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Στον Σύλλογο Ιδιόκτητων Σπορ Αυτοκινήτων γιορτάζουµε τα 25 χρόνια από την διοργάνωση του 1ου Γύρου 

Αττικής το 1994 και εγκαινιάζουµε µία νέα εποχή των αγώνων µε το νέο ιδιόκτητο ασύρµατο σύστηµα 

χρονοµέτρησης.  

 

Η εκκίνηση θα δοθεί το Σάββατο 28 Απριλίου στις 14:30 από την αφετηρία του Κλασσικού Μαραθώνιου 

∆ρόµου  στον Μαραθώνα. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο σκέλη συνολικού µήκους 180 χιλιοµέτρων και 

από 8 ειδικές διαδροµές ακρίβειας δεκάτου του δευτερολέπτου µε περίπου 30 ενδιάµεσες χρονοµετρήσεις. Ο 

τερµατισµός και η απονοµή θα γίνουν στο ξενοδοχείο Marathon Beach Resort στη Νέα Μάκρη. ∆εκτά να 

συµµετάσχουν είναι διµελή πληρώµατα ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως 31/12/1988 για τα οποία έχει 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA ή FIA καθώς και αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος πού 

ανήκουν στην κατηγορία “potentially historic” της FIVA, κατασκευής 1/1/1989-31/12/1998.  

 

Η τιµή συµµετοχής ανά πλήρωµα είναι 85€ για τα µέλη του ΣΙΣΑ και 95€ για τους υπόλοιπους 

αγωνιζόµενους. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται  δείπνο στο Marathon Beach Resort. Ο Ειδικός Κανονισµός 

& Αίτηση Συµµετοχής θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ.  

 

Στον ΣΙΣΑ όµως σεβόµαστε και τους φίλους µας που θέλουν πιο χαλαρές εκδηλώσεις και συνεχίζουµε τον 

θεσµό της νέας κατηγορίας της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ «Master Trophy». Στον συγκεκριµένο θεσµό µπορούν να 

συµµετέχουν πληρώµατα που δεν θα χρησιµοποιούν «επί λόγο τιµής» ηλεκτρονικά όργανα. Συγκεκριµένα 

το µόνο που επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το πλήρωµα, είναι το κοντέρ του αυτοκινήτου και φυσικά το 

κλασσικό χειροκίνητο χρονόµετρο. Η κατηγορία  “Master Trophy” θα έχει λιγότερα χιλιόµετρα διαδροµών, 

λιγότερες ειδικές διαδροµές και χαµηλότερο παράβολο, συγκεκριµένα 60€ για τα µέλη µας και 70€ για τους 
υπόλοιπους φίλους µας και δεν περιλαµβάνει δείπνο (προαιρετικά µε 10€/άτοµο). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

Πέµπτη 5/4  Έναρξη δηλώσεων συµµετοχής. 
∆ευτέρα 23/4  Λήξη δηλώσεων συµµετοχής 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ. 

Τετάρτη 25/4  Ανακοίνωση λίστας συµµετεχόντων. 

Παρασκευή  27/4  Παραλαβή υλικού εκδήλωσης από τα γραφεία του ΣΙΣΑ 17:00-20:00. 

Σάββατο 28/4 

13:00-14:30     Συγκέντρωση και ∆ιοικητικός έλεγχος την αφετηρία του Κλασσικού Μαραθώνιου 

∆ρόµου  στον Μαραθώνα. 

14:30     Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου. 

14:30-16:50     1ο σκέλος: Μαραθώνας, Σέσι, Βαρνάβας, Αγκώνα, Κάλαµος, Αφίδνες, Καπανδρίτι, Αγ. 

Απόστολοι.  
16:50-17:15     Ανασυγκρότηση  στους Αγίους Αποστόλους. 

17:15-18:40     2ο σκέλος: Αγ. Απόστολοι, Λιµνιώνας, Βαρνάβας, Σέσι, Νέα Μάκρη.   

18:40-20:00     Τερµατισµός στο Marathon Beach Resort στη Νέα Μάκρη. 

20:00-22:30        ∆είπνο, ανακοίνωση αποτελεσµάτων & απονοµή επάθλων. 

 

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 6988926760 (Κώστας Χωριανόπουλος) ή 

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

προγράµµατος. 

             (Update 2) 


