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ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Όνοµα θεζμού :

Hellenic Time Trial Challenge 2017
Γοκιμαζία αηοµικήρ σπονοµέηπηζηρ αςηοκινήηων

1.2 Πεπιγπαθή αγώνα:
Γηνξγάλσζε αγώλσλ µε ηε µνξθή πξσηαζιήµαηνο.
Σα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπµµεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζµέλα ζε θαηεγνξίεο θαη θιάζεηο.
Οη ζπµµεηέρνληεο ζα δηαγσλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ αλά ηξηάδεο ή ηεηξάδεο, αλάινγα µε
ηνλ ζπγθεθξηµέλν αγώλα.
Ο αγώλαο ζα απνηειείηαη από δύν (2) μερσξηζηά ζθέιε, ηα νπνία ζα έρνπλ αλεμάξηεηε βαζµνινγία ην
θάζε έλα.
Κάζε απηνθίλεην ζα εθηειεί ζε θάζε ζθέινο, έλαλ (1) ειεύζεξν θαη πέληε (5) ρξνλνµεηξεµέλνπο γύξνπο. Γηα
ηελ βαζµνινγία ηνπ θάζε ζθέινπο ζα πξνζµεηξά ν ζπλνιηθόο ρξόλνο ησλ ρξνλνµεηξεµέλσλ γύξσλ θαη ζα
ιαµβάλεηαη ππ’ όςηλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη γηα ηελ θιάζε ζηελ νπνία δηαγσλίδεηαη.
Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο εµέξαο ζα πξνζηίζεηαη ε βαζµνινγία ησλ δύν ζθειώλ.
εθθίλεζε ζα δίλεηαη ελ θηλήζεη (flying) µε ηε ζπµπιήξσζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ γύξνπ ζηελ αθεηεξία.
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηα απηνθίλεηα ζα εθθηλνύλ µε ρξνληθή δηαθνξά µεηαμύ ηνπο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
αιπηάξρε, ζε ζρέζε µε ην µήθνο ηεο δηαδξνµήο.
Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο.

1.3 Ηµεποµηνία & ηόπορ διεξαγωγήρ ηος αγώνα
ύµθσλα µε ην πξόγξαµµα.

1.4 Σπόπορ διεξαγωγήρ ηος αγώνα
Όπσο ζηελ πεξηγξαθή.
ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο ηελ ίδηα εµέξα µε αγώλα ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήµαηνο Σαρύηεηαο ή
αλαιόγσο ην µήθνο ηεο πίζηαο ή ηνλ δηαζέζηµν ρξόλν, ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ ζε αξηζµό νη
γύξνη.

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
2.1
Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ε λνµηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε αγσληζηηθή άδεηα δηαγσληδόµελνπ ε
αγσληδόµελνπ θαηεγνξίαο C θαη θαηέρεη έγθπξν δειηίν αζιεηή, ζύµθσλα µε ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΑΔΔΠΑ.
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2.2
Κάζε νδεγόο µπνξεί λα ζπµµεηέρεη ην µέγηζην ζε δύν (2) θαηεγνξίεο-θιάζεηο. Κάζε απηνθίλεην µπνξεί
λα ζπµµεηέρεη, µε δηαθνξεηηθό νδεγό, ζηελ ίδηα θιάζε έσο δύν (2) θνξέο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΔΓΓΡΑΦΔ
3.1
Όπνηνο επηζπµεί λα ζπµµεηέρεη ζηνλ αγώλα, νθείιεη λα ζπµπιεξώζεη ηε δήισζε ζπµµεηνρήο θαη λα
ηελ ππνβάιεη ζηε γξαµµαηεία ηεο εθδήισζεο ζηα ζεµεία θαη ηνλ ρξόλν πνπ αλαθνηλώλνληαη. Οη
ζπµµεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ ζπµµεηάζρεη ζε πξνεγνύµελν αγώλα ηνπ ζεζµνύ µέζα ζηε ρξνληά,
πξέπεη µαδί µε ηε δήισζε ζπµµεηνρήο λα πξνζθνµίζνπλ θσηνηππίεο, ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο θαη ηεο εηήζηαο αγσληζηηθήο αδείαο. ε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην δελ είλαη ζην όλνµα
ηνπ ζπµµεηέρνληα, πξέπεη λα πξνζθνµηζηεί θαη ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ηνπ ηδηνθηήηε επηθπξσµέλε από
αζηπλνµηθό ηµήµα ή Κ.Δ.Π., ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη όηη ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη µέξνο ζηνλ
ζπγθεθξηµέλν αγώλα.
Σα παξαπάλσ έγγξαθα ζα θξαηεζνύλ ζε θσηναληίγξαθν ζηελ γξαµµαηεία ηνπ αγώλα.

