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Rally Sprint Regularity Βούλας
“Κρεµασµένος Λαγός” 23 Απριλίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά την µεγάλη περυσινή επιτυχία της αναβίωσης του θρυλικού “Κρεµασµένου Λαγού” ο
Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων µε την υποστήριξη του Δήµου Βάρης Βούλας
Βουλιαγµένης αποφάσισε να επαναλάβει φέτος το εγχείρηµα.
Για το 2017 η ηµεροµηνία µετατέθηκε αµέσως µετά το Πάσχα και ο χώρος στάθµευσης
των συµµετεχόντων µεταφέρθηκε από την πλατεία Άλσους στην οδό Ζακύνθου, επιλογή
που διευκόλυνε ώστε να αποφευχθεί κυκλοφοριακή συµφόρηση αγωνιζοµένων, περιοίκων
και περαστικών οδηγών.
Ο “Κρεµασµένος Λαγός 2017” ήταν µία ήπια αναβίωση που σεβάστηκε το περιβάλλον,
προήγαγε την οδική ασφάλεια και δεν ενοχλούσε ούτε τους κατοίκους της περιοχής, ούτε
επιβάρυνε την χλωρίδα και την πανίδα του οµώνυµου δάσους. Το Rally Sprint Regularity
είναι αγώνας ακριβείας που εκτελείται σε µία κυκλική διαδροµή τρείς φορές και δεν νικά ο
ταχύτερος αλλά αυτός που θα εκτελέσει τις ειδικές διαδροµές µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια
χρόνου.
Στις 9 το πρωί συγκεντρώθηκαν 105 ετοιµοπόλεµα, καλοδιατηρηµένα ιστορικά αυτοκίνητα.
Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος, η διάθεση των συµµετεχόντων και των θεατών άριστη και το
κλίµα της όλης εκδήλωσης πανηγυρικό. Λίγο µετά τις 10 δόθηκε η εκκίνηση και παρόλο
που ο τρόπος χρονοµέτρησης δυσκόλεψε αρκετά τα πληρώµατα, αυτά το διασκέδασαν µε
την ψυχή τους και προσέφεραν µοναδικό θέαµα στους θεατές που είχαν στηθεί στις
θρυλικές φουρκέτες του δάσους του Κρεµασµένου Λαγού.
Τελικά ανήµερα του Αγίου Γεωργίου και παρά τις πολυάριθµες συµµετοχές Γιώργηδων,
νίκησαν ένας Δηµήτρης και ένας Αλέξανδρος µετά από ισοβαθµία µε έναν Γιάννη και έναν
Μαθιό, λόγω µικρότερου κυβισµού.
Για την ιστορία στο podium του «Κρεµασµένου Λαγού 2017» ανέβηκαν οι:
1. Ριζόπουλος Δηµήτρης - Παπανδρέου Αλέξανδρος µε Toyota Starlet
2. Κατσαούνης Γιάννης - Μανσόλας Μαθιός µε VW Golf GTi
3. Τρίκαρδος Δηµήτρης - Χατζής Χρήστος µε Porsche 944
Η γενική κατάταξη καθώς και οι νικητές των επί µέρους κατηγοριών είναι αναρτηµένοι στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Ο ΣΙΣΑ ευχαριστεί τον Δήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης για την υποστήριξη του, τη
Δηµοτική & την Ελληνική Αστυνοµία για την πολύτιµη συνδροµή τους στην οµαλή
διεξαγωγή της εκδήλωσης, την Γραµµατεία για την έγκυρη και ταχεία έκδοση των
αποτελεσµάτων και τέλος όλους τους κριτές, χρονοµέτρες & τα στελέχη της οργάνωσης
για τη βοήθεια τους. Ραντεβού το 2018!
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