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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τέλος Οκτωβρίου µετά το τέλος του επιτυχηµένου 24 Ώρες Ελλάδα ο ΣΙΣΑ έβαλε ένα
µεγάλο στοίχηµα, να κλείσει τη χρονιά µε µία πρωτότυπη εκδήλωση, σύµφωνα πάντα µε
τους κανονισµούς της Ελληνικής Οµοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και της
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου.
Το Παράκτιο Αττικό Μέτωπο παραχώρησε τον καταπληκτικό χώρο στάθµευσης στο στάδιο
Beach Volley του Ολυµπιακού Κέντρου Φαλήρου.
Η Οργανωτική Επιτροπή του ΣΙΣΑ Grand Prix, µε γνώµονα την ασφάλεια και την
διασκέδαση συµµετεχόντων & θεατών, σχεδίασε µία ειδική διαδροµή ενός χιλιοµέτρου που
ήταν συνδυασµός δεξιοτεχνίας & ράλι ακριβείας (regularity) και εκτελέστηκε από τους
συµµετέχοντες τρεις φορές όπως ακριβώς σε ένα ράλι sprint. Η εκκίνηση δινόταν ανά
λεπτό και ο τερµατισµός βρίσκονταν σε διαφορετικό σηµείο µε διαφορετική έξοδο, γεγονός
που βοήθησε στην ενδιαφέρουσα, γρήγορη και χωρίς καθυστερήσεις διεξαγωγή της
εκδήλωσης.
Το ηλιόλουστο κυριακάτικο πρωινό της 7ης ∆εκεµβρίου εκκίνησαν 57 πληρώµατα µε µία
πολύχρωµη µίξη κλασσικών, αγωνιστικών και εντός κανονισµών της FIVA βελτιωµένων
αυτοκινήτων. Ευχάριστη έκπληξη ήταν οι 12 συµµετοχές youngtimer, δηλαδή αξιόλογων
αυτοκινήτων 20-30 ετών που δεν είναι ακόµα ιστορικά και αγωνίζονται σε ξεχωριστή
κατάταξη.
Οι 3 πρώτοι νικητές της άτυπης γενικής κατάταξης ήταν οι:
1. ΜΠΕΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΚΩΣΤΗΣ/FORD ESCORT MKI του 1968
2. ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ/ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/PORSCHE 911 SC του 1975
3. ΡΕΥΜΟΝ∆ΟΣ ΓΙΟΝ/ LEYLAND MINI του 1978.
Οι νικητές των κατηγοριών είναι αναρτηµένοι στο www.sisa.gr
Ο Σύλλογος ευχαριστεί το Παράκτιο Αττικό Μέτωπο, τον ∆ήµαρχο Καλλιθέας & τον
πρόεδρο της ΕΛΠΑ για την παρουσία τους, όλες τις λέσχες, οµάδες και πληρώµατα που
συµµετείχαν, τους κριτές & χρονοµέτρες για την βοήθεια τους και την ΕΛΠΑ για την
παροχή υλικού ασφαλείας.
Ο ΣΙΣΑ δικαίωσε το όνοµα του που είναι Σύλλογος Ιδιοκτητών ΣΠΟΡ Αυτοκινήτων και δίνει
υπόσχεση για το 2015 να κάνει ένα ακόµα καλύτερο και θεαµατικότερο «ΣΙΣΑ Grand Prix».
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