
[GR] 

H Democritus Racing Team κατέκτησε την 6η θέση στον διαγωνισμό Formula Student 

Netherlands, στην κατηγορία CV οχημάτων (combustion vehicle), που πραγματοποιήθηκε 

στις αρχές Ιουλίου, στην πίστα TT Circuit Assen!  

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 27 ομάδες πολυτεχνικών σχολών από όλο τον κόσμο. Πιο 

συγκεκριμένα, η Αργώ, το μονοθέσιο της DRT, κατάφερε να περάσει τον απαραίτητο τεχνικό 

έλεγχο, διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τη μηχανολογική επιθεώρηση του μονοθεσίου, το 

ζύγισμα του, τον έλεγχο του ήχου που εκπέμπει ο κινητήρας του, την λειτουργικότητα των 

συστημάτων ασφαλείας του κ.α.  

Στη συνέχεια, η Αργώ αγωνίστηκε επιτέλους στην πίστα. Μέσω τεσσάρων δυναμικών 

αγωνισμάτων (Autocross, Skidpad, Acceleration και Endurance & Efficiency events), οι κριτές 

αξιολόγησαν το μονοθέσιο ως προς τις δυνατότητές του, την ταχύτητα και την επιτάχυνση 

που δύναται να αναπτύξει αλλά και την την αντοχή και ασφάλεια σε συνδυασμό με την 

αποδοτικότητα του.  

Πετυχαίνοντας ικανοποιητικούς χρόνους και καλές αποδόσεις σε καθένα από τα παραπάνω 

δυναμικά αγωνίσματα ξεχωριστά καθώς και στα στατικά αγωνίσματα (Cost & Manufacturing, 

Business Plan Presentation, Engineering Design) τα οποία εξετάζουν την επιλογή της ομάδας 

σε υλικά, σχεδιαστικές προσεγγίσεις και τη βιωσιμότητα μαζικής παραγωγής του οχήματος, 

η Αργώ κατάφερε να λάβει την έκτη θέση στη γενική κατάταξη χαρίζοντας μεγάλη χαρά στα 

μέλη που εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα αλλά και όλους όσους μας στήριξαν σε αυτή 

την προσπάθεια!.   

[EN]  

Democritus Racing Team achieved 6th place overall in the #FSN competition, in the CV 

category (combustion vehicle), which took place earlier in July, at the TT Circuit Assen!  

The competition attended another 27 teams of Engineering Schools from around the world. 

More specifically, Argo, DRT’s racecar, managed to pass the technical inspection, a process 

which includes a mechanical inspection, vehicle weighing, noise, tilt and brake test and 

evaluation of the functionality of the racecar’s safety systems.  

Following the T.I. Argo was finally able to race on-track. Through four dynamic events 

(Autocross, Skidpad, Acceleration and Endurance & Efficiency), the judges evaluated the car 

in terms of its capabilities, speed and acceleration as well as reliability and safety provided to 

its driver. Achieving satisfactory times and good performances in each of the above dynamic 

events combined with the static events’ results (Cost & Manufacturing, Business Plan 

Presentation, Engineering Design, which examine the team selection in materials, design 

approaches and the viability of mass production of the vehicle); resulted in the team achieving 

6th place, giving great joy to the members who worked for this result and all those who 

supported us in this effort!  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


