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Σάββατο  31 Μαρτίου
12:00-15:00

Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος αγωνιστικών  στο  
“Ι.ΚΤΕΟ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ”, στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

17:00-18:00 
Προσέλευση αγωνιστικών πληρωμάτων στην Πλα-
τεία Ελευθερίας  Ηρακλείου για γνωριμία με το κοινό 

18:00 
Εκκίνηση από Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου και έ-
ναρξη πρώτου σκέλους του αγώνα 

Κυριακή 1 Απριλίου
10:00

Έναρξη δεύτερου σκέλους του αγώνα 
16:43

Τερματισμός του αγώνα στο Acqua Plus
18:00 

Απονομή βραβείων στο μοναστήρι της Παναγίας 
Γκουβερνιώτισσας , στις Ποταμιές.

06 AOK: 40 χρόνια ράλλυ
08  Νικητές Ράλλυ Κρήτης
10  Χαιρετισμοί Περιφερειάρχη και Δημάρχου
12  Συνέντευξη Γιώργος Αναπολιωτάκης  
14  Συνέντευξη Δημήτρης Κτιστάκης 
16 Πώς θα γίνει ο Αγώνας
18  Συμμετοχές
36 Ωράριο
38 Χάρτες/Προσβάσεις
46 Ασφάλεια Θεατών

Πρόγραμμα

Index

Μέρος των φωτογραφιών του εντύπου ανήκουν στο Άρη Μυριδάκη.
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Ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης, ένα αθλητικό σω-
ματείο ενταγμένο στη Ομοσπονδία Μηχανοκίνη-
του Αθλητισμού Ελλάδας ΟΜΑΕ, με τους αθλη-
τές - μέλη του να συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκι-
νήτων. Το ιστορικό σωματείο ΑΟΚ διοργανώνει 
αγώνες αυτοκινήτου εδώ και 40 χρόνια με τον πιο 
επιτυχημένο θεσμό το Ράλι  Κρήτης.
Είναι το μεγαλύτερο σωματείο μηχανοκίνητου 

αθλητισμού στην Κρήτη και ένα από τα πιο ιστορι-
κά στην Ελλάδα. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της 
ομοσπονδίας, ΟΜΑΕ.   Αριθμεί πάνω από 50 οδη-
γούς, συνοδηγούς και περισσότερα από 100 μέ-
λη. Από την  ίδρυση του έχει πραγματοποιήσει πά-
νω 300 αγωνιστικές εκδηλώσεις. Διοργανώνει α-
πό το 1979 τον κορυφαίο αγώνα του νησιού κά-
θε χρόνο, το Ράλλυ Κρήτης που φέτος αγγίζει το 
40ο.  Βασικοί πυλώνες του ΑΟΚ είναι η ασφάλει-
α αθλητών και θεατών, η αναβάθμιση της ποιό-
τητας των  αγώνων, το πάθος και μεράκι των αν-
θρώπων που τον διοικούν. 

40 χρόνια ράλλυ
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Οι νικητές



10

Το 40ο Ράλι Κρήτης αποτελεί τη συνέχεια ενός θεσμού που έ-
χει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους φίλους του μηχανοκίνητου α-
θλητισμού στην πόλη μας. Ευελπιστούμε ότι και ο φετινός α-
γώνας θα είναι αντάξιος ή και καλύτερος των προηγούμενων 
και θα συμβάλει ώστε η διεξαγωγή του Ράλι να συνεχιστεί για 
πολλά χρόνια. Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει εμπράκτως τη δι-
οργάνωση, διότι εκτός των άλλων, όσοι συμμετέχουν στο Ρά-
λι Κρήτης, αλλά και όσοι το παρακολουθούν, μπορούν και πρέ-
πει να μεταφέρουν σε όλους τους υπόλοιπους το μήνυμα της 
ασφαλούς οδήγησης. Κάτι που είναι για εμάς εξαιρετικά ση-
μαντικό. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή διαμονή στο Ηράκλειο σε 

όλα τα πληρώματα που θα αγωνιστούν. 

Βασίλησ λαμπρίνόσ, 
Δημαρχόσ ηρακλείόυ. 

