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Το 2012 βρίσκει μία μικρή ομάδα από φίλους και αναβάτες στην Κύμη να θέλουν να κάνουν
τον πρώτο τους αγώνα downhill στον τόπο τους. Το πρώτο Tank Trail DH race
πραγματοποιείται με επιτυχία και η πίστα αφήνει πολύ θετικές εντυπώσεις και πλήθος
αναβατών συνεχίζει να την επισκέπτεται και εκτός αγωνιστικών ημερών.

Από τότε, ο αγώνας της Κύμης γίνεται θεσμός και κάθε χρόνο βρίσκεται μέσα στο
καλεντάρι του Πανελληνίου Κυπέλλου Downhill, από τα πρώτα του βήματα, μετρώντας
πέντε συνεχείς χρονιές αγώνων μέχρι και το 2016! Ο ίδιος πυρήνας ανθρώπων, κάποιες
φορές με βασικές απουσίες, κατάφερναν κάθε χρόνο να παρουσιάσουν κάτι αλλαγμένο,
κάτι βελτιωμένο, κάτι διαφορετικό για να κρατήσουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Ποιος έχει
βουτήξει στο "Θάνατο" και το έχει ξεχάσει άλλωστε?! Ποιος έφτανε "στου Μπελιά" και δε
λαχταρούσε λίγο? Ή ποιος έπαιρνε φόρα για το μεγάλο ξύλινο road gap στη μέση της
διαδρομής και δε γούσταρε? Και ποιος δεν έχωνε τη μπροστινή του ρόδα στη μεγάλη βούτα
στη μέση της διαδρομής, πριν το χωματόδρομο, και δεν εκστασιαζόταν?
Το 2017 τα αγόρια αποφάσισαν να κάνουν μία διακοπή για να ξεκουραστούν τα χώματα και
οι ίδιοι, και ταυτόχρονα να δοθεί η ευκαιρία και σε νέες τοποθεσίες να δοκιμάσουν τη γλύκα
της διοργάνωσης ενός αγώνα downhill. Το 2018 θα ήταν η μεγάλη χρονιά, με το come back
του Tank Trail Race να αποτελεί μέρος του Πανελληνίου Κυπέλλου αλλά και ενός νέου
Βαλκανικού Κυπέλλου με αγώνες σε Ρουμανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Βοσνία, Κύπρο και
Ελλάδα. Οι 4 πρώτοι αγώνες έχουν γίνει κανονικά και αναμένουμε αυτόν στην Κύπρο. Μόνο
αυτός στην Ελλάδα, στην όμορφη Κύμη, δε θα πραγματοποιηθεί γιατί οι εκεί τοπικές αρχές,
με ιδιαίτερη έμφαση στο παντοδύναμο Δασαρχείο, θέλησαν να βάλουν φρένο σε όποια
προσπάθεια, για να μας θυμίσουν πόσο πίσω είμαστε σαν χώρα σε όλους τους τομείς.
Οι διαδικασίες και τα εμπόδια πέρασαν από διάφορες φάσεις, προβλήματα λύνονταν και
καινούρια εμφανίζονταν. Η ομάδα του Tank Trail Crew το πάλεψε σε όλες τις φάσεις και
μέχρι τελευταία στιγμή πίστευαν ότι όλα θα βρούνε το δρόμο τους. Γι΄αυτό, και ενώ ήταν
γνωστό από καιρό πριν ότι υπάρχουν δυσκολίες, 15 μέρες πριν την ημερομηνία του αγώνα
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αναγκάστηκαν να πάρουν τη δύσκολη απόφαση για ανακοίνωση της ακύρωσης του αγώνα.
Αν και είναι ήδη γνωστό από το facebook, σας παραθέτουμε τη λιτή και επίσημη
ανακοίνωση της ομάδας για όσους δεν είστε φίλοι με τα social media (και καλά κάνετε!).
"Με λύπη σας ανακοινώνουμε την Ακύρωση της διεξαγωγής του αγώνα Downhill στο
TankTrail στης 30/9/18.
Υπήρξαν μεγάλες επιπλοκές που μας ώθησαν σε αυτήν την απόφαση.
Παλέψαμε με πολύ κόπο, χρόνο και με όποιο τρόπο μπορούσαμε από την αρχή του
χρόνου, μέχρι και την τελευταία στιγμή για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά
θέματα από τις τοπικές υπηρεσίες.
Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να βάλουμε τους εαυτούς μας σε κίνδυνο, πόσο
μάλλον τους υποστηρικτές μας και Κυρίως τους συμμετέχοντες.
Βασική μας αρχή ήταν πάντα η αγάπη για το άθλημα και η ευχαρίστηση που μας
προσέφερε είτε με αγώνες είτε χωρίς.
Σας ζητάμε συγγνώμη για την σύγχυση που προκαλέσαμε.
Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε για ότι χτίσαμε μέχρι τώρα, αντιθέτως
γινόμαστε πιο δυνατοί για να θεμελιωθούν οι βάσεις για το μέλλον."
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