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   ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ  

 

28ος Γύρος Αττικής 17 Ιουλίου 2021 
 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργανώνει το Σάββατο 17 Ιουλίου για 28η 

συνεχόμενη χρονιά τον Γύρο Αττικής, το μακροβιότερο μονοήμερο ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων 

στην Ελλάδα. Ο Γύρος Αττικής παραδοσιακά εγκαινιάζει την αγωνιστική σαιζόν του ΣΙΣΑ, αλλά 

φέτος λόγω της πανδημίας μεταφέρθηκε σε καλοκαιρινό μήνα. 

 

Τα πληρώματα θα αρχίσουν να προσέρχονται στο πάρκο Καραμανλή της Ραφήνας από τις 2:30μμ 

για τον διοικητικό έλεγχο και η εκκίνηση θα δοθεί στις 4μμ. Τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν 

προς Αρτέμιδα, Κουβαρά και μετά προς Λαύριο, όπου θα γίνει και ο ενδιάμεσος σταθμός ελέγχου 

χρόνου. Θα ακολουθήσει ο «κλασσικός» Άγιος Κωνσταντίνος - Καμάριζα και μετά το Κορωπί και 

το Ντράφι. Μετά τις 8μμ και με την συμπλήρωση 160 χιλιομέτρων και περίπου 16 

χρονομετρήσεων οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να τερματίζουν στο πάρκο Καραμανλή, όπου ο 

κόσμος της Ραφήνας θα μπορεί να δεί τα παρατεταγμένα ιστορικά αυτοκίνητα και οι 

αγωνιζόμενοι θα μπορέσουν να χαλαρώσουν σε τοπικά εστιατόρια & καφετέριες. Αμέσως μετά 

τον τερματισμό του τελευταίου αυτοκινήτου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα & θα γίνει η 

απονομή επάθλων.  

 

Ο 28
ος

 Γύρος Αττικής διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου και την 

υποστήριξη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος και της 

Επιτροπής Βιώσιμου Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

60 ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως το 1991 και youngtimer έως το 2001. Η χρονομέτρηση 

θα γίνει ασύρματα με το δορυφορικό σύστημα της Anube Sport με άμεση & live έκδοση 

αποτελεσμάτων.  

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.sisa.gr  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέμπτη  1/7   Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής  

Δευτέρα 12/7  Λήξη δηλώσεων συμμετοχής 20:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ 

Παρασκευή 16/7 Παραλαβή υλικού εκδήλωσης από τα γραφεία του ΣΙΣΑ 17:00-20:00 

Σάββατο 17/7 

14:30 - 16:00 Συγκέντρωση στo Πάρκο Καραμανλή στη Ραφήνα 

16:00 - 18:00 1o Σκέλος Ραφήνα, Άρτεμις, Κουβαράς, Λάυριο. 

18:00 - 20:00 Λαύριο, Άγιος Κωνσταντίνος–Καμάριζα, Κορωπί, Ντράφι, Ραφήνα 

21:00    Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 

21:30   Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων & απονομή επάθλων 

 


