ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΑC3 σε συνδιοργάνωση με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Άργους – Μυκηνών,
πραγματοποίησε στις 31 Οκτ. - 01 Νοεμβρίου 2015, το 10ο Ράλλυ Δαναών που ολοκληρώνει το
Argolis Hstoric Trophy 2015 .
Η εκκίνηση της πρώτης ημέρας δόθηκε στα 35 πληρώματα από τον Ισθμό Κορίνθου, με
ανασυγκρότηση στην Π. Επίδαυρο και τέλος 1ου σκέλους στο Ναύπλιο. Εκεί τα όμορφα κλασσικά
οχήματα με φόντο το Μπούρτζι έγιναν αντικείμενο θαυμασμού από τους επισκέπτες. Οι φίλοι
της λέσχης, Φωτογραφική Ομάδα ''Πολύμορφο'' Πατρών (http://www.polymorfo.gr/) κάλυψε
την εκδήλωση φωτογραφικά καθ΄ όλη την διάρκεια της. Η δημοσιογραφική κάλυψη
πραγματοποιήθηκε από τον συμμετέχοντα στον αγώνα δημοσιογράφο της ΕΡΤ κ. Αγγελίδη Ν. ο
οποίος προέβαλε σχετικά πλάνα στην πρωινή εκπομπή του.
Την Κυριακή η εκκίνηση του 2ου σκέλους δόθηκε από τους « Στρατώνες Καποδίστρια»
όπου και μετά από 3 1/2 ώρες πραγματοποιήθηκε ο τερματισμός του αγώνα. Ο υπέροχος
φθινοπωρινός καιρός συνόδευσε τα πληρώματα όλο το 2ήμερο και έκανε πιο απολαυστικές τις
ορεινές διαδρομές της Αρκαδίας.
Μετά από 313 αγωνιστικά χλμ., 14 Ε.Δ.Α και 27 χρονομετρήσεις, αναδεικνύονται οι
ακριβέστεροι όλων, τρείς πρώτοι νικητές: 1. Οικονόμου Γεώργιος – Οικονόμου Νικόλαος,
2. Γεωργακόπουλος Γεώργιος –Τσιτσιλώνης Κων/νος , 3.Κουνέλης Δημήτριος– Κουνέλης Άγγελος.
Ακολούθησε πλούσιο γεύμα σε ευχάριστη ατμόσφαιρα και απονομή επάθλων στους
«Στρατώνες Καποδίστρια», όπου πλέον της βράβευσης των νικητών, απονεμήθηκαν και
αναμνηστικά σε φίλους και μέλη της λέσχης που σχετίζονταν με την διαρκή συμμετοχή τους και
την προσφορά τους στο Ράλλυ Δαναών.
Η τελευταία αγωνιστική εκδήλωση της χρονιάς για τον AC3 απέσπασε τα ευμενή σχόλια
όλων των συμμετεχόντων συγκρίνοντας το ΔΑΝΑΩΝ με Ράλλυ Πανελληνίου βεληνεκούς.
Η καλύτερη ανταμοιβή για την οργανωτική επιτροπή και τα μέλη του AC3 που
προσφέρουν εθελοντικά, ήταν ότι τα πληρώματα αναχώρησαν χαμογελαστά ανεξαρτήτως
αποτελέσματος με την ικανοποίηση στα πρόσωπα τους, ότι πέρασαν ένα απολαυστικό 2ήμερο.
Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή 5 πρωτοεμφανιζόμενων πληρωμάτων που στην πρώτη επαφή
τους με το regularity δήλωσαν κατενθουσιασμένα!
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Άργους-Μυκηνών , την Κ.Ε.Δ.Α.Μ, τους χορηγούς μας
για την άψογη συνεργασία και την Ironteam (http://www.sportstiming.gr/) για την έκδοση των
αποτελεσμάτων.
Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη και τους φίλους της λέσχης, καθώς και τα μέλη άλλων
λεσχών που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους και στήριξαν την εκδήλωση μας. Κλείνοντας
¨αγωνιστικά¨ η χρονιά, οι κατά γενική ομολογία επιτυχημένες εκδηλώσεις του AC3, δίνουν
διάθεση και κίνητρο στα μέλη της λέσχης να προσπαθήσουν στο μέλλον για τα καλύτερα.
Και του χρόνου!
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AC3