3.2
Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
απηό πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζµό ηνπ αγώλα. Ο δηαγσληδόµελνο µπνξεί όµσο λα αληηθαηαζηήζεη ην
απηνθίλεην πνπ δήισζε µε άιιν ηεο ίδηαο θιάζεο, µέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο.

3.3
Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο έλα απηνθίλεην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία πνπ έρεη
εγγξαθεί, ην απηνθίλεην απηό µπνξεί µεηά από πξόηαζε ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ θαη απόθαζε αγσλνδίθε,
λα µεηαθεξζεί ζηελ θαηεγνξία-θιάζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ή λα µελ γίλεη απνδεθηό.
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσµα, µε ηε ζύµθσλε γλώµε ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ (άξζξν 74 ηνπ
ΔΑΚ), λα αξλεζεί εγγξαθή νπνηνπδήπνηε ζπµµεηέρνληα θαη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιόγνπο άξλεζεο.
απόξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόµελν ην αξγόηεξν 24 ώξεο µεηά ην θιείζηµν ησλ
εγγξαθώλ.

3.4
Η ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπµµεηνρήο ζεµαίλεη απηόµαηα όηη ν ζπµµεηέρσλ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα
ηνλ θαλνληζµό ηνπ ζεζκνύ θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσµέλεο από ηνλ ΓΑΚ θαη ΔΑΚ δσζηδηθίεο,
ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέµα πνπ αθνξά ηνλ αγώλα.

3.5
Όια ηα ζπµµεηέρνληα ζηνλ αγώλα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζζνύλ µε ηνλ νδεγό ηνπο ή θάπνην
εθπξόζσπό ηνπ ζηνλ πξνβιεπόµελν έιεγρν εμαθξίβσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόγξαµµα ηνπ αγώλα.
H εθπξόζεζµε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ε νπνία µπνξεί λα θζάζεη µέρξη θαη
ηελ απαγόξεπζε εθθίλεζεο ζηνλ αγώλα εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ ζα θξηζεί από
ηνπο αγσλνδίθεο.

3.6
Σελ ώξα ηνπ Σερληθνύ Διέγρνπ θάζε αγσληδόµελνο πξέπεη λα θέξεη ηα πξσηόηππα έγγξαθα ηνπ
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απηνθηλήηνπ, άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο (πνιηηηθέο, αγσληζηηθέο ή
ηζηνξηθνύ νρήµαηνο).

3.7
Γηα λα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εγθαηεζηεµέλα θαη ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία ηα ζπζηήµαηα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη. Δπίζεο ηα νρήµαηα πξέπεη λα είλαη
εθνδηαζµέλα µε δύν θαζξέθηεο νπηζζνπαξαηήξεζεο.

3.8
πµπιεξσµαηηθνί έιεγρνη µπνξνύλ λα γίλνπλ ζην απηνθίλεην ζε νπνηαδήπνηε ζηηγµή πξηλ ηελ εθθίλεζε
ηνπ αγώλα.

3.9
O αγσληδόµελνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη ησλ επηζήµσλ δνθηµώλ νθείιεη λα θέξεη πάλσ ζην
απηνθίλεηό ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ πίζσ πηλαθίδα θπθινθνξίαο (Τπνπξγείνπ, αγσληζηηθέο ή ηζηνξηθέο).

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
4.1
Σν παξάβνιν ζπµµεηνρήο νξίδεηαη ζε 100,00 Δπξώ.

