
                                                    

                                                                                                

 

21.10.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE 
(English version follows) 

 

Ο διεκνισ αγϊνασ RALLY GREECE OFFROAD για οχιματα “εκτόσ δρόμου” κα 

πραγματοποιθκεί για 8θ ςυνεχι χρονιά και κα φιλοξενθκεί για 3θ χρονιά ςτθν όμορφθ 

πόλθ τθσ Καςτοριάσ ςτισ 28-31 Μαΐου 2020. 

 

Οι διοργανωτζσ, με τθν αρωγι τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ και του Διμου 

Καςτοριάσ, φιλοδοξοφν και το 2020 να προςφζρουν ςε Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ 

αγωνιηόμενουσ μία άρτια οργάνωςθ, εφάμιλλθ τθσ φιμθσ που ζχει λάβει ο αγϊνασ όλα τα 

προθγοφμενα ζτθ. 

 

Οι αγωνιηόμενοι που αναμζνεται να ςυμμετάςχουν προζρχονται από τθν Ελλάδα, Κφπρο, 

Ιταλία, Βζλγιο, Βουλγαρία, Σουρκία, Ιςραιλ, Ρουμανία και άλλεσ χϊρεσ. Οι ςυμμετοχζσ 

κρίνονται ωσ υψθλοφ επιπζδου κακϊσ μεταξφ αυτϊν ςυγκαταλζγονται αγωνιςτικζσ 

ομάδεσ και οδθγοί που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο γνωςτό αγϊνα DAKAR. 

 

τον αγϊνα γίνονται δεκτά οχιματα των κατθγοριϊν τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ 

Αυτοκινιτου FIA T1, T2, T3 κακϊσ και εκνικϊν κατθγοριϊν ΣΗ1, SSV (side by side). 

 

Σο 8ο RALLY GREECE OFFROAD είναι για το 2020 ο μεγαλφτεροσ αγϊνασ αυτοκινιτων που 

πραγματοποιείται ςτθν Ελλάδα τόςο από άποψθ χρονικισ διάρκειασ όςο και από το μικοσ 

των διαδρομϊν.  

 

τισ τζςςερισ θμζρεσ του αγϊνα κα διανυκοφν ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ ςυνολικά 800χλμ εκ των οποίων τα 540χλμ κα είναι Ειδικζσ Διαδρομζσ που κα 

κρίνουν και τθ τελικι κατάταξθ. Πόλοσ ζλξθσ για τουσ κεατζσ αλλά και τα Μ.Μ.Ε. είναι θ 

ειδικά διαμορφωμζνθ “Super - Ειδικι Διαδρομι” που κα πραγματοποιθκεί ςτο κζντρο τθσ 

πόλθσ τθσ Καςτοριάσ αλλά και οι φανταςμαγορικζσ τελετζσ ζναρξθσ και λιξθσ του αγϊνα. 

 

  



                                                    

                                                                                                

 

Κατά τθ διάρκεια του 8ου RALLY GREECE OFFROAD και για πρϊτθ φορά ςε αγϊνα ςτθν 

Ελλάδα, κα λειτουργιςει ςφςτθμα άμεςθσ ειδοποίθςθσ προςπζραςθσ μεταξφ αγωνιςτικϊν 

οχθμάτων (car-to-car alarm) όπωσ αυτό εφαρμόηεται ςτουσ αγϊνεσ του Παγκοςμίου 

Πρωτακλιματοσ Cross Country Rally τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Αυτοκινιτου FIA, 

αυξάνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν αςφάλεια των διαγωνιηομζνων. 

 

Με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, οι Οργανωτζσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ 

προςταςία τθσ φφςθσ, ενϊ ςε ςυνεργαςία με τθ Περιφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ 

βελτιϊνουν τθ κατάςταςθ των ορεινϊν δρόμων προσ όφελοσ των επαγγελματιϊν του 

δάςουσ. 

 

Για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά κα μεταδοκοφν ςτιγμιότυπα του RALLY GREECE OFFROAD 

ςε 168 χϊρεσ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ των Οργανωτϊν με καταξιωμζνθ Εταιρία παγκόςμιασ 

διανομισ τθλεοπτικοφ υλικοφ. Ειδικά για τθν Ελλάδα και Κφπρο τα ςτιγμιότυπα κα 

μεταδοκοφν από τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ΚΑΙ, ΕΡΣ, Cosmote TV, Nova, Action24. 

