ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Αrgolis Classic Car Club/ AC3, Regularity Master και ο ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ςυνδιοργανϊνουν το
MOREAS WIΝTER TRIAL, Regularity Rally ςτισ 15 & 16/01/2022, ζνα νζο αγϊνα ςτο χϊρο του ιςτορικοφ
αυτοκινιτου που φιλοδοξεί να κακιερωκεί και να περιλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα των πλθρωμάτων
τα οποία αρζςκονται ςε κάτι διαφορετικό.
Σο MOREAS WIΝTER TRIAL, Regularity Rally 15 & 16/01/2022 είναι ο 1οσ αγϊνασ του προκθρυχκζντοσ
Regularity Master Trophy 2022 και κα διεξαχκεί ςε γραφικζσ διαδρομζσ ςε Πάρνωνα και Σαΰγετο
εντόσ του ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ υπό χειμερινζσ ςυνκικεσ .
Διλωςαν ςυμμετοχι 50 πλθρϊματα ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι πρωταγωνιςτζσ του
Regularity, ζμπειροι με διεκνείσ ςυμμετοχζσ αλλά και πρωτοεμφανιηόμενα πλθρϊματα. Ιδιαίτερθσ
μνείασ χριηουν οι ςυμμετοχζσ 4 εκ των 6 πλθρωμάτων που κα εκπροςωπιςουν τα Ελλθνικά χρϊματα
ςτο 24th Rallye Monte-Carlo Historique 27 January - 02 February 2022 με επικεφαλισ τθσ ομάδασ “Les
Grecs” το πλιρωμα Vasilopoulos Petros- Stathakos Dimitrios.
H εκκίνθςθ κα δοκεί ςτισ ςτισ 15/01/2022 το άββατο 12:00 από τθν Νζα Κίο Αργολίδασ. Οι
ςυμμετζχοντεσ κα καλφψουν ςε 2 θμζρεσ ςυνολικά περίπου 380 χιλιόμετρα, όπου κα
περιλαμβάνονται 14 Ε.Δ.Α, ςυνολικοφ μικουσ περίπου 200 χλμ. με Μ.Ω.Σ ζωσ 50χλμ/ϊρα . Oι 136 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/. Μεγάλο ςυναγωνιςμό ςτθν κατάταξθ Regularity κα προςδϊςουν θ νυκτερινι ΕΔΑ
μικουσ 34 χλμ αλλά και θ ΕΔΑ –ανάβαςθ ΑΝΑΒΡΤΣΗ που κα κλείςει τον αγϊνα, οι οποίεσ ζχουν
ξεχωριςτι ακλοκζτθςθ. Ζνασ παράλλθλοσ αγϊνασ κα εξελίςςεται για τα 13 πλθρϊματα τθσ κατάταξθσ
(κατθγορίασ) Touring τα οποία κα ςυναγωνιςτοφν με δεδομζνα ιδανικό χρόνο και απόςταςθ ςε
λιγότερεσ χρονομετριςεισ.
Οι χορθγοί τθσ εκδιλωςθσ κα φροντίςουν για τθν τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ τθσ πανδθμίασ με
τθν χορθγία μαςκϊν ςτθ εκκίνθςθ και με φιλοφρονιςεισ προσ τα πλθρϊματα ςτθν πάρτθ.
Ευχόμαςτε ςε όλουσ καλι διαςκζδαςθ και καλό τερματιςμό!
Όλεσ οι αναρτιςεισ τθσ εκδιλωςθσ ςτο https://ac3.gr/ekdiloseis/,
https://www.facebook.com/AC3-78582657598/
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