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∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο1: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΕΠΑΘΛΟ 12 ΩΡΕΣ 

ΕΛΛΑ∆Α» & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TOURING TROPHY 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό η βαθµολογία της κατηγορίας Touring Trophy χωρίζεται σε 2 ηµέρες: 

Ηµέρα 1
η
 Σκέλος 1 & 2 Χαλκίδα-Καρδίτσα (16/10 11:00-21:00) και 

Ηµέρα 2
η
 Σκέλος 3 & 4 Καρδίτσα-Χαλκίδα (17/10 00:00-11:00) 

Η 1
η
 Ηµέρα (Χαλκίδα-Καρδίτσα) λογίζεται ως το Έπαθλο «12 Ώρες Ελλάδα» και έχει ξεχωριστή 

αθλοθέτηση. Σε αυτό συµµετέχουν όλοι  οι αγωνιζόµενοι της κατηγορίας Touring Trophy, δεν 

χρειάζεται να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση και δεν είναι απαραίτητο να δηλώσουν εκ των 

προτέρων αν θα συνεχίσουν από την Καρδίτσα για την 2
η
 ηµέρα (Καρδίτσα-Χαλκίδα). 

Οι διαφορές ανάµεσα στην κατηγορία  Touring Trophy είναι η συνολική απόσταση, ο αριθµός των 

ειδικών διαδροµών ακριβείας, καθώς και οι µέσες ωριαίες ταχύτητες, πού είναι ελαφρώς  

µικρότερες απο αυτές της Regularity. Η σηµαντικότερη διαφορά είναι οι ενδιάµεσες 

χρονοµετρήσεις των ειδικών διαδροµών (checkpoint) που ανέρχονται περίπου στο 50% αυτών της 

Regularity καθώς και η ξεχωριστή βαθµολόγηση ανά ηµέρα. 

 

Συγκεκριµένα θα δοθούν τα εξής κύπελλα εφόσον συµπληρωθούν οι κατηγορίες: 1ος, 2ος & 3ος 

νικητής του επάθλου 12 Ώρες Ελλάδα (επί των συµµετεχόντων της Touring Trophy). Eπί της 

24ωρης διάρκειας του αγώνα της Touring Trophy 1ος, 2ος & 3ος νικητής έως 1600cc και 1ος, 2ος 

& 3ος νικητής άνω 1601cc. Το παράβολο συµµετοχής είναι ίδιο για όλες τις κατηγορίες. Βλέπε 

άρθρο 4.7. του ειδικού κανονισµού. 
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24th Rally "24 Hours Greece"  
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INFORMATION SHEET No1: CLARIFICATIONS ABOUT "12 HOURS GREECE"-TROPHY & 

TOURING TROPHY CATEGORY  

According to the regulation, the Touring Trophy category is divided into 2 days:  

Day 1 Leg 1 & 2 Chalkida-Karditsa (16/10 11:00-21:00) and  

Day 2 Leg 3 & 4 Karditsa-Chalkida (17/10 00:00-11:00)  

The 1st Day (Chalkida-Karditsa) is considered as the "12 Hours Greece"-Trophy and is subject to a 

separate price giving. All Touring Trophy competitors participate in this trophy, they do not need to 

submit a separate application and it is not necessary to declare in advance if they will continue from 

Karditsa for the 2nd day (Karditsa-Chalkida).  

The differences between the Touring Trophy category are the total distance, the number of special 

stages, as well as the average hourly speeds, which are slightly lower than those of the Regularity 

category. The most important difference is the intermediate timings of the special stages 

(checkpoints) which amount to approximately 50% of those of the Regularity category as well as 

the separate award of points per day. 

 

Specifically, the following prizes will be awarded if the categories are completed: 1st, 2nd & 3rd 

winner of the 12 Hours Greece Trophy (for the participants of the Touring Trophy). On the 24 hour 

duration of the Touring Trophy event the 1st, 2nd & 3rd winner up to 1600cc and the 1st, 2nd & 3rd 

winner over 1601cc. The entry fee is the same for all categories. See Article 4.7. of the regulation. 


