Ημερομηνία: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Θέμα : Δελτίο Πληροφοριών No 1
Αριθμός σελίδων:1

Ώρα: 20:00hrs
Αριθ. Εγγράφου:1.1

Αγαπητοί συμμετέχοντες στο 10ο (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) ΡΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ 2015
Διαβάστε προσεκτικά όλα όσα έχουν αναρτηθεί στο www.ac3.gr, Εκδηλώσεις, κυρίως
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, Παράγραφος 4.2 (επιτρεπόμενα όργανα).
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε έγκαιρα στον χώρο εκκίνησης, (προσβάσεις σε εκκίνησηcalibration), προκειμένου να παραλάβετε τα υλικά του αγώνα (Road book- αριθμούς συμμετοχήςπινακίδα κλπ) και να πραγματοποιηθεί έγκαιρα Διοικητικός-Τεχνικός Έλεγχος (09:00-10:30).
Προς διευκόλυνση του Τεχνικού Έφορου και κέρδος χρόνου έχετε σε ετοιμότητα τα υπό έλεγχο:
Άδεια Οδήγησης Οδηγού-Συνοδηγού, Κάρτα FIA/FIVA, Ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
Πυροσβεστήρας, Φαρμακείο, Τρίγωνο Ασφαλείας.
Το Δελτίο Πληροφοριών για την εκτέλεση των Ε.Δ.Α θα δοθεί (10:30) μισή ώρα πριν την εκκίνηση
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ
Το Road Book έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προέχει η ασφάλεια του αγώνα.
Tα ωράρια είναι αναλόγως προσαρμοσμένα ώστε να αποφευχθεί παράβαση του Κ.Ο.Κ και να φτάσετε
έγκαιρα στην αρχή των Ε.Δ.Α και στους Σ.Ε.Χ.
Οι αποστάσεις έχουν μετρηθεί με ακρίβεια επί του δεξιού άκρου της οδού. Οι αποστάσεις των
Ε.Δ.Α έχουν μετρηθεί σε ακρίβεια ενός (1) μέτρου.
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).
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.
Οι μετρήσεις (χρονομέτρηση) γίνονται στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα του οχήματος.
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –Α.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ IN -OUT ( Σ.Ε.Χ 1- Σ.Ε.Χ 2)
Σας δίδεται επαρκής χρόνος (1 ½ ώρα) για ξεκούραση, γεύμα ,καφέ.
Θα ανακοινωθούν μερικά προσωρινά αποτελέσματα Ε.Δ.Α. στο διαδίκτυο και εφόσον καταστεί
δυνατόν και σε έντυπη μορφή.( Ταβέρνα-Ηotel Verdelis inn).
ΤΕΛΟΣ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ ΙΝ (Σ.Ε.Χ 3)
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 1ου σκέλους και ωραρίου εκκίνησης 2ου σκέλους
στο διαδίκτυο και στην έδρα της λέσχης.
Μετά τον τερματισμό του 1ου σκέλους τα αυτοκίνητα θα κινηθούν ελεύθερα προς τους χώρους
διαμονής – διανυκτέρευσης των πληρωμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης των οχημάτων κατά
την νύκτα στο χώρο του τερματισμού 1ου Σκέλους, χωρίς ευθύνη της οργάνωσης.
Θα χαρούμε πολύ τις βραδινές ώρες του Σαββάτου να σας δούμε στον Πολυχώρο «ΦΟΥΓΑΡΟ»,
(Ναύπλιο,2,5 χλμ. από το λιμάνι, προς Επίδαυρο) για παρέα κουβέντα για τον αγώνα, τα κλασσικά
αυτ/τα, απολαμβάνοντας καφέ, φαγητό, ποτό.
…….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………….
http://autoclassic-magazine.blogspot.gr/ (Ghost writer).
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΡΓΟΣ OUT- FINISH (Σ.Ε.Χ 4- Σ.Ε.Χ 5)
Τα αυτοκίνητα θα εκκινήσουν με την σειρά κατάταξης που είχαν στο τέλος της προηγούμενης ημέρας.
Από 09:15 -09:30 θα σας δοθεί το Δελτίο Πληροφοριών με τις Ε.Δ.Α του 2ου σκέλους.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα όπως καθορίζεται στον κανονισμό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έκδοση- Ανάρτηση, αποτελεσμάτων:IRON TEAM www.sportstiming.gr
Διαρκής Γραμματεία:AC3, 2751100797 Θεοδοσία Ούλη 6944 692 509
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο και σε έντυπα στον τερματισμό.
Συνεχίζεται στη 2Η Σελίδα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παραβάντης,Γεώργιος,Πρόεδρος(6945196242)Λακασάς,Απόστολος,Αλυτάρχης(6936 969245),
Κωτσονόπουλος Νίκος, Αγωνοδίκης( 6944 917313),Ουλή Θεοδοσία, Γραμματεία (6944 692509)
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.
Σας ευχόμαστε καλό αγώνα και καλή διασκέδαση!!!
Εάν έχετε παρατηρήσεις ή προτάσεις, καταγράψτε τις παρακάτω (οργανωτικά –αγωνιστικά) καθότι θα
μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε!

