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Press Information
H Honda ζας ηαξιδεύει ζηο TT I.O.M.
(Isle of Man)
To ΝΗΣΙ (Isle of Man), είναι ζνα νθςί ςτθν Ιρλανδικι Θάλαςςα, ανατολικά
τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Πιρε το όνομά του από τθν κελτικι φυλι των Μανξ, οι
απόγονοι των οποίων κατοικοφν εκεί ζωσ ςιμερα. Ζχει ζκταςθ 572 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και πλθκυςμό μόλισ 76.512 κατοίκουσ. Είναι ζνα ανεξάρτθτο κρατίδιο,
με αυτόνομθ κυβζρνθςθ και δικό τθσ νόμιςμα που υπάγεται ςτο Ηνωμζνο
Βαςίλειο.
Το 1911, οι κάτοικοι του
αποφάςιςαν να διοργανϊςουν
τον πρϊτο παγκόςμιο αγϊνα
ταχφτθτασ
μοτοςυκλετϊν
κλείνοντασ τουσ δθμόςιουσ
δρόμουσ του νθςιοφ. Ζνασ
ςυναρπαςτικόσ αγϊνασ 37 ¾
μιλίων που όμοιόσ του δεν
υπάρχει.
Μια
μυκικι
διαδρομι με μζςθ ωριαία
ταχφτθτα πάνω από 200
χλμ/ϊρα που περνά δίπλα από
τισ αυλζσ των ςπιτιϊν, μζςα
ςουσ ςτενοφσ δρόμουσ των
χωριϊν, ανεβαίνει ςτο βουνό,
διαςχίηει τισ απότομεσ πλαγιζσ
και
καταλιγει
ςτθν
πρωτεφςαςα του, το Douglas.
Για τουσ οδθγοφσ αγϊνων θ
ςυμμετοχι τουσ και μόνο είναι
ζνα όνειρο ηωισ.
Για τουσ μοτοςυκλετιςτζσ όλου
του κόςμου είναι ζνασ ιερόσ
τόποσ αφοφ ταυτίςτθκε με
αυτόν τον κρυλικό αγϊνα ΤΤ
(Tourist Trophy) που ξεκίνθςε
πριν από ζνα ακριβϊσ αιϊνα
και ςυνεχίηεται με το ίδιο
πάκοσ μζχρι ςιμερα.
Αυτόσ ο αγϊνασ αποτελεί μια πρόκλθςθ για όλουσ τουσ καταςκευαςτζσ αφοφ εκεί μποροφςαν να
αποδείξουν τθν τεχνολογικι τουσ υπεροχι, τισ εκρθκτικζσ επιδόςεισ αλλά και τθν αξιοπιςτία των
μοτοςυκλετϊν κάτω από αυτζσ τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ.

Το 1959 θ Honda αποφάςιςε να
ςυμμετάςχει για πρϊτθ φορά
ςτον δυςκολότερο και
διαςθμότερο αγϊνα εκείνθσ τθσ
εποχισ το ΤΤ ςτο Isle of Man.
Εκείνθ τθν εποχι μια μικρι και
ςχεδόν άγνωςτθ εταιρία
αγωνίςτθκε ενάντια ςτουσ
Ευρωπαϊκοφσ κολοςςοφσ τθσ
εποχισ, κατάφερε να διακρικεί
αποδεικνφοντασ ότι είναι
αξιόπιςτθ και ανκεκτικι ςτισ
καταπονιςεισ των ακραίων
ςυνκθκϊν του αγϊνα.
Δφο χρόνια αργότερα, τον
Ιοφνιο του 1961 θ αγωνιςτικι δικφλινδρθ Honda RC142 των 125cc με οδθγό Mike Hailwood
κζρδιςε το πρϊτο ΤΤ κακθλϊνοντασ τουσ πάντεσ.
Τα βλζμματα όλων τότε, ςτράφθκαν ςτον μθχανικό και ιδρυτι τθσ, τον Soichiro Honda, ζναν
μικρόςωμο Ιάπωνα που ζμελλε να αλλάξει τθν παγκόςμια ιςτορία τθσ μοτοςυκλζτασ. Οι νίκεσ
ςυνεχίςτθκαν και τα επόμενα χρόνια οι αγωνιςτικζσ μοτοςυκλζτεσ Honda κυριαρχοφςαν ςε όλουσ
τουσ τφπουσ αγϊνων, κατακτϊντασ τίτλουσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ.