4.2
Η δήισζε ζπµµεηνρήο δεν γίλεηαη δεθηή:
Δάλ δελ είλαη ππνγεγξαµµέλε από ηνλ ζπµµεηέρνληα.
Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπµµεηνρήο ή απόδεημε θαηάζεζεο απηνύ ζηνλ ηξαπεδηθό
ινγαξηαζµό πνπ ππνδεηθλύεηαη.
Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (άδεηα νδήγεζεο, άδεηα θπθινθνξίαο, αγσληζηηθή
άδεηα, ζεσξεµέλε εμνπζηνδόηεζε ζηε πεξίπησζε πνπ ν ζπµµεηέρσλ δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ
απηνθηλήηνπ), ζηε πεξίπησζε πνπ ν νδεγόο δελ έρεη ζπµµεηάζρεη ζε πξνεγνύµελν αγώλα ηνπ ζεζµνύ
µέζα ζηε ρξνληά.

4.3
Σα παξάβνια ζπµµεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:
Δάλ ε δήισζε ζπµµεηνρήο δελ γίλεη δεθηή.
Δάλ ε εθδήισζε µαηαησζεί.

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ – ΚΛΑΔΙ
Οη θαηεγνξίεο πνπ µπνξνύλ λα ζπµµεηέρνπλ νη νδεγνί είλαη 3 (ηξείο):

STOCK, SPORT, EXTREME
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5.1 STOCK:
ηελ θαηεγνξία Stock ζπµµεηέρνπλ ηα απηνθίλεηα µε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
• Φέξνπλ ειαζηηθά ρξήζεο δξόµνπ - όσι semi slick.
Δηδηθά ν δείθηεο θζνξάο πέιµαηνο, (treadwear) ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ 200, ν
νπνίνο αλαγξάθεηαη ζην πιάη ηνπ ειαζηηθνύ. ε πεξίπησζε µε αλαγξαθήο δείθηε θζνξάο, ην ειαζηηθό
δελ ζα γίλεηαη δεθηό.
Γελ επηηξέπεηαη θαµία µεηαηξνπή ζην ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ, αιιαγή άθξσλ (πνπ µεηαβάιιεη ην
µεηαμόλην ή ην µεηαηξόρην), ςαιηδηώλ (ξπζµηδόµελα, ηύπνπ Kit Car) θαη ινηπώλ ηµεµάησλ ηνπ
αµαμώµαηνο θαη ηνπ ζπζηήµαηνο δηεύζπλζεο.
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε µπάξαο ζόισλ θαη ςαιηδηώλ.
Σν εμσηεξηθό είλαη πιήξεο θαη δελ ιείπεη θαλέλα µέξνο ηνπ.
Σν εζσηεξηθό είλαη πιήξεο. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εµπξόο θαζηζµάησλ µε ηύπνπ Bucket,
θαζώο θαη ε ρξήζε δσλώλ αζθαιείαο 4 ζεµείσλ.
Ο θηλεηήξαο είλαη παξαγσγήο ηνπ µνληέινπ.
Γελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε-αιιαγή ησλ ζρέζεσλ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ µε αγσληζηηθώλ,
aftermarket, αιιαγή ζηε δηάηαμή ηνπ (ηύπνπ "DOG" / ζεηξηαθό), ή ε ηνπνζέηεζε µπινθέ δηαθνξηθνύ,
εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ην απηνθίλεην παξάγεηαη µε απηό.