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο Ηράκλειο το 40ο Ρά-
λι Κρήτης για το 2018. 
Πρόκειται για μια διοργάνωση σταθμό στο χώρο του μηχα-

νοκίνητου αθλητισμού. 
Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες 

από την πλευρά των οδηγών, καθώς οι αθλητές πέρα από τον 
έλεγχο της δικής τους δύναμης οφείλουν να ελέγξουν και να ε-
στιάζουν συνεχώς στον έλεγχο των οχημάτων τους. 
Ως Περιφέρεια Κρήτης χαιρετίζουμε τη διοργάνωση και ευ-

χόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Συγχαί-
ρουμε παράλληλα τους διοργανωτές για την άριστη προετοι-
μασία των αγώνων. 

ό περίφερείαρχησ κρητησ, 
σταυρόσ αρναόυτακησ. 

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη 

Χαιρετισμός δημάρχου 



Ο Θ.Τσιούκας 
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Αν υπήρχε βραβείο MVP, σε επίπε-
δο πληρωμάτων που εκπροσώπησαν 
τον κρητικό μηχανοκίνητο αθλητισμό 
την προηγούμενη χρονιά, θα μπορού-
σε σίγουρα να αποδοθεί στο πλήρω-
μα των Γιώργου Αναπολιωτάκη, Θα-
νάση Σιούκα αφού κατάφεραν  το 

2017 να κατακτήσουν τον τίτλο στο Πανελλήνιο Κύ-
πελλο ασφάλτου!  

Ο έμπειρος οδηγός μιλάει για την συναρπα-
στική περυσινή εμπειρία, για τους στόχους 
της νέας χρονιάς και βέβαια για το Ράλι Κρή-
της που ανοίγει την αυλαία του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος ασφάλτου φέτος…

«Για μας η περυσινή σεζόν ήταν φανταστική, 
πιο καλή απ΄ότι την περιμέναμε. Καταφέραμε 
να κατακτήσουμε το κύπελλο ασφάλτου Ελ-
λάδας και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε στο 
ίδιο μοτίβο και στο πρωτάθλημα Ελλάδας», 
δηλώνει ο πολυνίκης του θεσμού που αναφέ-
ρεται στην απόφαση της Ομοσπονδίας να ε-
ντάξει το Ράλι Κρήτης στο καλεντάρι του Πα-
νελληνίου Πρωταθλήματος. «Το γεγονός ότι 

ο τοπικός μας αγώνας είναι στο Πρωτάθλημα Ελλάδας είναι 

σημαντικό και για μας και για τα άλλα κρητικά πληρώματα. Εί-
ναι ένα κίνητρο παραπάνω… Έλεγα πολλές φορές τα τελευ-
ταία χρόνια ότι το Ράλι Κρήτης αξίζει να είναι στο Πανελλήνι-
ο καλεντάρι. Πρόκειται για έναν αγώνα με πολύ υψηλό βαθμό 
προετοιμασίας και τώρα ήρθε η απόφαση αυτή της Ομοσπον-
δίας για να το επιβεβαιώσει».

Σε ότι αφορά τον προσωπικό του στόχο, στο Πρωτάθλη-
μα που ξεκινάει, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος παρά μόνο 
πρωταγωνιστικός … «Ο πήχης μπαίνει πάντα υψηλά από ό-
λους τους αγωνιζόμενους. Σε κάθε αγώνα θέλουμε τη νίκη και 
γι  ́αυτήν προσπαθούμε. Προετοιμαζόμαστε όσο πιο δυνατά 
μπορούμε για το καλύτερο δυνατό».

Ράλι Κρήτης λοιπόν, στην αυλαία του Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος και μάλιστα με βραδινή ειδική διαδρομή. Ο Γιώργος 
Αναπολιωτάκης είναι βέβαιος ότι αυτή η διοργάνωση θα είναι 
η καλύτερη όλων…

«Είναι η πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια που θα δούμε μί-
α νυχτερινή ειδική διαδρομή και αυτό γίνεται μετά από πολύ 
μεγάλη προσπάθεια της Λέσχης και των αγωνιζομένων. Θα 
είναι κάτι διαφορετικό και για τους θεατές και για τους αγω-
νιζόμενους.

