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Αγαπητά Μέλη, / Dear Members, 

  

Θέμα:  ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ ΡΟΤΑΡΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΡΑΛΛΥ  ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Sub: LESPA-FIPA Charity Rotary Car Rally 

 

Η Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ σε συνεργασία με τον Ροταριανό Όμιλο Λευκωσία-

ΛΗΔΡΑ συνδιοργανώνουν  το  Φιλανθρωπικό αγώνα Ράλλυ Κλασικού Αυτοκινήτου  ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ 

ΡΟΤΑΡΥ για δέκατη συνεχή χρονιά, που θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018. / The 

CHARITY CLASSIC CAR RALLY is a regularity event and is it co-organized by LESPA-FIPA Club and 

the Rotary Club of Nicosia LEDRA for ten consecutive years.   

Ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο της FIVA στην Εθνική Κατηγορία με αριθμό NR 

23/2018, και μετρά για το Τρόπαιο ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ / The event is included in the FIVA Events Calendar as 

“National” with license number NR 23/2018 and counts for the LESPA-FIPA Trophy. 

 

Το Ράλλυ θα είναι μονοήμερο και θα καλύπτει μια διαδρομή  70 περίπου χιλιομέτρων με τρεις δοκιμασίες 

ακριβείας. / It is one day Event and will cover a distance of approx. 70 kilometers with three regularity tests.   

  

Η εκκίνηση των οχημάτων θα γίνει  από το πάρκο Ακροπόλεως την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στις 09:30. 

Την έναρξη της διαδρομής θα κηρύξει   ο  Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.  Ο 

τερματισμός θα γίνει στο χωριό Κελλάκι γύρω στις 13:00. / The start will be given by the Mayor of Strovolos 

Mr. Andreas Papacharalambous, at 09:30 on Sunday March 18, 2018 from Acropolis Park in Nicosia. The 

Event will finish at Kellaki village at around 13:00.  

 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να λάβουν μέρος και καινούρια αυτοκίνητα σε 

ειδική κατηγορία, λόγω του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του. / Due to the Charitable Character of the Event, 

Modern Cars are allowed to participate in a special category created for the occasion. 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €60,00 (εξήντα ευρώ) για διμελές πλήρωμα (οδηγός και 

συνοδηγός) . Για κάθε επιπρόσθετό μέλος του πληρώματος άνω των δώδεκα (12) ετών θα καταβάλλεται το 

ποσό των €10,00 (δέκα ευρώ). / The entry fee for a two-member crew (driver and co-driver) is set at €60 

(sixty euro). The fee for each additional crew member over twelve (12) years is set at €10 (ten euro). 

 

Η απονομή των επάθλων και το γεύμα θα γίνει στην ταβέρνα ΜΑΝΩΛΑΣ στο Κελλάκι. Η τιμή είναι €15,00  

(δεκαπέντε ευρώ) το άτομο και συμπεριλαμβάνει απεριόριστο κυπριακό ποτό. Για παιδιά κάτω των δώδεκα 

(12) ετών η τιμή είναι €8,00 (οκτώ ευρώ). 

/ The Prize giving, and lunch will be at MANOLAS tavern in Kellaki village. The price per person is set at 

€15,00 (fifteen euro) and includes unlimited Cyprus drinks. For children under twelve (12) years old the price 

is €8,00 (eight euro)  

 

mailto:lespafipa@cytanet.com.cy
http://www.lespafipa.org/


LESPA-FIPA 
The Antique Car Club of Cyprus 
Bridge House, Byron Av. 1st Floor, Office 33, 1096, Nicosia / P.O.BOX 23810 CY 1686, Nicosia, Cyprus 

Tel +357 22446614, Fax +357 22346335 email lespafipa@cytanet.com.cy web: www.lespafipa.org 
 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών: Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 μέχρι τις 18:00 η ώρα. Ο μέγιστος 

επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής είναι εξήντα (60) – κατά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλείστε όπως 

υποβάλετε την δήλωση συμμετοχής σας έγκαιρα στα γραφεία της Λέσχης μας: 

 

Βridge House,  Λεωφόρος Βύρωνος, 1ος όροφος, γραφείο 33, 1096 Λευκωσία  

Τηλ: 22446614 

Φαξ:22-346335 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lespafipa@cytanet.com.cy 

 

/ Last date for Entries: Wednesday 14th March 2018 by 18:00 hrs. The maximum number of entries allowed 

to participate will be sixty (60) – in a priority order. You are kindly requested to submit your application in 

due time to our offices: 

 

Bridge House, Byron Avenue, Office 33, 1096 Nicosia   

P. O. Box 23810CY -  1686 Nicosia, Cyprus 

Tel:   +357 22 44 66 14 

Fax:  +357 22 346335 

Ε-mail: :  lespafipa@cytanet.com.cy 

 

H γραμματεία και ο Τεχνικός έλεγχος θα είναι το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 

13:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Λέσχης και την Κυριακή από τις 08:00 μέχρι τις 09:00 στο πάρκο 

Ακροπόλεως. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας 

στο τηλ: 22446614 (γραφεία Λέσχης), και 99510520 (Κύπρο Τούμπα). / Secretariat and Scrutineering at 

LESPA-FIPA Office: Saturday 17th March 2018, from 10:00 to 13:00 hrs & Sunday 18th March 2018, 08:00 - 

09:00 hrs at Acropolis Park. For more INFO: Secretariat tel: 22 446614, or Kypros tel: 99 510520 

 

Σημείωση: για τους κανονισμούς και άλλες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.lespafipa.org 

 

Note: for regulations and other info visit our web site www.lespafipa.org 

  

  

Εκ μέρους του Δ.Σ / On behalf of the BoD 

Γιώργος Ιωαννίδης / George Ioannides 

 

Πρόεδρος / President  
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