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 Αρχικά επιςθμαίνεται ότι τόςο οι Οργανωτζσ όςο και οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να τθριςουν τα 
προβλεπόμενα, από τισ ςχετικζσ διατάξεισ που αφοροφν τα μζτρα περιοριςμοφ τθσ πανδθμίασ COVID-19 και 
λοιπζσ ςχετικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ προκειμζνου διαφυλαχκεί θ δθμόςια υγεία.   
Διοικθτικόσ / Σεχνικόσ  Ζλεγχοσ/τοποθζτηςη ςζνςορεσ (09:00-10:30)./Παραλαβι υλικών/,Road book, Ε.Δ.Α.  
Ζλεγχοσ/ Άδεια Οδήγηςησ Οδηγοφ-υνοδηγοφ, Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο, Βεβαίωςη χαρακτηριςμοφ, 

εξουςιοδότηςη από ιδιοκτήτη οχήματοσ,  κλπ,  βάςει κανονιςμοφ.  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΗ Διαβάςτε το τελευταίο εξώφυλλο του Road Book ςχετικά με την χρήςη ΟΚ /SOS.         

Η εκδιλωςθ δεν καλφπτεται από οδικι βοικεια. το Road Book υπάρχουν επιςθμάνςεισ για κακό οδόςτρωμα 
εντόσ των Ε.Δ.Α, αλλά να είςτε ςε ετοιμότθτα για νεότερεσ ηθµιζσ ςτο οδόςτρωμα και πζτρεσ από 
κατολιςκιςεισ, από πρόςφατα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Επίςθσ ςτουσ επαρχιακοφσ δρόµουσ και ςτισ Ε.∆.Α. 
ενδεχομζνωσ να ςυναντιςετε οικόςιτα ι άγρια ηώα και ο κίνδυνοσ ςφγκρουςθσ είναι υπαρκτόσ. Σο Road Book 

ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ώςτε να προζχει η αςφάλεια τησ εκδήλωςησ.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 και οι  Ε.Δ.Α ζχουν μετρθκεί ςε ακρίβεια 
ενόσ (1) μζτρου. Οι πινακίδεσ ΑΡΧΗ και ΣΕΛΟΤ των Ε.Δ.Α τοποκετοφνται επί  ςχθμάτων (τουλίπεσ) του Road 

Book και επιπλζον δίδεται και θ απόςταςθ ςε μζτρα, ςε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ πινακίδασ από αναρμόδιουσ 
(κλοπι) και θ μη φπαρξη τουσ δεν είναι λόγοσ ακφρωςησ τησ ΕΔΑ.  Δεν πρζπει να ςταματιςετε να κινείςκε, αν  
δεν διανφςετε τθν  απόςταςθ που ςασ δίδεται για το ΣΕΛΟ τθσ Ε.Δ.Α.                                                                                  
Επίςημοσ χρόνοσ ςτη διάρκεια του αγώνα ςτο: https://time.is/  και ςτην εκκίνηςη. 
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ –  Π. ΕΠΙΔΑΤΡΟ   IN -  OUT   ( T.C.1/ .Ε.Χ 1- T.C.2/ .Ε.Χ 2)  
      ασ δίδεται επαρκισ χρόνοσ (30 λεπτά) για ξεκοφραςθ, καφζ, κλπ. 

  ΣΕΛΟ 1ου ΚΕΛΟΤ –   ΕΝΟΔΙΟΝ   ΙΝ  ( T.C.3/ .Ε.Χ 3)  :  Ανακοίνωςθ προςωρινών αποτελεςμάτων 1ου 
ςκζλουσ   ςτο διαδίκτυο και ςτθν διαρκι γραμματεία τθσ εκδιλωςθσ ςτθν λζςχθ, Δαναοφ 11-13, Άργοσ. 
ΕΚΚΙΝΗΗ 2ου ΚΕΛΟΤ, 11:00  ΚΤΡΙΑΚΗ  13/11/2021  ΕΝΟΔΙΟΝ  OUT- FINISH (T.C.4/ .Ε.Χ 4- T.C.5/ .Ε.Χ 5)  
 Επανεκκίνθςθ ςφμφωνα με τθν κατάταξθ τθσ 1θσ

 θμζρασ, από το café enodion 9:30 -10:30 ,Μυκινεσ 

 

https://www.google.gr/maps/dir/%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%9A%CE%AF%CE%BF%CF%82/%CE%95%CE%B

D%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD,+%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82/@37.

6673274,22.7150151,11z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x149ffb0a1fa28e03:0x400bd2ce2b98af0!2m2!1d22.7

447696!2d37.5874845!1m5!1m1!1s0x14a002346d887991:0x43d13c948b8db0b2!2m2!1d22.7335509!2d37.7550

499!3e0 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ : 37ο
 45΄03.98’’ Β  22ο

 44΄ 17.67’’ Ε  
  ΓΕΤΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗ https://www.agamemnonpalace.gr/ 

  Σο κόςτοσ του γεφματοσ για κάκε τρίτο μζλοσ πλθρώματοσ, ανζρχεται ςτα 18 ευρώ και κα καταβλθκεί ςτθν 
Γραμματεία ςτθν εκκίνθςθ.   

 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣA.Προςωρινά  ςτο διαδίκτυο και επιβεβαιώνονται ωσ τελικά ςτον τερματιςμό.  Ζκδοςθ-

Ανάρτθςθ, αποτελεςμάτων 

  Regularity: https://html5.anube.es/?rally=rally4170&port=auto&token=lbkACUSWc1&map=satellite 

  Touring Sport  : https://html5.anube.es/?rally=rally4172&port=auto&token=lbkACUSWc1&map=satellite 

 Σοuring Classic https://html5.anube.es/?rally=rally4171&port=auto&token=lbkACUSWc1&map=satellite 

 

\  ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ -EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 Γραμματεία Κυριακι: Agamemnon Palace  Κατά τθν διάρκεια του αγώνα για ςοβαροφσ λόγουσ. Πρόεδροσ: 

Ντανάκασ Γεώργιοσ (6937 364 888), Αλυτάρχθσ:  Λακαςάσ Αποςτόλθσ (6936 969245) ,Μζλοσ: Ουλι Θεοδοςία 

Αγωνοδίκθσ: Παραβάντθσ Γ.( 6945 196 242) .Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ. ασ 
ευχόμαςτε καλι διαςκζδαςθ και καλό τερματιςμό!   
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