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Με 70 συµµετοχές!  
 
Προ των πυλών βρίσκεται το 30ο Ράλλυ Φθιώτιδος που διοργανώνει 
η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαµίας στις 19-20 Ιουνίου, µε τον 
αριθµό συµµετοχών να αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή χρονιά, 
αγγίζοντας τις 70! Όσοι φίλοι του σπορ βρεθούν στα βουνά της 
Φθιώτιδας το ερχόµενο Σαββατοκύριακο θα έχουν την ευκαιρία να 
θαυµάσουν από κοντά πολλά από τα σηµαντικότερα πληρώµατα του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ράλλυ, στην 4η φετινή τους 
συνάντηση για τον τίτλο και δεύτερη σε ασφάλτινες επιφάνειες. 
Ανάµεσα στις κορυφαίες συµµετοχές, συγκαταλέγονται αυτές των 
Βωβού-«ΕΛ-ΕΜ» µε το Mitsubishi Lancer EVO IX, οι οποίοι 
προέρχονται από τη σπουδαία νίκη τους στο Ράλλυ Κένταυρος, αλλά 
και των Μίχου-Χειράκη επίσης µε Lancer EVO IX, που επίσης 
πρωταγωνίστησαν στον αγώνα του Βόλου. Παράλληλα, η επιστροφή 
των Χατζητσοπάνη-Πετρόπουλου στη δράση, µε Subaru Impreza 
N12, εγγυάται τον υψηλό ανταγωνισµό στην κορυφή. Το ίδιο ισχύει 
και για τις µάχες στις επιµέρους κλάσεις και κατηγορίες, και ιδιαίτερα 
για την F2 όπου όλοι οι φετινοί πρωταγωνιστές θα δώσουν το 
παρών.  
 
Ο αγώνας έχει επίκεντρο την Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας (ΠΕΛ) όπου 
και θα βρίσκεται το service park και το parc ferme, ενώ από τον ίδιο 
χώρο θα δοθεί η εκκίνηση το Σάββατο  στις 18:15, την ώρα που ο 
τερµατισµός θα ξεκινήσει στις 15:20 την Κυριακή, στην πλατεία 
Ελευθερίας της Λαµίας. Οι ειδικές διαδροµές είναι ο Μπράλος που θα 
διεξαχθεί τρεις φορές ενώ από δύο φορές θα γίνουν οι ε.δ. Παύλιανη 
και Καστέλια.  
 
Επίσηµος χορηγός του αγώνα είναι η «ΘΕΡΜΟΠΕΤΡΟΛ – 
ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ», και υποστηρικτές η «PΑZONEN- ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 
ΙΑΠΩΝΙΑΣ» του Γ.Πάζη από τη Θεσσαλονίκη, και η «ΑΦΟΙ 
ΖΑΧΑΡΑΚΗ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ YACCO». Βεβαίως συνδιοργανωτές της 
Α.Λ.Α.Λ. είναι ο Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Λαµιέων, ο ∆ήµος 
Γοργοποτάµου και ο ∆ήµος Γραβιάς, ενώ ο αγώνας τελεί υπό την 
αιγίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος. Χορηγοί 
επικοινωνίας το Star κεντρ. Ελλάδος, το www.rally.gr, το 
www.xwmatinos.gr, το www.off-road. και το www.driversnews.gr 
 


