsche 911 κατέκτησαν
πανάξια την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.
Την ∆ευτέρα στις 21:00 έγινε η απονοµή των επάθλων και παρατέθηκε δείπνο για τους αγωνιζόµενους και
τα µέλη της οργάνωσης στο εντευκτήριο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων.
Ο Σ.Ι.Σ.Α ευχαριστεί τους µεγάλους χορηγούς MARATHON BEACH HOTEL COMPLEX, την εφηµερίδα
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» και το ξενοδοχείο «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ» στην Αµφίκλεια. Επίσης ευχαριστεί τους
υποστηρικτές All4add, SP Tableware, το ∆.∆. Αµφίκλειας και φυσικά όλους τους κριτές & χρονοµέτρες που
µόχθησαν για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση του αγώνα. Επίσης ευχαριστούµε τις λέσχες & οµάδες ΦΙΛΠΑ,
ΦΑΕΘΩΝ, ΣΟΑΙΣΤΑ, ΕΛΠΑ, ΑΡΣΟΕ, ΕΛΟΑΜ, ΕΛΚΑ, MOTORMAN, PAPADOPOULOS RACING
EXHAUSTS & ATHENS AUTOTECH για τη συµµετοχή τους.
Σας περιµένουµε στις 12-13 Οκτώβριου 2013 για το 16ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» που θα ακολουθήσει
θρυλικές διαδροµές µεγάλων ράλλυ του παρελθόντος στην Πελοπόννησο.
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