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ΑνÜβαση Ρττσþναò 15 & 16lΟ6 Ι2ΟΙ3

Μαγικü βουνü!

Την εποχÞ τηò οικονομικÞò κρßσηò, που επηρεÜζει αρνητικü
και τουò ελληνικοýò αγþνεò υπÜρχουν αξßεò που
παραμÝνουν σταθερÝò. ¼πωò, γ|ο παρÜδειγβα, π
επερχüμενη ΑνÜβαση Ριτσþναò, που αποτελεß τον 2Ο γýρο
του ΠανελλÞνιου ΠρωταθλÞματοò Αναβüσεων και
συγκεντρþνει Β6 συμμετοχÝò, Ýναν αριθμü που μοιüζει
πραγματικü <<μαγ|κüò»» στιò μÝρεò μαò.

Ποσüτητα κοι ποιüτητα λοιπüν, ονθρþπων και μηχονþν σε μια
βουνÞσιο διοδρομÞ που εδþ και σχεδüν 60 χρüνια παρομÝνει το
οπüλυτο <<δυναμüμετρο>> των ελληνικþν ογþνων ανεξαρτÞτωò
εßδουò.
Η ποσßγνωστη διαδρομÞ κοντü crrη Χολκßδα, μÞκουò 3,2 χλμ., εßναι
κοι πÜλι Ýτοιμη νο υποδεχθεß του φßλουò των αγþνων ουτοκινÞτου
ηου διψοýν για θÝαμα. Σημειþστε πωò, npιv λßγεò ημÝρεò τα üποια
προβλÞματα ασφολεßαò τηò διοδρομÞò, üσον οφορü òττη θÝση και τη
στÞριξη των προστατευτικþν κιγκλιδωμüτων εκοτÝρωθεν του
ασφολτüδρομου αποκοταστÜθηκαν πλÞρωò. Παρüλληλα, üλεò οι
προετοιμασßεò οπü τα òπελÝχη των
αθλητικþν σωματεßων τηò Α.Λ.Α. κοι του Αγωνιστικοý ΕΛΠΑ, που
συνδιοργονþνουν των αγþνα, κοθþò και απü τον Ýμπειρο ΑλυτÜρχη
Αντþνη Χοτζημιχüλη, Ýχουν ολοκληρωθεß þστε νο αποφευχθοýν
κατü το δυνατüν οι κοθυστερÞσειò κοι το ωρÜριο νο τηρηθεß κοτÜ
γρüμμο.
Αυτü και üλλο πολλÜ συζητÞθηκον μεταξý ΟργανωτικÞò ΕπιτροπÞò,
Στελεχþν-Κριτþν του Αγþνα και δημοσιογρÜφων του Τýπου, σε μια
οπλÞ και φιλικÞ συνÜντηση που προγματοποιÞθηκε τη ΔευτÝρο 10
Ιουνßου στον καλοßσθητο κοι φιλüξενο χþρο του Cafe Φλοßσβοò, frο
ομþνυμο ΠÜρκο του Π. ΦολÞρου, στο πλοßσιο τηò προσπüθειαò για
την καλýτερη δυνατÞ ενημÝρωση και προβολÞ του ογþνα.
ΑναμÝνονταò την συμβολÞ üλων σΓην ενημÝρωση του κοινοý, σαò
περιμÝνουμε στη Ριτσþνα το προσεχÝò Σαββατοκýριακο για νο
απολοýσουμε μοζß Ýνταση, πÜθοò και εξοιρετικÜ θεαματικÜ
περüσματα.
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Σπυειþσετò

ΤΙτλοò: Ανüβοση Ριτσþναò
Ημ/νια: 15 & 16 Ιουνßου 2013
ΟργÜνωση: ΑγωνιστικÞ ΛÝσχη ΑυτοκινÞτου (Α.Λ.Α,), Αγωνιστικü
ΕΛΠΑ
Χορηγüò: Renault Κωνσταντßνου
Θεσμικüò Χορηγüò: ΔÞμοò Χολκιδαßων
ΥποòττηρικτÝò: ΕΛΙΝ Κρυονερßου, ΙΚΤΕΟ - Μ. ΘολÜσσηò ΑΕ,
L¶rtigiano Χαλκßδαò, GEOHELLAS, Pelagos Hotel
Απüσταση (απü ΑθÞνα): Β7 χλμ., δßπλο στη Χαλκßδα
ΜÞκοò: 3,200 μ.
ΣτροφÝòι 19
ΥψομετρικÞ διαφορÜ (Εκκßνησηò-Τερματισμοý): 277 μ.
Πρþτη διοργÜνωση: 1956 (με μÞκοò 4,5 χλμ.)
Πρþτοò νικητÞò (1956, Üτυπη γενικÞ): Αντþνηò Κουλετιονüò
(Jaguar ΧΚ120, 3:26.70)
Πιο πρüσφατη νßκη (Αεκ. 2Ο12, Üτυπη γενικÞ): Μιχüληò
Ευθυμßου (Ford Escort VURC, 2:10.66)
Τεχνικüò ¸λεγχοò: Σüββατο 15/6 /20Ι3,08:00-10:00 (στον χþρο
των PITS)
ΧρονομετρημÝνεò δοκιμÝò: Σüββατο 15/6/13, 10:30
Εκκßνηση αγþνα: ΚυριοκÞ L6/6/2013, 10:00
ΑπονομÞ ΕπÜθλων: ΚυριοκÞ Ι6/6/2013, μετü το τÝλοò του ογþνο
Πληροφορßεò: Α.Λ.Α., Κηφισßοò και Βολονüκη 3, 11526 ΑθÞνο,
Τηλ. 210 6923 1Β0, Fax: 210 6923 135
Ισüτοποò: ιΛ/\Λ/\Λ/. α Ια - raci η gcl υ b. g r
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