ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ 2016
Ε.Δ. 1-4 SEAJETS ΝΕΑ ΓΡΑΒΙΑ
Μήκος: 25,70 χλμ.
Ωράριο κλεισίματος διαδρομής: 07:30
Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.1: 10:08
Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.4: 10:08

(δε θα ανοίξει μετά το τέλος της Ε.Δ. 1)

Περιγραφή: Πρόκειται για τη γνωστή Ε.Δ. Δροσοχώρι, με αντίθετη φορά. Τα πρώτα 10 χλμ. είναι στενά,
σχετικά σκληρά και ανηφορικά. Από εκεί και μετά ακολουθούν άλλα 15,70 χλμ. κατηφορικά και με
ιδιαίτερα καλό οδόστρωμα, στοιχείο που προδιαθέτει θετικά τους αγωνιζόμενους. Είναι η πρώτη φορά
που αυτά τα 15,70 χλμ. χρησιμοποιούνται με αυτήν τη φορά.

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
1Α – 1Β
Κινούμενοι στη ΝΕΟ Αθήνας-Λαμίας φτάνετε στον κόμβο Θερμοπυλών όπου, ερχόμενοι από
Αθήνα στρίβετε αριστερά, ενώ αν έρχεστε από Λαμία δεξιά. Σε 20,68 χλμ., στον κόμβο προς
Λιβαδιά-Αμφίκλεια στρίβετε αριστερά και έπειτα από 10,28 χλμ., μετά τη γέφυρα του τρένου,
στρίβετε δεξία στη διασταύρωση προς Πολύδροσο-Λιλαία. Διασχίζετε το χωριό Πολύδροσο και σε
9,61 χλμ. συναντάτε διασταύρωση, όπου στρίβετε αριστερά προς Επτάλοφο-Χιονοδρομικό
Κέντρο Παρνασσού. Σε 9,82 χλμ., στην είσοδο του χωριού Επτάλοφος μηδενίστε το χιλιομετρητή.
Ακολουθώντας το road book μέχρι το 11,72 χλμ., έχετε δύο επιλογές:
Α) είτε να στρίψετε δεξιά και έπειτα από 3,50 χλμ. να φτάσετε στην πρόσβαση 1Α όπου το 10,60
χλμ. της ειδικής διαδρομής
Β) είτε να συνεχίσετε ευθεία και σε 5,34 χλμ. να φτάσετε στην πρόσβαση 1Β όπου το 14,46 χλμ.
της ειδικής διαδρομής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο δρόμος από το σημείο 1Α αποτελεί πιθανή διαφυγή ασθενοφόρου,
παρκάρετε έτσι ώστε να µην εμποδίζετε την κυκλοφορία.

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

2
Στον κεντρικό δρόμο Άμφισσας-Γραβιάς, στη διασταύρωση που οδηγεί προς Δροσοχώρι και
Ελαιώνα μηδενίζετε το χιλιομετρητή και ακολουθείτε το road book. Μετά από 9,15 χλμ. σε
ασφάλτο φτάνετε στο Δροσοχώρι και έπειτα από ακόμα 1,05 χλμ. καλού χωματόδρομου φτάνετε
στο 20,80 χλμ. της ειδικής διαδρομής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρώτα 3,40 χλμ. της πρόσβασης αποτελούν τμήμα της “απλής” διαδρομής.
Οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή καθώς ενδέχεται να συναντήσετε αντίθετα κινούμενα αγωνιστικά
αυτοκίνητα.