Κλάζειρ:
Γ: Έσο 1.400cc αηµνζθαηξηθά / έσο 1.150cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
Γ: Από 1.401cc έσο 1.600cc αηµνζθαηξηθά / έσο 1.400cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
Β: Από 1.601cc έσο 2.000cc αηµνζθαηξηθά / έσο 1.600cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
Α: Πάλσ από 2.000cc αηµνζθαηξηθά / πάλσ από 1.600cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
5.2 SPORT:
ηελ θαηεγνξία Sport:
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε µόνον ειαζηηθώλ TOYO TIRES Proxes R888 ,R888R ή NANKANG AR-1.
Γελ επηηξέπεηαη θαµία µεηαηξνπή ζην ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ,. αιιαγή άθξσλ (πνπ µεηαβάιιεη ην
µεηαμόλην ή ην µεηαηξόρην), ςαιηδηώλ (ξπζµηδόµελα, ηύπνπ Kit Car) θαη ινηπώλ ηµεµάησλ ηνπ
αµαμώµαηνο θαη ηνπ ζπζηήµαηνο δηεύζπλζεο.
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε µπάξαο ζόισλ θαη ςαιηδηώλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ζηε δηάηαμε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ (Σύπνπ "DOG" / εηξηαθό).
Σν εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη πιήξεο, θαη δελ ιείπεη θαλέλα µέξνο ηνπ.
Σν εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη πιήξεο. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εµπξόο θαζηζµάησλ µε
ηύπνπ Bucket, θαζώο θαη ε ρξήζε δσλώλ αζθαιείαο 4 ζεµείσλ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε Roll bar /
roll cage θαη ε αθαίξεζε µόλν ησλ νπηζζίσλ θαζηζµάησλ θαη ηεο µνθέηαο εθ’ όζνλ έρεη ηνπνζεηεζεί
Roll bar / roll cage.
Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ µε άιινπο, άιινπ πιηθνύ, πάξα µόλνλ
αληίζηνηρνπ ηνπ εξγνζηαζηαθνύ.

Κλάζειρ:
Γ: Έσο 1.400cc αηµνζθαηξηθά / έσο 1.150cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
Γ: Από 1.401cc έσο 1.600cc αηµνζθαηξηθά / έσο 1.400cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
Β: Από 1.601cc έσο 2.000cc αηµνζθαηξηθά / έσο 1.600cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
Α: Πάλσ από 2.000cc αηµνζθαηξηθά / πάλσ από 1.600cc µε ππεξηξνθνδόηεζε
5.3 EXTREME:
ηελ θαηεγνξία Extreme
πµµεηέρνπλ όια ηα νρήµαηα, αλεμαξηήησο µάξθαο θαη ηύπνπ ειαζηηθώλ , Open wheelers ή νρήµαηα
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µε θηλεηήξα µνηνζηθιέηαο.
Όζα νρήµαηα θέξνπλ ειαζηηθά ηύπνπ Slick πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ roll cage ηνπιάρηζηνλ 6
ζεκείσλ, θαζίζκαηα αγσληζηηθνύ ηύπνπ θαζώο θαη δώλεο αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 4 ζεκείσλ.
Η ρξήζε HANS είλαη επηζπκεηή γηα ιόγνπο αζθαιείαο.

Κλάζειρ:
Γ: Αηκνζθαηξηθά απηνθίλεηα πνπ ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ειαζηηθά ηύπνπ slick.
Γ: Τπεξηξνθνδνηνύκελα απηνθίλεηα πνπ ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ειαζηηθά ηύπνπ slick
Β: Αηκνζθαηξηθά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ειαζηηθά ηύπνπ slick
Α: Τπεξηξνθνδνηνύκελα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ειαζηηθά ηύπνπ slick

5.4 Γενικέρ παπαηηπήζειρ:
5.4.1
Δεν επιτρέπεται ε ρξήζε Νίηξν ή Αηζαλόιεο (ζε νπνηαδήπνηε µνξθή) ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο.
Δπηηξέπεηαη µόλνλ ε ρξήζε θαπζίµσλ, πξαηεξίνπ.

5.4.2
Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πνξηώλ, µε πόξηεο δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ (ή ζρήµαηνο) µόλν εθόζνλ
ην απηνθίλεην δηαζέηεη Roll Cage µε ρηαζηή µπάξα ζε απηέο.

5.4.3
Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ αθαηξεζεί θύξηα εμαξηήµαηα από ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο
πξνθπιαθηήξεο, θαπό, πόξηεο, θαζξέθηεο θηι γηα ιόγνπο αζθαιείαο.

5.4.4
Σα θσηηζηηθά ζώµαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ζην νπίζζην ηµήµα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε
όιεο ηηο θαηεγνξίεο, ελώ ζην εµπξόζζην ηµήµα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηελ
θαηεγνξία Stock, ελώ ζηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο µόλν θαηά πεξίπησζε γηα ηνλ ζπγθεθξηµέλν αγώλα,
θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο (ζα αλαθνηλώλεηαη εγθαίξσο).

