
 

  

 

 

 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

Classic Legends Rally 
Στερεά Ελλάδα  

1-2/4/2023 
 

Στις 1 & 2 Απριλίου θα διεξαχθεί το Classic Legends Rally, μία εκδήλωση που διοργανώνει ο ΣΙΣΑ για άρτια 

προετοιμασμένα ιστορικά αυτοκίνητα & πληρώματα, με σκοπό να απονείμει φόρο τιμής σε θρύλους του 

παρελθόντος.  Το ράλλυ θα ξεκινήσει από το Ολυμπιακό Στάδιο και θα διατρέξει διαδρομές της Στερεάς 

Ελλάδας που χάραξαν την αγωνιστική ιστορία της χώρας μας. 

   

Το Σάββατο 1/4 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση του 1ου σκέλους από την Αγορά του Ολυμπιακού 

Σταδίου με ελεύθερη διαδρομή προς τη Λειβαδιά. Τις ειδικές διαδρομές θα ανοίξουν τα Τζιμέικα και θα 

ακολουθήσουν Μόδι, Καλλίδρομος & Ξυλικοί. Χάνι Ζαγκανά, Πανουργιάς, Συκέα, Κάλλιο, Πενταγιοί & 

Αρτοτίνα θα οδηγήσουν τα πληρώματα στη Γραμμένη Οξιά για ανασυγκρότηση. Ανάποδη Αρτοτίνα, 

Πενταγιοί, Κόκκινο και Αγία Ευθυμία θα φέρουν τους αγωνιζόμενους στην Ιτέα, όπου μετά από τα 330 

αγωνιστικά χιλιόμετρα θα ακολουθήσει διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Nafsika. 

 

Την Κυριακή 2/4 θα γίνει η εκκίνηση της δεύτερης μέρας από τη μαρίνα της Ιτέας με κατεύθυνση προς 

Προσήλιο, Βίνιανη, «51», Πανουργιά, Στρώμη και Αθανάσιο Διάκο για ανασυγκρότηση. Το τελευταίο 

σκέλος  θα κλείσει με Καστριώτισα, Πυρά, Καλοσκοπή, Οινοχώρι, Χάνι Ζαγκανά, Σουβάλα και Δαδί. Με τη 

συμπλήρωση 560 αγωνιστικών χιλιομέτρων ο τερματισμός θα γίνει στην Αμφίκλεια και αμέσως μετά θα 

ακολουθήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή επάθλων.  

 

Δεκτά να συμμετάσχουν είναι διμελή πληρώματα με ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως 31/12/1993  τα 

οποία είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά FIA ή FIVA καθώς και αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος 

“potentially historic - youngtimer”, κατασκευής 1/1/1994-31/12/2003. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επιλέξουν ανάμεσα στις Κατηγορίες Regularity, Touring (με λιγότερες χρονομετρήσεις) και Classique (για 

μοντέλα παραγωγής έως 31/12/1979 και με λιγότερες ειδικές διαδρομές & χρονομετρήσεις) . Η κατηγορία 

Regularity χωρίζεται σε 2 υποκατηγορίες, τους Πράσινους, όπου δικαίωμα δήλωσης έχουν μόνο τα 

αυτοκίνητα με αναλογία βάρους/ιπποδύναμης ίση ή μεγαλύτερη με «10» και τους Κόκκινους. Επίσης στην 

κατηγορία Touring υπάρχει η πρόσθετη δυνατότητα συμμετοχής σε μία απο τις 2 ημέρες, δηλαδή είτε 

μόνο το Σάββατο, είτε την Κυριακή. 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 290€ για μέλη ΣΙΣΑ και 320€ για μη μέλη. Για δηλώσεις 

συμμετοχής έως 6/3 υπάρχει εκπτωτικό παράβολο 240€ για μέλη ΣΙΣΑ και 270€ για μη μέλη. Η τιμή για 

ημερήσια συμμετοχή (Σάββατο ή Κυριακή) ανέρχεται στα 150€. Οι τιμές περιλαμβάνουν τα οργανωτικά 

έξοδα, ασφάλιση, δορυφορική χρονομέτρηση με GPS tracking, συμμετοχή στην απονομή επάθλων και 

αναμνηστικά της εκδήλωσης.  Η διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Nafsika ανέρχεται στα 90€ για δίκλινο 

δωμάτιο με πρωινό και οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται μέσω ΣΙΣΑ. Η λήξη συμμετοχών είναι την 

Παρασκευή 24/3/2022 20:00. 

 

Για πληροφορίες και Ειδικό Κανονισμό μπορείτε να ενημερώνεστε στη γραμματεία του ΣΙΣΑ και στην 

ιστοσελίδα www.sisa.gr  


