ΣΙΣΑ Grand Prix 2022 4/12/2022
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργανώνει την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου το «ΣΙΣΑ
Grand Prix», που είναι παραδοσιακά η τελευταία εκδήλωση της χρονιάς και κρίνει τα
αµφίρροπα Πρωταθλήµατα Ιστορικών & Youngtimer του ΣΙΣΑ. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί
στην ανατολική παραλία Βάρκιζας, που διαµορφώνεται σε µία υπερειδική διαδροµή µήκους
1000 µέτρων. Θα αγωνιστούν µε ασφάλεια & δεξιοτεχνία έως 90 πληρώµατα, εκτελώντας την
υπερειδική 3 φορές. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Βάρης Βούλας
Βουλιαγµένης.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως και το 1992 (Historic) και
αυτοκίνητα από το 1993 έως & το 2002 (Potentially Historic-“Youngtimer”). Οι συµµετέχοντες
θα µπορούν να επιλέξουν να διαγωνισθούν είτε στην κατηγορία Super Sport (µε ΜΩΤ έως 50
χλµ) ή στην κατηγορία Regularity (µε ΜΩΤ έως 40 χλµ). ∆ικαίωµα συγκοµιδής βαθµών για το
πρωτάθληµα έχουν µόνο οι συµµετέχοντες της κατηγορίας Regularity, ενώ για πρώτη φορά
επιτρέπεται η συµµετοχή και στις δύο κατηγορίες. Η διαδροµή θα πρέπει να εκτελεσθεί
σύµφωνα µε το ανακοινωθέν σχεδιάγραµµα. Στην διαδροµή περιλαµβάνεται 1 περιστροφή
360ο (αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη) & 1 περιστροφή 180ο (αριστερόστροφη). Οι εκκινήσεις
θα δίνονται ανά λεπτό. Για τη χρονοµέτρηση απαιτείται εγκατάσταση καλωδίου 12 Volt βάσει
των οδηγιών της οργάνωσης.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 60€ ανά αυτοκίνητο για τα µέλη ΣΙΣΑ και στα 70€ για
τους λοιπούς συµµετέχοντες. Στο παράβολο συµπεριλαµβάνεται συµµετοχή στα έξοδα
οργάνωσης και συµµετοχή στο Πρωτάθληµα Οδηγών - Συνοδηγών ΣΙΣΑ & στο Youngtimer
Trophy, µε συντελεστή 1. Επιτρέπεται η διπλή συµµετοχή του ιδίου αυτοκινήτου στην
κατηγορία Regularity & στην κατηγορία Super Sport. Σε περίπτωση διπλής συµµετοχής, τότε
το παράβολο της 2ης συµµετοχής ορίζεται στα 30€. Ένας οδηγός έχει δικαίωµα να λάβει
µέρος και στη Regularity και στη Super Sport, αλλά µόνο µία φορά ανά κατηγορία και οµοίως
το παράβολο της 2ης συµµετοχής ορίζεται στα 30€. ∆εν επιτρέπεται διπλή συµµετοχή του
ίδιου συνοδηγού στην κατηγορία Regularity.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12/2021
09:00-09:30 Συγκέντρωση, ∆ιοικητικός Έλεγχος & Ενηµέρωση Συµµετεχόντων
09:30-10:00 Aναγνώριση διαδροµής πίσω από το αυτοκίνητο του αλυτάρχη
10:00-11:30 1ο σκέλος
11:45-13:15 2ο σκέλος
13:30-15:00 3ο σκέλος
15:30 Έκδοση αποτελεσµάτων
16:00 Απονοµή επάθλων
Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών για την καλύτερη ροή του προγράµµατος. Ο
ειδικός κανονισµός και η αίτηση συµµετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.sisa.gr