5.4.5 Δπίλςζη Γιαθωνιών
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή µε ηνλ Σερληθό Έθνξν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε ζε
αγσληδόµελν, θαηά ηελ θξίζεο ηεο, βάζεη θαλνληζµνύ. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηα παξαπάλσ πξνθύςεη
νπνηαδήπνηε δηαθσλία ζρεηηθά µε ηελ θαηεγνξία ή ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη θάπνην απηνθίλεην,
ππεύζπλνο γηα ηελ επίιπζε είλαη αποκλειζηικά, ν νξηζµέλνο ηερληθόο έθνξνο ηνπ αγώλα.
Οπνηνζδήπνηε αγσληδόµελνο δελ ζπµµνξθώλεηαη µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ, µε απόθαζε
ησλ αγσλνδηθώλ, θα αποκλείεηαι.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
6.1
Οη ζπµµεηέρνληεο πξέπεη ςποσπεωηικά λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θξάλνο θαη λα είλαη δεµέλνη µε δώλε
αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεµείσλ.
Τπνρξεσηηθή είλαη θαη ε ρξήζε αγσληζηηθήο θόξκαο , έζησ, ρσξίο λα πιεξεί πξνδηαγξαθέο FIA.
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6.2
Σν απηνθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα πξνβιεπόµελν από ηνλ ΚΟΚ, ηνπνζεηεµέλν ζηαζεξά ζην
εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα είλαη εύκολα πποζβάζιµορ από ηελ ζέζε ηνπ νδεγνύ.
Ο ππξνζβεζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεµέλνο µε εηδηθά άγθηζηξα γξήγνξεο απαζθάιηζεο
(µεηαιιηθά ή πιαζηηθά) πνπ ζα ζπγθξαηνύλ πνιύ θαιά ηνλ ππξνζβεζηήξα.
Γεν θα επιηπέπεηαι η εκκίνηζη αν ο πςποζβεζηήπαρ δεν είναι ζε πποβλεπόµενη θέζη,
ζηεπεωµένορ ζωζηά θαη λα είλαη ελ ηζρύ.

6.3
Μέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείµελα ή εξγαιεία.

6.4
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, δεν επιηπέπεηαι ην παξάζπξν ηνπ νδεγνύ λα είλαη αλνηθηό.
ε πεξίπησζε πνπ βξεζεί όρεµα ηελ ώξα ηνπ αγώλα µε παξάζπξν αλνηρηό, ηόηε ν αγσληδόµελνο
θα αποκλείεηαι µε µαύξε ζεµαία.

6.5
ηα απηνθίλεηα αλνηρηνύ ηύπνπ (cabrio) ζα πξέπεη ςποσπεωηικά ε νξνθή (πθαζµάηηλε ή µεηαιιηθή)
λα είλαη κλειζηή.

6.6
Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα θέξνπλ άγθηζηξν ξπκνύιθπζεο ζην εκπξόο θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπο.

6.7
πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε θισβνύ αζθαιείαο (roll bar) ζε όια ηα δηαγσληδόµελα απηνθίλεηα.

6.8
ε πεπίπηωζη µη ηήπηζηρ ηων παπαπάνω δεν θα επιηπέπεηαι η εκκίνηζη.

6.9
ε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν επαλδξσκέλα, αζζελνθόξν θαη
ππξνζβεζηηθό όρεµα.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ, ΠΙΝΑΚΙΓΔ, ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
7.1
Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ νκάδσλ θαη ησλ θιάζεσλ θαζώο θαη ην σξάξην πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζηνλ
ζπκπιεξσκαηηθό θαλνληζκό.
Αιιαγή απηήο ηεο ζεηξάο κπνξεί λα γίλεη κε απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ κόλν κεηά ηνλ έιεγρν
εμαθξίβσζεο ε νπνία θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο αγσληδόκελνπο καδί κε ηελ αλάξηεζε ηνπ πίλαθα
εθθηλνύλησλ.
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7.2
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζα μεθηλάλε από ην 2.

7.3
Αλαγλώξηζε απηνθηλήησλ βι. παξάξηεκα (ζει. 13).

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΠΔΡΑΔΙ
8.1
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ζε καµία πεπίπηωζη δεν επιηπέπεηαι η πποζπέπαζη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγώλα.

