ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –

2nd 222 MINUTES REGULARITY RALLY - 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

•
Με 55 συμμετοχές ο AC3 σε συνδιοργάνωση με το TR REGISTER OF GREECE,
πραγματοποίησε στις 27 Απριλίου το 2nd 222 MINUTES REGULARITY RALLY με εκκίνηση και
τερματισμό στους ΄΄ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ΄΄ (Παιανία). Η επανάληψη του επιτυχημένου αγώνα, μετά
από 3 χρόνια, έγινε κατόπιν προτροπής των μελών και φίλων της λέσχης που διαμένουν στην Αττική.
•
Οι πολλές συμμετοχές μας γέμισαν χαρά και αισιοδοξία για την απόφασή μας να κάνουμε
τον αγώνα τον Απρίλιο αντί για Μάρτιο που είχε αρχικά σχεδιαστεί, όμως ο ΄΄καιρός΄΄ μας
προσγείωσε απότομα και οι λοιποί παράγοντες του Regularity (ατυχίες της τελευταίας στιγμής), μας
στέρησαν τη χαρά της απόλυτης ικανοποίησης.
•
Νωρίς το πρωί της Κυριακής τα όμορφα και καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα του αγώνα
εντυπωσίασαν τους παραβρισκόμενους στο χώρο της εκκίνησης. Στους 43 τελικά εκκινήσαντες
συμπεριλαμβάνονται όλοι σχεδόν οι πρωταθλητές Ελλάδος και οι πρωταγωνιστές του Regularity τα
τελευταία χρόνια, αρκετά ακόμα έμπειρα πληρώματα αλλά και 5 πρωτοεμφανιζόμενα πληρώματα.
•
Πριν την εκκίνηση του αγώνα η οργανωτική επιτροπή αναγκάστηκε να ακυρώσει τις 2
πρώτες συνεχόμενες ειδικές διαδρομές, καθότι η ισχυρή βροχή είχε καλύψει το οδόστρωμα και
δημιουργούσε κινδύνους για τους αγωνιζόμενους. Επιπλέον ελήφθη απόφαση , για αύξηση των
μέτρων ασφαλείας και μειώθηκαν όλες οι Μ.Ω.Τ στις υπόλοιπες 4 Ειδικές, λόγω ολισθηρότητας του
οδοστρώματος και όλα πήγαν κατ΄ ευχήν.
•
Μετά από 111,4 χλμ που διανύθηκαν σε 222 λεπτά, στην επίτευξη του ακριβούς χρόνου,
επρώτευσε στη γενική κατάταξη το ζεύγος ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΙΚΙΖΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(JAGUAR MK2 1960). Δεύτεροι γενικής ήσαν οι ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (PORSCHE 911 SC 1980) και τρίτοι οι ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(FIAT 124 SPIDER 1972). Οι διακριθέντες κατά κατηγορία εμφανίζονται στο www.sportstiming.gr .
•
Από τα 5 πρωτοεμφανιζόμενα πληρώματα που ξεκίνησαν, υψηλότερα στην γενική κατάταξη
τερμάτισαν οι ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΚΗΣ (ALFA ROMEO SPIDER 1974). Συγχαρητήρια
στους νικητές, αλλά και στους λοιπούς 4 που τους καλωσορίζουμε στο μαγικό κόσμο του Regularity,
με κυρίαρχο μήνυμα το ΄΄ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ΄΄.
•
Ο χώρος και το πλούσιο γεύμα απονομής επάθλων στους ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ με
συνοδεία μουσικής που έπαιζε ο γνώριμος στο Regularity ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, άφησε
ικανοποιημένους όλους τους συμμετέχοντες. Σε συνέχεια της απονομής επάθλων, μια ευχάριστη
έκπληξη περίμενε τους παρευρισκομένους. Κληρώθηκαν για 43 πληρώματα, 24 δώρα, προσφορά
των ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΜΑΡΚΟΥ και φίλων της λέσχης που τους ευχαριστούμε θερμά.
•
Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά τις φίλες λέσχες ΦΙΛΠΑ και ΣΙΣΑ για τις
συμμετοχές τους καθώς και όλους τους συμμετέχοντες που τίμησαν την εκδήλωσή μας.
Ευχαριστούμε επίσης το TR REGISTER OF GREECE και τους υπεύθυνους των ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΜΑΡΚΟΥΣ
για την άριστη συνεργασία στην διεξαγωγή της εκδήλωσης και την IRON TEAM για την ακριβή
έκδοση των αποτελεσμάτων.
Και του χρόνου !!!
Για φέτος όμως ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην επόμενη εκδήλωση του AC3 στη Δημητσάνα
στις 28 – 29 Ιουνίου.
Η Οργανωτική Επιτροπή AC3.

