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ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ (ΔΠ.Α. )

1oσ Αγώνασ TRC &DGC
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ΠPOΓPAMMA
Ηκεξνκελία

Ώξα

Σφπνο
ΑΛΑΚνξηλζίαο
Kξνθηδά 11 Κφξηλζνο
ΑΛΑΚνξηλζίαο
Kξνθηδά 11 Κφξηλζνο
ΑΛΑΚνξηλζίαο
Kξνθηδά 11 Κφξηλζνο
Δηαδξφκην
παζνβνπλίνπ

Έλαξμε Eγγξαθψλ πκκεηνρήο

Δεπηέξα 13 Μαξηίνπ 2017

17:00

Λήμε Eγγξαθψλ πκκεηνρήο

Παξαζθεπή 31 Μαξηίνπ 2017

20:00

Δεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερφλησλ

Σεηάξηε 5 Απξηιίνπ 2017

12.00

Λήμε Αλαγλσξίζεσλ

άββαην 8 Απξηιίνπ 2017

17:00

Δηαλνκή εληχπσλ θαη αξηζκψλ ζπκκεηνρήο

άββαην 8 Απξηιίνπ 2017

15:00 έσο 17:30

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

Δηνηθεηηθφο έιεγρνο & Αξρηθφο Σερληθφο Έιεγρνο

άββαην 8 Απξηιίνπ 2017

15:00 έσο 17:30

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθψλ

άββαην 8 Απξηιίνπ 2017

18:00

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

Δεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ δεθηψλ λα εθθηλήζνπλ

άββαην 8 Απξηιίνπ 2017

18:30

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

Ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ

Κπξηαθή 9 Απξηιίνπ 2017

9:30

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

Εθθίλεζε αγψλα

Κπξηαθή 9 Απξηιίνπ 2017

10:00

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

Tειηθφο Σερληθφο Έιεγρνο

Κπξηαθή 9 Απξηιίνπ 2017

16:00

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο θαηάηαμεο

Κπξηαθή 9 Απξηιίνπ 2017

16:30

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

Απνλνκή Επάζισλ

Κπξηαθή 9 Απξηιίνπ 2017

17:00

Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA
H Γξακκαηεία ηνπ Aγψλα ζα ιεηηνπξγεί απφ 13 Μαξηίνπ έσο θαη ζηελ Παξαζθεπή 7 Απξίιηνπ ζηα Γξαθεία ηεο Α.Λ.Α.Κνξηλζίαο,Κξνθηδά 11,
Κφξηλζνο,ηει.&fax2741072998, email: info@alak.gr .Ωξεο ιεηηνπξγίαο 17.00 έσο 21.00
Σν άββαην 8 Απξηιίνπ & ηελ Κπξηαθή 9 Απξίιηνπ ζην Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ. Σειέθσλν 6947814171
Oη αγσληδφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Δειηία Πιεξνθνξηψλ.
EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN
Ο Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα θαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο ζην επίζεκν site ηνπ αγψλα www.trcup.gr
ΓΡΑΦΔΗΟ TYΠOY
To γξαθείν Σχπνπ ηνπ Aγψλα ζα ιεηηνπξγεί απφ 13 Μαξηίνπ έσο θαη ζηελ Παξαζθεπή 7 Απξίιηνπ ζηα Γξαθεία ηεο Α.Λ.Α.Κνξηλζίαο,Κξνθηδά 11,
Κφξηλζνο,ηει.&fax2741072998, email: info@alak.gr .Ωξεο ιεηηνπξγίαο 17.00 έσο 21.00
Σν άββαην 8 Απξηιίνπ & ηελ Κπξηαθή 9 Απξίιηνπ ζην Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ. Σειέθσλν 6944772853
SERVICE PARK/PITS & PARC FERME
To Service Park / pits ζα ιεηηνπξγεί ηελ Κπξηαθή 9 Απξίιηνπ ζην Δηαδξφκην παζνβνπλίνπ. Ωξεο 07.00 έσο 17.00, ην Park Ferme ίδην ρψξν κεηά ην
ηέινο ηνπ αγψλα .
OPΓANΩH
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΖ
O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
α. Tνπ Eζληθνχ Aζιεηηθνχ Kαλνληζκνχ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
β. Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΕΠΑ/ΟΜΑΕ θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο
γ. Tνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
δ. Tνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Kαλνληζκνχ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.
Οη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή/θαη δηνξζψζεηο ζηνλ πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ζα αλαθνηλσζνχλ κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ Οξγαλσηή ή ηνπο Αγσλνδίθεο ζε ραξηί θίηξηλνπ ρξψκαηνο.
1.1

