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21ος Γύρος Αττικής
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 8/2/2014 συγκεντρώθηκαν 52 ιστορικά αυτοκίνητα και τα πληρώµατα τους στο
Varkiza Resort για την εκκίνηση του 21ου Γύρο Αττικής του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ
Αυτοκινήτων. ∆ικαίωµα συµµετοχής είχαν 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.
Με σύµµαχο τον ηλιόλουστο καιρό και την εξαιρετική διάθεση των συµµετεχόντων στις 14:00
δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα από τον ∆ήµαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης κ. Σπύρο Πανά.
Τα πληρώµατα κατευθύνθηκαν προς Ανάβυσο για την 1η ειδική διαδροµή «Συντερίνα» και µετά
συνέχισαν πρός την Αρτέµιδα για ανασυγκρότηση στο Trolley Café.
Στις 16:10 έγινε η επανεκκίνηση µε κατεύθυνση προς Πεντέλη όπου έγινε και η 2η ειδική διαδροµή
«Ντράφι» που µε την πλοήγηση της δυσκόλεψε αρκετά τα πληρώµατα. Μέσω ∆ιονύσου &
φράγµατος λίµνης Μαραθώνα οι αγωνιζόµενοι συνέχισαν για τις πολύ απαιτητικές ειδικές
διαδροµές «Βαρνάβας» και «ΚΟΡΕΛΚΟ», που µε τον ερχοµό της νύχτας έγιναν ακόµα πιο
δύσκολες. Να σηµειωθεί ότι η ειδική «Βαρνάβας» ασφαλτοστρώθηκε µόλις πριν δύο µήνες, ενώνει
το Βαρνάβα µε τους Αγ. Αποστόλους και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνες
αυτοκινήτου.
Στις 18:30 άρχισαν να καταφθάνουν οι αγωνιζόµενοι στις Αφίδνες για τον τερµατισµό. Τελικά
τερµάτισαν 47 πληρώµατα, επιβεβαιώνοντας ότι στους αγώνες του ΣΙΣΑ απαιτούνται καλά
προετοιµασµένα αυτοκίνητα. Ακολούθησε η έκδοση των αποτελεσµάτων από την Iron Team και η
άµεση ανακοίνωση τους. Η απονοµή των επάθλων έγινε µαζί µε γεύµα σε τοπικό εστιατόριο.
Οι νικητές της άτυπης Γενικής Κατάταξης ήταν οι Κώστας Μητρόπουλος/∆ηµήτρης Μπουνάζος µε
το πανίσχυρο καθαρόαιµο Fiat 131 Abarth, 2οι οι Παναγιώτης Παππάς/Θεόδωρος Νταϊφάς µε
BMW 1802 και 3οι οι Στέλιος Σωτηρακόπουλος/Γιάννης Ιατρίδης µε Mini Cooper S.
Επίσης στις κατηγορίες τους νίκησαν οι Ηλίας Ξηρέας/Νεόφυτος Ελευθεριάδης/Mini, Καράµπελας
Ιωάννης,
Κων/νος
Κοντέλας/BMW
2002,
Γιώργος
Αντωνοβαρδάκης/Ευάγγελος
Χατζηβασιλείου/Chrysler Sunbeam, Γεώργιος ∆ελαπόρτας/Andy Γεωργίου/Mercedes 280S και
Βασίλης Αθανασόπουλος/Λιάνα Πολυµίλη/Citroen AX.
Ο ΣΙΣΑ είχε βάλει σαν στόχο την οργάνωση ενός απαιτητικού µονήµερου regularity ράλλυ εντός
Αττικής µε µήκος 180 αγωνιστικών χιλιοµέτρων και 17 χιλόµετρα µήκος ειδικών διαδροµών και τα
χαµόγελα ικανοποίησης των συµµετεχόντων δικαίωσαν την επιλογή της διοργάνωσης ενός
πραγµατικού «ΓΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».
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