Οι ειδικές διαδρομές είναι σε πολύ καλό επίπεδο και η ασφά-
λεια που παρέχεται είναι πολύ υψηλή. Αξίζουν τα εύσημα στον 
ΑΟΚ για την προσεγμένη δουλειά που έχει κάνει. Είμαι βέβαι-
ος ότι θα είναι το καλύτερο Ράλι Κρήτης που έχει γίνει ποτέ.  
Φέτος θα υπάρχει και μία καινοτομία αφού θα υπάρχει και 
σύστημαtracking, ένα δορυφορικό σύστημα GPS , το  οποίο 
δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί κάποιος απ  ́όπου και 
αν βρίσκεται στον κόσμο, εν κινήσει τα αυτοκίνητα ώστε να 
μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στους αγωνιζόμενους. Είναι 
ένα σύστημα ασφάλειας, που θα εφαρμοστεί στο Ράλι Κρή-
της…».

Ο έμπειρος κρητικός οδηγός στέλνει και ένα μήνυμα στους 
πολυάριθμους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που 
αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος τις ειδικές διαδρομές.

«Να έρθει ο κόσμος στα βουνά, να παρακολουθήσει τις ει-
δικές και να ευχαριστηθεί και αυτός και εμείς τον αγώνα. Να 
προσαρμόζεται με όλα τα μέτρα ασφαλείας και σίγουρα θα α-
πολαύσει τον αγώνα».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ

«Θα είναι το καλύτερο 
Ράλι Κρήτης που έγινε ποτέ!»
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Από τα πιο δυναμικά πληρώματα σε επίπεδο 
Κρήτης είναι αυτό των Δημήτρη και Μάνου Κτι-
στάκη, που είχαν εντυπωσιακή παρουσία την πε-
ρυσινή χρονιά στο Πανελλήνιο Κύπελλο ασφάλ-
του, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία F2.  
O περυσινός στόχος λοιπόν επετεύχθη με τον κα-
λύτερο τρόπο και ο πήχης ανεβαίνει φέτος αφού 
στις σκέψεις του πληρώματος του Ηρακλείου εί-
ναι να ακολουθήσουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Ασφάλτου, κάτι που θα διαφανεί από τον εναρ-
κτήριο αγώνα και το Ράλι Κρήτης.

«Περιμέναμε πέρσι ότι θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε το 
Κύπελλο. Ήταν ο στόχος μας από την αρχή, πήγαν όλα καλά, δεν 
είχαμε προβλήματα και πήγαμε στον τελικό για να το διεκδική-
σουμε και να το πάρουμε. Τα καταφέραμε και είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι γι  ́αυτό», επισημαίνει ο Δημήτρης Κτιστάκης που μι-
λάει και για την φετινή πρόκληση: «Ξεκινάμε μία χρονιά και ο πή-
χης έχει ανέβει αφού πάμε από το Κύπελλο στο Πρωτάθλημα. Ο 
ανταγωνισμός αυξάνεται όμως είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα 
που ξεκινάει από τον τόπο μας. Το Πανελλήνιο είναι στα σχέδια 
μας  όμως ο τερματισμός του Ράλι Κρήτης θα μας δείξει το δρό-
μο. Αν ανοίξει η πόρτα αυτή, θα την ακολουθήσουμε…».

Ο ηρακλειώτης οδηγός αναφέρεται και στο γεγονός ότι το Ρά-
λι Κρήτης συμπεριλαμβάνεται φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα. «Η Κρήτη δεν έπρεπε να λείπει από τις Πανελλήνιες διορ-
γανώσεις, το Πρωτάθλημα ή το Κύπελλο. Οι κρητικοί οδηγοί εί-
ναι περισσότεροι από 40. Η αλήθεια είναι ότι ενώ τρέχαμε ακό-
μη το 2017, οι άνθρωποι του ΑΟΚ είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν 
το 2018. Προσπάθησαν πολύ και τα κατάφεραν να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει έ-
να φοβερός αγώνας. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλος συναγω-
νισμός σε όλες τις κατηγορίες».

Αναφορικά με τις ειδικές διαδρομές του Ράλι Κρήτης, ο Δημή-
τρης Κτιστάκης φαίνεται να ανυπομονεί τόσο για την βραδινή ό-
σο και για τις υπόλοιπες αφού στην πλειονότητα τους, είναι ά-
γνωστες και στους κρητικούς οδηγούς… «Φέτος άλλαξαν οι ει-
δικές και οι περισσότερες είναι «καινούργιες» και για μας. Η νυ-
χτερινή είναι μία ειδική πρωτόγνωρη αφού δεν την έχουμε ξα-
ναζήσει, όμως είμαι σύμφωνος γιατί θα είναι μία νέα εμπειρία. 
Μπορεί άλλωστε να βρούμε μπροστά μας κι άλλες βραδινές ει-
δικές και στο υπόλοιπο πρωτάθλημα…».

