
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

29ος Γύρος Αττικής  
26 Φεβρουαρίου 2022 

 

Bulletin 18/2/2022: Ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες Regularity, Touring Trophy & Classique. 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργανώνει το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου για 29η συνεχόμενη 

χρονιά τον Γύρο Αττικής, το μακροβιότερο μονοήμερο ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. 

 

TOURING CLASSIQUE: 

Ο ΣΙΣΑ για ακόμα μία φορά πρωτοπορεί και επι πλέον των κατηγοριών “Regularity” & “Touring Trophy” 

πρωτοεισάγει την υποκατηγορία “Touring Classique”, με ελάχιστες χρονομετρήσεις και κύριο γνώμονα τη 

χαρά της συμμετοχής.  

Βάσει του αναρτημένου Συμπληρωματικού Κανονισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μοντέλα 

αυτοκινήτων τα οποία κατασκευάζονταν έως 31/12/1980. Γίνεται διευκρίνηση, ότι δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν και αυτοκίνητα κατασκευής μετά την 1/1/1981, εφόσον το συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευαζόταν 

χωρίς περαιτέρω αλλαγές πριν τις 31/12/1980. Π.χ. ένα αυτοκίνητο κατασκευής του 1983 του οποίου το 

μοντέλο βρισκόταν σε παραγωγή πριν τις 31/12/1980, είναι απολύτως αποδεκτό. 

Επιτρέπονται τα πρόσθετα συνδεδεμένα όργανα μέτρησης της απόστασης με αναλογικές οθόνες, ενώ 

απαγορεύονται τα πρόσθετα συνδεδεμένα όργανα με ψηφιακές οθόνες. Επιτρέπονται τα πρόσθετα μη 

συνδεδεμένα όργανα μέτρησης της απόστασης με ψηφιακές οθόνες, εφόσον αφαιρούνται κατά την 

διάρκεια της εκκίνησης, των ανασυγκροτήσεων και μετά τον τερματισμό, ώστε να μην αλλοιώνεται η 

εμφάνιση του εσωτερικού του αυτοκινήτου 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

Στην κατηγορία Regularity έχουν προγραμματισθεί 7 ειδικές διαδρομές με περίπου 30 χρονομετρήσεις. 

Στην κατηγορία Touring Trophy έχουν προγραμματισθεί 5 ειδικές διαδρομές με 12 χρονομετρήσεις. 

Στην κατηγορία Touring Classique έχουν προγραμματισθεί 2 ειδικές διαδρομές με 5 χρονομετρήσεις. 

Οι κατηγορίες Touring Trophy & Touring Classique θα ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή μετά την 4
η
 

ειδική «Λιμνίωνα» προς τον ΣΕΧ «Άγ. Απόστολοι» και μετά την 6
η
 ειδική «Παραλία Βαρνάβα» προς τον 

τερματισμό στη Ραφήνα. 

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

αποτελεσμάτων. Δεν απαιτείται ειδική εγκατάσταση καλωδίου παροχής ρεύματος 12V. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Δευτέρα 21/2  Λήξη δηλώσεων συμμετοχής 20:00 στα γραφεία του ΣΙΣΑ 

Παρασκευή 25/2 Παραλαβή υλικού εκδήλωσης από τα γραφεία του ΣΙΣΑ 17:00-20:00 

Σάββατο 26/2 

13:00 - 14:00 Συγκέντρωση στo Πάρκο Καραμανλή στη Ραφήνα 

14:00 - 16:00 1o Σκέλος: Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Σέσι, Βαρνάβα, Λιμνιώνας, Κορέλκο, Άγιοι Απόστολοι. 

16:30 - 18:15 2o Σκέλος: Άγ. Απόστολοι, Αγκώνα, Παραλία Βαρνάβα, Γραμματικό, Ν. Μάκρη, Ραφήνα 

19:45    Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 

20:15   Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων & απονομή επάθλων 

Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών για την καλύτερη ροή του προγράμματος. 