KAΘOPIMO
Oλνκαζία ηνπ αγψλα:1νο Αγψλαο Timed Rally Rally Challenge (TRC) & Dirt Games Challenge (DGC)
Oξγαλσηήο:
A.Λ.Α.Κνξηλζίαο
Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9 Απξηιίνπ 2017

1.2

OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH
Πξφεδξνο
Mέιε

1.3

TEΛEXH TOY AΓΩNA
Παξαηεξεηήο &
Πξφεδξνο Aγσλνδηθψλ
1νο Αγσλνδίθεο
2νο Aγσλνδίθεο

Αζεκάθεο σηεξφπνπινο
Κψζηαο νχθνπιεο
Γξεγφξεο Αλδξηαλφπνπινο

Σάζνο Αζαλαζίνπ
Μαξία Σφγεινπ
Νίθνο Μαιηθψζηεο

Aιπηάξρεο

Αλδξέαο Σαγθαιάθεο

Γξακκαηέαο ηνπ αγψλα

Μαίξε θέηνπ

Επηθεθαιήο Σερληθφο Έθνξνο

Παληειήο Ννχιαο

Tερληθνί Έθνξνη

Νίθνο Κνηξσλάξνο

Yπεχζπλνο Γξαθείνπ Tχπνπ

Γηάλλεο Εγγιέδνο

Τπεχζπλνο γηαηξφο

Νίθνο Παππάο

Σελίδα 2 από 6

νο

1 Αγψλαο TRC & DGC
Τπεχζπλνο Service Park/Pits

Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Χωμάτινησ Ατομικήσ Χρονομζτρηςησ
Γηψξγνο Υαηδεθπξηάθνο