Ο Δημήτρης Κτιστάκης καλεί τους φίλους του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού να παρακολουθήσουν από κοντά το Ράλι Κρήτης 
και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα. 

«Να έρθει ο κόσμος, να δει τον αγώνα. Να μην τον χάσει. Η νυ-
χτερινή ειδική θα είναι πρωτόγνωρη! Να είναι προσεχτικοί και 
πειθαρχημένοι ώστε όλοι να απολαύσουμε τον αγώνα. Θεατές 
και αγωνιζόμενοι».    

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ

«Δεν έπρεπε 
να λείπει 

η Κρήτη από το 
Πανελλήνιο!»
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Ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης θα φιλοξενήσει 
στην Κρήτη τον πρώτο αγώνα του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου του 2018, 
προκηρυγμένο από την Ομοσπονδία  Μηχανο-
κίνητου Αθλητισμού Ελλάδας, ΟΜΑΕ. 

Το 40ο Ράλλυ Κρήτης έχει επετειακό χαρακτήρα αφού συ-
μπληρώνονται 40 αγώνες από την πρώτη διεξαγωγή του το 
1979. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου του 2018 α-
ποτελείται από 7 αγώνες σε όλη την επικράτεια. 

Πρόγραμμα 2018: 
1. ΚΡΗΤΗΣ 31 – 01 Μαρτίου/Απριλίου (Ηράκλειο) 
2. ΛΑΜΙΑΣ 12 – 13 Μαΐου (Λαμία) 
3. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 09 – 10 Ιουνίου (Βόλος)
4. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 07 – 08 Ιουλίου (Ιωάννινα)
5. ΔΕΘ 15 – 16 Σεπτεμβρίου (Θεσσαλονίκη)
6. ΛΑΡΙΣΑΣ 13 – 14 Οκτωβρίου (Λάρισα) 
7. ΠΑΛΑΔΙΟ 24 – 25 Νοεμβρίου (Αττική)
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 31 Μαρ-

τίου και 1 Απριλίου και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφά-
λεια και την ευχαρίστηση αγωνιζομένων και θεατών. Αποτε-
λείται από 8 ειδικές διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν σε 
δυο μέρες , μήκους 72,3 χιλιομέτρων, ενώ το συνολικό μήκος 
του αγώνα μαζί με τις απλές διαδρομές αγγίζει τα 312 χιλιόμε-
τρα.   Το κέντρο του αγώνα και το Service Park θα βρίσκονται 
καθ’όλη τη διάρκεια  στον εξωτερικό χώρο του Acqua Plus. Η 
τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στη Πλατεία Ελευθερί-
ας στο Ηράκλειο, ενώ η τελετή λήξης στο Acqua Plus. Η βρά-
βευση των νικητών και η απονομή των επάθλων θα γίνει μες 
στο ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας κο-
ντά στον οικισμό των Ποταμιών, με την υποστήριξη των φιλό-
ξενων κατοίκων του.

Το Σάββατο 31 Μαρτίου από τις 12:00 έως τις 15:00, θα 
πραγματοποιηθεί διοικητικός και τεχνικός έλεγχος στις εγκα-

ταστάσεις του “Ι.ΚΤΕΟ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ”, στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλεί-
ου. Από τις 17:00 θα γίνεται   παρουσίαση των αγωνιστικών 
πληρωμάτων στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρα-
κλείου. Το κοινό θα θαυμάσει τα αγωνιστικά αυτοκίνητα σε 
μια ανοιχτή εκδήλωση ,όπου θα έχει την δυνατότητα να γνω-
ρίσει από κοντά τον μηχανοκίνητο ́ ΄κόσμο΄ .́  Εκκίνηση του α-
γώνα θα δοθεί στις 18:00 πάνω στη  ράμπα αφετηρίας στο ί-
διο σημείο και στη συνέχεια οι αγωνιζόμενοι με τα αυτοκίνη-
τα τους θα κατευθυνθούν προς τα Μάλια   για την πρώτη  ειδική 
διαδρομή Μάλια – Κράσι στις 18:48. Η ειδική θα επαναληφτεί 
στις 20:23 ως ́ ΄νυχτερινή΄ ,́ σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για 
αγωνιζόμενους και θεατές. Οι πρόσθετοι προβολείς στα αγω-
νιστικά θα δώσουν μια ιδιαίτερη αγωνιστική  χροιά μες στη νύ-
χτα. Το πρώτο σκέλος τελειώνει με 45λεπτο σέρβις στο Acqua 
Plus αργά το βράδυ και μετέπειτα είσοδο των αυτοκινήτων σε 
καθεστώς Park Ferme . 

