


                                                                                          

                                                                                         

 

  

 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
 
Επειτά από 3 δύσκολους για όλους µήνες, είπαµε να πάρουµε πάλι 
τους δρόµους και τα βουνά που τόσο αγαπάµε. Ετσι, στο πλήθος 
εκδηλώσεων που αναµένουµε για τις αρχές του καλοκαιριού, είπαµε να 
προσθέσουµε ακόµη µια και πήραµε την απόφαση για την διοργάνωση 
µιας θερινής εκδήλωσης µε λίγο διαφορετικό χαρακτήρα. 
 
Η ιδέα υπήρχε από παλαιότερα, αλλά η συνεχής εµφάνιση νέων 
πληρωµάτων στους αγώνες regularity, µας οδήγησε στην απόφαση της 
διοργάνωσης ενός σεµιναρίου - αγώνα. 
 
Ετσι, η Regularity Master µε την αρωγή του Σ.Ι.Σ.Α. προχωρά στην 
οργάνωση ενός διήµερου σεµιναρίου το οποίο θα περιλαµβάνει τόσο 
θεωρητικό όσο και πρακτικό κοµµάτι, και το οποίο θα συνοδευθεί από 
την διοργάνωση ενός αγώνα Regularity σε πανέµορφες αλλά και άγριες 
διαδροµές της ορεινής Αρκαδίας και όχι µόνο... 
 
Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του σεµιναρίου θα είναι η Πέµπτη 9/7/2020 
(17:00 - 19:00 προαιρετικά) και η Παρασκευή 10/7/2020 (8:30 - 20:00). 
 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο  11/7/2020 (12:00 - 18:00) και την 
Κυριακή 12/7/2020 (11:00 - 14:30).  
 
Τα δύο σκέλη της εκδήλωσης (σεµινάριο - αγώνας) αντιµετωπίζονται 
ως χωριστές εκδηλώσεις και δίνεται η δυνατότητα να λάβει κανείς 
µέρος σε όποιο από τα δύο επιθυµεί. 



                                                                                          

                                                                                         

 

• Ταυτότητα της εκδήλωσης: 
 
Κέντρο της εκδήλωσης θα είναι η πανέµορφη Βυτίνα, ένας προορισµός 
που πολλοί έχουν συνδέσει µονάχα µε τον χειµερινό τουρισµό, 
εντούτοις αποτελεί κλασική επιλογή και θερινών διακοπών για τους 
γνώστες, καθώς στην περιοχή επικρατεί ένα  υπέροχο κλίµα, 
προσφέροντας φυσική δροσιά χαλάρωση και ξεκούραση. 
 
Το θεωρητικό τµήµα του σεµιναρίου (Παρασκευή πρωί και απόγευµα) 
θα διεξαχθεί σε κλειστό κατάλληλο χώρο (θα επιλεχθεί ανάλογα µε τον 
αριθµό των συµµετεχόντων), ενώ το πρακτικό κοµµάτι (Παρασκευή 
µεσηµέρι) θα γίνει σε πολύ κοντινή απόσταση, στις ορεινές διαδροµές 
του Μαινάλου. 
 
Ο αγώνας που θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο (11-12/7) θα 
αποτελείται από δύο ανεξάρτητα µεταξύ τους σκέλη.  
 
Το πρώτο σκέλος θα εκκινήσει από την Βυτίνα (Σαββατο 11/7 στις 
12:00) και θα τερµατίσει στην Βυτίνα ύστερα από περίπου 240 χλµ 
(Σαββατο 11/7 στις 18:00). 
 
Το δεύτερο σκέλος θα εκκινήσει από την Βυτίνα (Κυριακή 12/7 στις 
11:00) και θα τερµατίσει στην Νεµέα ύστερα από περίπου 140 χλµ 
(Κυριακή 11/7 στις 14:30). Στον τερµατισµό προβλέπεται, εφόσον οι 
συνθήκες το επιτρέψουν, οργάνωση τελετής βράβευσης, µε ελαφρύ 
γεύµα σε ανοικτό χώρο. 
 
Πρόκειται για έναν αγώνα Regularity σε ανοιχτούς δρόµους, ο οποίος 
θα περιλαµβάνει πολλαπλές κρυφές ή και φανερές χρονοµετρήσεις, µε 
χρήση δορυφορικού συστήµατος. Ο αγώνας, ως συνέχεια του 
σεµιναρίου, θα συµπεριλαµβάνει Ειδικές ∆οκιµασίες Ακριβείας κάθε 
στύλ (πχ είτε σταθερής Μ.Ω.Τ.  είτε µε check points) προκειµένου οι 
συµµετέχοντες να αντιµετωπίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
καταστάσεις από αυτές που µπορεί να βρούν σε έναν οποιοδήποτε 
αγώνα regularity.  



