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                                                                           ΔΕΛΣΙΟ   ΣΤΠΟΤ  

 Αrgolis Classic Car Club/ AC3,&  Regularity Master ςυνδιοργανϊνουν  το  2
nd

 MOREAS WIΝTER TRIAL,  

Historic Regularity Rally ςτισ  14 & 15/01/2023,  αγωνιςτικι εκδιλωςθ θ οποία ςτθν πρϊτθ εκδοχι τθσ 
άρεςε, ενκουςίαςε τα 52 πλθρϊματα που ζλαβαν μζροσ και παρότρυναν τουσ Οργανωτζσ να το 
ςυνεχίςουν .                                                                                                                                                                     
Σο 1ο

 Regularity Rally του 2023 περιλαμβάνει νζεσ Ε.Δ.Α ςτθν Αρκαδία  περιφερειακά του όρουσ 
Πάρνωνα, ςε  γραφικζσ διαδρομζσ, υπό χειμερινζσ ςυνκικεσ  οι οποίεσ κα προςδϊςουν μεγάλο 
ενδιαφζρον ςτον ςυναγωνιςμό των πλθρωμάτων. Διαδρομι από τθν Αργολίδα, ςτον Διμο Βόρειασ 
Κυνουρίασ, Διμο Μεγαλόπολθσ, Διμο Γορτυνίασ με  κατάλθξθ τθσ 1θσ

 θμζρασ ςτθν γραφικι Βυτίνα για 
διανυκτζρευςθ. Σθν 2θ

 θμζρα θ διαδρομι  τθσ εκδιλωςθσ διζρχεται από  χωριά  του Διμου 
Καλαβρφτων και τελικά ειςζρχεται ςτθν Κορινκία και τερματίηει ςτθν  κοινότθτα τυμφαλίασ.                   
Ο  διοικθτικόσ-τεχνικόσ ζλεγχοσ (09:30-11:00) κα πραγματοποιθκεί ςτθν Νζα Κίο Αργολίδασ και θ 
εκκίνθςθ κα  δοκεί ςτισ 14/01/2023  το άββατο 11:30. Οι ςυμμετζχοντεσ  κα καλφψουν ςε 2 θμζρεσ 
ςυνολικά περίπου 380  χιλιόμετρα, όπου κα περιλαμβάνονται 14 Ε.Δ.Α, ςυνολικοφ μικουσ περίπου  
185 χλμ. με Μ.Ω.Σ ζωσ 50χλμ/ϊρα . Oι 120 και πλζον χρονομετριςεισ  των Ε.Δ.Α, κα γίνουν ςτο 1/10 
του δευτερολζπτου(0.1), με το δορυφορικό ςφςτθμα GPS και θ ζκδοςθ και  άμεςθ ανάρτθςθ των 
αποτελεςμάτων ςτο διαδίκτυο από τθν https://anube.es/page/  . 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, ςε διαδρομι  285 χλμ. με ιδανικό χρόνο, 
λιγότερεσ χρονομετριςεισ,  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 εκδθλϊςεισ με τθν ελάχιςτθ καταπόνθςθ, 
ςε χαλαρό ρυκμό και να προςφζρουν το ανάλογο κζαμα ςτο πζραςμα τουσ.                                                                       
Σερματιςμόσ :  15/01/2023, γεφμα ςτθν τυμφαλία και τελετι απονομισ επάκλων. Παράβολο 
ςυμμετοχισ  ορίηεται ςτο ποςό των 180,00€ (πλιρωμα 2 ατόμων) και περιλαμβάνει: • Αςφάλεια προσ 
τρίτουσ κατά τθν εκδιλωςθ • Αναλογία των δαπανϊν ςτα  ζξοδα τθσ διοργάνωςθσ ,ζντυπα, ζπακλα, 
αναμνθςτικά, χρονομετριςεισ, ζκδοςθ αποτελεςμάτων, κλπ.                                                                                                   

Διανυκτζρευςθ των πλθρωμάτων ςε  ξενοδοχεία  τθσ Βυτίνασ  όπου κα ηθτθκοφν  προςφορζσ.                                                                                                                   
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν Σρίτθ  10  Ιανουαρίου  2023.                               

Δθμοςιεφςεισ τθσ εκδιλωςθσ:  https://ac3.gr/ekdiloseis/ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ    AC3    

 

https://anube.es/page/
https://ac3.gr/ekdiloseis/


                                                                                            

AC3 – ARGOLIS CLASSIC CAR CLUB    www.ac3.gr   info@ac3.gr 

Δαναού 13, 21200 ΑΡΓΟ 

Σηλ. : 2751100798, 6936969245  

 

 


