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Rally Sprint Regularity Βούλας
«ΚΡΕΜΑΜΕΝΟ ΛΑΓΟ»
4 Ιουλίου 2020
Ο φλλογοσ Ιδιόκτητων πορ Αυτοκινήτων αναβιώνει το άββατο 4/7/2020 για 5η ςυνεχόμενη
χρονιά την Ανάβαςη Βοφλασ, το φημιςμζνο «Κρεμαςμζνο Λαγό». Η εκδήλωςη που τελεί υπό την
αιγίδα του Δήμου Βάρησ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνησ, θα διοργανωθεί με τη μορφή rally sprint
regularity, μια ήπια μορφή «αγώνα» που προάγει την οδική αςφάλεια και ςζβεται το περιβάλλον
και τουσ κατοίκουσ τησ περιοχήσ, ενώ οι ςυμμετζχοντεσ θα διαγωνιςθοφν ςτην ίδια ειδική
διαδρομή ακριβείασ δφο φορζσ. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ θα ζχουν ζωσ 60 επιλεγμζνα ιςτορικά
αυτοκίνητα.
Η εκκίνηςη θα δοθεί το απόγευμα του αββάτου ςτισ 18:00 και ο αγώνασ θα αποτελείται από μία
απλή διαδρομή ςυνολικοφ μήκουσ 7 χιλιομζτρων και από 1 ειδική διαδρομή ακρίβειασ, που θα
εκτελεςθεί 2 φορζσ. Εκκίνηςη, τερματιςμόσ και απονομή θα γίνουν ςτην πλατεία ‘Αλςουσ, ςτον
Άγιο Νεκτάριο ςτο Πανόραμα Βοφλασ.
Θα θζλαμε να ςασ ενημερώςουμε ότι ο αγώνασ Rally Sprint Regularity Βοφλασ «ΚΡΕΜΑΜΕΝΟ
ΛΑΓΟ»2020 διεξάγεται με τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που προβλζπει το Τφυπουργείο Πολιτικήσ
Προςταςίασ για την αντιμετώπιςη του κορονοϊοφ (covid 19). O .Ι..Α. θα λάβει όλα τα
απαραίτητα μζτρα, ςφμφωνα και με την άδεια που μασ χορηγήθηκε από την πολιτεία για την
διεξαγωγή του αγώνα.
Αίτηςη υμμετοχήσ, Ειδικόσ Κανονιςμόσ & πληροφορίεσ ςχετικά με το παράβολο ςυμμετοχήσ
βρίςκονται αναρτημζνα ςτην ιςτοςελίδα του ΙΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΗ
Δευτζρα 22/6
Ζναρξη δηλώςεων ςυμμετοχήσ
Δευτζρα 29/6
Λήξη δηλώςεων ςυμμετοχήσ 21:00 ςτα γραφεία του ΙΑ
Σετάρτη 1/7
Ανακοίνωςη λίςτασ ςυμμετεχόντων
Παραςκευή 3/7 Παραλαβή υλικοφ εκδήλωςησ από τα γραφεία του ΙΑ 17:00-20:00
άββατο 4/7/2020
17:30-17:59
υγκζντρωςη ςτην πλατεία Άλςουσ ςτον Αγ. Νεκτάριο
18:00 – 19:15
1o κζλοσ & κατηγορία “Legends”
19:15 – 19:30
Διάλειμμα
19:30 – 20:30
2o κζλοσ
21:00
Ανακοίνωςη τελικών αποτελεςμάτων & απονομή επάθλων
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Σα ωράρια των διαδρομών & αναςυγκροτήςεων αναφζρονται ςτην εκκίνηςη και ςτον τερματιςμό
του πρώτου αυτοκινήτου. Σο τελευταίο θα διζρχεται περίπου μιάμιςη ώρα μετά.
Για πληροφορίεσ και κανονιςμό ςτα τηλζφωνα 210 97.04.457 και 6973248833 Γρηγόρησ Μάρκοσ
ή ςτην ιςτοςελίδα του ΙΑ. Ο φλλογοσ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών για την καλφτερη ροή του
προγράμματοσ.
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