ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία έκλεισε το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς ο AC3 ,διεξάγοντας στις 26 /6/2016 το Summer
Regularity Rally, όπως ακριβώς το είχε σχεδιάσει, « με λίγα χλμ. χωρίς ανασυγκρότηση με σκοπό να μην
εκθέσει υπέρμετρα χρονικά τα πληρώματα στις καλοκαιρινές θερμοκρασίες , ασφαλείς απλές διαδρομές
αλλά πολλές και απαιτητικές Ε.Δ.Α, με ζωηρές Μ.Ω.Τ . O άστατος καιρός , η εποχή ,η ημερομηνία και
αστάθμητοι παράγοντες , επηρέασαν τον αριθμό συμμετοχών αλλά όχι την ποιότητα, τον συναγωνισμό
,την διάθεση και το κέφι!
Ήταν η πρώτη αγωνιστική εκδήλωση του ΑC3 ως επίσημο μέλος πλέον της Ε.Ο ΦΙΛ.Π.Α. και την
εκκίνηση στα πληρώματα έδωσε ο Πρόεδρος της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α κ Βερναρδάκης Δ. ο οποίος μας τίμησε
με την παρουσία του! Στην εκκίνηση, μας επισκέφτηκαν αρκετοί φίλοι της λέσχης “sporting & regularity”
που δεν έλαβαν μέρος για διαφόρους λόγους, αλλά μας ακολούθησαν σε μέρος της διαδρομής ,στον
τερματισμό και στο γεύμα απονομής επάθλων .
Από το εκκίνηση στην Ν. Ερυθραία τα πληρώματα κατευθύνθηκαν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
,όπου εκεί μετά την τετραπλή χρονομέτρηση οι πρωταγωνιστές έδωσαν το πρώτο δείγμα γραφής και με
την άμεση ανάρτηση των αποτελεσμάτων έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις για να διατηρηθούν στην
διεκδίκηση των πρώτων θέσεων μέχρι το τέλος . Ακολουθώντας στη συνέχεια την διαδρομή : ΑφίδνεςΒαρνάβας – Αγ. Απόστολοι – Κάλαμος – Ωρωπός τα πληρώματα βρέθηκαν στην παραλία για τον
τερματισμό, δίπλα στο κύμα και την θαλάσσια αύρα.
Ακολούθησε γεύμα σε ταβέρνα εγνωσμένης αξίας, έγιναν οι απαραίτητες περιγραφές –
περιπέτειες των πληρωμάτων στις Ε.Δ.Α, αποτυπωμένες σε βίντεο και τα απαραίτητα «πειράγματα»
μεταξύ τους. Έτσι πιστεύουμε και εμείς σαν λέσχη ότι πρέπει να είναι το Regularity και προς τούτο
οργανώνουμε εκδηλώσεις για τα μέλη-φίλους ,πέραν από τις κατατάξεις τα έπαθλα και τις πρωτιές.
………..Regularity είναι η κοινωνία των φίλων των κλασσικών αυτοκινήτων, που συνταξιδεύουν,
διανυκτερεύουν, συντρώγουν, γνωρίζονται, κάνουν φιλίες, μιλάνε για τα αυτοκίνητά τους,
απολαμβάνουν οδήγηση σε όμορφες "κρυμμένες" διαδρομές, καμαρώνουν τα αμάξια στον ήλιο
παρκαρισμένα σε κάποιο μοναδικό Ελληνικό τοπίο στην ανασυγκρότηση…….. (Tάδε έφη DOBERMAN,
Δ .Παπανδρέου , 18 Μαΐου 2015 ).
Μετά από ένα χαλαρό 2ωρο και την ταχύτατη έκδοση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την
αξιόπιστη Ironteam, ήλθε η ώρα των βραβεύσεων των διακριθέντων. Μετά από 86 αγωνιστικά χλμ. που
περιελάμβαναν 5 Ε.Δ.Α. συνολικού μήκους 27 χλμ. και 9 χρονομετρήσεις αναδείχθηκαν οι νικητές !
Πρώτοι ξεκίνησαν και πρώτοι τερμάτισαν οι έμπειροι : Κίκιζας Γεώργιος- Δεσύλλας Σπύρος (Porsche 911
Carrera RS,1972 ), 2οι οι καταξιωμένοι πλέον Μουστάκας Σπύρος –Μουστάκας Νικόλας (ρέκορντμαν
πλέον ως μικρότερος σε ηλικία συνοδηγός regularity)( Alfa Romeo Alfasud,1978) και 3οι οι επίσης έμπειροι
και σταθερά διακρινόμενοι στον AC3, Koυνέλης Δ. – Κουνέλης Α. (Β.L.M.C, 1978).
………………. πιστεύω ότι οι αγώνες regularity εξακολουθούν να κερδίζονται από: Γνώσεις, εξάσκηση,
άριστο οδηγό και συνοδηγό, εξαιρετική συνεργασία, ψυχραιμία, προσεκτικό καλιμπράρισμα. Και να
χάνονται κυρίως από μικρά ανθρώπινα λάθη και στιγμιαία έλλειψη συγκέντρωσης, κάτι που μπορώ να
επιβεβαιώσω τουλάχιστον για την κατάταξη του φετινού "Δαναών". ( Τάδε έφη , Α.Κουνέλης, 21
Νοεμβρίου 2014) .
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι διακριθέντες των κατηγοριών έχουν αναρτηθεί στο
http://www.sportstiming.gr/live/results/auto/regularity/REG16SUMMER/
Η 2η αγωνιστική εκδήλωση της χρονιάς για τον AC3,άρεσε περισσότερο από την 1η , απέσπασε τα
ευμενή σχόλια όλων των συμμετεχόντων και ειδικά των 2 πληρωμάτων 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, την Ε.Ο . ΦΙΛ.Π.Α τα μέλη και τους φίλους της λέσχης, καθώς και τα μέλη των
Λεσχών, ΦΙΛΠΑ, ΣΙΣΑ, TRIUMPH CLUB, AΣΜΑ, C.M.C που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους και στήριξαν
την εκδήλωση μας, τους χορηγούς επικοινωνίας για τις φωτογραφίες και τα ωραία στιγμιότυπα και την
Ironteam για την άψογη συνεργασία στην έκδοση των αποτελεσμάτων.
Ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστίες οφείλουμε στο ιδιοκτήτη και το προσωπικό του Café Racer για
την συνεργασία στην οργάνωση του χώρου εκκίνησης και την εν γένει στήριξη της εκδήλωσης.
Και του χρόνου ,Καλό καλοκαίρι σε όλους ,ραντεβού τον Σεπτέμβριο στο ΔΑΝΑΩΝ!
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AC3

