
 
 
Ο τελευταίοσ γφροσ του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ DCG 2010 και ο πρώτοσ του 
Παγκρθτίου Κυπζλου DCC (Drift Cup of Crete 2011) κα γίνουν τθν Κυριακι 27 Μαρτίου 
ςτο αεροδρόμιο του Τυμπακίου ςτθν Κριτθ. 
 
Μιασ και κα είναι ο Τελικόσ του Πρωτακλιματοσ κα φροντίςουμε να ςτθκεί μια πολφ 
γριγορθ και εντυπωςιακι πίςτα για να δοφμε τρελζσ μάχεσ και περάςματα. Μθν ξεχνάμε 
ότι κα ιςχφςουν οι κανονιςμοί του 2011, ενϊ να ποφμε ότι τουλάχιςτον 4 οδθγοί πάνε για 
τον τίτλο του πρωτακλθτι και το άγχοσ κα είναι  μεγάλο. 
 



Οι παροχζσ που οι Pro Action δίνει ςτουσ αγωνιηόμενουσ τθσ 16άδασ και 8άδασ που κα 
ταξιδζψουν ςτθν Κριτθ για τθν τελευταία αναμζτρθςθ του DCG 2010, θ οποία μετράει με 
ςυντελεςτι 2 για τον κεςμό είναι : 

1. Δωρεάν ειςιτιριο αγωνιςτικοφ αυτοκινιτου να ζλκει και να φφγει. 
2. Δωρεάν ειςιτιριο οδθγοφ να ζλκει (κατάςτρωμα λόγω θμεριςιου) και να φφγει 

(τετράκλινθ καμπίνα). 
3. Δωρεάν  1 δίκλινο δωμάτιο με πρωινό για κάκε οδθγό ςτο Τυμπάκι για τισ 26/03 το 

βράδυ . 
4. Για όλα τα υπόλοιπα άτομα ι οχιματα που πικανόν κζλουν να ταξιδζψουν για 

ςυνοδεία παρζχεται ζκπτωςθ 50% . 
 

Γενικό πρόγραμμα 

26/03/2011 Σάββατο Παραλαβι ειςιτθρίων από το γκιςζ τθσ Fast Ferries, δίπλα από το 
πλοίο ςτον Πειραιά και επιβίβαςθ . Το πλοίο αναχωρεί για 
Ηράκλειο ςτισ 15:00. 

26/03/2011 Σάββατο Άφιξθ ςτο Ηράκλειο ςτισ 21:45. 

26/03/2011 Σάββατο Συγκζντρωςθ όλων ςε χϊρο του λιμανιοφ όπου και κα περιμζνει 
άνκρωποσ τθσ Pro Action για άμεςθ αναχϊρθςθ για Τυμπάκι ςε 
κομβόι . 

26/03/2011 Σάββατο Άφιξθ και διανυκτζρευςθ ςτο ξενοδοχείο ςτισ 23:00 περίπου. 

27/03/2011 Κυριακι 08:30-10:00 Τεχνικόσ & Διοικθτικόσ ζλεγχοσ DCG & DCC. 

27/03/2011 Κυριακι 10:00-13:00 Ελεφκερα περάςματα DCG & DCC. 

27/03/2011 Κυριακι 13:00 Ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων. 

27/03/2011 Κυριακι 13:30-15:30 Βακμολογθμζνα περάςματα DCG & DCC. 
Σε κάκε αγωνιηόμενο ςτο DCG οι βακμοί του καλφτερου 
περάςματοσ από τα βακμολογθμζνα του Τυμπακίου κα προςτεκεί 
με τουσ βακμοφσ του καλφτερου περάςματοσ των 
βακμολογθμζνων του Λαυρίου που ζγινε ςτισ 16/01/2011 και το 
άκροιςμα που κα προκφψει από το ςφνολο των βακμϊν για κάκε 
αγωνιηόμενο κα διαμορφϊςει τθν ςειρά των βακμολογθμζνων 
που κα λθφκεί υπόψθ για τθν διαμόρφωςθ των ηευγαριϊν των 
μαχϊν του Τυμπακίου. 

27/03/2011 Κυριακι 15:30 Ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων. 

27/03/2011 Κυριακι 16:00 Μάχεσ DCG. 

27/03/2011 Κυριακι 17:30 Μάχεσ DCC. 

27/03/2011 Κυριακι 20:00 Αναχϊρθςθ από Τυμπάκι για λιμάνι Ηρακλείου ςε κομβόι με 
άνκρωπο τθσ Pro Action. 

27/03/2011 Κυριακι 22:00 Επιβίβαςθ ςτο Fast Ferries. 

27/03/2011 Κυριακι 23:00 Αναχϊρθςθ πλοίου για Πειραιά. 

28/03/2011 Δευτζρα 06:00 Άφιξθ πλοίου Πειραιά. 

 
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πρόςκετθ πλθροφορία επικοινωνιςτε με το Διακάκθ Νίκο 
ςτα 2810-30.12.89 και  6972-87.29.83. 
 


