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07/11/2022 

Θέμα:  Φθινοπωρινό Ράλι Κλασσικού Αυτοκινήτου 

Καλοπαναγιώτη  2022  

Αγαπητά Μέλη,   

Το Σωματείο Παλαιού Αυτοκινήτου ΛΕΣΠΑ – ΦΙΠΑ σε 

συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη 

συνδιοργανώνουν το  Φθινοπωρινό Ράλι Κλασσικού 

Αυτοκινήτου,  που θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 4 

Δεκεμβρίου 2022. Ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται και 

μετρά για το Τρόπαιο ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ. Το Ράλι θα είναι 

μονοήμερο και θα καλύψει μια διαδρομή 90 περίπου 

χιλιομέτρων με τρεις δοκιμασίες ακριβείας.   

Την εκκίνηση των οχημάτων θα δώσει ο  Δήμαρχος 

Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους από το πάρκο 

Ακροπόλεως την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 στις 09:30 

π.μ. Ο τερματισμός θα γίνει στο χωριό Καλοπαναγιώτη  

στις 1 μ.μ.  Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο Casale 

Panayiotis και θα ακολουθήσει γεύμα στο Εστιατόριο 

Μάρκος στον Καλοπαναγιώτη.  

Η ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ εξασφάλισε ειδική τιμή €15 (Δεκαπέντε) 

το άτομο για το γεύμα, με ένα κυπριακό ποτό και για 

παιδιά κάτω των 12 (Δώδεκα) ετών η τιμή είναι €10 

(Δέκα). Όσοι επιθυμούν μπορούν να το δηλώσουν μαζί 

με την συμμετοχή τους.  

Το δικαίωμα συμμετοχής για διμελές πλήρωμα (οδηγός 

και συνοδηγός) έχει καθοριστεί στα €50 (Πενήντα Ευρώ). 

Για κάθε επιπρόσθετο μέλος άνω των 12 ετών έχει 

καθοριστεί το ποσό των €15 (Δεκαπέντε Ευρώ). 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών έχει 

ορισθεί η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 μέχρι τις 11 π.μ. 

Παρακαλείστε όπως υποβάλετε την δήλωση συμμετοχής 

σας έγκαιρα στα γραφεία της Λέσχης μας  ή στην 

 

Sub:   Autumn Classic Car Rally  Kalopanayiotis 2022    

Dear Members,  

The LESPA-FIPA Antique Car Club of Cyprus is co-

organizing the Autumn Classic Car Rally   Kalopanayiotis 

on Sunday the 4th of December 2022. 

The event is included and counts for the LESPA-FIPA 

Trophy. It is an one day Event and it will cover a distance 

of approx. 90 kilometers with three regularity tests.   

The start will be given by the Mayor of Strovolos Mr. 

Andreas Papacharalambous at 09:30 on Sunday 4th of 

December 2022, from Acropolis Park in Nicosia. The 

Event will finish at Kalopanayiotis village at 13:00. The 

Prize giving ceremony, will be held in Casale Panayiotis 

and will be followed by lunch at Markos Restaurant in 

Kalopanayiotis. 

LESPA-FIPA secured a special price of €15 (fifteen) per 

person for the lunch, with a Cypriot drink and for children 

under 12 (twelve) years the price is €10 (ten). Those who 

wish can declare it together with their participation. 

The entry fee for a two-member crew (driver and co-
driver) is fixed to €50 (Fifty Euro). The fee for each 
additional crew member over 12 years old is fixed to €15 
(Fifteen Euro).  Last date for Entries is Wednesday 30th of 
November 2022 by 11:00 hrs. 
 
You are kindly requested to submit your application in 

due time to our offices or via e-mail: 

lespafipa@cytanet.com.cy 

Secretariat and Scrutineering will be held on Saturday 

December 3,  2022 from 10:00 to 13:00 hrs at our  Club 
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ηλεκτρονική διεύθυνση: lespafipa@cytanet.com.cy 

H Γραμματεία και ο Τεχνικός Έλεγχος θα γίνουν το 
Σάββατο 03/12/2022 από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μ.μ. στα 
γραφεία της Λέσχης και την Κυριακή 04/11/2022 από τις 
8 π.μ. μέχρι τις 9 π.μ. στο χώρο εκκίνησης.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. για τους κανονισμούς και άλλες πληροφορίες: 
www.lespafipa.org στο Τηλ. 22 446614 ή στο e-mail:  
lespafipa@cytanet.com.cy 
 
2. Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση προϋποθέτει την 
τήρηση των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας που θα 
βρίσκονται σε ισχύ, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022.  
 
 
Γιώργος Ιωαννίδης  

Πρόεδρος                  

office and on Sunday  September 4, 2022, from  08:00 to 

09:00 hrs at the Start. 

NOTES: 

1. for regulations and other info:www.lespafipa.org 

Tel:   +357 22446614 or via e-mail 

lespafipa@cytanet.com.cy  

2. Your participation in the Event presupposes the 

observance of the decrees of the Ministry of Health that 

will be in force on  Sunday September 4, 2022.   

 

George Ioannides 

President    
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