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Αγαπητά Μέλη / Dear Members,         10/09/2018 

 

Θέμα: Διεθνές Ράλι Ιστορικού Αυτοκινήτου Πλατρών 13-14 Οκτωβρίου 2018 

Sub: International Platres Classic Car Rally 13-14 October 2018 

 

Η Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ διοργανώνει το Διεθνές Ράλι Ιστορικού Αυτοκινήτου το διήμερο 13-

14 Οκτωβρίου 2018 το οποίο περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων της FIVA στην “Εθνική Κατηγορία” με 

αριθμό NR 09/2018 και μετρά για το “Τρόπαιο ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ”. / The Antique Car Club of Cyprus LESPA-FIPA is 

organizing the International Platres Classic Car Rally 13-14 October 2018 which is included in the FIVA Events 

calendar as “National” under license number NR 09/2018 and counts for the “LESPA-FIPA Trophy”.  

.  

Η εκκίνηση θα δοθεί από το Δημαρχείο Λευκωσίας το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 στις  13.30. / The start will be 

given from Nicosia Municipality on Saturday 13th October 2018 at 13:30hrs  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: / PROGRAMME OF THE EVENT: 

 

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών: Τρίτη 09/10/2018 στις 19:00 / Closing of Entries: Tuesday 09/10/2018 

at 19:00 hrs. 

Γραμματεία έκδοσης αριθμών & Τεχνικός Έλεγχος: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, 16:00 – 18:30 Le Carre 

Lounge Café, Λατσιά / Scrutineering, Documentation, Secretariat, issuing of Numbers: Friday12 October 2018, 

16:00 – 18:30 hrs at LE CARRE LOUNGE CAFÉ Latsia Nicosia 

Τεχνικός Έλεγχος: Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, 11:00-12:00 στον χώρο εκκίνησης, Λευκωσία / Scrutineering: 

Saturday 13 October 2018, 11:00-12:00 at the start of Nicosia. 

 

Εκκίνηση Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 – Λευκωσία στις 13:30 / Start: Saturday 13 October 2018 13:30 hrs 

Τερματισμός Πλάτρες Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 13:00 /  Platres Finish: Sunday 14 October 2018, at 13:00  

Προσωρινά Αποτελέσματα Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στις 14:30  Provisional Results: Sunday 14 October 2018, 

14:30  

Τελικά Αποτελέσματα απονομή των επάθλων και κοκτέιλ: Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στις 15:00 / Final Results 

prize giving ceremony and cocktail : Sunday 14 October, 15:00 hrs  

 

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €60 για διμελές πλήρωμα. Για κάθε επιπρόσθετο μέλος του πληρώματος 

άνω των 12 ετών θα καταβάλλεται το ποσό των €10,00.  Το Σάββατο βράδυ θα υπάρχει δείπνο στο ξενοδοχείο Forest 

Park. Για όσους επιθυμούν να παραστούν η τιμή είναι €16,00 το άτομο και περιλαμβάνει ένα Κυπριακό ποτό. / The 

entry fee for a two-member crew (driver and co-driver) is set at €60. The fee for each additional crew member over 12 

years old is set at €10.  On Saturday night there will be dinner in Forest Park. For those wishing to attend the price is 

€16,00 per person including one Cy drink.    

 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής είναι εξήντα (60) – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλείστε 

όπως υποβάλετε την δήλωση συμμετοχής σας έγκαιρα στα γραφεία της Λέσχης μας. / The maximum number of 

entries allowed to participate will be sixty (60) – priority order will be kept. You are kindly requested to submit your 

application in due time to our offices.  

