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     Αγαπθτοί ςυμμετζχοντεσ ςτο  14 ο  ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ, διαβάςτε προςεκτικά όλα όςα ζχουν αναρτθκεί ςτο 
http://www.ac3.gr/Events.php Εκδθλώςεισ, κυρίωσ ΚΑΝΟΝΙΜΟ.  Παρακαλοφμε όπωσ προςζλκετε ζγκαιρα 
ςτον χώρο εκκίνθςθσ, (προςβάςεισ ςε εκκίνθςθ-calibration), προκειμζνου να παραλάβετε τα υλικά του αγώνα  
και να πραγματοποιθκεί ζγκαιρα Διοικθτικόσ-Σεχνικόσ  Ζλεγχοσ (08:30-10:30).Προσ διευκόλυνςθ του Σεχνικοφ 
Ζφορου και κζρδοσ χρόνου ζχετε ςε ετοιμότθτα τα υπό ζλεγχο: Άδεια Οδιγθςθσ, Κάρτα FIA/FIVA, 
Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, Πυροςβεςτιρασ, Φαρμακείο, Σρίγωνο Αςφαλείασ.  Σο Roadbook και το Δελτίο 
Πλθροφοριών για τθν εκτζλεςθ των Ε.Δ.Α κα δοκεί από 08:30.  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ : Σο Road Book ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ώςτε να προζχει θ αςφάλεια του αγώνα. Tα ωράρια 
είναι αναλόγωσ προςαρμοςμζνα ώςτε να αποφευχκεί παράβαςθ του Κ.Ο.Κ και να φτάςετε ζγκαιρα ςτθν 
αρχι των Ε.Δ.Α και ςτουσ .Ε.Χ.  Οι αποςτάςεισ ζχουν μετρθκεί με ακρίβεια επί του δεξιοφ άκρου τθσ οδοφ. 
Οι αποςτάςεισ των   Ε.Δ.Α ζχουν μετρθκεί ςε ακρίβεια ενόσ (1) μζτρου.   Οι πινακίδεσ ΑΡΧΗ και ΣΕΛΟΤ των 
Ε.Δ.Α τοποκετοφνται πλθςίον ςχθμάτων (τουλίπεσ) του Road Book και επιπλζον δίδεται και μια  κατ΄ 
εκτίμθςθ απόςταςθ ςε μζτρα, ςε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ πινακίδασ από αναρμόδιουσ (κλοπι).Δεν πρζπει 
να ςταματιςετε να κινείςκε με τθν ΜΩΣ τθσ  Ε.Δ.Α αν δεν δείτε τθν πινακίδα ΣΕΛΟ ΕΔΑ , ι αν δεν διανφςετε 
τθν κατ΄ εκτίμθςθ απόςταςθ που ςασ δίδεται για το ΣΕΛΟ τθσ Ε.Δ.Α.   Ππου δεν υπάρχει ςχήμα ςτο Road 
Book ακολουθοφμε την κφρια οδό. Για τθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ κρίνεται απαραίτθτο να εφαρμοςκοφν οι 
προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ χρονομζτρθςθσ chronopist και ειδικά ςτθν ςωςτι ςφνδεςθ, διαρκι, 
ςτακεροποίθςθ,και,κάκετθ,τοποκζτθςθ,του,transponder. 
:http://www.ac3.gr/EditorData/files/%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A7
%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_chron
opist(1).pdf  Κατά τθν παραλαβι του transponder κα καταβάλετε το ποςό των 30,οο€, το οποίο κα ςασ 
επιςτραφεί ςτον τερματιςμό μόλισ το παραδώςετε. τον τεχνικό ζλεγχο  08:30- 10:30 κα γίνει με το tester 
ζλεγχοσ λειτουργία του transponder. ΡΟΣΟΧΗ: Ρριν την εκκίνηςη κάθε Ε.Δ.Α. ελζγξτε-εξαςφαλίςτε την 
ηλεκτροδότηςη του  αναμεταδότη (transponder). 
ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗ – ΚΟΛΙΑΚΙ   IN -  OUT     ( T.C.1/ Σ.Ε.Χ 1- T.C.2/ Σ.Ε.Χ 2) 
      ασ δίδεται επαρκισ χρόνοσ (1 ώρα και 15 λεπτά)  για ξεκοφραςθ, γεφμα ,καφζ. 
  ΤΕΛΟΣ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ –   ΑΓΟΣ  ΙΝ     ( T.C.3/ Σ.Ε.Χ 3)  :  Ανακοίνωςθ προςωρινών αποτελεςμάτων 1ου 
ςκζλουσ και ωραρίου εκκίνθςθσ 2ου ςκζλουσ, είναι ςτο διαδίκτυο και ςτθν διαρκι γραμματεία τθσ 
εκδιλωςθσ ςτθν λζςχθ, Δαναοφ 11-13,Άργοσ. Μετά τον τερματιςμό του 1ου ςκζλουσ τα αυτοκίνθτα κα 
κινθκοφν ελεφκερα προσ τουσ χώρουσ διαμονισ – διανυκτζρευςθσ των πλθρωμάτων,  Άργοσ-Ν.Κίο-Ναφπλιο.  
Σισ βραδινζσ ώρεσ του αββάτου ευελπιςτοφμε  να γίνουμε μεγάλεσ παρζεσ,  απολαμβάνοντασ καφζ, 
φαγθτό, ποτό.   
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ, 10:30  ΚΥΙΑΚΗ  15/12/2019  ΑΓΟΣ  OUT- FINISH (T.C.4/ Σ.Ε.Χ 4- T.C.5/ Σ.Ε.Χ 5)  
  Σα αυτοκίνθτα κα εκκινιςουν με τθν ςειρά κατάταξθσ που είχαν ςτο τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ. 
   Από 09:00 -10:00  κα ςασ δοκεί το Δελτίο Πλθροφοριών με τισ Ε.Δ.Α του 2ου ςκζλουσ.  
Σο υπόλοιπο πρόγραμμα όπωσ κακορίηεται ςτον κανονιςμό. 
Σο κόςτοσ του γεφματοσ για κάκε τρίτο μζλοσ  πλθρώματοσ, ανζρχεται ςτα 18 ευρώ .  
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :  Ζκδοςθ  αποτελεςμάτων .Ι..Α / Chronopist  
- Ανάρτθςθ, αποτελεςμάτων   http://www.ac3.gr/News.php   ΑC3 /Ενότθτα /Νζα /Είςοδοσ από τθν αρχι ι το 
τζλοσ τθσ ιςτοςελίδασ για όςουσ δεν ανοίγει το Adobe Flash Reader.  Διαρκισ Γραμματεία:  Θεοδοςία Οφλθ  
2751 100 797, 6944 692 509. Σα τελικά αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν  και ςε ζντυπα ςτον τερματιςμό.  
EΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ :Σα τθλζφωνα τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ είναι ςτθ διάκεςι ςασ 
όπωσ παρακάτω, εφόςον απαιτθκεί να επικοινωνιςετε κατά τθν διάρκεια του αγώνα για ςοβαροφσ λόγουσ. 
Ντανάκασ Γεώργιοσ ,Πρόεδροσ(6937 364 888) Λακαςάσ Απόςτολοσ, Αλυτάρχθσ(6936 969 245), 
Παραβάντθσ Γεώργιοσ, Αγωνοδίκθσ( 6945  196 242 ),Ουλι Θεοδοςία, Γραμματεία (6944 692 509)  
Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ. 
ασ ευχόμαςτε καλό αγώνα και καλι διαςκζδαςθ!   
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΉ 
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