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21ος Γύρος Αττικής
Ο Σύλλογος Ιδιόκτητων Ιστορικών Αυτοκινήτων ξεκινάει τη νέα αγωνιστική χρονιά το Σάββατο
8/2/2014 µε τον 21ο Γύρο Αττικής, ένα regularity rally για καλά προετοιµασµένα ιστορικά
αυτοκίνητα που φέτος θα «δικαιώσει» το όνοµα του, µιάς και θα διασχίσει το µεγαλύτερο µέρος
της Αττικής. Επίσης για πρώτη φορά θα εκτελεστεί ειδική διαδροµή ακριβείας ανάµεσα στην
παραλία Βαρνάβα και τους Αγ. Αποστόλους, σε ένα απαιτητικό δρόµο που µόλις παραδόθηκε στην
κυκλοφορία και αναµένεται να γράψει ιστορία στους ελληνικούς αγώνες.
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 14:00 από τη Βάρκιζα ενώ ο αγώνας θα αποτελείται από 2 σκέλη απλών
διαδροµών συνολικού µήκους 180 χλµ και από 4 ειδικές διαδροµές ακρίβειας δευτερολέπτου. Ο
τερµατισµός και η απονοµή θα γίνουν στην ταβέρνα «Μανάρας» στις Αφίδνες. ∆εκτά θα γίνουν
ιστορικά αυτοκίνητα µε πιστοποιητικά FIVA ή FIA κατασκευής έως το 1984, χωρισµένα σε
κατηγορίες παλαιότητας & κυβισµού, καθώς και αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος µε
πιστοποιητικό FIVA κατασκευής έως το 1994, για τα οποία έχει θεσπιστεί ειδική κατηγορία GT. Η
χρονοµέτρηση του αγώνα και η έκδοση αποτελεσµάτων θα γίνει σε συνεργασία µε την IRON
TEAM.
Η τιµή συµµετοχής ανά πλήρωµα είναι 65€ για τα µέλη του ΣΙΣΑ και 75€ για τους υπόλοιπους
αγωνιζόµενους, ενώ µε 25€ επιπλέον θα συµπεριλαµβάνεται και πλήρες γεύµα για 2 άτοµα. Ειδικός
Κανονισµός & Αίτηση Συµµετοχής θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
∆ευτέρα 13/1 Έναρξη δηλώσεων συµµετοχής
∆ευτέρα 3/2 Λήξη δηλώσεων συµµετοχής 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ
Τετάρτη 5/2 Ανακοίνωση λίστας συµµετεχόντων
Παρασκευή 7/2 Παραλαβή υλικού αγώνα από τα γραφεία του ΣΙΣΑ 18:00-20:00
Σάββατο 8/2
13:15-14:00 Συγκέντρωση και ∆ιοικητικός έλεγχος στη Βάρκιζα
14:00
Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου
14:00-15:30 ∆ιαδροµές 1ου σκέλους
15:30-16:15 Ανασυγκρότηση στο Trolley café στην Αρτέµιδα
16:15-18:30 ∆ιαδροµές 2ου σκέλους
18:30
Τερµατισµός στην ταβέρνα «Μανάρας» στις Αφίδνες
19:00-21:30 ∆είπνο, ανακοίνωση αποτελεσµάτων & απονοµή κυπέλλων
Τα ωράρια των διαδροµών & ανασυγκροτήσεων αναφέρονται στην εκκίνηση και στον τερµατισµό
του πρώτου αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα διέρχεται περίπου 1 ώρα µετά.
Για πληροφορίες και κανονισµό στα τηλέφωνα 210 97.04.457 και 6937 977902 (Αποστόλης
Πανόπουλος) ή στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών για την
καλύτερη ροή του προγράµµατος.
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