8.2
ε πεξίπησζε πνπ έλαο δηαγσληδόµελνο πιεζηάζεη πξνπνξεπόµελν όρεµα θαη θηλείηαη πην γξήγνξα
από απηό, ηόηε θαη µόλν µεηά από έλδεημε ΜΠΛΔ ζεµαίαο από ηνλ θξηηή, ν δηαγσληδόµελνο πνπ ζα
εµπνδίδεηαη, ζα βγαίλεη ζηνλ ρώξν ησλ pits.
Από όπνπ ζα επαλεθθηλήζεη γηα λα πξαγµαηνπνηήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΔΙ
9.1
ε θαµία πεξίπησζε απηνθίλεην πνπ έρεη εθθηλήζεη από ηελ έμνδν ησλ pits, δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηηο πξνζπάζεηαο ηνπ, (ζπµπεξηιαµβαλόµελνπ θαη ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ γύξνπ) λα επηζηξέςεη
ζηα pits, παξά µόλν, µεηά από ππόδεημε ηνπ αιπηάξρε ή ησλ θξηηώλ.
Αλ ν δηαγσληδόµελνο αληηιεθζεί πξόβιεµα θαη πξέπεη λα αθηλεηνπνηήζεη ην απηνθίλεηό ηνπ, απηό
γίλεηαη αλάβνληαο ηα θώηα πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ (alarm), ώζηε λα ελεµεξώζεη γηα ην πξόβιεµα
θαη θξνληίδνληαο λα µελ εµπνδίδεη ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ αθνινπζνύλ.
Αλ θάπνηνο δηαγσληδόµελνο επηζηξέςεη ζηα pits από ιάζνο ή από ηερληθό πξόβιεµα, απνθιείεηαη από
ηνλ αγώλα.
Καηά πεξίπησζε, µεηά ηελ άδεηα ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Αιπηάξρε ζα µπνξεί λα
επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, µε πξόζζεην ρξόλν (πνηλή) 30 δεπηεξνιέπησλ ζηνλ ζπλνιηθό ρξόλν
ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΝΔ
10.1
ε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ν αγώλαο (KOKKINH ζεµαία) γηα ιόγνπο αζθαιείαο, εμαηηίαο θάπνηνπ
δηαγσληδόµελνπ (νδεγηθό ιάζνο θιπ), ηόηε ν δηαγσληδόµελνο πνπ επζύλεηαη, µπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά
ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή, αιιά µε πνηλή 30 δεπηεξνιέπησλ ζηνλ ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν.
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10.2
Δπίζεο, πνηλή 5 δεπηεξνιέπησλ επηθέξεη θάζε επηβεβαησµέλε επαθή από αξµόδην θξηηή ησλ
πξόζζεησλ εµπνδίσλ, (θνξίλεο / ηδέξζετ θιπ) πνπ νξηνζεηνύλ ηα όξηα θαη ηηο επηβξαδύλζεηο ηεο πίζηαο
θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ δηνξγαλσηή.
Αγσληδόµελνο πνπ επαλαιαµβάλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, µεηαθέξεη αζξνηζηηθά
όζεο πνηλέο έρεη ιάβεη, ζην ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν.

10.3
Οη νδεγνί ππνρξενύληαη λα είλαη παξόληεο ζηελ ελεµέξσζε (BRIEFING), πξηλ ηνλ αγώλα. Η
αδικαιολόγηηη αποςζία ηνπο, επηθέξεη ηνλ απνθιεηζµό ηνπο, από ηνλ αγώλα.

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Σα απνηειέζµαηα ζα αλαθνηλώλνληαη ζην ρώξν ηέιεζεο ηνπ αγώλα, εληόο ηξηάληα (30) ιεπηώλ µεηά
ηελ ιήμε ηεο εθδήισζεο θαη ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεµν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΝΣΑΔΙ-ΔΦΔΔΙ
12.1
Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο:
ρεηηθά µε αληηθαλνληθή εγγξαθή ή µε ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο 30 λεπηά µεηά ηνπ ηέινο ηνπ ειέγρνπ
εμαθξίβσζεο.
ρεηηθά µε ηερληθά ζέµαηα µέζα ζε 15 λεπηά από ηνλ ηεξµαηηζµό ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ.
ρεηηθά µε ηα πξνζσξηλά απνηειέζµαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, µέζα ζε 30 λεπηά από ηελ αλάξηεζή
ηνπο.
Καηά ηεο ρξνλνµέηξεζεο δελ ρσξάεη καµία έλζηαζε.

