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Αγαπητά Μέλη, / Dear Members        16/12/2019 
 

➢ A. Θέμα / A. Sub:  3ον Χειμερινό Ράλι – Αθηένου 2020 / 3rd Winter Rally Athienou 2020 
 

Το 3ον Χειμερινό Ράλι – Αθηένου 2020 είναι ένας αγώνας ακριβείας με Κλασσικά αυτοκίνητα. / The 3rd Winter Rally 
Athienou 2020 is a regularity event with Classic cars.  
 
Θα διοργανωθεί από την ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηένου, σύμφωνα με τον Κώδικα Εκδηλώσεων 
της FIVA. Η εκδήλωση θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και όλα τα έσοδα θα δοθούν στο Συμβούλιο Κοινωνικού 
Εθελοντισμού Αθηένου εις μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Θεοδώρου.  / It will be organized by LESPA-FIPA under the 
auspices of Athienou Municipality according to the FIVA Events Code. The Event will have a charitable character and all 
the proceeds will be donated to Athienou Community Welfare Council in memory of unforgettable Maria Theodorou.  

 
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και θα καλύψει μία απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων. 
/ The Event will take place on Sunday 2 February 2020 covering approx. 90 kilometers.  

 
Το Ράλι θα εκκινήσει από το Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο στις 09:45 και θα τερματίσει στο Κωντσταντίνειο 
Δημοτικό Πάρκο γύρω στις 12:15, στην Αθηένου. Τις διακρίσεις  θα  απονέμει  ο  Δήμαρχος της Αθηένου κ. Κυριάκος 
Καρεκλάς και μετά θα ακολουθήσει γεύμα. / The Rally will start from the Kallinikeio Municipality Palace at 09:45 and 
finish at around 12:15 in the parking of the Konstantineio Municipality Park in Athienou. The prize giving will be 
presented by the Mayor of Athienou Mr. Kyriacos Kareklas and after will follow lunch. 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €40,00 (σαράντα ευρώ) για διμελές πλήρωμα και περιλαμβάνει το 
γεύμα και κυπριακά ποτά. Για κάθε επιπρόσθετο μέλος άνω των 12 ετών θα καταβάλλεται το ποσό των €15,00 (δέκα 
πέντε ευρώ). Τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών έχει ορισθεί η Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 
14:00. / The entry fee for a two-member crew is fixed at €40 (forty euro) and includes lunch and Cyprus drinks. The fee 
for each additional crew member over 12 years old is fixed at €15 (fifteen euro). Last date for Entries: Monday 20 
January 2020 by 14:00 hrs. 
 
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής είναι 99 (ενενήντα εννέα) – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας / The 

maximum number of entries allowed to participate will be 99 (ninety-nine) – priority order will be kept. 

Παρακαλείστε όπως υποβάλετε την δήλωση συμμετοχής σας έγκαιρα στα γραφεία της Λέσχης μας ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ/ 
You are kindly requested to submit your application in due time to our offices LESPA-FIPA. 

Βridge House,  Λεωφ. Βύρωνος, 1ος όροφος, γραφείο 33 / Bridge House, Byron Av., 1st Fl. Office 33, 1096 Λευκωσία / 
1096 Nicosia 
Φαξ / Fax:22-346335 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση / or e-mail: lespafipa@cytanet.com.cy 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο εάν το δικαίωμα συμμετοχής των €40,00  

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ  πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2020, στα γραφεία της Λέσχης μας.  

 

IMPORTANT NOTICE: Participation is considered valid only if the entry fee of €40,00 will be PAID before the 20th 

of January 2020 in our offices. 

H Γραμματεία και ο Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 από τις 10:00 μέχρι τις 13:00 στα 
γραφεία της Λέσχης μας και την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 από τις 8:00 μέχρι τις 9:00 στο χώρο εκκίνησης. / 
Secretariat and Scrutineering will be held on Saturday 1st February 2020 from 10:00 to 13:00 hrs in Club’s office & 
Sunday 2 February 2020 from  08:00 to 09:00 hrs at the start. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ: 22446614 ή στο 
τηλ: 99510520 (κον Κύπρο).  / For more INFO please contact: Secretariat tel: 22 446614, or Mr. Kypros tel: 99 510520 
 

➢ B. Θέμα / B. Sub:  ΤΡΟΠΑΙΟ ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ 2020 / LESPA-FIPA TROPHY 2020 
 

 
 
Το Τρόπαιο ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ 2020 θα ξεκινήσει από το 3ον Χειμερινό Ράλι Αθηένου.  Στο Trophy θα συμπεριληφθούν 
επίσης  το Εαρινό Φιλανθρωπικό Ράλι (22 Μαρτίου), το ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ Διεθνές Ράλι Ιστορικού Αυτοκινήτου (16-17 
Μαΐου) και το Φθινοπωρινό Ράλι (10-11 Οκτωβρίου). Εκείνοι που θα συμμετάσχουν και στις 4 εκδηλώσεις 
αυτομάτως βαθμολογούνται για την τελική κατάταξη του Τροπαίου, χωρίς επιπλέον κόστος. (Τα 3 καλύτερα 
αποτελέσματα από τις 4 εκδηλώσεις υπολογίζονται για την Τελική κατάταξη) 
Για πλήρεις λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.lespafipa.org 
 
 The LESPA-FIPA TROPHY 2020 will start from the 3rd Winter Rally Athienou.  In the Trophy will be included also the 
LESPA-FIPA Spring Charity Rally (22 March), the LESPA-FIPA International Historic Car Rally (16-17 May) and Autumn 
Rally (10-11 October).  
Those who will participate in all 4 Events are automatically eligible for the Trophy’s final classification, without extra 
cost. (The 3 best results out of 4 Events counts for the Final Classification)  
For full details please visit our web: www.lespafipa.org 
 
 Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου / On behalf of the Board of Directors. 
 
 
Γεώργιος Ιωαννίδης / George Ioannides 
 
Πρόεδρος / President    
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