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 Κάθε πρωί, όλοι συνεργαζόμαστε για να 
εξοικειωθούμε περισσότερο με τους κανονισμούς και 
σε όλους τους άλλους τομείς στους οποίους μπορεί να 
δοκιμαστούμε. Χρησιμοποιώντας παλιά θέματα 
εξετάσεων, διαβάζοντας τους κανονισμούς, λύνοντας 
κουίζ από προηγούμενα χρόνια κ.λπ. Είναι πολύ 
παρόμοια διαδικασία με την περίοδο των εξετάσεών 
μας στην πραγματικότητα!

 Κατά τη διάρκεια ενός επίσημου κουίζ, οι ερωτήσεις 
εμφανίζονται στον πίνακα. Επομένως, η επικοινωνία 
και η ομαδική δουλειά είναι τα κλειδιά για να 
διασφαλιστεί το γεγονός ότι όλες οι ερωτήσεις 
επιλύονται σωστά και γρήγορα. Αυτό απαιτεί συνεχή 
εξάσκηση και ανάπτυξη ορισμένων τακτικών. Αυτή τη 
σεζόν, η 5η Φεβρουαρίου ήταν η μεγάλη μέρα! Αυτή η 
ημέρα ήταν γεμάτη με κουίζ, με το πρώτο να ξεκινά 
στις 10.00 π.μ. το πρωί και το τελευταίο να ξεκινά στις 
20.00 μ.μ. το βράδυ. Αυτή τη μέρα, το μικρότερο λάθος 
μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να 
παρευρεθούμε σε κάποιο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. Ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος για 
την μάχη, έτοιμος να πετύχει το στόχο: Να προκριθεί η 
ομάδα σε όλους τους διαγωνισμούς που θέλει για το 
καλοκαίρι!

 Με αρκετές εκατοντάδες εγγεγραμμένες ομάδες 
Formula Student σε όλο τον κόσμο, ο ανταγωνισμός στον 
διαγωνισμό είναι δύσκολος!

 Το κουίζ εισαγωγής στον διαγωνισμό δεν κάνει 
πραγματικά την διαδικασία εύκολη. Ναι, το μέλλον μας 
κρίνεται μεταξύ 10 και 15 ερωτήσεων, αλλά δεν είναι 
γενικές ασήμαντες ερωτήσεις. Αντ 'αυτού, μπορούν να 
περιέχουν οτιδήποτε από την εξής κατηγορία: «Κανόνες 
και Γνώσεις Γενικής Μηχανικής». Αυτά περιλαμβάνει, 
αλλά δεν περιορίζεται σε: ηλεκτρονικά κυκλώματα, 
επιστήμη υλικών, κανονισμούς Formula Student και 
δυναμική οχήματος.

 Κάθε διαγωνισμός έχει μια ελαφρώς διαφορετική 
μορφή από τη βαθμολόγηση του κουίζ, αλλά η συνολική 
ιδέα καταλήγει στις ομάδες με τις λιγότερες 
λανθασμένες απαντήσεις στο συντομότερο χρονικό 
διάστημα για να λάβουν μία θέση στον διαγωνισμό. Για να 
διασφαλίσουμε ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή 
ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την συμμετοχή μας σε 
όλους τους διαγωνισμούς το καλοκαίρι, πρέπει να 
εξασκηθούμε. Να εξασκηθούμε πολύ!

  Η σχεδίαση και η κατασκευή του μονοθεσίου πρέπει να 
συνεχιστεί κανονικά, παρόλο που υπάρχουν τα κουίζ. 
Κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου, πραγματοποιούνται 
καθημερινά και εντατικά προσομοιώσεις για εξάσκηση. 
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Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές από 
τις ερωτήσεις που  θα μπορούσαμε να 
συναντήσουμε κατά τη διάρκεια των κουίζ.
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 Με το πέρας των registration quizzes, η Aristurtle κατάφερε να 
πετύχει τον στόχο της. Δηλαδή, να προκριθεί στους πιο απαιτητικούς 
διαγωνισμούς της Formula Student που θέλει για το καλοκαίρι με τις 
καλύτερες δυνατές επιδόσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 
Aristurtle είναι η μόνη ελληνική ομάδα που κατάφερε να αποσπάσει 
πρώτες θέσεις ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες Formula Student. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η δεύτερη θέση στην 
κατηγορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (TOP EV teams) στον For-
mula Student Netherlands και η έκτη θέση στον Formula Student 
Austria όπου ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα στην επίσημη πίστα της 
Formula 1, στο Red Bull Race Track.
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Η Aristurtle είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμμετοχή της σε 
δύο διεθνείς διαγωνισμούς Formula Student, στον Formula Student Austria 
και στον Formula Student East για την αγωνιστική σεζόν 2021. 

Ο Formula Student Austria θα πραγματοποιηθεί 
25-29 Ιουλίου στην επίσημη πίστα της Formula 1, 
στο Red Bull Race Track.

Ο Formula Student East θα πραγματοποιηθεί 3-8 
Αυγούστου στην πίστα Zala Zone Automotive 
Proving Ground.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παύλος Βασιλείου

Chief Executive O�cer

vasileiou@aristurtle.gr

(+30) 6970411926

Λίλια Μπακάλη

Head of Operations Department

mpakali@aristurtle.gr

(+30) 6977209015
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