ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ Ειδικές Διαδρομές ενδέχεται να ανοίξουν μετά από έγκριση της Τροχαίας
(εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις), ΑΥΣΤΗΡΑ για 20’ λεπτά
ΜΟΝΟ μετά το πέρασμα του ουραγού και ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ε.Δ. 1 / 4 Λουτράκι (Όσιος Πατάπιος)
Μήκος 8.20
Εκκίνηση Ε.Δ. 1 – 10:51
Εκκίνηση Ε.Δ. 4 – 14:10
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 09:45 – 15:30
Περιγραφή
Τα πρώτα 2.80 χλμ. είναι πολύ ανηφορικά με κλειστά κομμάτια και συνεχόμενες φουρκέτες. Δεν
υπάρχει χώρος για παρκάρισμα, ενώ ο δρόμος είναι στενός. Από κάποιο ύψωμα μπορεί κάποιος να δει
την ειδική διαδρομή, συγχρόνως με εκπληκτική θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Από την αλλαγή πορείας
αριστερά και για 5.50 χλμ. η Ε.Δ. είναι πολύ γρήγορη. Τα τελευταία 2 χλμ. είναι επίπεδα, γρήγορα και
απαιτητικά.
Προσβάσεις
Αφετηρία: Ερχόμενοι από Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, βγαίνετε στην έξοδο προς Λουτράκι και διασχίζοντας
την πόλη, στο παλιό εργοστάσιο της PEPSICo στρίβετε δεξιά. Στον περιφερειακό στρίβετε αριστερά και
ακολουθώντας τον μετά την 1η διασταύρωση προς το κέντρο του Λουτρακίου σε 900 μ. συναντάτε τον
ΣΕΧ 1 και την αφετηρία της Ε.Δ. 1 / 3 – Λουτράκι (Όσιος Πατάπιος).
Προσοχή: Αφήνετε τα αυτοκίνητά σας μετά την διασταύρωση που πάει προς την Ε.Δ. και σε κάθε
περίπτωση μην εμποδίζετε τη διέλευση των αγωνιστικών προς την ειδική διαδρομή.
Ενδιάμεσες προσβάσεις:
1
Περνώντας μπροστά από τον ΣΕΧ της Ε.Δ., σε 5 χλμ. συναντάτε διχάλα που δεξιά πηγαίνει προς Όσιο
Πατάπιο. Ακολουθώντας αυτόν το δρόμο φτάνετε μετά από 1 χλμ. στο 6.40 της Ε.Δ. σε γρήγορο, τεχνικό
κομμάτι.
Προσοχή: ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ. Παρκάρετε στη μία πλευρά του δρόμου και μην
κλείνετε τον δρόμο.
2
Περνώντας τη διασταύρωση που οδηγεί προς Όσιο Πατάπιο, σε 1 χλμ. συναντάτε διχάλα με
προσκυνητάρι και στρίβετε δεξιά για να φτάσετε μετά από 300μ στο 7.40 χλμ. της διαδρομής σε πολύ
γρήγορο και επίπεδο κομμάτι.
Τερματισμός: Ο τερματισμός βρίσκεται στον δρόμο πίσω από την AVIN της Περαχώρας που βγαίνει λίγα
μέτρα πριν από τη διασταύρωση που δεξιά οδηγεί προς Πίσια και αριστερά προς Λίμνη Βουλιαγμένης.

Ε.Δ. 2 / 5 Πίσια – Σχίνος
Μήκος 10.40
Εκκίνηση Ε.Δ. 2 – 11:19
Εκκίνηση Ε.Δ. 5 – 14:38
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 10:15 έως τις 16:00
Περιγραφή
Γρήγορη και τεχνική ειδική διαδρομή, στο μεγαλύτερο μέρος της και πάντως μετά τα 4 πρώτα χιλιόμετρα
κατηφορική έχει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία για παρακολούθηση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν
προσβάσεις, οπότε αν θέλει κάποιος να την παρακολουθήσει θα πρέπει να φτάσει νωρίτερα από την
ώρα κλεισίματος και να παραμείνει μέσα στην Ε.Δ.
Σε περίπτωση που, όπως αναφέρεται στην αρχή, η διαδρομή ανοίξει για 20 περίπου λεπτά, θα πρέπει η
μετακίνησή σας να γίνει με την φορά του αγώνα, διότι μπορεί να κινούνται αυτοκίνητα ασφαλείας του
αγώνα από την αφετηρία προς τον τερματισμό.
Προσβάσεις
Αφετηρία: Από το Λουτράκι με κατεύθυνση προς Περαχώρα, ακολουθείτε διαδρομή προς Πίσια.
