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                                                                     ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

O Ac3 (Argolis Classic Car Club) ςυνδιοργανώνει με τθν Περιφζρεια Πελοποννιςου και τθν Κ.Ε.Δ.Α-Μ  
του Διμου Άργουσ Μυκθνών  με επίκεντρο τθν Αργολίδα, το 16ο  ΡΑΛΛΤ ΔΑΝΑΩΝ  το άββατο  12 και 
τθν Κυριακι 13 Νοεμβρίου  2022. Σο διιμερο Ράλλυ Δαναών, ζχει ωσ ζμβλθμα τθν Πφλθ των Λεόντων  
θ οποία είναι θ κυρία είςοδοσ τθσ ακρόπολθσ των Μυκθνών και  διεξάγεται αδιάλειπτα για 15 χρόνια, 
ωσ μία από τισ  ςθμαντικότερεσ εκδθλώςεισ ιςτορικών αυτοκινιτων, και ςυμμετζχουν πλθρώματα 
από το εξωτερικό. Η πολιτεία με υπουργικι απόφαςθ από το 1978 ζχει διαχωρίςει ουςιαςτικά το 
παλαιό αυτοκίνθτο ωσ πολιτιςτικό αντικείμενο από το ςφγχρονο. Οι εκδθλώςεισ ιςτορικών 
αυτοκινιτων μζςω των επιλεγμζνων διαδρομών  δίνουν ηωι ςτθν Ελλθνικι φπαικρο, ξυπνοφν μνιμεσ 
ςτουσ κατοίκουσ, τα ιςτορικά αυτοκίνθτα γίνονται αντικείμενα καυμαςμοφ και  οι χώροι εκκίνθςθσ, 
αναςυγκρότθςθσ, τερματιςμοφ, λειτουργοφν ωσ ςτατικζσ εκκζςεισ για τουσ επιςκζπτεσ.                                                    
Διαδρομι: Από Νζα Κίο Αργολίδασ ςε θμιορεινζσ και ορεινζσ περιοχζσ Αργολίδασ, Κορινκίασ, 
αναςυγκρότθςθ ςτθν Π. Επίδαυρο, επιςτρζφει  ςτισ Μυκινεσ για το τζλοσ τθσ 1θσ

  θμζρασ και από το 
ίδιο ςθμείο, επανεκκίνθςθ τθν 2

θσ
 θμζρα   και τερματιςμό ςτισ Μυκινεσ.                                                                                

Εκκίνθςθ:  12/11/2022, άββατο 11:00 από  τθν Νζα Κίο (ζναντι Λιμζνοσ).Διοικθτικόσ- τεχνικόσ 
ζλεγχοσ (09:00-10:30). υνολικι διαδρομι περίπου 420 χλμ. με 14 Ε.Δ.Α, ςυνολικοφ μικουσ 200 χλμ. 
με Μ.Ω.Σ ζωσ 50 χλμ/ώρα . Oι 130+ χρονομετριςεισ  των Ε.Δ.Α, κα γίνουν ςτο 0.1sec, και θ ζκδοςθ 
και  ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων από τθν https://anube.es/.  Δεκτά ιςτορικά αυτ/τα καταςκευισ 
ζωσ  και το 1992. Δεκτά,  εκτόσ γενικισ κατάταξθσ γίνονται και υπό ζνταξθ ιςτορικά αυτ/τα 
(potentially historic FIVA) καταςκευισ από το 1993 ζωσ  και το 2002.                                                                                        

Επιτρζπονται όλα τα όργανα απόςταςθσ-χρόνου ςτισ κατθγορίεσ (α)  Regularity Μ.Ω.Σ, (β)  Σouring  

Sport, με ιδανικό χρόνο ςτθν ίδια διαδρομι, λιγότερεσ χρονομετριςεισ. (γ) Κατθγορία Σouring  Classic 

για αυτοκίνθτα καταςκευισ ζωσ και το 1982+facelift. Διαδρομι 300 χλμ. με ιδανικό χρόνο, λιγότερεσ 
χρονομετριςεισ, με  μεγαλφτερουσ χρόνουσ, όπου επιτρζπονται μόνο μθχανικά οδόμετρα εποχισ 
(π.χ. retrotrip, halda) ι και εφαρμογζσ π.χ. Gps. τόχοσ τθσ εκδιλωςθσ είναι  μζςω αυτισ τθσ 
κατθγορίασ να επανζλκουν τα παλαιότερα αυτοκίνθτα ςτισ εκδθλώςεισ με τθν ελάχιςτθ καταπόνθςθ, 

ςε χαλαρό ρυκμό και να προςφζρουν το ανάλογο κζαμα ςτο πζραςμα τουσ.                                                                         

Σερματιςμόσ :  13/11/2022 ,Κυριακι 15:30 και γεφμα απονομισ ςτισ Μυκινεσ. Παράβολο ςυμμετοχισ  
ορίηεται ςτο ποςό των 190,00€ (πλιρωμα 2 ατόμων) και περιλαμβάνει: • Αςφάλεια προσ τρίτουσ 
κατά τθν εκδιλωςθ • Αναλογία των δαπανών ςτα  ζξοδα τθσ διοργάνωςθσ (ζντυπα, νοφμερα,  
πινακίδα, ζπακλα, αναμνθςτικά, χρονομετριςεισ, ζκδοςθ αποτελεςμάτων, κλπ) • Πλιρεσ γεφμα και 
τελετι απονομισ επάκλων.                                                                                                                                                                  
Διανυκτζρευςθ των πλθρωμάτων ςε  ξενοδοχεία  του Διμου Άργουσ-Μυκθνών, και Ναυπλίου όπου 
κα εξαςφαλιςκοφν προςφορζσ.                                                                                                                                                    
Δθλώςεισ ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν Σρίτθ  08 Νοεμβρίου   2022.                               
Δθμοςιεφςεισ τθσ εκδιλωςθσ:  https://ac3.gr/event/16%ce%bf-rally-danaon-2022/  
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