Την Κυριακή 1 Απριλίου  στις 10:00 θα ξεκινήσει το δεύτε-
ρο σκέλος του αγώνα που αποτελείται από τις ειδικές διαδρο-
μές Ποταμιές-Ασκοί  και Σμάρι-Επισκοπή, που θα διεξαχθούν 
από τρεις φορές η κάθε μία. Το 40o Ράλλυ Κρήτης  θα ολοκλη-
ρωθεί το απόγευμα στις 16:43 της ίδιας μέρας, με τα αγωνιστι-
κά να τερματίζουν στο Acqua Plus. Θα ακολουθήσει βράβευ-
ση αθλητών στο Μοναστήρι της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, 
κοντά στο χωριό Ποταμιές.

Η προσπάθεια του Α.Ο.Κ. γίνεται  σε συνδιοργάνωση με την 
Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 
την ΔΟΠΑΦΜΑΗ– Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου. 
Πολύ σημαντική βοήθεια προσφέρει ο Δήμος Χερσονήσου.

Επίσης ο ΑΟΚ συνεργάζεται στενά με τη Ελληνική Αστυνομί-
α ,το τμήμα Τροχαίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ 
και το σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού 
, ώστε να παραχθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην διορ-
γάνωση του Ράλλυ.  Στην σελίδα του Α.Ο.Κ. στο Facebook κα-
θως και στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό πόρταλ www.neakriti.
gr  μπορείτε να ενημερωθείτε  για όλες τις εξελίξεις του αγώνα.   

Πώς θα γίνει ο αγώνας 
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Οι συμμετοχές
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Οι συμμετοχές
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Οι συμμετοχές
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Οι συμμετοχές
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Οι συμμετοχές
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Οι συμμετοχές
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ΣΕΧ Τοποθεσία ΕΔ χλμ.Απλών Ολικά Ιδανικός Ωράριο

ΕΔ χλμ. διαδρομών χλμ. χρόνος 1ου αυτοκινήτου

0 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18:00

1 Μαλια 36.20 36.20 45 18:45

ΕΔ 1 ΜΑΛΙΑ 1 9.30 3 18:48

1Α Σερβις Α Εισοδος 16.90 26.20 34 19:22

ΣΕΡΒΙΣ  Α  ACQUA PLUS 9.30 53.10 62.40

1Β Σερβις Α Εξοδος 30 19:52

2 Mαλια 16.74 16.74 28 20:20

ΕΔ 2 ΜΑΛΙΑ 2 9.30 3 20:23

2Α Σερβις Β Εισοδος 16.90 26.20 35 20:58

ΣΕΡΒΙΣ  Β  ACQUA PLUS 9.30 33.64 42.94

2Β Σερβις Β Εξοδος - Parc Ferme Εισοδος 45 21:43

Σύνολο Ημέρας 18.60 86.74 105.34

 Official Partners       

Ανατολή: 07:12 -  Δύση: 19:47

Σάββατο  31 Μαρτίου 2018ΣΕΧ Τοποθεσία ΕΔ χλμ.Απλών Ολικά Ιδανικός Ωράριο

ΕΔ χλμ. διαδρομών χλμ. χρόνος 1ου αυτοκινήτου

0 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18:00

1 Μαλια 36.20 36.20 45 18:45

ΕΔ 1 ΜΑΛΙΑ 1 9.30 3 18:48

1Α Σερβις Α Εισοδος 16.90 26.20 34 19:22

ΣΕΡΒΙΣ  Α  ACQUA PLUS 9.30 53.10 62.40

1Β Σερβις Α Εξοδος 30 19:52

2 Mαλια 16.74 16.74 28 20:20

ΕΔ 2 ΜΑΛΙΑ 2 9.30 3 20:23

2Α Σερβις Β Εισοδος 16.90 26.20 35 20:58

ΣΕΡΒΙΣ  Β  ACQUA PLUS 9.30 33.64 42.94

2Β Σερβις Β Εξοδος - Parc Ferme Εισοδος 45 21:43

Σύνολο Ημέρας 18.60 86.74 105.34

 Official Partners       

Ανατολή: 07:12 -  Δύση: 19:47

Σάββατο  31 Μαρτίου 2018

ΣΕΧ Τοποθεσία ΕΔ χλμ.Απλών Ολικά Ιδανικός Ωράριο
ΕΔ χλμ. διαδρομών χλμ. χρόνος 1ου αυτοκινήτου

