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“Ράλλυ αλαμίνασ 2020” 

20/9/2020 
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Ο φλλογοσ Ιδιοκτθτών πόρ Αυτοκινιτων με τθν υποςτιριξθ του Διμου αλαμίνασ, διοργάνωςε τθν 
Κυριακι 20 επτεμβρίου το Ράλλυ αλαμίνασ 2020.  
Ο αγώνασ είχε ενταχκεί ςτα πλαίςια του εορταςμοφ τθσ επετείου των 2500 ετών από τθ ναυμαχία τθσ 
αλαμίνασ και είχε ςαν υποςτθρικτζσ τθν εταιρεία TL Motors, τθν Κοινοπραξία Πορθμείων αλαμίνασ 
"Αγιοσ Νικόλαοσ" και τα Ναυπηγία Κυνοςοφρασ. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ διινυςαν περίπου 82 χιλιόμετρα απλισ πλοιγθςθσ αλλά και ειδικών διαδρομών 
ακριβείασ και είχαν τθν ευκαιρία να απολαφςουν τισ ομορφιζσ του νθςιοφ.  
Σα 79 πλθρώματα που διλωςαν ςυμμετοχι επαλικευςαν τισ προςδοκίεσ μασ και για μία ακόμθ φορά, το 
κλίμα ιταν φιλικό και θ διάκεςθ των πλθρωμάτων άριςτθ. τθ εκκίνθςθ του αγώνα υπιρχε μεγάλο 
ενδιαφζρον και ενκουςιαςμόσ από τουσ  κεατζσ, κατοίκουσ και επιςκζπτεσ του νθςιοφ, που ζβλεπαν τα 
ιςτορικά αυτοκίνθτα από κοντά, τθρώντασ πάντοτε τα μζτρα που επιβάλλει θ πολιτεία για τον Covid 19. 
 
Ο αγώνασ ξεκίνθςε ςτισ 12:00 ακριβώσ με τθ κατθγορία Touring Trophy και ςτισ 12:42 εκκίνθςε το πρώτο 
αυτοκίνθτο τθσ κατθγορίασ Regularity. Σα πλθρώματα τθσ κατθγορίασ Touring Trophy ζπρεπε να 
εκτελζςουν 3 ειδικζσ διαδρομζσ ακριβείασ και τα πλθρώματα Regularity 4 ειδικζσ διαδρομζσ ακριβείασ.  
Ο αγώνασ διεξιχκθ με όλα τα μζτρα αςφαλείασ που προβλζπονται από τθν πολιτεία για τον Covid 19 και 
ςφμφωνα με τθν άδεια που μασ είχε χορθγθκεί.     
 
Οι νικθτζσ τθσ Regularity κατηγορίασ και νικθτζσ του αγώνα ιταν οι: 

- Βαξεβανίδθσ Γιώργοσ - Βαξεβανίδθσ Ηλίασ με VW GOLF II,  
- δεφτεροι οι Σρίκαρδοσ Δθμιτρθσ - Χατηισ Χριςτοσ με PORSCHE 944  
- και τρίτοι οι Θεοδοςίου Γιώργοσ - Λοφμοσ Γιώργοσ με ALFA ROMEO GTV  

 
Οι νικθτζσ τθσ κατθγορίασ Touring Trophy ιταν οι:  

- Κυρανάσ Ιωάννθσ - Βαρβαρζςςοσ Αλζξθσ με CITROEN DS,  
- δεφτεροι οι Λαγάκθσ Ιωςιφ - Σςαλίκθσ Νικιτασ με LANCIA THEMA 8.32  
- και τρίτοι οι Χατηθγεωργίου Αναςτάςιοσ - Χριςτοδοφλου Διμθτρα με ALFA ROMEO ALFASUD 

SPRINT 
 
Η γενικι κατάταξθ και οι νικθτζσ των επι μζρουσ κατθγοριών είναι αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
υλλόγου. 
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Ο .Ι..Α. ευχαριςτεί κερμά το Δήμο αλαμίνασ, τθν TL MOTORS, τθν Κοινοπραξία Πορθμείων αλαμίνασ 
"Άγιοσ Νικόλαοσ" και τα Ναυπηγία Κυνοςοφρασ για τθν αμζριςτθ ςυμπαράςτάςθ και υποςτιριξι τουσ 
ςτον αγώνα αυτό.  
Ευχαριςτοφμε επίςθσ κερμά τθν Ελλθνικι Αςτυνομία για τθ ςυνδρομι τθσ ςτθν ομαλι διεξαγωγι τθσ 
εκδιλωςθσ και το Λφκειο Ελλθνίδων αλαμίνασ για το υπζροχο πρόγραμμα με παραδοςιακοφσ χοροφσ 
που μασ χάριςε κατα τθ διάρκεια τθσ τελετισ απονομισ των κυπζλλων.  
Ευχαριςτοφμε όλουσ τουσ κριτζσ, τουσ χρονομζτρεσ και τθ γραμματεία τθσ οργάνωςθσ για τθν βοικειά 
τουσ κακώσ επίςθσ και όλα τα πλθρώματα, παλαιά και νζα, που μασ τίμθςαν με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον 
αγώνα αυτό.  
Επόμενο ραντεβοφ ςτον δυςκολότερο αγώνα τθσ χρονιάσ, ςτο 23ο Ράλλυ «24 Ώρεσ Ελλάδα». 


