Κ.Ε.Δ.Α-Μ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 15ου ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ 2021
O AC3/ Argolis ClassicCar Club ςε ςυνδιοργάνωςθ με τθν Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Άργουσ-Μυκθνϊν
και επίκεντρο τθν Αργολίδα, πραγματοποίθςε το 15ο ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ 06 & 07/11/2021.
Σο ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ ζχει πιςτοφσ ςυμμετζχοντεσ από το 2007 που το περιλαμβάνουν ςτο θμερολόγιο τουσ.
Από το 2014 ζωσ ςιμερα, το τωρινό Δ.. και θ Οργανωτικι Επιτροπι του AC3, αποφάςιςε να διατθριςει ωσ
παρακατακικθ το self start των Ε.Δ.Α. που κακιζρωςε ο 1οσ Αλυτάρχθσ του ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ Χριςτοσ
Αποςτολίδθσ, αλλά να αλλάξει τθν φιλοςοφία και τον προςανατολιςμό, να τον κακιερϊςει ωσ «απαιτθτικό
αγϊνα», απεμπολϊντασ τισ όποιεσ Touring καταβολζσ του με, αφξθςθ των ΜΩΣ, να χρονομετρείται ςτο 0.1 sec,
το Road Book να ςχεδιάηεται ϊςτε να προζχει θ αςφάλεια τθσ εκδιλωςθσ, ςε καλό οδόςτρωμα , με ςεβαςμό
ςτα ιςτορικά αυτοκίνθτα , ςτοιχειϊδθ πλοιγθςθ για τουσ πιο άπειρουσ , πολλζσ χρονομετριςεισ, ηωθρό ρυκμό
αλλά ωράρια αναλόγωσ προςαρμοςμζνα ϊςτε να αποφευχκεί παράβαςθ του Κ.Ο.Κ . και να επιτρζψει από το
2018 όλα τα όργανα μζτρθςθσ απόςταςθσ –χρόνου κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Ειδικά εφζτοσ
χρθςιμοποιικθκε δορυφορικι χρονομζτρθςθ τθσ εταιρείασ Anube Sport, με άμεςθ μετάδοςθ αποτελεςμάτων
και μία κατθγορία (ξεχωριςτόσ αγϊνασ και κατάταξθ) «κατϋ ευφθμιςμόν» Touring ( άνευ οργάνων) ϊςτε να
μπορζςουν να ςυμμετάςχουν πλθρϊματα που δεν αρζςκονται ςτθν χρονομζτρθςθ με ΜΩΣ αλλά με ιδανικό
χρόνο και απόςταςθ, και επίςθσ δεν ζχουν προθγμζνα όργανα.
Όλα τα παραπάνω ςτοιχεία είχε το φετινό ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ με αποτζλεςμα: να ςυγκεντρϊςει 57 πλθρϊματα
αρικμό ρεκόρ από το 2014 και μετά , ςτθ λίςτα ςυμμετοχϊν να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον 15 πλθρϊματα
ικανά για τθν νίκθ, με εμπειρία από «αντίςτοιχθσ φιλοςοφίασ» διεκνείσ αγϊνεσ, παλαιοί Πρωτακλθτζσ,
πρωταγωνιςτζσ των Πρωτακλθμάτων και Επάκλων Regularity, επίςθσ οδθγόσ πρωτακλθτισ Ευρϊπθσ , παλιά
πλθρϊματα που ςυμμετείχαν ςε sporting αγϊνεσ ,αλλά και αρκετά πρωτοεμφανιηόμενα πλθρϊματα ςε αγϊνα
του AC3. Σα πλθρϊματα ζπρεπε να διανφςουν ςυνολικι διαδρομι 380 χλμ. με 14 Ειδικζσ Δοκιμαςίεσ Ακριβείασ
μικουσ 200 χλμ. όπου 132 χρονομετριςεισ κα ζκριναν τουσ νικθτζσ.