Το μφκο αυτό ανζλαβε να μεταφζρει ςτθν μεγάλθ οκόνθ θ ODEON παρουςιάηοντασ μια
ςυγκλονιςτικι ταινία αφιερωμζνθ ςτον δυςκολότερο και ποιο επικίνδυνο αγϊνα ταχφτθτασ του
κόςμου.
Η ταινία TT 3D: Αδρεναλίνθ ςτο κόκκινο είναι μια μοναδικι παραγωγι με ςκθνζσ από
πραγματικοφσ αγϊνεσ και ιρωεσ τουσ αλθκινοφσ οδθγοφσ αγϊνων.
Ο Ρίτςαρντ Ντε Αραγκζσ ςκθνοκετεί με ευρθματικό τρόπο ζνα από τα πρϊτα ντοκιμαντζρ που
γυρίςτθκαν εξολοκλιρου με τθ χριςθ τεχνολογίασ 3D. Η ταινία μιλάει για τθν ελευκερία επιλογισ
και τθ δφναμθ του ανκρϊπινου πνεφματοσ. Ο αγϊνασ αυτόσ, θ φςτατθ πρόκλθςθ για άνκρωπο και
μθχανι, απαιτεί ζναν βακμό αφοςίωςθσ που δεν ςυγκρίνεται με κανζναν άλλο, ενϊ πολλοί οδθγοί
κυςιάηουν τθ ηωι τουσ ςτθν αναηιτθςθ τθσ νίκθσ. Στόχοσ τθσ είναι να αποκαλφψει το κίνθτρο που
ωκεί τουσ λίγουσ επίλεκτουσ οδθγοφσ να κυςιάηουν τα πάντα για τθν νίκθ.
Η τεχνολογία 3D αποδίδει με ξεχωριςτό τρόπο τθν ζνταςθ και τον κίνδυνο του μοναδικοφ αυτοφ
αγϊνα δρόμου. Τθν αφιγθςθ αναλαμβάνει ο Τηάρεντ Λίτο (“Requiem for a Dream”), ο οποίοσ –
αφοφ είχε δει ζνα μζροσ τθσ ταινίασ – διλωςε: “Νιϊκω περιφανοσ που είμαι κομμάτι αυτισ τθσ
ςπουδαίασ ταινίασ, που υμνεί αυτό το γεγονόσ, κακϊσ και το πνεφμα των ανδρϊν και γυναικϊν,
που ξεπερνοφν τα όρια, για να φτάςουν ςε μζρθ που λίγοι ζχουν φανταςτεί.”
Σφμφωνα με το παγκοςμίου φιμθσ κινθματογραφικό περιοδικό Empire, θ ταινία “TT 3D:
Αδρεναλίνθ ςτο κόκκινο” είναι “διαςκεδαςτικι ςυναρπαςτικι και πολφ, πολφ γριγορθ.”
Οι Sunday Times αναφζρουν πωσ “κόβει τθν ανάςα”, ενϊ θ Guardian τθν περιγράφει ωσ
“ζνα όργιο υπερζνταςθσ, γεμάτο ζντονεσ ςυγκινιςεισ και μια αίςκθςθ κινδφνου, που είναι ςχεδόν
πνευματικι!”

Μεγάλοσ Διαγωνιςμόσ
Honda & Odeon
Η Honda κι θ Odeon δίνουν τθν ευκαιρία ςτουσ κεατζσ να κερδίςουν ζνα μοναδικό VIP ταξίδι ςτο
Isle of Man και πολλά ακόμθ δϊρα. Το μόνο που χρειάηεται να κάνουν οι ςυμμετζχοντεσ του
διαγωνιςμοφ είναι να δουν τθν ταινία, να απαντιςουν ςωςτά ςτισ ερωτιςεισ και να μπουν ςτθν
κλιρωςθ.
Όςοι ενδιαφζρονται να δθλϊςουν ςυμμετοχι για το διαγωνιςμό, κα πρζπει να κάνουν like ςτθ
ςελίδα τθσ ταινίασ ςτο Facebook: www.facebook.com/tt3dgreece
Οι νικθτζσ του διαγωνιςμοφ κα κερδίςουν:






Ζνα ταξίδι για δφο ςτο Isle of Man TT 2012 (VIP GUEST)
3 μπουφάν Honda
10 Εκπτωτικά κουπόνια αξίασ 500€ για αγορά μιασ μοτοςυκλζτασ
CBR 1000RR FIREBLADE (πλζον ιςχυόντων προςφορών μζχρι τθν
31.12.2011)
Συλλεκτικζσ αφίςεσ τθσ ταινίασ

Η Γενικι Αυτοκινιτων ΑΕΒΕ και θ Honda αιςκάνεται ιδιαίτερθ χαρά και τιμι που είναι χορθγόσ
αυτισ τθσ ταινίασ. Μια ταινία που κα προκαλζςει δζοσ και κα κακθλϊςει όλουσ τουσ κεατζσ.

TT 3D : Αδρεναλίνθ ςτο κόκκινο
ςτουσ κινθματογράφουσ από τισ 22 Σεπτεμβρίου.
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