ΣΙΣΑ, Αντιόπης 2 Αγ ∆ηµήτριος
τηλ/fax 2109704457

«1ο Rally Sprint Regularity»
Σούνιο 27 Ιανουαρίου 2013
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων πρωτοτυπεί για ακόμα μία φορά και σας προσφέρει έναν
συναρπαστικό αλλά και οικονομικό αγώνα. Σας προσκαλούμε στο «1ο Rally Sprint Regularity» που θα
διεξαχθεί την Κυριακή 27 ιανουαρίου στην περιοχή του Σουνίου & Αγ. Κωνσταντίνου. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν 60 ιστορικά αυτοκίνητα τα οποία θα διασχίσουν 70 αγωνιστικά χιλιόμετρα και μία
φημισμένη ειδική διαδρομή που θα επαναληφθεί τρείς φορές.
Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIVA και η μέση ωριαία ταχύτητα δεν θα
υπερβαίνει τα 50 χιλίομετρα. Για πρώτη φορά σε ελληνικό αγώνα regularity εισάγεται ο θεσμός του
σταθμού ακινητοποίησης “Stop & Go” που προβλέπεται να αυξήσει το βαθμό δυσκολίας της ειδικής
διαδρομής.
Το Πρόγραμμα του αγώνα έχει ως εξής:
Δευτέρα 17/12/12 19:00 Eναρξη δηλώσεων συμμετοχής
Δευτέρα 21/1/13 21:00
Λήξη δηλώσεων συμμετοχής
Τετάρτη 23/1 21:00 Ανάρτηση λίστας συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ
Παρασκευή 25/1 18:00-20:00
Παράδοση υλικού αγώνα στο εντευκτήριο του ΣΙΣΑ
Κυριακή 27/1
09:30 – 10:30 Συγκέντρωση και Διοικητικός έλεγχος στο Σούνιο στο Ναό του Ποσειδώνα
10:30 Εκκίνηση του «1ου Rally Sprint Regularity»
10:30 – 11:00 Διαδρομή 1ου σκέλους Σούνιο, Καμάριζα, Λαύριο, Σούνιο
11:00 – 11:45 1η Ανασυγκρότηση στο Σούνιο
11:45 – 12:15 Διαδρομή 2ου σκέλους Σούνιο, Καμάριζα, Λαύριο, Σούνιο
12:15 – 13:00 Ανασυγκρότηση στο Σούνιο
13:00 – 13:20 Διαδρομή 3ου σκέλους Σούνιο, Καμάριζα, Αγ. Κωνσταντίνος
13:20 Τερματισμός 1ου αυτοκίνητου στον Αγ. Κωνσταντίνο και συγκέντρωση σε τοπική ταβέρνα για
προαιρετικό γεύμα σε ειδική τιμή
15:00 Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων
15:30 Aπονομή επάθλων
Τα ωράρια αναφέρονται στην εκκίνηση και στον τερματισμό του 1ου αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα
διέρχεται περίπου 1 ώρα μετά. Σε περίπτωση περισσoτέρων συμμετοχών τότε τα ωράρια θα
παραταθούν. Για πληροφορίες καλέστε τον κ. Μανιάτη 6944351533. Ο ειδικός κανονισμός και η
αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο www.sisa.gr