Φτάνοντας στο χωριό, 200 μ. μετά την εκκλησία αρχίζει η Ε.Δ.
Προσοχή: Μετά το κλείσιμο της διαδρομής, δεν θα επιτρέπεται να φτάσετε με το αυτοκίνητό σας στον
ΣΕΧ και θα πρέπει να παρκάρετε μέσα στα Πίσια. Ο δρόμος προς τα Πίσια είναι στενός και θέλει
ιδιαίτερη προσοχή για να μην κλείσει για τα αγωνιστικά, από παρκαρισμένα αυτοκίνητα θεατών.
Τερματισμός: Αν έρθετε από Αλεποχώρι, φτάνοντας στον Σχίνο, στη δ/ση που έρχεται από Πίσια
συνεχίζετε ευθεία. Σε 1 χλμ. βρίσκετε την πλατεία του Σχίνου όπου στρίβετε αριστερά και από εκεί
ευθεία για 1 χλμ. ακόμη για να φτάσετε στο ΣΤΟΠ της Ε.Δ.
Προσοχή: Για τη δική σας ασφάλεια σας δίνουμε αυτήν την επιλογή γιατί στη διαδρομή του αγώνα,
θα κινούνται πλοηγά αυτοκίνητα με αντίθετη φορά από τη δική σας και ο δρόμος είναι πολύ στενός
ανάμεσα από σπίτια.
Ε.Δ. 3 / 6 - Άγιος Ιωάννης
Μήκος 8.15
Εκκίνηση Ε.Δ. 3 – 11:54
Εκκίνηση Ε.Δ. 6 – 15:13
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 10:50 έως τις 16:35
Περιγραφή
Ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη διαδρομή, ανηφορική στα πρώτα 5 χιλιόμετρα με κλειστές στροφές
και φουρκέτες, γίνεται γρήγορη και επίπεδη στη συνέχεια. 5 χλμ. μετά την αφετηρία στην αλλαγή
πορείας των προηγούμενων χρόνων, συνεχίζει αριστερά με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Από τη δ/ση και
μετά γίνεται πολύ τεχνική με χασίματα και γρήγορα κομμάτια, χωρίς να απουσιάζουν τα κλειστά,
τεχνικά κομμάτια.
Προσβάσεις
Αφετηρία: Ερχόμενοι από Μέγαρα, στη διασταύρωση με την παραλία του Αλεποχωρίου, στρίβετε
αριστερά με κατεύθυνση προς Σχίνο και 5 χλμ. μετά, στην πινακίδα προς «Μονή Αγίου Ιωάννη
Προδρόμου» στρίβετε πάλι αριστερά. Σε 2.800 μ. βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ.

Ενδιάμεση πρόσβαση: Η μοναδική ενδιάμεση διαδρομή βρίσκεται ερχόμενοι από Αλεποχώρι, 1 χλμ.
μετά τη δ/ση που πηγαίνει προς την Ε.Δ. όπου υπάρχει πινακίδα «Νέο Μάζι». Στρίβετε αριστερά και
συνεχίζοντας για 8 χλμ. φτάνετε στο 4.90 χλμ. της Ε.Δ.
Τερματισμός: Ο τερματισμός βρίσκεται στο δρόμο που πηγαίνει από τα Μέγαρα προς Μάζι, 8 περίπου
χλμ. μετά τη δ/ση που αριστερά πηγαίνει προς Άγιο Ιερόθεο.
Προσοχή: Στο δρόμο από τα Μέγαρα προς Μάζι θα κινούνται πλοηγά και αγωνιστικά αυτοκίνητα με
αντίθετη φορά, ενώ μόνο αν φτάσετε πολύ νωρίς θα σας αφήσει η Τροχαία να φτάσετε μέχρι τον
τερματισμό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρκάρετε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην κλείσει ο
δρόμος για τα αγωνιστικά.
TIPS για ευχάριστη παρακολούθηση:
1. Όσοι θεατές βρεθούν στο πρώτο χιλιόμετρο της ειδικής, όπου βρίσκεται η Μονή Αγίου Ιωάννη
Προδρόμου, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να επισκεφθούν την Μονή μέχρι τις 12:30.
2. Ο παραλιακός δρόμος Αλεποχώρι – Αιγειρούσαι έχει αρκετά εστιατόρια/ταβέρνες που ακόμα και τα
Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου προσφέρουν καλό φαγητό με όμορφη θέα τον Κορινθιακό Κόλπο.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ: Φροντίστε φεύγοντας να πάρετε μαζί σας σε μια
μικρή σακούλα τα άχρηστα αντικείμενα που χρησιμοποιήσατε

