Ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2014
Θέμα : Δελτίο Πληροφοριών No 1

Ώρα: 18:00hrs
Αριθ. Εγγράφου:1.1

Αγαπητοί συμμετέχοντες στο 9Ο ΡΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ 2014. Η οργανωτική επιτροπή του
αγώνα συνεργάστηκε με την Κ.Ε.Δ.Α.Μ, το Δήμο Άργους – Μυκηνών και τους χορηγούς του
αγώνα προκειμένου να σας προσφέρει έναν απολαυστικό και οικονομικό αγώνα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Διαβάστε προσεκτικά τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της εκδήλωσης που έχει αναρτηθεί στο www.ac3.gr .
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε έγκαιρα στον χώρο εκκίνησης (Αρχαιολογικός χώρος
Μυκηνών) προκειμένου να πραγματοποιηθεί Διοικητικός - Τεχνικός Έλεγχος και παραλαβή
υλικού του αγώνα.
Επίσης είναι χρήσιμο να ακούσετε την ενημέρωση του αλυτάρχη για την διεξαγωγή του
αγώνα.
Μην ξεχάσετε να πραγματοποιήσετε calibration!

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ
Το Road Book έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προέχει η ασφάλεια του αγώνα και τα
ωράρια είναι αναλόγως προσαρμοσμένα.
2. Οι μετρήσεις (χρονομέτρηση γίνονται στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.
3. Οι πινακίδες ΑΡΧΗΣ και ΤΕΛΟΥΣ των Ε.Δ.Α τοποθετούνται πλησίον σχημάτων
(τουλίπες) του Road Book και επιπλέον δίδεται και μια κατ΄ εκτίμηση απόσταση σε
μέτρα, σε περίπτωση αφαίρεσης της πινακίδας από αναρμόδιους (κλοπή).
4. Δεν πρέπει να σταματήσετε να κινείσθε με την Μ.Ω.Τ της Ε.Δ.Α, αν δεν δείτε την
πινακίδα ΤΕΛΟΣ Ε.Δ.Α, ή αν δεν διανύσετε την κατ΄ εκτίμηση απόσταση που σας
δίδεται για το ΤΕΛΟΣ της Ε.Δ.Α.
1.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (ΣΕΧ 1 – ΣΕΧ 2)
1. Κατά τη διάρκεια της ανασυγκρότησης θα ανακοινωθούν μερικά προσωρινά
αποτελέσματα Ε.Δ.Α. που έχουν πραγματοποιηθεί, μέσω internet αλλά και σε έντυπη μορφή
εφόσον καταστεί δυνατόν.
2. Επίσης σας δίδεται επαρκής χρόνος για γεύμα σε παρακείμενες ταβέρνες.

ΤΕΛΟΣ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ (ΣΕΧ 3)

Μετά τον τερματισμό του 1ου σκέλους τα αυτοκίνητα θα κινηθούν ελεύθερα προς τους
χώρους διαμονής – διανυκτέρευσης των πληρωμάτων.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ – ΑΡΓΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΕΧ 4)
1. Τα αυτοκίνητα θα εκκινήσουν με την σειρά κατάταξης που είχαν στο τέλος της
προηγούμενης ημέρας.
2. Από 09:30 έως 10:00 θα σας δοθεί το δελτίο πληροφοριών με τις Ε.Δ.Α του 2 ου
σκέλους.
3. Λόγω περιορισμένου χώρου στην εκκίνηση του 2ου σκέλους, απαιτείται όπως
προσέλθετε έγκαιρα από 9:30 έως 10:00 προκειμένου να γίνει διευθέτηση των
οχημάτων για την εκκίνηση και να ρυθμίσετε τα χρονόμετρά σας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω Internet και σε έντυπα στους
΄΄Στρατώνες Καποδίστρια΄΄ , στο Άργος όπου θα παρατεθεί γεύμα και θα γίνει η απονομή
επάθλων.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας
Σας ευχόμαστε καλό αγώνα και καλή διασκέδαση!!!

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιαννούλης Μανώλης – Πρόεδρος
Λακασάς Απόστολος – Αλυτάρχης
Παραβάντης Γεώργιος – Αγωνοδίκης
Κωτσονόπουλος Νίκος – Τεχνικός έφορος
Ουλή Θεοδοσία – Ταμίας
Ζωγράφου Δήμητρα - Γραμματεία

τηλ. 6936969245,
τηλ. 6945196242,
τηλ. 6932711020,
τηλ. 6944692509

