51ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. - Οι ειδικές διαδρομές
Ε.Δ. 1 Πετροκέρασα
Μήκος: 6,27 χλμ., διακοπή κυκλοφορίας: 07:45, ωράριο 1ου αυτοκινήτου: 09:30
Περιγραφή: Σε απόσταση 43χλμ από την Θεσσαλονίκη συναντάμε την 1η Ε.Δ. του
αγώνα η οποία είναι ένα κομμάτι της περσινής ειδική Λιβάδι – Πετροκέρασα.
Γνωστή ειδική σε όλους με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και αρκετές εναλλαγές όσο
αφορά τις στροφές.
Πρόσβαση 1 Φτάνοντας στην είσοδο του χωριού ΛΙΒΑΔΙ, κινούμενοι επι της
δημοτικής οδού Λιβαδίου – Πετροκεράσων, μετά απο 3,5 χλμ βρίσκεται η αφετηρία
της Ε.Δ.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδανικό για τους θεατές επειδή
αποτελεί τμήμα των Ε.Δ. Γαλάτιστα – Πετροκέρασα και Γαλάτιστα – Λιβάδι.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις οδηγίες των κριτών και των σημάτων
ασφαλείας.
Ν 40 30 084 788μ.
Ε 23 14 067

Πρόσβαση 2 Μέσα από το χωριό Γαλάτιστα υπάρχει νέο ασφαλτοστρωμένο κομμάτι
προς χωριό ΛΙΒΑΔΙ μήκους 3,39 χλμ όπου βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ.

STOP

Πρόσβαση 3 Στον τερματισμό της Ε.Δ. μπορεί να φτάσει κάποιος θεατής ερχόμενος
από τα χωριά Σανά – Δουμπιά , μετά την έξοδο από το χωριό Πετροκέρασα προς
Λιβάδι στα 0,74 χλμ .Στο σημείο μπορείτε να παρακολουθήσετε και την 3η Ε.Δ.
Γαλάτιστα – Πετροκέρασα.

Ε.Δ. 2 - 4 Παλαιόχωρα
Μήκος: 20,46 χλμ., διακοπής κυκλοφορίας: 08:30, ωράριο 1ου αυτοκινήτου: 10:14
Περιγραφή: Τεχνική ειδική με εναλλαγή όσο αφορά την ποιότητα του
οδοστρώματος, με ανηφορικά και κατηφορικά κομμάτια που μετά από 13 περίπου
χλμ συναντά το δεύτερο μισό της ειδικής «ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ» και τερματίζει στο ίδιο
σημείο (Λατομείο).
Πρόσβαση 1 Κινούμενοι επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αρναίας μετά το χωριό
Γεροπλάτανος και στην είσοδο του χωριού Παλαιοχώρα, στρίβουμε δεξιά στην
πινακίδα προς Παλαιόχωρα και σε 0,96 χλμ μετά την ταβέρνα «ΤΟ ΤΖΑΚΙ»
βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ. Στο σημείο υπάρχει πάρκο με παιδική χαρά.
Ψησταριά
ΤΟ ΤΖΑΚΙ

Πρόσβαση 2 Από την πόλη του Πολυγύρου προς Ταξιάρχη διασταύρωση πλησίον
του Νοσοκομείου και να φτάσετε εκεί μετά από 16 χλμ περίπου, όπου θερινές
κατοικίες Πανεπιστημίου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις οδηγίες των κριτών και των σημάτων
ασφαλείας.
Πρόσβαση 3 Από το Μνημείο Ηρώων πριν την Αρναία και μετά από 15χλμ περίπου
φτάνετε στον «ΤΖΙΜΗ», όπου θερινές κατοικίες Πανεπιστημίου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις οδηγίες των κριτών και των σημάτων
ασφαλείας.
Πρόσβαση 4 Κινούμενοι επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου , στρίβουμε
αριστερά στη διασταύρωση για Παλαιόκαστρο. Μετά από 3,83 χλμ βρίσκεται ο
τερματισμός της Ε.Δ. όπου λατομεία Χολομώντα.

Ε.Δ. 3 Γαλάτιστα - Πετροκέρασα
Μήκος: 9,81 χλμ., διακοπή κυκλοφορίας: 11:00, ωράριο 1ου αυτοκινήτου: 12:36
Περιγραφή: Πρόκειται για μια καινούργια Ε.Δ. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
παρουσιάζει το πρώτο κομμάτι (3,39 χλμ) με νέα άσφαλτο, ανηφορική με σημεία για
τους θεατές στα οποία υπάρχει ορατότητα για μεγάλα κομμάτια της Ε.Δ.
Ας σημειωθεί ότι η ειδική συμπληρώνεται χιλιομετρικά από την επανάληψη της 1ης
Ε.Δ. Πετροκέρασα.
Πρόσβαση 1 Κινούμενοι επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Πολυγύρου στρίβουμε
αριστερά στην 1η είσοδο για Γαλάτιστα. Σε 5,30 χλμ βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ.

