Grecja nie tylko na wakacje

Grecja przyciąga turystów z całego świata swoją bogatą historią, kuchnią,
kulturą, pięknymi widokami. Walory tego niesamowitego kawałka Europy
wykorzystują skutecznie organizatorzy jednego z największych rajdów Europy,
Hellas.
Hellas to rajd z dziesięcio letnią historią, wpisany do oficjalnego kalendarza FIM
Europe. Ostatnia edycja zgromadziła blisko 250 załóg, głównie motocyklistów, z
całego świata. To co czyni tę rywalizację wyjątkową, poza oczywiście widokami, to
m.in. niesamowicie trudna nawigacja, określana przez wielu mianem najtrudniejszej
z jaką mieli do czynienia, czy atmosfera, która stawia rywalizację na równi z
postawą koleżeńską.
-Pomimo urwanej kierownicy, Hellas Rally 2021, ukończyłem na 3 miejscu. Był to
jeden z najtrudniejszych rajdów nawigacyjnych w Europie. 7 dni ścigania i prawie
2000 km w siodle. Zdobyłem nowe doświadczenia i poznałem fantastycznych ludzitak swój start w ostatniej edycji podsumowuje Marcin Talaga.
Czego możemy spodziewać się w najbliższej edycji, która odbędzie się w dniach 2229 Maja 2022? Przede wszystkim, zupełnie nowego terenu. Organizatorzy tym
razem zapraszają w góry centralnej Grecji, w okolice urokliwej Loutraki.
-To niesamowita okolica, położona tylko 40km od Aten. Myślę, że trasy będą sporą
niespodzianką, przygotowaliśmy około 1700km odcinków specjalnych i zaledwie
140km dojazdówek! Sam biwak położony nad samym morzem gości też Rajd
Akropolu. Warto również wspomnieć, o możliwości uczestnictwa samochodów 4x4 w
Hellas Adventure Raid. O taką możliwość prosiło od dawna wielu.- mówi Meletis
Stamatis, organizator Hellas Rally.
Tradycyjnie już, rajd Hellas podzielony jest na dwie podstawowe kategorie.
Hellas Rally Raid to rajd o charakterze ściśle sportowym. Motocykliści, zawodnicy
na quadach, oraz załogi pojazdów SSV zmierzą się w następujących klasach:
Klasa

Pojemność

M1

do 290cc

M2

300-390cc

1

M3

400-475cc

M4

480-600cc

M5

650-750cc

M6

650-1300cc

RC (Enduro Cup)

nd

QUAD

nd

SSV

nd

Nawigacja na greckich trasach opiera się tylko i wyłącznie w oparciu o klasyczny
roadbook.
Uczestnicy rywalizować będą o zwycięstwo w kategoriach:
• Kobiety
• Juniorzy
• Weterani
• Malle Moto.
Hellas Adventure Raid z kolei to zdobywająca coraz większą popularność
turystyczna odmiana rajdu, przewidziana jest dla uczestników, którzy nie chcą
koncentrować się na rywalizacji, a na samej jeździe.
-Uczestnicy Hellas Adventure Raid bardzo sobie cenią obecność topowych
zawodników, wspólny biwak, możliwość podglądania najlepszych, ale przede
wszystkim możliwość przeżycia niezapomnianej przygody i zobaczenia zapierających
dech w piersiach widoków Grecji.- mówi Marc Collins, Moto World Tours, lider Hellas
Adventure Raid.
Inicjatywę tę doceniają nie tylko turyści, ale także zawodowcy, którzy poszukują
odrobiny życiowego spowolnienia. Do najsłynniejszych uczestników Hellas
Adventure Raid należy choćby Dirk von Zitzewitz, wielokrotny Mistrz Świata.
W przypadku Hellas Adventure Raid organizatorzy przewidzieli następujące klasy:
Klasa

Pojemność

R1

250-700cc

R2

650-1300cc

2

QUAD

nd

SSV

nd

AUTO

nd

W tym przypadku, nawigacja oparta jest o urządzenia GPS, choć dla chętnych
organizatorzy przewidzieli również roadbooki.
-Hellas Adventure Raid to jedna z tych imprez, która ma już swoją renomę. Mnogość
konfiguracji tras pozwala każdemu w bezpieczny sposób dobrać trasę optymalną dla
siebie. To nie tylko możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, ale też możliwość
spędzenia kilku dni na dwóch kółkach i uzbrojenia się w piękne wspomnienia.
Górskie trasy w Grecji potrafią być wymagające, co potwierdzają zresztą nasi
kursanci, ale dla chcącego nic trudnego.- mówi Zbigniew Tarnawski, ADV Academy.
Dla kogo jest więc Hellas Rally/Adventure Raid? Przede wszystkim, dla wszystkich,
którzy chcą się podjąć wyzwania ukończenia rajdu w malowniczej Gracji. Mnogość
kategorii pozawala na start każdemu, od nowicjuszy, po zawodowców. Wyjątkowa
atmosfera sprawia, że uczestnicy przyjeżdżają z całymi rodzinami, dopingującymi
ich zmagania na trasach. Dodatkowo, nowo wprowadzona klasa samochodów w
Adventure, otwiera zupełnie nowe możliwości dla fanów turystyki offroadowej.

3

