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«4 Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας 13-14/4/2013»
Το ηλιόλουστο πρωινό του Σαββάτου της 13ης Απριλίου εκκίνησαν 50 αυτοκίνητα από τους πρόποδες
του ιερού βράχου της Ακρόπολης για το 4ο Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας. Ακολούθησαν οι δύο πρώτες
ειδικές διαδροµές του Αγ. Ιωάννης & Σχίνου και µέχρι το Λουτράκι είχαν ήδη σηµειωθεί οι πρώτες
εγκαταλείψεις, όπως αυτή του κρυφού φαβορί Λάγγα/Κατρέλου/Volvo 122.
Μετά από σύντοµη ανασυγκρότηση, τα αυτοκίνητα πέρασαν στην Πελοπόννησο και ακολούθησαν οι
τρείς συνεχόµενες ειδικές Γαλατάς, Στυµφαλία & Καλιανοί. Στη συνέχεια το γραφικό Λεβίδι υποδέχτηκε
τα πληρώµατα για τη µεγάλη ανασυγκρότηση της ηµέρας.
Ακολούθησαν δύο ακόµα ειδικές, η Εξοχή και η Καρυά, ενώ για τεχνικούς λόγους ακυρώθηκε η ∆ούκα
Βρύση που δυσκόλεψε οδηγούς & συνοδηγούς µε τις «σερπαντίνες» της. Αργά το απόγευµα άρχισαν να
καταφθάνουν τα πρώτα αυτοκίνητα στο όµορφο Ναύπλιο.
Η πρώτη µέρα βρήκε τους «αλάνθαστους» Κίκιζα/Χαδιώ/Porsche 911 να προηγούνται και τους
Μπέντα/Γεώργακα/Ford Escort και Χαρµάνη/Φουντελάκη/Alfa Romeo Giulia να ακολουθούν κατα
πόδας. Συγχαρητήρια αξίζουν όµως και στους Λουµίδη/Ασηµακόπουλο/Mercury Monterey,
Λουµίδη/Βενέρη/Cord Phaeton και Ντρέ/Χωριανόπουλο/Porsche που κατάφεραν & τερµάτισαν στο
Ναύπλιο µετά απο πολλά τεχνικά προβλήµατα.
Η δεύτερη µέρα ξεκίνησε στις 10 το πρωί µε κατεύθυνση προς το Άστρος και τις παρυφές του Πάρνωνα.
Μετά από δύο διπλές απαιτητικές ειδικές, Ελληνικό & Αγ. Πέτρο1 τα αυτοκίνητα ξαπόστασαν για λίγο
στο γοητευτικό Καστρί. Οι ειδικές συνεχίστηκαν µε καταιγιστικό ρυθµό και λίγο πριν τα Βούρβουρα το
κιβώτιο ταχυτήτων του Mini του Μητρόπουλο/Μπουνάζου παρέδωσε το πνεύµα. Μετά τον Αγ. Πέτρο 2
και µία µαγευτική διαδροµή τα πληρώµατα σταµάτησαν για µιά τελευταία ανασυγκρότηση στην
µαγευτική Καστάνιτσα. Ακολούθησαν τα 10 «φιδίσια» κατηφορικά χιλιόµετρα του Αγ. Ανδρέα και µετά
από τη συµπλήρωση 600 «αγωνιστικών» χιλιοµέτρων κατάφεραν να τερµατίσουν µόλις 34 πληρώµατα
στο πάντα φιλόξενο Αργος, όπου εκεί τα περίµενε ένα ζεστό καλωσόρισµα απο την λέσχη ΑΡΣΟΕ. Να
σηµειωθεί ότι συµµετείχαν και τρία τοπικά πληρώµατα του ΑΡΣΟΕ, τα οποία και διακρίθηκαν στις
κατηγορίες τους.
Μπορεί τα Porsche και τα Escort να «πέταγαν», αλλά τελικά µεσουράνησε ένα «αστέρι», η πανέµορφη
Mercedes 250 SL των Λάµαρη/Σαβούρη. Το «ασηµένιο βέλος» ξεπέρασε τα τεχνικά προβλήµατα που
είχε µε τα φρένα του και τερµάτησε τη δεύτερη µέρα χωρίς λάθη. Πολλά συγχαρητήρια αγίζουν και
στους Κίκιζα/Χαδιώ/Porsche 911 και Κονταράτο/Κονταράτου/Porsche 911 που ισοβάθµησαν στην
πρώτη θέση µε τους νικητές αλλα τελικά έχασαν λόγω παλαιότητας. Αξιοι συγχαρητηρίων είναι όλα τα
πληρώµατα που τερµάτισαν αλλά και αυτά που αγωνίστηκαν και εγκατέλειψαν χτυπηµενα απο βλάβες.
Την Τετάρτη 17/4 παρατέθηκε δείπνο στο εντευκτήριο της ΦΙΛΠΑ, όπου έγινε και η απονοµή επάθλων
στους νικητές της γενικής κατάταξης και την κατηγοριών του 4ου Κλασσικού Ράλλυ Ελλάδας.
Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους κριτές & χρονοµέτρες, τον ΣΟΑΙΣΤΑ, τις λέσχες AC3 &
ΑΡΣΟΕ για την υποστήριξη τους, καθώς και όλες τις οµάδες & συµµετέχοντες. Ραντεβού το 2014 στο 5ο
Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας.

