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ΣΙΣΑ Grand Prix 2016
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργανώνει την Κυριακή 4 Δεκεµβρίου το «ΣΙΣΑ
Grand Prix», που παραδοσιακά είναι η τελευταία εκδήλωση της χρονιάς και θα κρίνει το
αµφίρροπο Πρωτάθληµα ΣΙΣΑ. Μετά τις επιτυχίες των δύο περασµένων ετών η εκδήλωση θα
διεξαχθεί ξανά στο χώρο στάθµευσης του Beach Volley των ολυµπιακών εγκαταστάσεων
Καλλιθέας.
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως και το 1986 (κατηγορία
“Historic”) και αυτοκίνητα από το 1987 έως και το 1996 (κατηγορία Potentially Historic“Youngtimer”). Οι συµµετέχοντες θα µπορούν να επιλέξουν να διαγωνισθούν είτε στην
κατηγορία Super Classic (µε ανώτατη µέσω ωριαία ταχύτητα έως 50 χλµ) ή στην κατηγορία
Regularity Classic (µε ΜΩΤ έως 40 χλµ). Δικαίωµα συγκοµιδής βαθµών για το πρωτάθληµα
έχουν οι συµµετέχοντες και των δύο κατηγοριών, απαγορεύεται όµως η ταυτόχρονη
συµµετοχή και στις δύο κατηγορίες. Φέτος ο ΣΙΣΑ προσφέρει και την δυνατότητα της
οµαδικής βαθµολόγησης, θέλοντας να ξυπνήσει µνήµες από τα θρυλικά “ΣΙΣΑ 24 Lap” του
παρελθόντος.
Εντός του χώρου θα έχει διαµορφωθεί µία ειδική διαδροµή ακριβείας µήκους περίπου 1100
µέτρων, τύπου Rally Sprint Regularity, στην οποία θα διαγωνισθούν τα πληρώµατα 3 φορές.
Η τελική µορφή της εκδήλωσης αποτυπώνεται στον Ειδικό Κανονισµό. Οι θεατές θα
µπορούν να παρακολουθούν πανοραµικά από ασφαλή θέση και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 70€ ανά αυτοκίνητο για τα ταµειακώς ενήµερα µέλη
ΣΙΣΑ και στα 80€ για τους λοιπούς συµµετέχοντες. Στο παράβολο συµπεριλαµβάνεται
συµµετοχή στα έξοδα οργάνωσης, πολλά δώρα από τους υποστηρικτές του αγώνα και
συµµετοχή στο Πρωτάθληµα Οδηγών - Συνοδηγών ΣΙΣΑ, µε συντελεστή 1.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2016
09:00-09:30 Συγκέντρωση, Διοικητικός Έλεγχος & Ενηµέρωση Συµµετεχόντων
09:30-09:50 Ελεύθερα δοκιµαστικά
10:00-11:30 1ο σκέλος
11:30-13:00 2ο σκέλος
13:00-14:30 3ο σκέλος
15:00 Έκδοση αποτελεσµάτων
15:30 Απονοµή επάθλων
Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών για την καλύτερη ροή του προγράµµατος. Ο
ειδικός κανονισµός και η αίτηση συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.sisa.gr
Υποστηρικτές του ΣΙΣΑ Grand Prix 2016 είναι οι AVIS, LUKOIL, Ridley, Classic Garage & SP
Tableware. Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι Auto Classic, Time2rally, SNP & Automania TV.
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