                                                                                          

                                                                                         

 

• Συµµετοχές: 
 
Συµµετοχές θα γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο της εκδήλωσης, είτε 
για το σεµινάριο µόνο, είτε για το αγωνιστικό κοµµάτι µόνο. Για το 
αγωνιστικό κοµµάτι, δεδοµένου οτι θα αποτελείται απο δύο ανεξάρτητα 
µεταξύ τους σκέλη, δίνεται η δυνατότητα να συµµετάσχει κανείς µόνο 
στο δεύτερο σκέλος, κάνοντας ουσιαστικά έναν µονοήµερο αγώνα. 
 
∆ηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µέχρι την Παρασκευή 19 
Ιουνίου 2020, εν τούτοις παρακαλούµε για την κατά το δυνατόν πιο 
έγκαιρη δήλωση συµµετοχής. Στην περίπτωση που ο αριθµός των 
αιτήσεων συµµετοχής ξεπεράσει τον µέγιστο αριθµό συµµετοχών, η 
οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κάποιες εξ 
αυτών. ∆ηλώσεις συµµετοχής στο www.sisa.gr 
 

• Παράβολο συµµετοχής: 
 
Το παράβολο συµµετοχής στο σεµινάριο ανέρχεται στα 70 ευρώ, ανά 
άτοµο, ή στα 110 ευρώ ανα πλήρωµα 2 ατόµων, και περιλαµβάνει 
όλα τα έξοδα οργάνωσης, έντυπο υλικό, υλικό πρακτικής εξάσκησης 
κλπ. 
 
Το παράβολο συµµετοχής στον διήµερο αγώνα, ανέρχεται στα 150 
ευρώ, και περιλαµβάνει όλα τα έξοδα οργάνωσης του αγώνα (έντυπο 
υλικό, χρονοµέτρηση, έκδοση αποτελεσµάτων, ασφάλιση), καθώς και 
το γεύµα της τελετής βράβευσης την Κυριακή 12/7 το µεσηµέρι. 
 
Το παράβολο συµµετοχής µόνο στην δεύτερη ηµέρα του αγώνα, 
ανέρχεται στα 125 ευρώ, και περιλαµβάνει όλα τα έξοδα οργάνωσης 
του αγώνα (έντυπο υλικό, χρονοµέτρηση, έκδοση αποτελεσµάτων, 
ασφάλιση), καθώς και το γεύµα της τελετής βράβευσης την Κυριακή 
12/7 το µεσηµέρι. 



                                                                                          

                                                                                         

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REGULARITY ARCADIAN CAMP 2020 
 
 

∆ευτέρα 25 Μαϊου 2020 
08:00  Εναρξη εγγραφών συµµετοχής. 
 
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 
20:00  Λήξη εγγραφών συµµετοχής. 
 
Πέµπτη 9 Ιουλίου 2020 
17:00 - 19:00 Σεµινάριο - θεωρία (προαιρετική προέλευση) 
 
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 
08:30 - 11:30 Σεµινάριο - θεωρία 
12:00 - 15:00       Σεµινάριο - πρακτική εξάσκηση 
16:00 - 20:00 Σεµινάριο - θεωρία 
 
Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 
08:30-11:00 ∆ιοικητικός / Τεχνικός έλεγχος. 
12:00  Εκκίνηση 1ου σκέλους. 
18:00  Τερµατισµός 1ου σκέλους. 
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 1ου σκέλους. 
 
Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 
11:00  Εκκίνηση 2ου σκέλους. 
14:30  Τερµατισµός 2ου σκέλους. 
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσµάτων. 
Απονοµή επάθλων - γεύµα. 
 
 
Κατα τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου, θα διανεµηθούν στους 
συµµετέχοντες οι αυτοκόλλητοι αριθµοί συµµετοχής και οι πινακίδες του 
αγώνα, τα οποία θα πρέπει να τοποθετήσουν στα αυτοκίνητά τους, προ 
του τεχνικού ελέγχου. 
 
Το Road Book και οι οδηγίες εκτέλεσης των Ε.∆.Α. θα διανεµηθούν 
κατά την εκκίνηση του αγώνα. 
 

 