Διευκρινίζεται ότι επειδή το συγκεκριμένο κομμάτι είναι στενό , οι θεατές
παρακαλούνται να σταθμεύουν τα οχήματα τους στους χωμάτινους παράδρομους
και ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας.
Πρόσβαση 2 Φτάνοντας στην είσοδο του χωριού ΛΙΒΑΔΙ, κινούμενοι επι της
δημοτικής οδού Λιβαδίου – Πετροκεράσων, μετά απο 3,5 χλμ βρίσκεται η αφετηρία
της Ε.Δ.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδανικό για τους θεατές επειδή
αποτελεί τμήμα των Ε.Δ. Γαλάτιστα – Πετροκέρασα και Γαλάτιστα – Λιβάδι.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις οδηγίες των κριτών και των σημάτων
ασφαλείας.
Ν 40 30 084 788μ.
Ε 23 14 067

Πρόσβαση 3 Στον τερματισμό της Ε.Δ. μπορεί να φτάσει κάποιος θεατής ερχόμενος
από τα χωριά Σανά – Δουμπιά , μετά την έξοδο από το χωριό Πετροκέρασα προς
Λιβάδι στα 0,74 χλμ .Στο σημείο μπορείτε να παρακολουθήσετε και την 3η Ε.Δ.
Γαλάτιστα – Πετροκέρασα.

Ε.Δ. 5 Γαλάτιστα - Λιβάδι – Power Stage
Μήκος: 6,35 χλμ., διακοπής κυκλοφορίας: 14:10, ωράριο 1ου αυτοκινήτου: 15:47
Περιγραφή : Πρόκειται για μια καινούργια , θεαματική Ε.Δ. κρύβοντας εκπλήξεις
τόσο για τα πληρώματα , όσο και για τους θεατές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
παρουσιάζει το πρώτο κομμάτι (3,39 χλμ) με νέα άσφαλτο, ανηφορική με σημεία για
τους θεατές στα οποία υπάρχει ορατότητα για μεγάλα κομμάτια της Ε.Δ. και η οποία
συναντά τμήμα της γνωστής Ε.Δ. Λιβάδι – Πετροκέρασα αλλά με αντίθετη φορά. Η
ειδική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι θα λειτουργήσει ως ‘’Power
Stage’’ προσδίδοντας σε κάθε αγωνιζόμενο επιπλέον βαθμούς. Ως εκ τούτου αν και η
τελευταία ειδική του αγώνα κρατάει τους οδηγούς σε ιδιαίτερα υψηλούς
αγωνιστικούς ρυθμούς.
Πρόσβαση 1 Κινούμενοι επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Πολυγύρου στρίβουμε
αριστερά στην 1η είσοδο για Γαλάτιστα.Σε 5,30 χλμ βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ.

Διευκρινίζεται ότι επειδή το συγκεκριμένο κομμάτι είναι στενό , οι θεατές
παρακαλούνται να σταθμεύουν τα οχήματα τους στους χωμάτινους παράδρομους
και ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας.
Πρόσβαση 2 Φτάνοντας στην είσοδο του χωριού ΛΙΒΑΔΙ, κινούμενοι επί της
δημοτικής οδού Λιβαδίου – Πετροκεράσων, μετά από 100 μέτρα βρίσκεται ο
τερματισμός της Ε.Δ.
Πρόσβαση 3 Διερχόμενοι από τα χωριά Σανά – Δουμπιά , μετά την έξοδο από το
χωριό Πετροκέρασα προς Λιβάδι στα 6 χλμ περίπου βρίσκεστε στη περίφημη
διασταύρωση της Power Stage η οποία συγκεντρώνει και επιπλέον βαθμολογικό
ενδιαφέρον για τα πληρώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή οι δρόμοι προσβάσεων αποτελούν πιθανούς
δρόμους διαφυγής ασθενοφόρων, παρκάρετε έτσι ώστε να μην
εμποδίζετε την κυκλοφορία.
Το κλείσιμο του δρόμου διαφυγής ασθενοφόρου αποτελεί πολύ
σοβαρό λόγο ακύρωσης της ειδική διαδρομής.
Η Οργανωτική Επιτροπή, ο Αλυτάρχης του αγώνα και ο Υπεύθυνος
Ασφαλείας , παρακαλούν ιδιαίτερα τους θεατές να ακολουθούν τις
οδηγίες των εξουσιοδοτημένων στελεχών της οργάνωσης και των
Σωμάτων Ασφαλείας , σεβόμενοι τα απαγορευτικά σημεία που έχει
σημάνει η οργάνωση με κορδέλες και πλέγματα.

