
Ημερομηνία:  14/11/2019                                                  Ώρα: 15:00hrs 

Θέμα  : Δελτίο Πληροφοριών No  1                                                                             Αριθ. Εγγράφου:1.1 

Από : Αλυτάρχθ  

Προσ : Όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ  

   

Για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ κρίνεται απαραίτθτο όπωσ διαβάςετε προςεκτικά όλα όςα ζχουν αναρτθκεί ςτο 

http://www.ac3.gr/Events.php ,  κυρίωσ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.  Παρακαλϊ όπωσ προςζλκετε ζγκαιρα ςτον χϊρο εκκίνθςθσ, (προςβάςεισ ςε 

εκκίνθςθ-calibration), προκειμζνου να παραλάβετε τα υλικά του αγϊνα, και να πραγματοποιθκεί ζγκαιρα Διοικθτικόσ-Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 

από 09:00-10:00 ειδικά θ τοποκζτθςθ και θ ςωςτι λειτουργία του transponder .Κατά τθν παραλαβι του transponder κα καταβάλετε το 

ποςό των 30,οο€, το οποίο κα ςασ επιςτραφεί ςτον τερματιςμό μόλισ το παραδϊςετε. Σο Δελτίο Πλθροφοριϊν για τθν εκτζλεςθ των 

Ε.Δ.Α κα δοκεί ςτθν εκκίνθςθ  από 09:00  μαηί   με το  roadbook.  Προσ διευκόλυνςθ του Σεχνικοφ Ζφορου και κζρδοσ χρόνου ζχετε ςε 

ετοιμότθτα τα υπό ζλεγχο: Άδεια Οδήγηςησ Οδηγοφ-Συνοδηγοφ, Κάρτα FIA/FIVA, Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο, Ρυροςβεςτήρα,  

Φαρμακείο,  Τρίγωνο Αςφαλείασ.   

Η ΕΡΙΣΗΜΗ ΩΑ ΑΓΩΝΑ    https://time.is/el/ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ  Η εκκίνθςθ των αυτ/των είναι ανά ζνα(1) λεπτό. Με τθν ίδια ςειρά ξεκινάμε ανά ζνα λεπτό  από τθν 1
θ
 ΕΔΑ. Εάν 

κακυςτεριςει κάποιο αυτ/το με μικρότερο αρικμό ςυμμετοχισ αφινουμε χϊρο να  μπει ςτθ ςειρά του ϊςτε να ξεκινιςει ςτο  

κακοριςμζνο λεπτό τθν εκτζλεςθ τθσ ΕΔΑ. Αν δεν ζλκει ζγκαιρα τότε ξεκινάμε ςτο λεπτό μασ και ενδεχομζνωσ να μασ προςπεράςει μζςα 

ςτθν ΕΔΑ για να καλφψει τον χαμζνο χρόνο. Οι ιδανικοί χρόνοι μεταξφ των (T.C) .Ε.Χ. αναγράφονται ςτο ΚΑΡΝΕ που κα ςασ δοκεί από 

τον αφζτθ ςτθν εκκίνθςθ. Σο Road Book ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να προζχει θ αςφάλεια του αγϊνα.  Ππου δεν υπάρχει ςχήμα ςτο 

Road Book ακολουθοφμε την κφρια οδό. Tα ωράρια είναι αναλόγωσ προςαρμοςμζνα ϊςτε να αποφευχκεί παράβαςθ του Κ.Ο.Κ και να 

φτάςετε ζγκαιρα ςτθν αρχι των Ε.Δ.Α και ςτουσ .Ε.Χ. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των ΕΔΑ  ζχουν υπολογιςτεί με ΜΩΣ ζωσ 50 χλμ/ω και 

εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ζωσ 40 χλμ/ω. Οι αποςτάςεισ των  Ε.Δ.Α. ζχουν μετρθκεί με ακρίβεια ενόσ(1) μζτρου, επί του δεξιοφ 

άκρου τθσ οδοφ.  Οι πινακίδεσ  ΣΕΛΟΤ των Ε.Δ.Α τοποκετοφνται πλθςίον ι επί  ςχθμάτων (τουλίπεσ) του Road Book.  Δεν πρζπει να 

ςταματιςετε να κινείςκε με τθν Μ.Ω.Σ τθσ Ε.Δ.Α, αν δεν δείτε τθν πινακίδα ΣΕΛΟ Ε.Δ.Α, ι αν δεν διανφςετε τθν  απόςταςθ μζχρι το 

ςχιμα που ςασ δίδεται για το ΣΕΛΟ τθσ Ε.Δ.Α, ςε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ πινακίδασ από αναρμόδιουσ (κλοπι).  Τρόποσ 

χρονομζτρηςησ όπωσ ςτην παρ. 9.5. του κανονιςμοφ.  

ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗ – ΑΛΕΡΟΧΩΙ  IN -  OUT   T.C   ( Σ.Ε.Χ. 1- Σ.Ε.Χ. 2).:    ασ δίδεται χρόνοσ (30 λεπτά)  για ξεκοφραςθ, ςνακ, καφζ.  Θα 
ανακοινωκοφν μερικά προςωρινά αποτελζςματα Ε.Δ.Α.   Wifi   ildestoporto  code  ildesto002 .  

ΤΕΛΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ –   ΦΥΛΗ  ΙΝ   T.C   (Σ.Ε.Χ. 3) .:  Μετά τον τερματιςμό  ςασ δίδεται επαρκισ χρόνοσ για  γεφμα ι καφζ.  

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. : Ζκδοςθ-Ανάρτθςθ αποτελεςμάτων: https://www.sisa.gr/event/tsd-rally-16-11-2019/ 

Διαρκήσ Γραμματεία:  CAFÉ CAPRICE    Μαυριανοφ  Β. (6936  969 246)  

Σα τελικά αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν ςτο διαδίκτυο  και ςε ζντυπα ςτον τερματιςμό.  Ανακοίνωςθ προςωρινϊν αποτελεςμάτων 

μιςι ϊρα μετά τον τερματιςμό του τελευταίου αυτοκινιτου. Ανακοίνωςθ οριςτικϊν αποτελεςμάτων, μιςι ϊρα μετά τθν 

οριςτικοποίθςθ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων. Απονομι επάκλων ςτθν Σαβζρνα «ΜΩΡΙΑ». Ραρακαλοφμε όπωσ προςζλθετε όλοι 

οι ςυμμετζχοντεσ για να τιμήςουμε τουσ διακριθζντεσ. Θα απονεμηθεί ςε όλουσ αναμνηςτικό. 

EΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ: Σα τθλζφωνα τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ είναι ςτθ διάκεςι ςασ όπωσ παρακάτω, εφόςον 

απαιτθκεί να επικοινωνιςετε κατά τθν διάρκεια του αγϊνα για ςοβαροφσ λόγουσ.  ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ :  Γιαννοφλθσ Μανϊλθσ 

Ρρόεδροσ(6937 364 888),  Λακαςάσ Απόςτολοσ  Αλυτάρχησ (6936 969 245), Μουηοφκθσ Μ.  Μζλοσ (6945 700 040),  ιϊτοσ Ι. Βοηθόσ 

Αλυτάρχη (6932 774 355),  Κωτςονόπουλοσ Ν. Αγωνοδίκησ( 6944 917 313 ).Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία είμαςτε ςτθ διάκεςι 

ςασ.  ασ ευχόμαςτε καλό αγϊνα και καλι διαςκζδαςθ!  

Αποςτόλθσ Λακαςάσ  

 Αλυτάρχθσ  
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