ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
O 3oσ αγϊνασ του Επάκλου TRC κα διοργανωκεί από τθν ΛΕΧΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΠΑΡΣΗ ςε ςυνεργαςία
με τθν ΑΛΑΚορινκίασ ςτθ περιοχι των ΚΑΡΤΩΝ του ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ ςτισ 2 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017.
Πρόκειται για ζναν νζο χϊρο που ολοκλθρϊκθκε με τθν ςτιριξθ του Διμου πάρτθσ , του Σοπικοφ
υμβουλίου των Καρυϊν , των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων , αλλά και όλθσ τθσ κοινωνίασ του
πανζμορφου χωριοφ των Καρυϊν .
Η ζκταςθ 400 ςτρεμμάτων παραχωρικθκε για τθν διοργάνωςθ των αγϊνων Επάκλου TRC και θ Λ.Α..
δθμιοφργθςε μια εξαιρετικι διαδρομι μικουσ 2 χλμ. και φάρδοσ 10 μζτρα.
Με εξαιρετικό οδόςτρωμα και με ςτόχο τθν αςφάλεια αγωνιηομζνων και κεατϊν θ Λ.Α.. ευελπιςτεί ςε
ζναν καλό αγϊνα .
Η διαδρομι ζχει όλων των μορφϊν ςτροφζσ , είναι αρκετά γριγορθ ςε οριςμζνα ςθμεία τθσ , αλλά και
αρκετά τεχνικι ςε κάποια άλλα .
Ο κεατισ λόγω τθσ μορφολογίασ του χϊρου , ζχει τθν δυνατότθτα να βλζπει τα αγωνιςτικά αυτοκίνθτα
κακϋ όλθ τθν διάρκεια του αγϊνα από αςφαλι ςθμεία .
Σα αγωνιςτικά κα ξεκινοφν από ςτάςθ και όταν το πρϊτο αυτοκίνθτο είναι ςτθ μζςθ τθσ διαδρομισ κα
ξεκινά το επόμενο .
Η εκκίνθςθ του αγϊνα είναι εκτόσ διαδρομισ με αποτζλεςμα , τθν ςτιγμι που ολοκλθρϊνει π.χ. το Νο 1
τθν προςπάκεια των δφο γφρων ( δθλ. 3,75 χλμ. ) και το Νο 2 είναι ιδθ μζςα ςτθν διαδρομι να παίρνει
εκκίνθςθ το Νο 3 κ.ο.κ.
Ο αγϊνασ κα ολοκλθρωκεί ςε δφο ςκζλθ , από δφο γφρουσ ςε κάκε ςκζλοσ και για τθν βακμολογία και
τθν κατάταξθ των αγωνιηομζνων κα μετροφν οι χρόνοι και των 4 περαςμάτων.
Εάν ζνασ οδθγόσ εγκαταλείψει ςτο πρϊτο ςκζλοσ ζχει τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο δεφτερο ςκζλοσ
αλλά εκτόσ χρόνου κατάταξθσ.
Ο Σεχνικόσ ζλεγχοσ κα γίνει το άββατο 2 ΙΟΤΛΙΟΤ ςτο χϊρο του αγϊνα και όλεσ οι πλθροφορίεσ
βρίςκονται ςτον υμπλθρωματικό Κανονιςμό του Αγϊνα.

