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24
ος

 Γύρος Αττικής 
10 Ιουνίου 2017 

 
Ο Σύλλογος Ιδιόκτητων Ιστορικών Αυτοκινήτων διοργανώνει το Σάββατο 10/6/2017 τον 24

ο
 Γύρο Αττικής, 

ένα απαιτητικό regularity rally για καλά προετοιµασµένα ιστορικά αυτοκίνητα που θα κινηθεί σε διαδροµές 

της Ανατολικής Αττικής και προσµετρά στο πρωτάθληµα Σ.Ι.Σ.Α. όπως επίσης και στο Πρωτάθληµα 

Regularity της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ. 

 

Η εκκίνηση θα δοθεί αργά το µεσηµέρι του Σαββάτου από το Ακρογυάλι της Νέας Περάµου και ο αγώνας 

θα αποτελείται από µία διαδροµή συνολικού µήκους 150 χλµ και από 4 ειδικές διαδροµές ακρίβειας 

δευτερολέπτου µε πολλαπλές ενδιάµεσες χρονοµετρήσεις. Ο τερµατισµός και η απονοµή θα γίνουν στο 

εξοχικό κέντρο «Riviera» στην Νέα Πέραµο. ∆εκτά να συµµετάσχουν είναι διµελή 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. Επίσης για όσους επιθυµούν µια πιο χαλαρή βόλτα, µε λιγότερες 

απλές & ειδικές διαδροµές, θα υπάρχει και η δυνατότητα συµµετοχής στη νεοσύστατη κατηγορία της 

ΕΟ.ΦΙΛΠΑ «Trophy-Tour». 

 

Η τιµή συµµετοχής ανά πλήρωµα είναι 70€ για τα µέλη του ΣΙΣΑ και 80€ για τους υπόλοιπους 

αγωνιζόµενους. Για όσα πληρώµατα επιθυµούν θα υπάρχει προαιρετικό γεύµα στο εξοχικό κέντρο «Riviera» 

στη Νέα Πέραµο. Ειδικός Κανονισµός & Αίτηση Συµµετοχής θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 

του ΣΙΣΑ.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 
∆ευτέρα 8/5        Έναρξη δηλώσεων συµµετοχής 

 

∆ευτέρα 5/6          Λήξη δηλώσεων συµµετοχής 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ 

 

Τετάρτη 7/6          Ανακοίνωση λίστας συµµετεχόντων 

 

Παρασκευή  9/6   Παραλαβή υλικού εκδήλωσης από τα γραφεία του ΣΙΣΑ 17:00-20:00 

 

Σάββατο 10/6 

14:00-15:00     Συγκέντρωση και ∆ιοικητικός έλεγχος στο Ακρογυάλι της Νέας Περάµου        

(Σαλαµινοµάχων 12) στο εξοχικό κέντρο «Riviera» 

15:00     Εκκίνηση 1
ου

 αυτοκινήτου 

15:00-16:30     1ο σκέλος: Νέα Πέραµος-Αλεποχώρι-Άγιος Ιωάννης-Παραλία Ψάθας 

16:30-17:30     Ανασυγκρότηση  

17:30-19:30     2
ο
 σκέλος: Παραλία Ψάθας-Βίλια-Πάνακτος-Μάνδρα-Μελετάκι-Νέα Πέραµος   

19:30     Τερµατισµός στο εξοχικό κέντρο «Riviera» στη Νέα Πέραµο 

19:30-20:30        ∆είπνο, ανακοίνωση αποτελεσµάτων & απονοµή κυπέλλων 

 

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

πρώτου αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα διέρχεται περίπου 1µιση ώρα µετά. 

 

Για πληροφορίες και κανονισµό στα τηλέφωνα 210 97.04.457 και Ηλίας Μανιάτης  6944 351533 ή στην 

ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών για την καλύτερη ροή του προγράµµατος. 