Η εκκίνθςθ δόκθκε ςτισ 11:00 από το Ι.ΚΣΕΟ.AUTOVISION Αργολίδασ, και οι ανοιξιάτικεσ κερμοκραςίεσ
επζτρεψαν ςτα πλθρϊματα να ευχαριςτθκοφν τισ ορεινζσ διαδρομζσ τθσ 1θσ θμζρασ ςτθν καρδιά του όρουσ
Πάρνωνα, με αναςυγκρότθςθ ςτον Άγιο Πζτρο Διμου Βόρειασ Κυνουρίασ που τα περίμενε ο Διμαρχοσ, ο
Κοινοτάρχθσ και τα νζα παιδιά του Πολιτιςτικοφ υλλόγου για κζραςμα και διευκζτθςθ-ςτάκμευςθ των
οχθμάτων τα οποία ζγιναν αντικείμενο καυμαςμοφ από κατοίκουσ και επιςκζπτεσ. το τζλοσ τθσ 1θσ θμζρασ ςτθ
Νζα Κίο Αργολίδασ ςτθν προςωρινι κατάταξθ προθγοφνται οι Μουςτάκασ πφροσ - Μουςτάκασ Μάρκοσ,
ακολουκοφμενοι από τουσ Παλαβίδθ Μάνο –Παλαβίδθ Μαρία και HUFFY – Δ. ταυρόπουλο- Χατηι Χριςτο.
Άτυχοι τθσ θμζρασ οι 4 φορζσ νικθτζσ του αγϊνα Κονταράτοσ Θζμθσ - Ιατρίδθσ Ιοφλιοσ, αφοφ ζνα λεωφορείο
τουσ κακυςτζρθςε ςε ςθμεία χρονομζτρθςθσ και φορτϊκθκαν βακμοφσ ποινισ, ςτερϊντασ τουσ τθν δυνατότθτα
διεκδίκθςθσ κζςθσ ςτο βάκρο.
Η διαδρομι τθσ 2θσ θμζρασ από Αργολίδασ προσ Κορινκία και επιςτροφι για τερματιςμό ςτο Κεφαλάρι Αργολίδασ
άλλαηε τθν γενικι κατάταξθ ςτθν 2θ και 3θ κζςθ μζχρι τθν τελευταία Ε.Δ.Α. Νικθτζσ του αγϊνα είναι οι
Μουςτάκασ πφροσ - Μουςτάκασ Μάρκοσ / Alfa Romeo Alfasud /mod 1978, 2οι Κουνζλθσ Δ.-Κουνζλθσ Α. /Toyota
Starlet / mod 1986 και 3οι Παλαβίδθσ Μάνοσ –Παλαβίδθ Μαρία.
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ε ξεχωριςτό αγϊνα παράλλθλο ςτθν ίδια διαδρομι αλλά με λιγότερεσ χρονομετριςεισ διαγωνίςτθκαν ταΣον
δικό τουσ ςυναγωνιςμό είχαν τα πλθρϊματα τθσ κατθγορίασ TOURING όπου πρϊτευςαν οι Καουτςκισ Μουραλι Ε. ακολοφκθςαν, Παπάηογλου Λ-Νικολοποφλου Μ. & Ρϊτασ Ζ.-Χατηθπζτρου Ε, κακϊσ και τθσ
κατθγορίασ άνευ οργάνων με διακρικζντεσ τουσ Μωραΐτθ Ν-Κοκκίνου Β. Η λζςχθ δζχκθκε ευμενι ςχόλια για τθν
άρτια οργάνωςθ, τθν ταχφτθτα ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων με το θλεκτρονικό ςφςτθμα Chronopist/ ΙΑ, το
μενοφ, και όλοι αναχϊρθςαν με τθν ικανοποίθςθ ςτα πρόςωπα τουσ ανεξαρτιτωσ αποτελζςματοσ, κακϊσ
ςυμμετείχαν ςε μία εκδιλωςθ ποφ κάλυψε τισ προςδοκίεσ τουσ.
Ευχαριςτοφμε κερμά τον Διμο Άργουσ-Μυκθνϊν, τθν Κ.Ε.Δ.Α.Μ για τθν άψογθ ςυνεργαςία, τουσ χορθγοφσ μασ
https://ikteoargolidos.com.gr/ , www.classicautogarage και www.sptableware , τα μζλθ και τουσ φίλουσ τθσ
λζςχθσ, κακϊσ και τα μζλθ των λεςχϊν ΦΙΛΠΑ, ΙΑ, ΑΠΠΛΕ, και CMC για τθ ςυμμετοχι τουσ. Και του χρόνου!
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
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