Έθνξνο Υξνλνκέηξεζεο
Έθνξνο Απνηειεζκάησλ

……………………

ΓENIKOI OPOI
APΘPO 2 - ΓENIKA
2.1 Tίηινη ηεο ΕΠΑ γηα ηνπο νπνίνπο πξνζκεηξά ν αγψλαο
A. ΣΘΣΛΟΘ ΕΠΑΘΛΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ “TIMED RALLY CHALLENGE”
1) Έπαζιν Γεληθήο Ν – Α – Ε – R – 4Υ4 – Ειιεληθέο Υσκάηηλεο Φφξκνπιεο & Θζηνξηθά
2) Έπαζιν νδεγψλ θιάζεο έσο 1400 cc Ν – Α – Ε – R & Θζηνξηθά
3) Έπαζιν νδεγψλ θιάζεο απφ 1401 έσο 1600cc Ν – Α – Ε – R & Θζηνξηθά
4) Έπαζιν νδεγψλ θιάζεο απφ 1601 έσο 2000cc Ν – Α – Ε – R & Θζηνξηθά
5) Έπαζιν νδεγψλ θιάζεο πάλσ απφ 2001cc Ν – Α – Ε – R & Θζηνξηθά
6) Έπαζιν νδεγψλ 4Υ4 (Σ1, Σ2, Σ3, Σ8 θαη ΣΖ1) αλεμαξηήηνπ θιάζεσο
7) Έπαζιν νδεγψλ Ειιεληθήο Υσκάηηλεο Φφξκνπιαο αλεμαξηήηνπ θιάζεσο
B. ΣΘΣΛΟΘ ΕΠΑΘΛΟΤ “DIRT GAMES CHALLENGE”
1) Έπαζιν νδεγψλ θιάζεο έσο 650cc
2) Έπαζιν νδεγψλ θιάζεο απφ 651 έσο 750cc
3) Έπαζιν νδεγψλ θιάζεο πάλσ απφ 751cc
4) Έπαζιν νδεγψλ SSV
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH
3.1 πλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο
2,15 ρικ
3.2 χλνιν ρηιηνκέηξσλ αγψλα
8,6
3.3 Αξηζκφο ζθειψλ
4
3.4 Σν θάζε ζθέινο απνηειείηαη απφ κία δηαδξνκή κήθνπο 2,15ρικ κε αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκφ. Απφ ηα 4 πεξάζκαηα ζα κεηξήζνπλ ηα 3 θαιχηεξα
ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα . Η εθθίλεζε & o ηεξκαηηζκφο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζηα 4 ζθέιε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ ηεξκαηίζεη ζε έλα
ζθέινο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα ππφινηπα εθηφο θαηάηαμεο
APΘPO 4 - ΓEKTA AYTOKINHTA
4.1 Ορήκαηα Οκάδσλ N, Α, Ε, R & Θζηνξηθψλ ησλ θιάζεσλ έσο 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc θαη πάλσ απφ 2001cc
4.2 Ορήκαηα ηεο Καηεγνξίαο 4Υ4 (Σ1, Σ2, Σ3, Σ8 θαη ΣΖ1)
4.3 Ειιεληθέο Υσκάηηλεο Φφξκνπιεο
4.4 Ορήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ ΘΣΟΡΘΚΩΝ (Παξάξηεκα Κ)
4.5 Ορήκαηα Καηεγνξίαο SSV
4.6 Crosskart ησλ θιάζεσλ έσο 650cc, απφ 651 έσο 750cc θαη πάλσ απφ 751cc
ΑΡΘΡΟ 5 – ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
5.1 Γίλεηαη δεθηφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή αγσληδνκέλνπ ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε
αγψλεο Αηνκηθήο Υξνλνκέηξεζεο.
5.2 Aλ ζαλ δηαγσληδφκελνο αλαθέξεηαη λνκηθφ πξφζσπν ή εθφζνλ απηφο δελ επηβαίλεη ζην απηνθίλεην θάζε ππνρξέσζή ηνπ βαξαίλεη απφιπηα,
αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγφ πνπ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο.
5.3 Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ζην απηνθίλεην ζα επηβαίλεη κφλνλ ν νδεγφο.
5.4 ηνπο αγψλεο Υσκάηηλεο Αηνκηθήο Υξνλνκέηξεζεο απηνθηλήησλ ηεο ίδηαο εκέξαο ν ίδηνο νδεγφο κπνξεί λα δειψζεη ζπκκεηνρή ζε δχν ην πνιχ
δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ απηνθίλεην, ππφ ηνλ φξν φηη δελ γίλεηαη θνηλφο αγψλαο γηα ηηο νκάδεο πνπ επηζπκεί λα
ζπκκεηάζρεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη κε ην ίδην απηνθίλεην, ηφηε, ζε θάζε αγψλα, ην απηνθίλεηφ ηνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη
πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο.
5.5 Tν ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα αγσληζηηθή ζπλάληεζε ζε δχν νκάδεο, κε δηαθνξεηηθφ νδεγφ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ γίλεηαη
θνηλφο αγψλαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δειψλεηαη κε ρσξηζηή δήισζε ζπκκεηνρήο.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΓHΛΩEI ΤΜΜΔΣΟΥΖ - EΓΓPAΦE
6.1 Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγψλα νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα:
Κροκιδά 11,20100 Κόρινθος ,ηηλ& fax 2741072998, email: info@alak.gr έως Παξαζθεπή 31 Μαξηίνπ 2017 & ψξα 20.00
Η δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη : Παραζκεσή 31 Μαρηίοσ & ώρα 20.00.
6.2 Eάλ ε δήισζε έρεη ζηαιεί κε fax ηφηε ε πξσηφηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ νξγαλσηή ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν.
