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9ο Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας «Θανάσης Χαρµάνης» 
3-4 Μαρτίου 2018 

 
 
Για 9η συνεχή χρονιά οι δύο κορυφαίες λέσχες,  ΦΙΛ.Π.Α. και  Σ.Ι.Σ.Α. συνδιοργανώνουν  το  «Κλασσικό 
Ράλλυ Ελλάδας», που φέτος θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Μαρτίου 2018 στην Πελοπόννησο και είναι 
αφιερωµένο στην µνήµη του «Μεγάλου Απόντα»,  Θανάση Χαρµάνη. 
 
Πρόκειται για το πρώτο «Μεγάλο» Regularity Rally της χρονιάς, το οποίο προσµετρά στα Πρωταθλήµατα 
των ΦΙΛ.ΠΑ και  Σ.Ι.Σ.Α. καθώς επίσης και στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Regularity της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ. 
 
Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, αναµένεται να συµµετάσχουν περισσότερες  από 60 συµµετοχές µε 
πολύ αξιόµαχα  ιστορικά αυτοκίνητα, σε κλασσικές «ειδικές» & απαιτητικές «απλές» διαδροµές στην 
ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου µε  διανυκτέρευση στην Καλαµάτα.   
 
∆εκτά να συµµετάσχουν είναι  πληρώµατα µε ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως 31/12/1987 για τα 
οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA ή FIA,  καθώς και αυτοκίνητα ιστορικού 
ενδιαφέροντος πού ανήκουν στην κατηγορία “potentially historic” της FIVA, κατασκευής 1/1/1988 - 
31/12/1997.  
 
Οι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα επιλογής µεταξύ δύο κατηγοριών: της «Κόκκινης» κατηγορίας µε 
ΜΩΤ έως 50 χιλιόµετρα και της «Πράσινης» κατηγορίας µε ΜΩΤ έως 46 χιλιόµετρα σε επιλεγµένες 
«ειδικές» διαδροµές.  
 
Στο «9ο Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας» θα ξεκινήσει και ο θεσµός που έχει προαγγελθεί µε την προκήρυξη 
του Πρωταθλήµατος Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, η νέα κατηγορία «Master Trophy». Στον συγκεκριµένο θεσµό «επί 
λόγο τιµής», θα συµµετάσχουν πληρώµατα που δεν θα χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά όργανα, παρά µόνον 
τα «κλασσικά». Συγκεκριµένα το µόνο που επιτρέπετε να χρησιµοποιεί το πλήρωµα, είναι το κοντέρ του 
αυτοκινήτου και φυσικά το κλασσικό χειροκίνητο χρονόµετρο. 
 
Παράβολο συµµετοχής για διµελές πλήρωµα µε διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο = Μέλη 300€, Μη Μέλη 320€ 
Μειωµένο παράβολο για δηλώσεις συµµετοχής έως 12/2/2018, ώρα 21:00 = Μέλη 260€, Μη Μέλη 280€ 
 
Το παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνει:  
α) έξοδα & έντυπα του αγώνα,  
β) µία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο «Elite» (http://elite.com.gr/en/)στη Καλαµάτα,  
γ) συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του αγώνα και στην δεξίωση απονοµής επάθλων,  
δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους. 
 
Για πληροφορίες και τον Ειδικό Κανονισµό µπορείτε να ενηµερώνεστε από τις γραµµατείες και τις 
ιστοσελίδες των δύο λεσχών www.philpa.gr και www.sisa.gr.   