2Γ Parc ferme Εξοδος - Σερβις Γ Εισοδος 10:00
2Δ Σερβις Γ Εξοδος 10 10:10
3 Ποταμιές 5.50 5.50 10 10:20

ΕΔ 3 ΠΟΤΑΜΙΕΣ 1 9.90 3 10:23
4 Σμάρι 16.00 25.90 40 11:03

ΕΔ 4 ΣΜΑΡΙ 1 8.00 3 11:06
4Α Ανασυγκρότηση Είσοδος 29.40 37.40 45 11:51
4Β Ανασυγκ. Εξοδος - Σερβις Δ Είσοδος 15 12:06

ΣΕΡΒΙΣ  Δ  ACQUA PLUS 17.90 50.90 68.80

4Γ Σερβις Δ Εξοδος 30 12:36
5 Ποταμιές 5.50 5.50 10 12:46

ΕΔ 5 ΠΟΤΑΜΙΕΣ 2 9.90 3 12:49
6 Σμάρι 16.00 25.90 40 13:29

ΕΔ 6 ΣΜΑΡΙ 2 8.00 3 13:32
6Α Ανασυγκρότηση Είσοδος 29.40 37.40 45 14:17
6Β Ανασυγκ. Εξοδος - Σερβις Ε Είσοδος 15 14:32

ΣΕΡΒΙΣ  E  ACQUA PLUS 17.90 50.90 68.80

6Γ Σερβις E Εξοδος 30 15:02
7 Ποταμιές 5.50 5.50 10 15:12

ΕΔ 7 ΠΟΤΑΜΙΕΣ 3 9.90 3 15:15
8 Σμάρι 16.00 25.90 40 15:55

ΕΔ 8 ΣΜΑΡΙ 3 8.00 3 15:58
8Α Τερματισμός Αγώνα 29.40 37.40 45 16:43

Τερματισμός ACQUA PLUS 17.90 50.90 68.80
Σύνολο Ημέρας 53.70 152.70 206.40
Σύνολο Αγώνα 72.30 239.44 311.74

 Official Partners       

Ανατολή: 07:11 -  Δύση: 19:48
Κυριακή  1 Απριλίου 2018
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Σάββατο

Οι ειδικές διαδρομές

Κυριακή
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ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018

Μήκος  9.3  χλμ.   Ωράριο κλεισίματος διαδρομής   17:48
1ο  Πέρασμα   Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  18:48
2ο  Πέρασμα   Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  20:23

Περιγραφή : 
H κλασική ειδική διαδρομή από Μάλια προς Κράσι. Επίπεδη και πολύ τεχνική , με συνεχείς στροφές στα πρώτα 2 

χλμ. 
Ανηφορική τα επόμενα 6 χλμ. με μεγάλες ευθείες και τεχνητά σικέιν. Τα τελευταία 1.3 χλμ είναι κατηφορικά με τερ-

ματισμό πριν τη διασταύρωση Κράσι-Ηράκλειο. Η ειδική θα επαναληφθεί  ως ‘’νυχτερινή’’  μετά τις 8 το βράδυ. Ο Α-
ΟΚ θα διαθέσει δωρεάν λεωφορείο για μεταφορά θεατών προς δυο συγκεκριμένες θέσεις μέσα στην ειδική. Πλη-
ροφορίες σχετικές θα δοθούν  μέσα από την σελίδα του ΑΟΚ στο Facebook. 

Η παραπάνω πρόσβαση αφορά το χρονικό διάστημα που η ειδική διαδρομή παραμένει κλειστή για τη κυκλο-
φορία οχημάτων. Μπορείτε να βρείτε ιδανικότερα σημεία θέασης φτάνοντας με το όχημα σας πριν το κλείσι-
μο της  διαδρομής. 

Δείξτε ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στη στάθμεση  των οχημάτων σας, ώστε να μην εμποδίζετε τη κυκλοφορία ασθε-
νοφόρων, οχημάτων ασφαλείας και οργάνωσης. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των κριτών που α-
φορούν την ασφάλεια σας. 