6.3 Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε
δηαγσληδφκελνπ/ζπκκεηέρνληα ή νδεγνχ γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο ιφγνπο άξλεζήο ηεο (ΕΑΚ Άξζξν 74).
Η απφξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο ην αξγφηεξν εληφο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο κέξαο κεηά ην θιείζηκν ησλ
εγγξαθψλ.
6.5 Η νξγαλσηηθή επηηξνπή δελ ζα δερζεί πεξηζζφηεξεο απφ 60 ζπκκεηνρέο
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH
7.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη σο εμήο :
Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε δηαβάζκηζή ηνπο, αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα εγθχθιην ηεο ΕΠΑ ζηα:
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα 80€ ( κε ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε) θαη ζηα 160€ (ρσξίο ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε)
7.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ νιφθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο.
7.3 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ:
7.3.1 ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή.
7.3.2 ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγψλαο.
7.3.3 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγψλαο.
7.3.4 Σο παπάβολο ζςμμεηοσήρ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεπίπηωζη αποκλειζμού ηος αςηοκινήηος λόγω ηεσνικού πποβλήμαηορ
ζηον Απσικό Σεσνικό Έλεγσο.
7.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ/αγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε
απηή ηζρχεη απφ ηελ ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παχεη δε λα ηζρχεη κε ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ή ηε ιήμε ηεο δνθηκαζίαο, ή ηελ εγθαηάιεηςε
ηεο πξνζπάζεηαο, ή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
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ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ειεχζεξε είζνδνο γηα 2 κέιε ηεο νκάδαο ζηνλ ρψξν ησλ Pits ηνπ νδεγνχ. Oη αλσηέξσ
ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηα δηαθξηηηθά πνπ ηνπο έρνπλ δηαηεζεί απφ ηελ νξγάλσζε θαη λα ηα
θνξνχλ ζε επδηάθξηην ζεκείν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηα (PITS), κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ηνπ νδεγνχ.
Κάζε αγσληδφκελνο δηθαηνχηαη 2 θάξηεο VIP.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΓIAΦHMIEI
8.1 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ
Επηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο λα ηνπνζεηνχλ νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε πάλσ ζηα απηνθίλεηα ηνπο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
 ε δηαθήκηζε θαπλνχ ή πξντφλησλ θαπλνχ απαγνξεχεηαη απφ ηελ Ειιεληθή λνκνζεζία.
 λα κελ αληηβαίλεη ηνπο Νφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΕΠΑ.
 λα κελ είλαη πξνζβιεηηθέο.
 λα κελ έρνπλ ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ πεξηερφκελν.
8.2 Σοποθέηηζη ηαινιών
Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιχ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξκπξίδ, εθφζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ.
Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο ηαηλίαο θάξδνπο 15 cm ην πνιχ ζην πίζσ παξκπξίδ.
8.3 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εκηδηαθαλνχο δηαθήκηζεο ζην πίζσ παξκπξίδ (one way vision).
8.4 Τποσπεωηική διαθήμιζη
Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ νξγαλσηψλ.
8.5 Πποαιπεηική Γιαθήμιζη
8.5.1 Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα απαηηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ επηπιένλ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε. Εάλ έλαο ζπκκεηέρσλ αξλεζεί απηή ηε
δηαθήκηζε, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ δελ κπνξεί λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην.
