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Αγαπητοί φίλοι,
Είσαστε πλέον μέρος της πρώτης φετινής μας διοργάνωσης με την ονομασία
Arcadia Classic Tour 2017. Ο συνδυασμός «Κλασσικό Αυτοκίνητο» και η ομορφιά
του πελοποννησιακού τοπίου. Μας πήρε πολύ χρόνο και πολλές δεκάδες χιλιόμετρα
ώστε να καταλήξουμε στην οριστική του μορφή. Κάποια μέρη δυστυχώς έπρεπε να
τα αφήσουμε έξω (…απλά και μόνο για τον επόμενο χρόνο) ενώ σε κάποια άλλα θα
θέλαμε ίσως περισσότερο χρόνο…Anyway ίσως και η φετινή εκδήλωση να
αποτελέσει μια αρχή για την μορφή που θα έχουν τα επόμενα Rally μας. Επιλέξαμε
την όμορφη και παραδοσιακή Δημητσάνα για την διαμονή σας, έχοντας σαν
προτεραιότητα την ιδιαιτερότητα και όχι την μαζικότητα. Σεβόμενοι τις συνήθειες των
οδηγών που πιθανώς θα ήθελαν ελαφρά ή καθόλου γεύματα ώστε να μην
δυσκολέψει η οδηγική τους ικανότητα, δεν συμπεριλάβαμε γεύμα ή Δείπνο έχουμε
όμως εξασφαλίσει έκπτωση 10% στις γραφικές Δημητσανιωτικες Ταβέρνες.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού) μέσω της οποίας έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη και η σχετική Άδεια
Τέλεσης. Η Ασφαλιστική κάλυψη των πληρωμάτων καλύπτεται από το ετήσιο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΟΜΑΕ (Εθνική Ασφαλιστική).
Η διαδρομή που έχουμε επιλέξει συνδυάζει την ομορφιά της πελοποννησιακής
φύσης με την οδηγική απόλαυση. Οι Ειδικής Δοκιμασίες Ακριβείας έχουν σχεδιαστεί
με γνώμονα την ασφάλεια και την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας για το
πλήρωμα ή το ιστορικό σας όχημα. Η οριοθέτηση των ενάρξεων των ΕΔΑ έχει
χαρακτηριστική Κόκκινη Λευκή Γραμμή επί του οδοστρώματος ενώ το τέλος των ΕΔΑ
ορίζετε με χαρακτηριστική πινακίδα (Βλέπε Παράρτημα roadbook).
Τα στελέχη της οργανωτικής επιτροπής (σχετικό παράρτημα) θα είναι δίπλα σας για
οτιδήποτε χρειαστεί,.
Σάββατο 11 Μαρτίου
Η πρώτη ημέρα της Εκδήλωσης. Η Εκκίνηση μας θα είναι απόγευμα στις 14:00
Παρακαλούμε θερμά όλα τα πληρώματα να βρίσκονται στο χώρο αφετηρίας
τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Εκεί, στο Φλοίσβο στην Κόρινθο, θα έχουμε τον Διοικητικό
και Τεχνικό έλεγχο (έναρξη από τις 11:00). Μπορείτε να απολαύσετε καφέ ποτό ή ένα
ελαφρύ γεύμα από την μεγάλη γκάμα καταστημάτων της Κορίνθου.
Μετά την εκκίνηση θα ακολουθήσουμε την παραλιακή οδό Κορίνθου-Βραχατίου
(όπου και το calibration) και στην συνέχεια θα ανέβουμε από την παραδοσιακή
κοινότητα Σουλιναρίου και θα κατευθυνθούμε προς Νεμέα και μέσω Κανδήλας στην
Διασταύρωση Λεβίδι προς Ολυμπία με τελικό προορισμό την Δημητσάνα. Συνολικά
140 Χιλιόμετρα και 8 Μετρήσεις για την πρώτη ημέρα. Μετά το TC INN θα μπορείτε
να κατευθυνθείτε στους ξενώνες που θα σας υποδείξει η Οργάνωση. Το Βράδυ στις
20:30, στο café Antica η οργανωτική επιτροπή έχει προγραμματίσει event με
ζωντανή μουσική από την (Ανα)Θεματική Κομπανία για τους συμμετέχοντες όπου θα
σας κρατήσουν συντροφιά ως (όχι πολύ ) αργά…
Κυριακή 12 Μαρτίου
Για όσους θα ήθελαν ένα όμορφο πρωινό περίπατο, προτείνουμε μια βόλτα ως το
μουσείο Υδροκίνησης. Όμως προσέξτε, μην ξεχαστείτε γιατί η Εκκίνηση έχει
προγραμματιστεί για τις 10:30 ακριβώς μπροστά από το café Antica (όπου και το
χθεσινό TC INN). Φροντίστε να βρίσκεστε εκεί μισή ώρα νωρίτερα ώστε να λάβετε
θέσεις…

Η Κυριακάτικη διαδρομή περιλαμβάνει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά και όμορφα
κομμάτια της Αρκαδικής Γης καθώς και το ιστορικό χωριό, γενέτειρα των
Κολοκοτρωναίων το Λιμποβίτσι. Ακόμα 90 χιλιόμετρα και 7 Μετρήσεις ως τον
τερματισμό.
Το γεύμα είναι ελεύθερο για τους συμμετέχοντες απλά μην αργήσετε. Η απονομή των
επάθλων θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 15:00. Αυτό
θα είναι το επίσημο τέλος του Arcadia Classic Tour 2017 (γιατί όποιος επιθυμεί
μπορεί να παραμείνει και το βράδυ κατόπιν συνεννόησης)
Αποτελέσματα
Μετά από κάθε ΕΔΑ θα μπορείτε να δείτε τους χρόνους καθώς και την θέση σας
στην Γενική κατάταξη και στις Επιμέρους Κατηγορίες σας στο site
http://www.sportstiming.gr/live/results/auto/regularity/REG17ARCADIA/
ΓΕΝΙΚΑ
Σε αυτό το ενημερωτικό έχουμε συμπεριλάβει οποιαδήποτε πληροφορία κρίναμε
απαραίτητη για την ενημέρωση σας. Πιο συγκεκριμένα:
1. Παράρτημα κανονισμού με φωτογραφίες και τηλέφωνα των στελεχών
2. Αντίγραφο της Άδειας Τέλεσης
3. Μια παρουσίαση Power Point με τις βασικές αρχές που διέπουν τα Regularity
Event Κλασσικών Αυτοκίνητων.
Η οργανωτική Επιτροπή

