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    ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ  

 

Rally Sprint Regularity Βούλας 

Κρεµασµένος Λαγός 
17 Ιουνίου 2018 

 

Ο Σύλλογος Ιδιόκτητων Σπορ Αυτοκινήτων αναβιώνει για 3
η
 συνεχόµενη χρονιά την Κυριακή 

17/6/2018 την Ανάβαση Βούλας, το φηµισµένο «Κρεµασµένο Λαγό». Η εκδήλωση που τελεί υπό 

την αιγίδα του ∆ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, θα διοργανωθεί µε τη µορφή rally sprint 

regularity, µια ήπια µορφή «αγώνα» που προάγει την οδική ασφάλεια και σέβεται το περιβάλλον 

και τους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι συµµετέχοντες θα διαγωνισθούν στην ίδια ειδική διαδροµή 

ακριβείας τρεις φορές. ∆ικαίωµα συµµετοχής θα έχουν έως 90 επιλεγµένα ιστορικά αυτοκίνητα, 

ενώ θα υπάρχει και ειδική κατηγορία Legend όπου θα µπορούν να συµµετέχουν µόνο βετεράνοι 

οδηγοί ή συγκεκριµένα σπάνια ιστορικά αυτοκίνητα, που θα κάνουν δύο διελεύσεις.   

 

Η εκκίνηση θα δοθεί το πρωί της Κυριακής στις 10:00  και ο αγώνας θα αποτελείται από µία απλή 

διαδροµή συνολικού µήκους 7 χιλιοµέτρων και από 1 ειδική διαδροµή ακρίβειας, που θα 

εκτελεσθεί 3 φορές. Εκκίνηση, τερµατισµός και απονοµή θα γίνουν στην πλατεία ‘Αλσους, στον 

Άγιο Νεκτάριο στο Πανόραµα Βούλας. 

 

Αίτηση Συµµετοχής, Ειδικός Κανονισµός & πληροφορίες σχετικά µε το παράβολο συµµετοχής 

βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ.  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

∆ευτέρα  21/5  Έναρξη δηλώσεων συµµετοχής 

 

∆ευτέρα 11/6  Λήξη δηλώσεων συµµετοχής 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ 

 

Τετάρτη 13/6 Ανακοίνωση λίστας συµµετεχόντων 

 

Παρασκευή  15/6 Παραλαβή υλικού εκδήλωσης από τα γραφεία του ΣΙΣΑ 17:00-20:00 

 

Κυριακή 17/6 

09:00-10:00 Συγκέντρωση και ∆ιοικητικός έλεγχος στην πλατεία Άλσους στον Αγ. Νεκτάριο 

10:00 1o Σκέλος 

11:30 2o Σκέλος 

13:00 3o Σκέλος 

15:00 Ανακοίνωση τελικών αποτελεσµάτων & απονοµή επάθλων 
 

Τα ωράρια των διαδροµών & ανασυγκροτήσεων αναφέρονται στην εκκίνηση και στον τερµατισµό 

του πρώτου αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα διέρχεται περίπου µιάµιση ώρα µετά. 

 

Για πληροφορίες και κανονισµό στα τηλέφωνα 210 97.04.457 και 6945700040 Μιχάλης 

Μουζούκης ή στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών για την 

καλύτερη ροή του προγράµµατος. 