8.5.2 ε πεξίπησζε πνπ ε πξναηξεηηθή δηαθήκηζε, αθνξά θαηαζθεπαζηή απηνθηλήησλ, ειαζηηθά, θαχζηκα ή ιηπαληηθά, ν νξγαλσηήο δελ κπνξεί
λα απαηηήζεη απφ ηνλ αγσληδφκελν / ζπκκεηέρνληα απμεκέλν παξάβνιν ζπκκεηνρήο, εάλ ν αγσληδφκελνο ηελ αξλεζεί.
Η προαιρεηική διαθήμιζη ηοσ αγώνα είναι
8.5.3 Εάλ ε πξναηξεηηθή δηαθήµηζε αλαθνηλσζεί µε δειηίν πιεξνθνξηψλ θαη αληηβαίλεη µε ηε δηαθήµηζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, ν ζπµµεηέρσλ
µπνξεί λα αξλεζεί απηή ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ρσξίο λα πιεξψζεη επηπιένλ παξάβνιν.
8.5.4 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνδέρνληαη ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ Οξγαλσηή ζα πξέπεη ΤΠΟΥΡΕΩΣΘΚΑ λα θξαηήζνπλ θελφ ηνλ ζρεηηθφ
ρψξν.
Η ζέζε ηεο πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο είλαη ζηα δχν κπξνζηηλά θηεξά. Οη δηαζηάζεηο απηήο είλαη 25 εθ. Υ 15 εθ. πεξίπνπ. Η ζέζε ηεο
πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο γηα ηα Crosskart θαη buggies είλαη ειεχζεξε.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΟΝΟΜΑ ΟΓΖΓΟΤ
9.1 Απιθμοί ζςμμεηοσήρ πόπηαρ
Κάζε νδεγφο ζα εθνδηαζζεί απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δχν αξηζκνχο ζπκκεηνρήο γηα ηηο κπξνζηηλέο πφξηεο κήθνπο 70cm θαη χςνπο
20cm. Κάζε ηέηνην παλψ ζα πεξηιακβάλεη κία καχξε καη επηθάλεηα γηα ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο.
Κάζε παλψ ζα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ζηε κπξνζηηλή άθξε θάζε κπξνζηηλήο πφξηαο, κε ηνλ αξηζκφ κπξνζηά (ζηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ).
9.2 Απιθμοί ζςμμεηοσήρ σωμάηινων θοπμοςλών, buggies και Crosskart
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ησλ ρσκάηηλσλ θνξκνπιψλ θαη ησλ Crosskart ζα είλαη 3 απηνθφιιεηα δηαζηάζεσλ 25εθ.Υ25εθ. ελψ νη αξηζκνί
ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ ειάρηζην χςνο 15εθ. θαη ειάρηζην πάρνο 1.5 εθ.
Οη αξηζκνί απηνί ζα ηνπνζεηνχληαη δεμηά θαη αξηζηεξά πίζσ απφ ηνλ νδεγφ. Σν ηξίην απηνθφιιεην κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί είηε κπξνζηά απφ ηνλ νδεγφ ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο είηε ζηελ νξνθή.
9.3 Όνομα οδηγού
Σν φλνκα ηνπ νδεγνχ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηα δχν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελν ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρήο θαη πξέπεη λα είλαη
επθξηλψο γξακκέλν.
- πληζηάηαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επθξηλήο γξαθή, “HELVETICA”. Σν πξψην γξάκκα θεθαιαίν θαη ηα ππφινηπα κηθξά (πεδά).
- ε ιεπθφ ρξψκα κε δηαθαλέο θφλην.
- Ύςνο γξακκάησλ 5cm θαη πάρνο απφ 0,7 έσο 1.5cm.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΣΟΜΗΚΑ ΤΝΔΡΓΔΗΑ (PITS)
Σνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειν ρψξν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Oξγαλσηή.
10.1
Kάζε αγσληδφκελνο κπνξεί λα νξγαλψζεη ην αηνκηθφ ηνπ ζπλεξγείν (PIT) πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο, κεραληθή βνήζεηα θαη
αλεθνδηαζκφ κε θαχζηκα, ζε ρψξν πξνθαζνξηζκέλν απφ ηνλ Oξγαλσηή.
10.2
ε θάζε PIT πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά θαη έηνηκνη γηα ρξήζε 2 θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπιάρηζηνλ 8
θηιψλ, ή αληίζηνηρνπ επηηξεπφκελνπ πιηθνχ θαη πνζφηεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη πνηλή απφ ηνπο Αγσλνδίθεο πνπ κπνξεί λα
θηάζεη ζηνλ απνθιεηζκφ.
APΘPO 11 - METPA AΦAΛEIA
Σα μέηπα αζθαλείαρ ηος αγωνιζηικού αςηοκινήηος θα είναι ζύμθωνα με όζα πποβλέπονηαι από ηοςρ ανηίζηοισοςρ ηεσνικούρ κανονιζμούρ
ηων Ομάδων/Καηηγοπιών.
11.1
Δελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αλαγλσξηζηηθφ γχξν θαη ηνπο ρξνλνκεηξεκέλνπο γχξνπο ζε νπνηνδήπνηε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη
ζχκθσλν κε ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΕΠΑ θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Επίζεο δελ ζα δνζεί εθθίλεζε ζηνλ αγψλα, κεηά απφ απφθαζε ησλ
