ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έχοντας σύμμαχο τον καλό καιρό άρχισε και ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2016 το Corinthia Regularity
Rally. Με παρακαταθήκη το περυσινό επιτυχημένο Αttica Regularity Rally, o AC3 σχεδίασε, οργάνωσε και
εκτέλεσε με επιτυχία άλλη μια αγωνιστική εκδήλωση σε διαδρομές Αττικής-Κορινθίας, περιλαμβάνοντας
Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας , πάνω σε τεχνικές διαδρομές που διεξάγονται και sporting αγώνες.
Η εκκίνηση δόθηκε στα 31 πληρώματα από το γραφικό λιμανάκι της Πάχης Μεγάρων. Ακολουθώντας
την διαδρομή : Αλεποχώρι- Μάζι- Σχοίνο- Περαχώρα-Όσιο Πατάπιο τα πληρώματα βρέθηκαν στο Λουτράκι
(θέση καταρράκτες), για ανασυγκρότηση όπου τα όμορφα κλασσικά οχήματα έγιναν αντικείμενο
θαυμασμού και φωτογράφισης από τους επισκέπτες.
Εκεί στην ανασυγκρότηση σε συνδυασμό με την ξεκούραση δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες
να ενημερωθούν για τα πρώτα 4 αποτελέσματα, να τα μελετήσουν και να αναπροσαρμόσουν την τακτική
τους! Αυτό οφείλεται στην επιτυχή συνεργασία των κριτών του AC3 με την Ιronteam, η οποία με την
ταχύτητα εξαγωγής και ανάρτησης των αποτελεσμάτων, συντελεί τα μέγιστα στην άμεση ενημέρωση των
πληρωμάτων και στην επιτυχία της εκδήλωσης.
Παρ’ ότι μέχρι την Ε.Δ.Α «Περαχώρα» ξεχώρισαν τα 3 πρώτα πληρώματα στην Γενική Κατάταξη, το
ενδιαφέρον διατηρήθηκε μέχρι το τέλος , αφού υπήρξαν ανακατατάξεις .
Μετά από 104 αγωνιστικά χλμ. που περιελάμβαναν 6 Ε.Δ.Α. συνολικού μήκους 39 χλμ. και 11
χρονομετρήσεις αναδείχθηκαν οι νικητές οι οποίοι προηγήθηκαν από την 1η Ε.Δ.Α και διατήρησαν τον
ρυθμό τους μέχρι τέλους! Ακριβέστεροι όλων και νικητές είναι οι έμπειροι : Κίκιζας Γεώργιος- Δεσύλλας
Σπύρος (Porsche 911 Carrera RS,1972 ), οι ανερχόμενοι Παπαδριανός Γιώργος –Δρούλιας Νίκος (Ford
Escort MKII,1978 ) και οι σταθερά διακρινόμενοι Καρούμπας Ιωάννης –Δαλκαφούκης Βασίλης ( Τriumph
TR6 ,1971). Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο
http://www.sportstiming.gr/live/results/auto/regularity/20160327-AC3/
Στις όχθες της Λίμνης Ηραίου και σε ευχάριστη ατμόσφαιρα ακολούθησε γεύμα και απονομή επάθλων,
παρουσία και φίλων των πληρωμάτων που παρευρέθηκαν σε εκκίνηση, ανασυγκρότηση και τερματισμό
και χειροκρότησαν όλους τους διακριθέντες.
Η πρώτη αγωνιστική εκδήλωση της χρονιάς για τον AC3 απέσπασε τα ευμενή σχόλια όλων των
συμμετεχόντων και κυρίως των 5 πληρωμάτων ¨έμπειρων¨ αλλά και ¨πρωτοεμφανιζόμενων¨ που
συμμετείχαν για πρώτη φορά σε εκδήλωση μας και δήλωσαν ότι θα ξανάρθουν, δίνοντας διάθεση και
κίνητρο στην οργάνωση να προσπαθήσει στο μέλλον για τα καλύτερα.
Ευχαριστούμε θερμά, τα μέλη και τους φίλους της λέσχης, καθώς και τα μέλη των Λεσχών, ΦΙΛΠΑ, ΣΙΣΑ,
TRIUMPH CLUB, AΣΜΑ, ΑΛΦΑ που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους και στήριξαν την εκδήλωση μας,
τους χορηγούς μας για την στήριξη και την Ironteam (http://www.sportstiming.gr/) για την άψογη
συνεργασία στην έκδοση των αποτελεσμάτων.
Ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστίες οφείλουμε στο νεοσύστατο Classic Mini Club που συμμετείχε με 6
mini, για την επιλογή της εκδήλωσης να ξεκινήσει τις ¨αγωνιστικές του δραστηριότητες¨ και την
προσμέτρηση του Corinthia Regularity Rally, στην βαθμολογία του Classic Mini Trophy 2016.
http://www.classicminiclub.gr/
Και του χρόνου!
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AC3

