
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Ανάβαση Βούλας «Κρεμασμένος Λαγός» 26/6/2021 
 

Δελτίο Πληροφοριών Νο 1 – 16/6/2021 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΛΗ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ – ΑΡΘΡΟ 4 

1. Παρ όλο που τα γραφεία του ΣΙΣΑ θα ανοίξουν την Δευτέρα 21/6 18:30-20:30,  λόγω της εορτής 

του Αγίου Πνεύματος  η λήξη συμμετοχών παρατείνεται έως την Τρίτη 22 Ιουνίου & ώρα 20:00.  

Επίσης δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε ομάδες. 

2. Διευκρινήσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο ομαδικό έπαθλο. Μία ομάδα πρέπει να 

αποτελείται από τουλάχιστον 3 διαφορετικά άτομα και ο ίδιος συμμετέχων δεν δύναται να 

συμμετέχει σε δύο ή περισσότερες  ομάδες. 

 

Ως εκ τούτου το άρθρο 4 μεταβάλλεται ως εξής (οι προσθήκες με Bold γράμματα): 
ΑΡΘΡΟ 4.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν τη Δήλωση Συμμετοχής τους, μαζί με το 

Δικαίωμα Συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου ώρα 20:00 στα Γραφεία του ΣΙΣΑ: Λεωφ. 

Βουλιαγμένης 258 & Αντιόπης 2, Αθήνα 173 43 e-mail: info@sisa.gr  Τηλ/fax 210 970 44 57.  

Το Δικαίωμα Συμμετοχής ορίζεται για τις κατηγορίες Regularity & Touring στα 60€ και για την κατηγορία 

Legends στα 30€.  

Σε περίπτωση διπλής συμμετοχής του ιδίου αυτοκινήτου είτε στην κατηγορία Regularity είτε στην 

κατηγορία Touring, τότε το παράβολο της 2ης συμμετοχής ορίζεται στα 30€.  

Ένας οδηγός έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και στην Regularity και στην Touring Trophy (με συνοδηγό) και 

ομοίως το παράβολο της 2ης συμμετοχής ορίζεται στα 30€ με μοναδική προυπόθεση όμως να δηλώσει εκ 

των προτέρων αν θα βαθμολογηθεί στην Regularity ή στην Touring Trophy (απαγορεύεται η διπλή 

βαθμολόγηση). 

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει: 

1. Την αναλογία των δαπανών σε όλα τα έξοδα της διοργάνωσης. 

2.  Ασφάλιση προς τρίτους κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. 

3. Κατηγορία Regularity: Συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Οδηγών ΣΙΣΑ, με συντελεστή 1. 

4. Κατηγορία GT Youngtimer (Regularity): Συμμετοχή στο έπαθλο Yountimer Trophy Οδηγών ΣΙΣΑ, με 

συντελεστή 1. 

5. Κατηγορία Touring Trophy: Συμμετοχή στο έπαθλο Touring Trophy Οδηγών - Συνοδηγών ΣΙΣΑ, με 

συντελεστή 1. 

6. Συμμετοχή στο ομαδικό έπαθλο «Ανάβαση Βούλας 2021». Μία ομάδα πρέπει να αποτελείται από 3 

διαφορετικά πληρώματα (δηλαδή από τουλάχιστον 3 διαφορετικά άτομα) , είτε της Regularity, είτε της 

Touring ή και ανάμικτα (Touring & Regularity). Ο ίδιος συμμετέχων δεν δύναται να συμμετέχει σε δύο ή 

περισσότερες  ομάδες. Οι ομάδες πρέπει να δηλωθούν και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και δεν 

καταβάλουν επι πλέον παράβολο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που εγγεγραµµένος αποφασίσει, µετά την λήξη των εγγραφών, να µην συµµετάσχει 

στην εκδήλωση και εφ’ όσον ειδοποιήσει την Οργανωτική Επιτροπή µέχρι την ηµέρα λήξης δηλώσεων 

συµµετοχής θα δικαιούται την  επιστροφή του µισού ποσού του ∆ικαιώµατος της συµµετοχής. Μετά την 

ηµεροµηνία αυτή δεν θα γίνει επιστροφή χρηµάτων. 


