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Rally cars will be loaded on the trailers on Thursday evening from 19:00 to 21:00
Competitors are kindly requested to bring their cars on the side road out of the entrance to the service
park.
Competitors or a team member will load the rally car on the trailer. All loaded trailers will be parked
within the service park area and will be guarded by security officers.
Cars will be un-loaded in Athens, on Syngrou Ave, out of the BMW SPANOS premises, approx. 800 m on
your right, after box 20 of page 35 of the road book. GPS co-ordinates: N 37 56 620 E 23 42 007.
Estimated time of arrival 09:00 on Friday morning.
Competitors or team members must be present to unload the trailer and collect their cars.
From there follow the road book to the start.
2. TOLL payment
a. The TOLL that must be paid in box 33 of page 124 (road book leg 2) is 0.60 € and not 0.45€.
b. After the finish of SS 2 Thiva and after entering the motorway, the first Toll payment is in box 87 of page
78, road book. After that and up to Lamia, you will have to pay 3 more tolls: 3,85 €, 3,80 € and 1,75 €.
3. Correction on the itinerary
- RZ 1: The correct distance from RZ 1 (Olympus Plaza - TC 1B out) to the next new extra RZ (BP station after SS 2), is 56.53 km
- The distance from the extra RZ (BP after SS2) up to the service park is 126.62 km

Nikos Manolis
Clerk of the course

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3
1. Φόρτωση αυτοκινήτων από τη Λαµία στην Αθήνα την Παρασκευή 31/5
Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που επιθυµούν µεταφορά θα φορτωθούν στις αυτοκινητάµαξες την Πέµπτη
31/5, από 19:00 µέχρι 21:00.
Οι αγωνιζόµενοι παρακαλούνται να φέρουν τα αυτοκίνητά τους στον παράδροµο, έξω από την είσοδο
στο service park.
Η φόρτωση των αυτοκινήτων στην αυτοκινητάµαξα θα γίνει είτε από το πλήρωµα, είτε από µέλη της
οµάδας τους. Οι φορτωµένες αυτοκινητάµαξες θα παρκάρουν µέσα στον χώρο του service park και θα
φυλάσσονται από security.
Tα αυτοκίνητα θα ξεφορτωθούν στην Αθήνα, στη Λεωφ. Συγγρού, έξω από τις εγκαταστάσεις της BMW
Σπανός, περίπου 800 µ, στα δεξιά, µετά την τουλίπα 20 της σελίδας 35 του road book.
Συντεταγµένες GPS : N 37 56 620 E 23 42 007,
Εκτιµώµενη ώρα άφιξης 09:00 το πρωΐ της Παρασκευής.
Τα πληρώµατα ή µέλη της οµάδας τους πρέπει να είναι παρόντα κατά την άφιξη για να κατεβάσουν τα
αυτοκίνητά τους και να τα παραλάβουν. Από εκεί θα ακολουθείσουν το road book για την εκκίνηση.
2. Πληρωµή διοδίων
a. Τα διόδια που πρέπει να πληρώσετε στην τουλίπα 33 της σελίδας 124 του road book, 2ο σκέλος, είναι
0.60 € και όχι 0.45€.
β. Μετά τον τερµατισµό της Θήβας και αφού εισέλθετε στη εθνική οδό, τα πρώτα διόδια είναι στην
τουλίπα 87 της σελίδας 78 του road book. Μετά από εκεί και µέχρι τη Λαµία πρέπει να πληρώσετε
άλλα 3 διόδια, 3,85 €, 3,80 € και 1,75 €.
3. Correction on the itinerary
- RZ 1: Η σωστή απόσταση από το RZ 1 (Olympus Plaza -TC 1B out) µέχρι το επόµενο νέο έξτρα χώρο
ανεφοδιασµού, είναι 56,53 χλµ
- Η απόσταση από τον νέο χώρο ανεφοδιασµού (ΒΡ) µέχρι το service park είναι 126,62 χλµ.