Αγσλνδηθψλ, ζε νδεγφ ν νπνίνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλσκαιία ή αηχρεκα ή πνπ ην απηνθίλεηφ ηνπ έρεη θαηαζηεί
επηθίλδπλν.
11.2
Η νξζή θαη πιήξεο εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο (θξάλνο, θφξκα, δψλε, ππξφζβεζε θνθ.) ειέγρεηαη ζηελ έμνδν ησλ PITS απφ Σερληθφ
Έθνξν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηα παξαπάλσ, ν ειεγθηήο Σερληθφο Έθνξνο έρεη δηθαίσκα, ελεκεξψλνληαο ηνλ Αιπηάξρε, λα
απαγνξεχζεη πξνζσξηλά ηελ έμνδν απφ ηα PITS, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή / θαη πξνβιεκάησλ.
11.3
Όινη νη νδεγνί, πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα θέξνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο πνπ αλαθέξεη ν
ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο. Απηά πεξηιακβάλνπλ εγθεθξηκέλα: θφξκα, καθξηά εζψξνπρα, θάιηζεο κπαιαθιάβεο, γάληηα θαη παπνχηζηα.
11.4
Όινη νη νδεγνί (εθηφο απφ ηνπο νδεγνχο Crosskart) πξέπεη λα θέξνπλ ζχζηεκα FHR. πληζηάηαη ζηνπο νδεγνχο ησλ Crosskart λα θέξνπλ
επίζεο ζχζηεκα FHR, άιισο είλαη ππνρξεσηηθφ λα θνξνχλ θνιάξν ηχπνπ θαξη (neck support).
11.5
Όινη νη νδεγνί πξέπεη λα θνξνχλ εγθεθξηκέλα θξάλε ηχπνπ FIA8859-2015, FIA8860-2010, FIA8858-2010, FIA8860-2004, SNELL SA2015,
SNELL SA2010, SNELL SA2005, , SFI 31.1A 31.2A, BS6658 Type A/FR, BS6658-85 Type A. Σα θξάλε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, ρσξίο ζεκάδηα πξφζθξνπζεο ή δεκηάο. Επίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ κπιε ηαηλία πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα
αγψλεο. Πξνζνρή επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζηελ άξηζηε εθαξκνγή ηνπ θξάλνπο θαη ζην ζσζηφ δέζηκν.
11.6
Οη νδεγνί ησλ Crosskart επηηξέπεηαη λα θνξνχλ αλνηθηά θξάλε κε ηελ ρξήζε γπαιηψλ ηχπνπ κνηνθξφο.
11.7
Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα απαγνξεχεηαη ε παξνρή εμσηεξηθήο βνήζεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο) απφ νπνηνλδήπνηε, εθηφο
απφ απηήλ πνπ πξνζθέξεηαη κέζα ζηνλ ρψξν ησλ Pits απφ ηνπο κεραληθνχο θάζε αγσληδνκέλνπ. Eπίζεο, κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο
απαγνξεχεηαη ην ζπξψμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ νδεγφ ηνπ ή απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ.
11.8
Aπαγνξεχεηαη ε αιιαγή ή ε επηδηφξζσζε ηξνρνχ θαηά ηε δηαδξνκή. Eπηηξέπεηαη κφλν ζηνλ ρψξν ησλ αηνκηθψλ ζπλεξγείσλ (PIT). H
παξάβαζε ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα.
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ε πεξίπησζε βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ην απηνθίλεην πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηειείσο έμσ απφ ηελ πίζηα. Mφλν ζ’ απηήλ ηελ
πεξίπησζε κπνξεί ν νδεγφο λα δηνξζψζεη ηε βιάβε κε ηα κέζα πνπ έρεη ζην απηνθίλεηφ ηνπ. Kάζε βνήζεηα απφ ηξίην άηνκν επηθέξεη ηνλ
απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απηνθίλεην βγεη απφ ηελ πίζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα πξέπεη λα μαλακπεί απφ ζεκείν πνπ λα βξίζθεηαη
πιεζηέζηεξα ζε απηφ ηεο εμφδνπ. H επαλείζνδνο ζηελ πίζηα γίλεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα ηνπ πιεζηέζηεξνπ θξηηή ηεο πεξηνρήο. Eάλ ν θξηηήο
βξίζθεηαη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ην ζεκείν εμφδνπ, ε άδεηα απηή κπνξεί λα δνζεί κε ζρεηηθφ ζήκα κε ηα ρέξηα ηνπ. Παξάβαζε ησλ
αλσηέξσ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ αγψλα, κε απφθαζε ησλ Aγσλνδηθψλ.
Γηα φπνηα παξάβαζε δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλε πνηλή παξαπάλσ, αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο πνπ κπνξεί λα επηβάινπλ πνηλέο πνπ
κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα.
Ζ παπακολούθηζη όλων ηων ενημεπώζεων ηων οδηγών είναι ςποσπεωηική. Ζ μη παπακολούθηζη μποπεί να επιθέπει ηον
αποκλειζμό από ηον αγώνα.

