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Αγαπητά Μέλη και Φίλοι, / Dear Members and Friends,    27/04/2018 

 

Θέμα: Διεθνές Ράλι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου 19-20 Μαΐου 2018 

Sub: International Historic Car Rally 19-20 May 2018 

 

Η Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ διοργανώνει το Διεθνές Ράλι Ιστορικού και 

Παλαιού Αυτοκινήτου το διήμερο 19-20 Μαΐου 2018 το οποίο περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο 

Εκδηλώσεων της FIVA στην “Διεθνή Κατηγορία” με αριθμό IR 08/2018 και μετρά για το 

“Τρόπαιο ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ”. / The Antique Car Club of Cyprus LESPA-FIPA, is organizing the 

International Historic Car Rally 19-20 May 2018 which is included in the FIVA Events calendar 

as “International” under license number IR 08/2018 and counts for the “LESPA-FIPA Trophy”.  

 

H εκκίνηση θα γίνει το Σάββατο 19 Μαΐου 2018, από τον χώρο στάθμευσης Ιορδάνους στη 

Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ στη Λευκωσία η ώρα 09:30.  Θα δοθεί από τον έντιμο Δήμαρχο 

Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη. / 

The start will be at Iordanous Parking in Makarios III Avenue Nicosia and will be given by the 

Hon. Mayor of Nicosia Mr Constantinos Georkatjis and the President of Cyprus Sport 

Organisation Mr Kleathis Georgiades.   

  

Το πρώτο σκέλος της διαδρομής θα τερματίσει στο Ξενοδοχείο  Crown Resort Henipa στην 

επαρχία Λάρνακας το Σάββατο γύρω στις 18:00. / The first Leg will finish in Larnaca district at 

the Crown Resort Henipa, on Saturday afternoon at around 18:00. 

  

Το Σάββατο θα γίνει σταθμός στoν Άγιο Θεόδωρο γύρω στις 13:00 για φαγητό. Η τιμή είναι 

€15,00 (δέκα πέντε) το άτομο και περιλαμβάνει απεριόριστο Κυπριακό ποτό. Για παιδιά κάτω 

των 12 (δώδεκα) ετών η τιμή είναι €7,50 (επτά και μισό) . Το Σάββατο βράδυ θα υπάρχει δείπνο 

στους χώρους τού ξενοδοχείου.  Η τιμή είναι €15,00 (δέκα πέντε) το άτομο και περιλαμβάνει 

απεριόριστο Κυπριακό ποτό. Για παιδιά κάτω των 12 (δώδεκα) ετών  η τιμή είναι €7,50 (επτά 

και μισό). / On Saturday at around 13:00 there will be a lunch break at Agios Theodoros.  Lunch 

is set at €15,00 (fifteen) per person with unlimited Cy drinks. For children under 12 (twelve) 

years the lunch is set at €7,50 (seven and a half).  On Saturday night there will be dinner as well 

at €15,00 (fifteen) per person with unlimited Cy drinks in the premises of the Hotel. For children 

under 12 (twelve) years the lunch is set at €7.50 (seven and a half).    

 

Το πρωί της Κυριακής θα γίνει η εκκίνηση στις 09:30 από το  Crown Resort Henipa της 

επαρχίας Λάρνακας. Η διαδρομή θα τερματίσει στο Ξενοδοχείο Crown Resort Henipa στην 

επαρχία Λάρνακας, όπου θα ακολουθήσει δεξίωση και απονομή των Επάθλων στις 15:00.  / On 

Sunday morning the start will be given at the Crown Resort Henipa in Larnaca district at 09:30. 

The finish will be at the Crown Resort Henipa in Larnaca district where a reception will take 

place, followed by prize giving ceremony at 15:00. 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €70,00 (εβδομήντα) για διμελές πλήρωμα, 

(οδηγός-συνοδηγός) περιλαμβάνει και την δεξίωση στην απονομή των Επάθλων. Για κάθε 

επιπρόσθετο μέλος του πληρώματος άνω των 12 (δώδεκα) ετών θα καταβάλλεται το ποσό των 
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€10,00 (δέκα). / The entry fee for a two-member crew (driver and co-driver) is set at €70 

(seventy), including the reception at the prize giving. The fee for each additional crew member 

over 12 (twelve) years is set at €10,00 (ten). 

 

Τα μέλη της ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση παρακαλούνται 

όπως έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2018. / Members of 

LESPA-FIPA who intend to participate are kindly requested to settle their financial obligations 

for the year 2018. 

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών: Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 μέχρι τις 18:00 η 

ώρα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής είναι εβδομήντα (70) – θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. Παρακαλείστε όπως υποβάλετε την δήλωση συμμετοχής σας έγκαιρα στα 

γραφεία της Λέσχης μας. Last date for Entries: Monday 14th May 2018 by 18:00 hrs.  The 

maximum number of entries allowed to participate will be seventy (70) – priority order will be 

kept. You are kindly requested to submit your application in due time to our offices. 

 

Για τη διαμονή στην Λάρνακα, η Λέσχη έχει έλθει σε συμφωνία με το Crown Resort Henipa. 

Παρακαλούμε προ κρατήστε έγκαιρα αναφερόμενοι στο ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ Ράλι Ιστορικού και 

Παλαιού Αυτοκινήτου. / For Accommodation in Larnaca our Club has come into agreement 

with the Crown Resort Henipa.  Please make your bookings as early as possible with reference 

to the LESPA-FIPA International Historic Car Rally.  

 

Crown Resort Henipa Τ:24 817830 (Νίκος Λυσσάνδρου / Nicos Lyssandrou)  

                  

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 

 

Γραμματεία / Τεχνικός έλεγχος: / Secretariat / Scrutineering: 

 

Παρασκευή 18 Μαΐου / Friday 18th May: 16:00 - 18:30  LE CARRE CAFÉ , ΛΑΤΣΙΑ / Latsia 

Σάββατο 19 Μαΐου / Saturday 19th May: 07:30 - 08:30 Στον Χώρο Εκκίνησης / At the Start.  

 

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

 

Γεώργιος Ιωαννίδης / George Ioannides 

Πρόεδρος / President  
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