 

CNN, EuroNews, DW, ZDF, Eurovision, Reuters, SNTV, ABU είναι μερικά από τα παγκόςμιασ 

εμβζλειασ τθλεοπτικά δίκτυα που κα λάβουν ςτιγμιότυπα του αγϊνα προςδίδοντασ το 

διεκνι χαρακτιρα που αρμόηει ςτο RALLY GREECE OFFROAD. 

 

Χορθγοί του 8ου RALLY GREECE OFFROAD είναι οι Εταιρίεσ “Mare Management”, “George 

Moundreas & Co. SA” και“ISUZU”. 

 

Αξίηει να ςθμειωκεί θ ολόκερμθ ςτιριξθ του αγϊνα από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, τθν 

Πυροςβεςτικι, το ΕΚΑΒ, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίασ και πλικοσ τοπικϊν φορζων. 

 

υνεχι ροι ειδιςεων και πλθροφοριϊν ςχετικά με το 8ο RALLY GREECE OFFROAD μπορείτε 

να διαβάηετε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα www.rallygreeceoffroad.gr  

 

8ο RALLY GREECE OFFROAD 

Media – Press Center 

E: info@rallygreeceoffroad.gr 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr


                                                    

                                                                                                

 

 

PRESS RELEASE 
(English) 

 

International Cross Country Rally named “RALLY GREECE OFFROAD” will be held for 8th 

consecutive year on 28-31 May 2020. Once again, city of Kastoria, in the northwest part of 

Greece, will be the city center of the event. 

 

Organizers, under Aegis of Kastoria Region and Kastoria Municipality, have the ambition to 

offer to all participants a high level of organization equivalent to the reputation acquired in 

all previous year. 

 

Competitors from Greece, Cyprus, Italy, Belgium, Bulgaria, Turkey, Israel, Romania and 

other countries, are expected to register to this event. Among them some famous Teams 

and drivers that have participated in the legendary DAKAR race. 

 

In the event are accepted vehicles of FIA T1, T2, T3 as also national categories TH and SSV 

(side by side). 

 

In 2020, 8th RALLY GREECE OFFROAD is the biggest and longest automobile race conducted 

in Greece compared to the days and distance that competitors will have to accomplish. 

 

In four days of the race will be run more than 800km from which 540km are Special Stages 

that will nominate the winner and final classification. Spot of attraction for spectators and 

Media will be the “Super Special Stage” in Kastoria center as also the spectacular Start and 

Finish ceremonies. 

 

For first time in Greece will be introduced and used by all competitors a “car-to-car” alarm 

system which allows overtakes to be conducted in a safe mode. This particular system is 

identical to the ones applied in FIA Cross Country Rally Championship. At the same time a 

GPS tracking system will be active in order to monitor all competitors. 

 



                                                    

                                                                                                

 

 

Organizers respect environment and take all necessary precautions in order to protect 

mountains and wild life. At the same moment, in collaboration with Kastoria Region, 

Organizers improve mountain gravel roads in favor of professional woodcutters and forest 

protection. 

 

For second year RALLY GREECE OFFROAD television snapshots and daily summaries will be 

broadcasted in 168 countries through a new established cooperation with a global media 

distribution agency. 

 

CNN, EuroNews, DW, ZDF, Eurovision, Reuters, SNTV, ABU are some of the well known TV 

stations that will receive “ready to play” summaries of RALLY GREECE OFFROAD. 

 

Sponsors of 7th RALLY GREECE OFFROAD are, “Mare Management”, “George Moundreas & 

Co. SA” and “ISUZU”. 

 

It is worth to mention also the warm support of RALLY GREECE OFFROAD by Greek Police, 

Fire Department, National Fist Aid Center EKAV, Hellenic Air Force and several local 

institutions.  

 

News, updates and information regarding 8th RALLY GREECE OFFROAD can be found in the 

official website www.rallygreeceoffroad.gr and in official facebook page 

https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad/ 
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