
 32ο  ΡΑΛΛΥ  ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ  25/04/2015 

Ε.Δ. Νο 1 - 3 – 5  “ΜΠΡΑΛΟΣ  Ι – ΙΙ – ΙΙΙ”   

Ωράριο  1ου  αύτοκινήτου : 09:58΄/ 13:29΄/ 15:35΄ 

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  :  08:30΄- 18:00΄ 

 

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

προς Ηράκλεια. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Στην Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 11,67 χλμ. μετά την Αφετηρία, και 2,18 χλμ. πρίν την είσοδο του χωριού Σκαμνός. 

 

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. 

Ειδική Διαδρομή  Νο 2 - 4 “ΟΙΝΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ Ι - ΙΙ” 20.75 χλμ. 

Ωράριο 1ου αύτοκινήτου: 10.43’ / 14:14΄  

 ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  :  09:00’ – 16:30΄ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : Στον επαρχιακό δρόμο Καστελίων - Οινοχωρίου, 4,62 χλμ. μετά το χωριό Καστέλλια όπου η διασταύρωση προς Χάνι Ζαγκανά - Οινοχώρι. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ : Στον δρόμο Καλοσκοπής – 51 χλμ. ΝΕΟ Λαμίας-Αμφισσας όπου αριστερά δρόμος προς “Χάνι Ζαγγανά” 

 

1Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ : Ακολουθώντας την Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ στον κόμβο των Θερμοπυλών στρίβετε δεξιά προς Άμφισσα. Σε 15,19 χλμ. 

στρίβετε δεξιά προς Σκαμνό, ΠΡΟΣΟΧΗ και εδώ για τα επόμενα 750 m κινείσθε αντίθετα προς τα αγωνιστικά, και σε 2,54 χλμ. στρίβετε δεξιά προς 

Οίτη - Παύλιανη. Σε 7,91 χλμ, και αφού έχετε διασχίσει το χωριό Οίτη, στην διασταύρωση με την έκκλησία στρίβετε αριστερά προς Σκλήθρο - 

Οινοχώρι. Σε 4,12 χλμ. διασχίζετε ευθεία το χωριό Σκλήθρο και σε 3,27 χλμ. φθάνετε στο χωριό Οινοχώρι όπου και το 5.09 χλμ. της ειδικής 

διαδρομής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!!!!!! 

Ο δρόμος μέσα στο Οινοχώρι είναι στενός. Παρκάρετε σε σημεία ούτως ώστε  να  

ΜΗΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.    

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   ΔΙΑΦΥΓΗ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

2Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ : Ακολουθώντας την Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ στον κόμβο των Θερμοπυλών στρίβετε δεξιά προς Άμφισσα. Σε 15,19 χλμ. 

στρίβετε δεξιά προς Σκαμνό, ΠΡΟΣΟΧΗ για τα επόμενα 750 m, και σε 2,54 χλμ. στρίβετε δεξιά προς Οίτη - Παύλιανη. Σε 7,91 χλμ, και αφού έχετε 

διασχίσει το χωριό Οίτη, στην διασταύρωση με την έκκλησία, συνεχίζετε δεξιά και σε 6,94 χλμ. φθάνετε στην πλατεία του χωριού Κάτω Παύλιανη 

όπου στρίβετε αριστερά προς Καλοσκοπή. Σε 5,81 χλμ. στρίβετε επίσης αριστερά προς Καλοσκοπή, για να βρεθείτε μετά από 1,71 χλμ. στην 1η είσοδο 

της Καλοσκοπής, όπου και η θεαματική “αλλαγή πορείας” στο 13,32 χλμ της ομώνυμης ειδικής διαδρομής. 

Και εδώ παρακαλούμε πολύ να παρκάρετε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ καθώς είναι η τρίτη 

ΔΙΑΦΥΓΗ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ της Ε.Δ. 


