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   ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ  
 

ΣΙΣΑ Grand Prix 2019 
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργανώνει την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου το 
«ΣΙΣΑ Grand Prix», που παραδοσιακά είναι η τελευταία εκδήλωση της χρονιάς και θα 
κρίνει το αμφίρροπο Πρωτάθλημα ΣΙΣΑ. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί για 3η συνεχόμενη 
χρονιά στην ανατολική παραλία Βάρκιζας, την οποία παραχωρεί ο Δήμος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και τα στελέχη του ΣΙΣΑ διαµορφώνουν σε µία Υπερειδική Διαδροµή µήκους 
1000 µέτρων. Στην Υπερειδική θα αγωνιστούν τα πληρώµατα 3 φορές σε δύο 
διαφορετικές κατηγορίες, Super Classic & Regularity 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως και το 1989 και 
αυτοκίνητα από το 1990 έως και το 1999 (κατηγορία Potentially Historic-“Youngtimer”). Οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν να διαγωνισθούν είτε στην κατηγορία Super 
Classic (με ανώτατη μέσω ωριαία ταχύτητα έως 50 χλμ) ή στην κατηγορία Regularity 
Classic (με ΜΩΤ έως 40 χλμ). Δικαίωμα συγκομιδής βαθμών για το πρωτάθλημα έχουν οι 
συμμετέχοντες και των δύο κατηγοριών, απαγορεύεται όμως η ταυτόχρονη συμμετοχή και 
στις δύο κατηγορίες.  
 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 60€ ανά αυτοκίνητο για τα μέλη ΣΙΣΑ και στα 70€ για 
τους λοιπούς συμμετέχοντες. Στο παράβολο συμπεριλαμβάνεται συμμετοχή στα έξοδα 
οργάνωσης, πολλά δώρα από τους υποστηρικτές του αγώνα και συμμετοχή στο 
Πρωτάθλημα Οδηγών - Συνοδηγών ΣΙΣΑ, με συντελεστή 1. 
 
Φέτος ο ΣΙΣΑ προσφέρει και την δυνατότητα της ομαδικής βαθμολόγησης (ξεχωριστά για 
την κατηγορία Super Classic και ξεχωριστά για την κατηγορία Regularity Classic) όπου οι 
συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα δηµιουργίας οµάδων των 3 αυτοκινήτων, για τις οποίες θα 
υπάρχει πρόσθετη ειδική αθλοθέτηση. Το παράβολο συµµετοχής παραµένει το ίδιο, 60 
ευρώ ανά συµµετοχή και θα ισχύσει η τιµή µέλους για όλα τα µέλη της οµάδας (δηλαδή 
συνολικά 180 ευρώ ανά οµάδα). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019 
09:00-09:45 Συγκέντρωση, Διοικητικός Έλεγχος & Ενημέρωση Συμμετεχόντων 
09:45-10:00 Ελεύθερα δοκιμαστικά (αναγνώριση διαδρομής) 
10:00-11:30 1ο σκέλος 
11:30-13:00 2ο σκέλος 
13:00-14:30 3ο σκέλος 
15:00 Έκδοση αποτελεσμάτων  
15:30 Απονομή επάθλων 
 
Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών για την καλύτερη ροή του προγράμματος. Ο 
ειδικός κανονισμός και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.sisa.gr 


