ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2016
Ε.Δ. 9-12 ΕΛΑΤΕΙΑ-ΚΑΡΥΑ
Μήκος: 33,86 χλμ.
Ωράριο κλεισίματος διαδρομής: 08:45
Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.9: 10:16
Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.12: 14:27

(δε θα ανοίξει μετά το τέλος της Ε.Δ. 9)

Περιγραφή: Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη Ε.Δ. του αγώνα. Ξεκινάει με τα γνωστά 10 ανηφορικά
χιλιόμετρα, που μόνο χαρά μπορούν να προσφέρουν τόσο σε αγωνιζόμενους όσο και σε θεατές.
Στη συνέχεια και πρίν το χωριό Ζέλι, στρίβει αριστερά και μετά από περίπου 5 ευχάριστα
χιλιόμετρα φτάνει στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, όπου και ένα πολύ θεαματικό άλμα. Στα
επόμενα 12 χιλιόμετρα τα R5 αναμένεται να «ξεφύγουν» των N4. Τα τελευταία 7,50 χλμ είναι
ιδιαίτερα αργά με αλλεπάλληλες κλειστές στροφές που αναμένόμενα θα κουράσουν τους
συμμετέχοντες.

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
1
Από την έξοδο της Ελάτειας με κατεύθυνση προς Αταλάντη, στο πρατήριο καυσίμων Revoil
μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Μετά από 780 μ. στρίβετε αριστερά στο χωματόδρομο και
ακολουθώντας το road book, έπειτα από 2,68 χλμ. φτάνετε στην αφετηρία της ειδικής διαδρομής,
όπου υπάρχει μεγάλος χώρος πάρκινγκ.

2
Από Λιβαδιά προς Αταλάντη, στη διασταύρωση που αριστερά οδηγεί προς Ελάτεια και δεξιά προς
Σφάκα, συνεχίζετε ευθεία για 5,19 χλμ. Στην επόμενη διασταύρωση στρίβετε αριστερά προς

Καλαπόδι και μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Ακολουθώντας το road book θα φτάσετε στο 10,45 χλμ.
της ειδικής διαδρομής.
Αν έρχεστε από την Ελάτεια, μετά το πρατήριο καυσίμων Revoil που θα βρείτε στην έξοδο του
χωριού, συναντάτε διασταύρωση που ευθεία οδηγεί προς Σφάκα, δεξιά προς Λιβαδιά και
αριστερά προς Καλαπόδι - Αταλάντη. Στρίβετε αριστερά και μετά από 5,19 χλμ., στην επόμενη
διασταύρωση, στρίβετε αριστερά προς Καλαπόδι και μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Ακολουθώντας
το road book θα φτάσετε στο 10,45 χλμ. της ειδικής διαδρομής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο δρόμος της πρόσβασης 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
3
Εάν μπείτε στην ειδική διαδρομή ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ (08:45) και οδηγήσετε μέχρι το 21,88 χιλιόμετρό
της, θα βρείτε δρόμο μήκους 1,13 χλμ. που τη συνδέει με το 5,33 χλμ. της ΕΔ 8-11 SEAJETS
Ρεγκίνι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από αυτήν την πρόσβααση θα μπορέσετε να φύγετε μόνο αφού ολοκληρωθεί και το
δεύτερο πέρασμα των ΕΔ.

