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17
ο
 CARRERA «24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑ∆Α» 

Πελοπόννησος & Στερεά Ελλάδα  

18-19 Οκτωβρίου 2014 
 
 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργανώνει για 17
η
 συνεχή χρονιά τον 

πλέον απαιτητικό αγώνα Endurance Regularity στην Ευρώπη, καθώς είναι ο μοναδικός 

που διαρκεί 24 συνεχόμενες ώρες. Τα πληρώματα θα καλύψουν περίπου 800 

χιλιόμετρα σε τεχνικές & απαιτητικές διαδρομές που έχουν γράψει ιστορία σε 

θρυλικά ράλι του παρελθόντος. Τα πληρώματα θα αγωνίζονται μέχρι να 

ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους στις 9:00 το πρωί της επομένης μέρας.  

 

Η εκκίνηση θα δοθεί από την πλατεία «Γ. Καραϊσκάκη», στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου. 

Αρχικά τα πληρώματα θα κατευθυνθούν προς τον Ισθμό, όπου θα δοθεί 

επανεκκίνηση μαζί με τα πληρώματα της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια θα γίνουν 

μικρές ανασυγκροτήσεις στην Ακράτα, στα Καλάβρυτα και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 

που αποτελεί και έναν από τους υποστηρικτές του ράλι. Μετά τη δύση του ηλίου θα 

γίνει η μεγάλη ανασυγκρότηση στη Ναύπακτο και θα ακολουθήσει το απαιτητικό 

βραδινό σκέλος, που διανύει τις περιοχές του φράγματος του Μόρνου, Ιτέα, 

Δόμβραινα. Με την συμπλήρωση των 24 ωρών τα πληρώματα θα τερματίσουν από 

εκεί που εκκίνησαν το προηγούμενο πρωί. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως και το 1984 

(κατηγορία “Historic”) καθώς και αυτοκίνητα από το 1985 έως και το 1994 (κατηγορία 

“Youngtimer”).  

 

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: 

Δευτέρα  21/7   19:00 Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής 

Δευτέρα  22/9  21:00 Λήξη περιόδου δηλώσεων συμμετοχής με μειωμένο 

παράβολο 

Δευτέρα 6/10   21:00 Λήξη δηλώσεων συμμετοχής 

Τετάρτη 15/10   21:00 Ανάρτηση λίστας συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του 

 ΣΙΣΑ 

Παρασκευή 17/10   18:00-20:00 Παράδοση υλικού στο εντευκτήριο του ΣΙΣΑ 

Σάββατο 18/10  08:00 – 09:00 Συγκέντρωση συμμετεχόντων και Διοικητικός 

έλεγχος πληρωμάτων στην πλατεία «Γ. Καραϊσκάκη», στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου 



 

   ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ  

 

09:00  Εκκίνηση του 17
ου

 CARRERA «24 Ώρες Ελλάδα» 

09:00-10:30 Ελεύθερη μετάβαση μέχρι τον Ισθμό Κορίνθου 

10:30-10:45 Επανεκκίνηση για τα πληρώματα που θα συμμετάσχουν από την 

Πελοπόννησο 

10:45-20:30 Διαδρομές ημερήσιου σκέλους (Ψάρι, Εβροστίνα, Καλάβρυτα, Φτέρη,  

  Ανάληψη) 

20:30-23:30 Ανασυγκρότηση στη Ναύπακτο 

23:30-03:15 Διαδρομές 1
ου

 νυχτερινού σκέλους (Βαρδούσια, Αγ. Ευθυμία, Ιτέα) 

Κυριακή  19/10 

03:15-04:15 Ανασυγκρότηση στην Ιτέα  

04:15-06:15 Διαδρομές 2
ου

 νυχτερινού σκέλους(Κυριάκι, Θίσβη) 

06:15-06:30 Ανασυγκρότηση στην Δομβραίνα 

06:30-10:00 Πρωινή διαδρομή (Αλυκή, Ερυθρές, Μάνδρα)  

10:00 Τερματισμός πρώτου αυτοκίνητου & λήξη του 17
ου

 Carrera «24 Ώρες Ελλάδα» 

στην πλατεία «Γ. Καραϊσκάκη», στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου 

20:00 Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων Ειδικών Διαδρομών στο www.sisa.gr  

Δευτέρα 20/10  

19:00 Ανάρτηση προσωρινής κατάταξης στο εντευκτήριο του ΣΙΣΑ 

19:30 Λήξη ενστάσεων και ανάρτηση κατάταξης & κατηγοριών  

20:00-22:00 Δεξίωση και δείπνο απονομής επάθλων 

 

Τα ωράρια του αγώνα αναφέρονται στην εκκίνηση και στον τερματισμό του 1ου 

αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα διέρχεται περίπου 1 ώρα μετά. Ο σύλλογος διατηρεί το 

δικαίωμα αλλαγών για την καλύτερη ροή του προγράμματος. Για πληροφορίες 

καλέστε 6944351533 (Ηλ. Μανιάτης). Ο ειδικός κανονισμός και η αίτηση συμμετοχής 

θα αναρτηθούν στο www.sisa.gr 


