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   ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ  
 

27ος Γύρος Αττικής  
22 Φεβρουαρίου 2020 

 
Η αγωνιστική χρονιά του ΣΙΣΑ για το 2020 ανοίγει µε την 27η έκδοση του κλασσικού «Γύρου 
Αττικής». Η εκκίνηση θα δοθεί το Σάββατο 22/2 στις 14:00 απο την Μαρίνα Ελευσίνας (οδός 
Κανελλόπουλου). Ο αγώνας αποτελείται από δύο σκέλη συνολικού µήκους 175 χιλιοµέτρων και 
από 6 ειδικές διαδροµές ακρίβειας δεκάτου του δευτερολέπτου. Ο τερµατισµός και η απονοµή 
επάθλων θα γίνουν στο εστιατόριο «Μύθος» στην Ανάβυσσο. 

 
Δεκτά να συµµετάσχουν είναι διµελή πληρώµατα ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως 
31/12/1990 καθώς και αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος πού ανήκουν της κατηγορίας 
“potentially historic”, κατασκευής 1/1/1991-31/12/2000. Η τιµή συµµετοχής ανά πλήρωµα 
είναι 70€ για τα µέλη του ΣΙΣΑ και 80€ για τους υπόλοιπους αγωνιζόµενους.  
Στον ΣΙΣΑ σεβόµαστε τους κατόχους ιστορικών αυτοκινήτων που θέλουν πιο χαλαρές 
εκδηλώσεις και συνεχίζουµε τον θεσµό της κατηγορίας «Touring Trophy». Στον συγκεκριµένο 
θεσµό µπορούν να συµµετέχουν πληρώµατα που ΔΕΝ θα χρησιµοποιήσουν ηλεκτρονικά 
όργανα συνδεδεµένα µε το κοντερ του αυτοκινήτου ή µε άλλους αισθητήρες.  
Η κατηγορία “Touring Trophy” θα έχει λιγότερα χιλιόµετρα διαδροµών, λιγότερες ειδικές 
διαδροµές και χαµηλότερο παράβολο, 60€ για τα µέλη µας & 70€ για τους υπολοίπους.  
Ο Ειδικός Κανονισµός & Αίτηση Συµµετοχής βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 
ΣΙΣΑ. Τα αυτοκίνητα των συµµετεχόντων είναι υποχρεωτικό να είναι εφοδιασµένα µε καλώδιο 
12 Volt για την τροφοδοσία του αισθητήρα χρονοµέτρησης, βάσει των αναρτηµένων οδηγιών. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Δευτέρα 17/2 Λήξη δηλώσεων συµµετοχής 21:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ. 
Τετάρτη 19/2 Ανακοίνωση λίστας συµµετεχόντων.  
Παρασκευή 21/2 Διοικητικός έλεγχος & παραλαβή υλικού εκδήλωσης & αισθητήρων 

χρονοµέτρησης από τα γραφεία του ΣΙΣΑ 17:30-20:30. Για την παραλαβή 
του αισθητήρα απαιτείται εγγύηση 30€. 

Σάββατο 22/2 
13:00-14:00  Συγκέντρωση & στην Μαρίνα Ελευσίνας (οδός Κανελλόπουλου) 
14:00  Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου 
14:00-16:30 Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Φυλή, Θρακοµακεδόνες, Δεκέλεια, Αφίδνες, 

Δροσοπηγή, Πολιτεία, Πεντέλη. 
16:30-18:30 Πεντέλη, Ντράφι, Κουβαράς, Αγ. Κωνσταντίνος, Ανάβυσσος. 
18:30 Τερµατισµός στο εστιατόριο «Μύθος» στην Ανάβυσσο. 
19:00-21:00 Προαιρετικό γεύµα σε προνοµιακή τιµή. 
21:00 Ανακοίνωση αποτελεσµάτων & απονοµή επάθλων. 
Τα ωράρια των διαδροµών & ανασυγκροτήσεων αναφέρονται στην εκκίνηση και στον 
τερµατισµό του πρώτου αυτοκινήτου. Το τελευταίο θα διέρχεται περίπου 1 έως 1µιση 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. 