ΓIEΞAΓΩΓH TOY AΓΩNA
ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΗΡΑ EKKINHH
12.1
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ειεχζεξα απφ ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθψλ

12.2

Η εθθίλεζε δίλεηαη κε ηε ζεηξά ησλ αξηζκψλ ζπκκεηνρήο, δειαδή ην κηθξφηεξν λνχκεξν μεθηλά πξψην Αιιαγή απηήο ηεο ζεηξάο κπνξεί λα
γίλεη κε απφθαζε ησλ Αγσλνδηθψλ κφλν ακέζσο κεηά ηνλ Αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν, ε νπνία θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο αγσληδφκελνπο καδί
κε ηελ αλάξηεζε ηνπ πίλαθα εθθηλνχλησλ.
ε πεξίπησζε πνπ έλα απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη απφ δχν νδεγνχο, ν Oξγαλσηήο θξνληίδεη ψζηε νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ πξψηνπ απφ
ηνλ δεχηεξν νδεγφ λα επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία
ζρεκαηίδνληαο έλα «Υ» ηνλ αξηζκφ πνπ δελ δηαγσλίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΔΚΚΗΝΖΖ-ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ
13.1
Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε θσηνθχηηαξα ζε εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Η εθθίλεζε ζα δίλεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ή ην βνεζφ ηνπ γηα
θάζε έλα απηνθίλεην ρσξηζηά θαη ν ηεξκαηηζκφο ζα γίλεηαη Flying
13.2
H ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην ρψξν επηζθεπψλ απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20 ρικ/ψξα.
13.3
Μεηά ηελ πηψζε ηεο ζεκαίαο ηεξκαηηζκνχ θάζε απηνθίλεην ζα κεηψλεη ηελ ηαρχηεηά ηνπ θαη ζα νδεγείηαη ζην ρψξν ησλ Pits. Εθεί ζα
παξακέλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ ζθέινπο, εθηφο αλ ληνπκπιάξεηαη απφ άιιν νδεγφ. Οδεγφο πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη απνθιείεηαη απφ ηνλ
αγψλα.
13.4
Αλ ζε θάπνην απηνθίλεην ππάξρεη ηερληθή έλζηαζε ηφηε ζε απηφ δελ επηηξέπεηαη θακία αθαίξεζε, κεηαηξνπή, πξνζζήθε ή αλεθνδηαζκφο, κε
πνηλή απνθιεηζκνχ.
13.5
Αλ ην απηνθίλεην ζην νπνίν έρεη γίλεη ηερληθή έλζηαζε ληνπκπιάξεηαη, ηφηε νη Αγσλνδίθεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Επηθεθαιήο Σερληθφ Έθνξν
θξνληίδνπλ ψζηε λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα, κφλν αλ δηαζθαιηζηεί ε αδπλακία επέκβαζεο (ζθξάγηζε θιπ) θαη ε ζπγθάιπςε
ηπρφλ ειιείςεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο. Ο έιεγρνο γηα ηελ ηερληθή έλζηαζε ζα γίλεη κεηά ην ηέινο φισλ ησλ ζθειψλ, εθηφο εάλ κπνξεί
λα γίλεη πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ ληνπκπιάξνληα νδεγνχ. .
ΑΡΥΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΠOINE
ΑΡΘΡΟ 14 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΡΥΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
14.1 Σα απηνθίλεηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ Αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν απφ εθπξφζσπν ηεο νκάδαο.
14.2 ηνλ Αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ έλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ FHR
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
14.3 Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηνπο Σερληθνχο Εθφξνπο ην πιήξσο επηθπξσκέλν δειηίν αλαγλψξηζεο θαη ην Δειηίν Σερληθήο
Σαπηφηεηαο (ΔΣΣ). Σν ΔΣΣ ζθξαγίδεηαη απφ ηνπο Σερληθνχο Εθφξνπο θαη φρη ηε Γξακκαηεία ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο.
14.4 H εθπξφζεζκε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηελ απαγφξεπζε εθθίλεζεο ζηνλ αγψλα
εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί απφ ηνπο Aγσλνδίθεο.
14.5 Γηα λα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο
πνπ πξνβιέπνληαη. Επίζεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε δχν θαζξέπηεο νπηζζνπαξαηήξεζεο. Όια ηα θηλεηά εμαξηήκαηα πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζην απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά ζηεξεσκέλα.
14.6 πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην απηνθίλεην ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
14.7 Ο αγσληδφκελνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα νθείιεη λα θέξεη πάλσ ζην απηνθίλεηφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ πίζσ πηλαθίδα θπθινθνξίαο ηνπ
απηνθηλήηνπ (Τπνπξγείνπ, ή αγσληζηηθέο ή Θζηνξηθέο) εμαηξνπκέλσλ ησλ Crosskart.
14.8 Γηα ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ Αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν βιέπε θαη εγθχθιην 2, ζέκα ΘΘΘ.
- Αγσληζηηθή άδεηα (Δειηίν Αζιεηνχ) θαη δίπισκα νδεγνχ
- Αγσληζηηθή άδεηα ζπκκεηέρνληνο (γηα κε πξνζσπηθέο ζπκκεηνρέο)
- Επίζεκα έγγξαθα αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο, εμνπζηνδφηεζε κε ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ ηδηνθηήηε βεβαησκέλνπ απφ
ηελ αζηπλνκία, Δειηίν Σερληθήο Σαπηφηεηαο απηνθηλήηνπ, homologation θ.ιπ.). Αλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο, πξέπεη λα
πξνζθνκηζηεί ην βηβιίν ηεο ΕΘΕΑ, ην νπνίν ζα ζθξαγίδεη ε γξακκαηεία.
- Ο θπβηζκφο ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα
εθδίδνληαη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο.
- Απαγοπεύονηαι ΑΤΣΖΡΑ οι πινακίδερ ΓΟΚ και Μ.
- Iαηξηθέο βεβαηψζεηο (γηα αιινδαπνχο αγσληδφκελνπο)
- Σπρφλ ειιείςεηο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο
ΔΝΣΑΔΗ – ΔΦΔΔΗ – KATATAΞEI – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15 – ENTAEI KAI EΦEEI
15.1 Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 171 θαη επφκελα) θαη ππνβάιινληαη σο εμήο:
15.1.1 ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή δηαγσληδνκέλνπ ην αξγφηεξν κηζή ψξα (30’) κεηά ηε ιήμε ηνπ Αξρηθνχ Σερληθνχ Ειέγρνπ.
15.1.2 ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ην αξγφηεξν δέθα πέληε ιεπηά (15’) κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα θάζε νκάδαο ή θαηεγνξίαο απηνθηλήησλ.
15.1.3 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαηαηάμεηο κέζα ζε κηζή ψξα (30’) ψξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ
φπσο θαη φπνπ πξνβιέπεη ν πκπιεξσκαηηθφο Καλνληζκφο ηεο αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο.
15.1.4 Oη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Aιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην παξάβνιν έλζηαζεο.
15.1.5 Tν παξάβνιν έλζηαζεο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην πνζφ ζπκκεηνρήο. Oη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη απφ ηνπο Aγσλνδίθεο. Tν παξάβνιν ηεο
έλζηαζεο επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
15.2 Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 181). Tν παξάβνιν ηεο έθεζεο είλαη ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ
παξαβφινπ ζπκκεηνρήο, θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξφζεζεο άζθεζεο έθεζεο θαη δελ επηζηξέθεηαη αλ ηειηθά ε έθεζε δελ ππνβιεζεί.
APΘPO 16 – KATATAΞH
16.1
Απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ κεηά ην πέξαο θαη ησλ ηεζζάξσλ ζθειψλ ηνπ αγψλα. Γηα λα ζεσξεζεί φηη ηεξκάηηζε έλαο αγσληδφκελνο ζα
πξέπεη λα ηεξκαηίζεη θαη ζηα ηέζζεξα ζθέιε ηνπ αγψλα.
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1 Αγψλαο TRC & DGC
16.2
16.3

Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Χωμάτινησ Ατομικήσ Χρονομζτρηςησ

Απνηέιεζκα γηα θάζε αγσληδφκελν δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ ζθειψλ ηνπ αγψλα, ζπλ ηηο ηπρφλ πνηλέο πνπ
εθθξάδνληαη ζε ρξφλν.
ηελ πεξίπησζε πνπ δχν νδεγνί ηζνβαζκήζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγψλα, ηφηε ε ηζνβαζκία ιχλεηαη ππέξ απηνχ πνπ ζην πξψην ζθέινο έθαλε
θαιχηεξν ρξφλν θαη εάλ θαη εθεί είραλ ηνλ ίδην ρξφλν ηφηε παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επφκελνο παίξλεη ηε κεζεπφκελε.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ AΠOTEΛEMATΩΝ
H αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη 30’ ιεπηά κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ
αγψλα ηελ Κύριακή 9 Απριλίοσ 2017 και ώρα 16:30 ζην Δηαδξφκηνπ παζνβνπλίνπ
APΘPO 18 – ΒΡΑΒΔΗΑ-ΚΤΠΔΛΛΑ
Γενική Καηάηαξη
ηνπο 3 πξψηνπο Γεληθήο Καηάηαμεο Κχπειια Κιάζεσλ Ν – Α – Ε – R – Θζηνξηθά
Κλάζειρ
ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο έσο 1400cc νκάδσλ Ν – Α – Ε – R – Θζηνξηθά απνλέκνληαη θχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο απφ 1401 – 1600cc νκάδσλ Ν – Α – Ε – R – Θζηνξηθά απνλέκνληαη θχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο απφ 1601 – 2000cc νκάδσλ Ν – Α – Ε – R – Θζηνξηθά απνλέκνληαη θχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο πάλσ απφ 2001cc νκάδσλ Ν – Α – Ε – R – Θζηνξηθά απνλέκνληαη θχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θιάζεο φισλ ησλ νκάδσλ Ν, Α, Ε, R θαη Θζηνξηθά απνλέκνληαη θχπειια εθφζνλ ζηνλ αγψλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5
απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θχπειιν κφλν ζηνλ
πξψην.
Οσήμαηα ηηρ Καηηγοπίαρ 4Υ4 (Σ1, Σ2, Σ3, Σ8 και TΕ1)
ηνπο 3 πξψηνπο απνλέκνληαη θχπειια εθφζνλ ζηνλ αγψλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη
θχπειια ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θχπειιν κφλν ζηνλ πξψην
Οσήμαηα ηηρ καηηγοπίαρ SSV
ηνπο 3 πξψηνπο απνλέκνληαη θχπειια εθφζνλ ζηνλ αγψλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια
ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θχπειιν κφλν ζηνλ πξψην.
Υωμάηινερ Φόπμοςλερ
ηνπο 3 πξψηνπο απνλέκνληαη θχπειια εθφζνλ ζηνλ αγψλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια
ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θχπειιν κφλν ζηνλ πξψην.
Crosskart
ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο έσο 650cc απνλέκνληαη θχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο απφ 651 έσο 750cc απνλέκνληαη θχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο πάλσ απφ 751cc απνλέκνληαη θχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θιάζεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ απνλέκνληαη θχπειια εθφζνλ ζηνλ αγψλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ
εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θχπειιν κφλν ζηνλ πξψην.
ΑΡΘΡΟ 19 - AΠONOMH
H απνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κσριακή 9 Απριλίοσ , ώρα 17.00 ζηο Διαδρόμιο Σπαθοβοσνίοσ
Ο νδεγφο πνπ θαηαηάζζεηαη θαη βξαβεχεηαη, είλαη ππνρξεσηηθφ λα παξεπξίζθεηαη ζηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ εθάζηνηε αγψλα. ε πεξίπησζε απνπζίαο
ηνπ απφ ηελ ηειεηή απνλνκήο ζα παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.
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