
 ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΜΠΡΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3/2017 
 

Ε.Δ. Νο 1 - 2 “ΜΠΡΑΛΟΣ - ΣΚΑΜΝΟΣ Ι – ΙΙ ”   
 

Ωράριο  1ου  αύτοκινήτου : 10:00΄/ 11:55΄ 
Διακοπή Κυκλοφορίας : 08:30΄ 

 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 
  
Στην Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ  1.43 χλμ μετά την διασταύρωση προς Ηράκλεια. 
 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
 

Στην Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 15,60 χλμ. μετά την Αφετηρία,  1,50 χλμ. Μετά το 
χωριό Σκαμνός όπου διασταύρωση με δρόμο δεξιά προς Παύλιανη – Οίτη. 
 

1Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ:  
 

Ακολουθώντας την Π.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ σε 10.78 χλμ. στρίβετε αριστερά 
προς ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΔΑΜΑΣΤΑ. Σε 2.09 χλμ., αμέσως μετά την γέφυρα στρίβετε δεξιά 
στον χωματόδρομο. Σε 0.98 χλμ. στρίβετε αριστερά πάνω από το αυλάκι, σε 0.21 
χλμ. αριστερά, σε 0.14 χλμ. αριστερά πριν το μαντρί και σε 1.07 χλμ. βρίσκεστε στο 
2.69  χλμ. της Ειδικής Διαδρομής.  
 ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η πρόσβαση, αφότου μπείτε στο χώμα είναι καλός  χωματόδρομος, 
επίπεδος για το πρώτο χιλιόμετρο και αρκετά ανηφορικός μετά. 
 
2Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 
 

 Ακολουθώντας την Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ στρίβετε δεξιά προς ΑΜΦΙΣΣΑ 

στον κόμβο των Θερμοπυλών. Σε 4.88 χλμ., όπου πινακιδάκι εθν. οδού χλμ 5 

στρίβετε πίσω δεξιά στον χωματόδρομο. Σε 0.28 χλμ. στο ταφ στρίβετε δεξιά και σε 
0.28 χλμ. στο επόμενο ταφ στρίβετε πάλι αριστερά. Σε 0.97 χλμ βρίσκεστε στο 3.33  
χλμ της Ειδικής Διαδρομής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η πρόσβαση συνιστάται ΑΥΣΤΗΡΑ για οχήματα 4x4. 
 

3Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 
 

 Ακολουθώντας την Ν.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, στον κόμβο των Θερμοπυλών, 
στρίβετε δεξιά προς ΑΜΦΙΣΣΑ. Σε 8 χλμ συναντάτε διασταύρωση αριστερά προς ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ και συνεχίζετε ευθεία. Σε 2 χλμ στρίβετε δεξιά στον χωματόδρομο, 
όπου αριστερά υπάρχει μεγάλο τοιχίο. Συνεχίζετε για 2 χλμ τον αρκετά κατηφορικό 
κεντρικό χωματόδρομο και βρίσκεστε στο 5.10 χλμ της Ειδικής Διαδρομής.  
 

4Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 
 

 Στην Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ στον κόμβο των Θερμοπυλών στρίβετε δεξιά προς 
Άμφισσα. Σε 11.83 χλμ, όπου δεξιά πινακίδα ΚΟΚ για διέλευση ζώων, στρίβετε πίσω 
δεξιά στο χωματόδρομο και αφού παρκάρετε βρίσκεστε στο 9.74 χλμ. της Ειδικής 
Διαδρομής. 
5Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 
Στην Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ στον κόμβο των Θερμοπυλών στρίβετε δεξιά προς 
Άμφισσα. Σε 15.01 χλμ, , στρίβετε δεξιά προς Σκαμνό όπου και παρκάρετε, 
συνεχίζετε για περίπου 650 μ με τα πόδια όπου και βρίσκεστε στο 14.29 χλμ. της 
Ειδικής Διαδρομής.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρκάρετε από την μία πλευρά του δρόμου!! ΔΙΑΦΥΓΗ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ!!! 