 

Για τη διαμονή σας στις Πλάτρες το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου, η Λέσχη έχει έλθει σε συμφωνία με τα πιο κάτω 

ξενοδοχεία και έχει εξασφαλίσει τις ακόλουθες τιμές: / For Accommodation on the 13th  October in Platres, our Club 

agreed the rates with hotels as follows: 
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FOREST PARK HOTEL Τ: 25421751 Email: reservations@forestparkhotelcy.com 

 

Δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα, €70, 00 το δωμάτιο / Double room €70,00 Β/Β 

Μονόκλινο δωμάτιο με πρόγευμα €60,00 το δωμάτιο / Single room €60,00 Β/Β 

Τρίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα €95,50 / Triple room €95.00 Β/Β 

 

Παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς στο ίδιο δωμάτιο μέχρι 2 ετών είναι δωρεάν. Παιδιά συνοδευόμενα από τους 

γονείς στο ίδιο δωμάτιο από 3-12 ετών 50% έκπτωση με πρόγευμα / Children up to 2 years old accompanied by their 

parents are free. From 3-12 years old discount 50% B/B 

 

NEW HELVETIA HOTEL Τ: 25421348 Email: newhelvetia@cytanet.com.cy 

 

Δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα €70, 00 το δωμάτιο / Double room €70,00 Β/Β    

Μονόκλινο δωμάτιο με πρόγευμα €55,00 το δωμάτιο / Single room €55,00 Β/Β 

  

Παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς στο ίδιο δωμάτιο μέχρι 2 ετών είναι δωρεάν. / Children sharing room with their 

parents up to 2 years old Free on BB 

Παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς στο ίδιο δωμάτιο 3-12 ετών €10 το κάθε παιδί. / Children age of 3-12 years old 

sharing room with parents €10,00 per child on BB 

Τρίτο πρόσωπο στο ίδιο δωμάτιο με δύο άλλα άτομα άνω των 12 ετών €25 / Third person sharing room with other 2 

persons over 12 years old at €25,00 per person per day on BB 

 

EDELWEISS HOTEL Τ: 25421335 Email: edelweiss@cytanet.com 

 

Δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα €50, 00 το δωμάτιο / Double room €50,00 Β/Β        

Μονόκλινο δωμάτιο με πρόγευμα €35,00 το δωμάτιο / Single room €35,00 Β/Β 

  

Παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς στο ίδιο δωμάτιο μέχρι 4 ετών είναι δωρεάν. Παιδιά συνοδευόμενα από τους 

γονείς στο ίδιο δωμάτιο από 4-12 ετών 50% έκπτωση / Children up to 4 years old accompanied by their parents are 

free. From 4-12 years old discount 50% B/B 

  

Για όλα τα ξενοδοχεία έχουμε εξασφαλίσει αργοπορημένη αναχώρηση το απόγευμα της Κυριακής. Οι κρατήσεις  θα 

πρέπει να γίνουν από τους διαγωνιζόμενους προς τα ξενοδοχεία έγκαιρα. / For all hotels we have arranged late check 

out. Reservations should be made by the participants to hotels in a timely manner. 

Τα μέλη μας είναι ελεύθερα  να απευθυνθούν και σε άλλα ξενοδοχεία, εάν το επιθυμούν. / Members are free to book at 
any other Hotel, if they wish.  
 

Τους κανονισμούς και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα γραφεία της λέσχης από Δευτέρα 

μέχρι Πέμπτη από τις 10:00 μέχρι τις 14:00, ή από την ιστοσελίδα μας www.lespafipa.org. / Regulations and entry 

forms are provided at our offices Monday to Thursday from 10:00 to 14:00 or on our web: www.lespafipa.org 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ: 22446614 

(γραφεία Λέσχης), και 99510520 (Κύπρο Τούμπα). / For more INFO and clarifications please contact the Secretariat 

tel: 22 446614, or Kypros Toumbas tel: 99 510520 

e-mail lespafipa@cytanet.com.cy 

 

Εκ. Μέρους του  Διοικητικού.Συμβουλίου / On Behalf of the Board of Directors 

 

 

Γεώργιος Ιωαννίδης / George Ioannides 

Πρόεδρος / President  
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