 Επίσης σεβαστείτε το φυσικό περιβάλλον που μας φιλοξένει. . Μη πετάτε σκουπίδια. Μην ανάβετε φωτιές.

Ε.Δ.   1 , 2  ΜΑΛΙΑ
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Ε.Δ.   3 , 5 , 7  ΠΟΤΑΜΙΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  1  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018

Μήκος  9.9  χλμ. Ωράριο κλεισίματος διαδρομής   09:15
1ο  Πέρασμα Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  10:23
2ο  Πέρασμα Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  12:49
 3ο  Πέρασμα Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  15:15 

Περιγραφή : 
Πολύ γρήγορη και απαιτητική ειδική διαδρομή στο σύνολο της, συνδυάζοντας  τεχνική και ταχύτητα. Ξεκινάει 1 χλμ. 

μετά τον οικισμό Ποταμιές. Επίπεδη και πολύ γρήγορη στα πρώτα 4 χλμ. με μεγάλες  ευθείες και πατημένες καμπές. Γί-
νεται πολύ ανηφορική και στενεύει τα επόμενα 6 χλμ. ,που χαρακτηρίζονται πολύ τεχνικά , μέχρι τον τερματισμό στον 
χωριό Ασκοί. Ιδανικό σημείο πρόσβασης αποτελεί η αλλαγή πορείας πριν το Αβδού προς Ασκοί.

Η παραπάνω πρόσβαση αφορά το χρονικό διάστημα που η ειδική διαδρομή παραμένει κλειστή για τη κυκλο-
φορία οχημάτων. Μπορείτε να βρείτε ιδανικότερα σημεία θέασης φτάνοντας με το όχημα σας πριν το κλείσι-
μο της  διαδρομής. 

Δείξτε ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στη στάθμεση  των οχημάτων σας, ώστε να μην εμποδίζετε τη κυκλοφορία ασθε-
νοφόρων, οχημάτων ασφαλείας και οργάνωσης. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των κριτών που α-
φορούν την ασφάλεια σας. 

 Επίσης σεβαστείτε το φυσικό περιβάλλον που μας φιλοξένει. . Μη πετάτε σκουπίδια. Μην ανάβετε φωτιές.
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ΚΥΡΙΑΚΗ  1  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018

Μήκος  8  χλμ. Ωράριο κλεισίματος διαδρομής   10:00
1ο  Πέρασμα Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  11:06  
2ο  Πέρασμα Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  13:32
 3ο  Πέρασμα Ωράριο πρώτου αυτοκίνητου  15:58 

Περιγραφή : 
Η γνωστή ειδική αλλά γίνεται για πρώτη φορά ανάποδα όσον αφορά το γρήγορο φαρδύ κομμάτι των 4 χλμ. από 

Σμάρι μέχρι Γαλίφα. Εκκίνηση από το Σμάρι με γρήγορη ανηφορική στην αρχή και κατηφορική μέχρι τη Γαλίφα. Στη 
συνέχεια στενεύει αλλά παραμένει αρκετά γρήγορη μέχρι την Επισκοπή. Ιδανικό σημείο πρόσβασης αποτελεί η αλ-
λαγή πορείας στη Γαλίφα, σχεδόν στη μέση της ειδικής, όπου μπορείτε να βρεθείτε μέσω της διαδρομής από Και-
νούργιο Χωριό.

Η παραπάνω πρόσβαση αφορά το χρονικό διάστημα που η ειδική διαδρομή παραμένει κλειστή για τη κυκλο-
φορία οχημάτων. Μπορείτε να βρείτε ιδανικότερα σημεία θέασης φτάνοντας με το όχημα σας πριν το κλείσι-
μο της  διαδρομής. 

Δείξτε ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στη στάθμεση  των οχημάτων σας, ώστε να μην εμποδίζετε τη κυκλοφορία ασθε-
νοφόρων, οχημάτων ασφαλείας και οργάνωσης. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των κριτών που α-
φορούν την ασφάλεια σας.  

Επίσης σεβαστείτε το φυσικό περιβάλλον που μας φιλοξένει. Μη πετάτε σκουπίδια. Μην ανάβετε φωτιές.

Ε.Δ.   4 , 6 ,  8   ΣΜΑΡΙ



46

Ασφάλεια θεατών