12.2
Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγπάθωρ ζηνπο Αγσλνδίθεο. Πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό
παξάβνιν, πνπ είλαη ίζν µε ην πνζό ζπµµεηνρήο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη
δέθηε.

12.3
ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, ν δηαγσληδόµελνο θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε, ζέηεη ζηε
δηάζεζε ησλ αγσλνδηθώλ ην απηνθίλεην ηνπ, ρσξίο θαµία επηθύιαμε θαη ζπµµνξθώλεηαη µε ηηο
ππνδείμεηο ηνπο.

12.4
Κάζε παξάβαζε επηθέξεη ηνλ απνθιεηζµό ηνπ από ηελ εθδήισζε θαζώο θαη ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ
ζπµβάληνο ζηελ ΟΜΑΔ-ΔΠΑ.

12.5
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Η έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέµαηα πξέπεη λα άθνξα απνιύησο ζπγθεθξηµέλα ζεµεία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ν εληζηάµελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Αιπηάξρε, ζπµπιεξσµαηηθά πνζά δαπαλώλ
απνζπλαξµνιόγεζεο, πνπ απαηηνύληαη ζύµθσλα µε ηελ εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ.ρεηηθά µε ην πνζό
πνπ απαηηείηαη γηα εμαξηήµαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ
απνθαζίδνπλ νη Αγσλνδίθεο (βιέπε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ).
Σα έμνδα γηα ηελ απνζπλαξµνιόγεζε θαη ζπλαξµνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηα έμνδα
µεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξύλνπλ ηνλ εληζηάµελν αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηνλ
δηαγσληδόµελν θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε αλ απηή γίλεη δεθηή.
Αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηα έμνδα γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηε µεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη
µεγαιύηεξα από ην πνζόλ πνπ έρεη θαηαηεζεί ε δηαθνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ εληζηάµελν.
ε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ηα έμνδα είλαη ιηγόηεξα ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά.

12.6
Οη ζπµµεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσµα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύµθσλα µε ηα όζα νξίδεη ν ΔΑΚ
(άξζξν 181 θαη επόµελα) θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ηξηπιάζην ηεο ζπµµεηνρήο.

12.7
Για όηι δεν πποβλέπεηαι ζηον παπόνηα κανονιζµό, θα ιζσύοςν οι διαηάξειρ ηος γενικού
κανονιζµού αγώνων αηοµικήρ σπονοµέηπηζηρ αςηοκινήηων και ηος ΔΑΚ (άπθπο 171 κλπ).

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΠΑΘΛΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ
13.1
Απνλέµνληαη έπαζια γηα ην ζύλνιν ησλ δύν ζθειώλ ηεο εµέξαο ζηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο,
εθόζνλ πεξάζνπλ ηερληθό έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα αλά θιάζε.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ζηα 4 απηνθίλεηα παίξλνπλ έπαζιν νη 2 πξώηνη θαη ηέινο, ζηα 3 απηνθίλεηα
µόλνλ ν πξώηνο.

13.2
Η απνλνµή ησλ επάζισλ ζα γίλεηαη αµέζσο µεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο.

Η παποςζία ηων νικηηών είναι ςποσπεωηική.

ΑΡΘΡΟ 14: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
14.1
Έλαο αγσληδόµελνο µπνξεί λα θαηαηαγεί ζε έλαλ αγώλα, εθόζνλ νινθιεξώζεη επηηπρεµέλα ην έλα από
ηα δύν ζθέιε.
Θα πάξεη ηελ επόµελε ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο θιάζεο πνπ ζπµπιήξσζε θαη ηα δύν ζθέιε.

14.2
ε θάζε αγώλα, ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηεο θιάζεο ησλ
απηνθηλήησλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζµνινγεζνύλ.
Η θάζε θαηεγνξία θαη θιάζε πξνζµεηξάηαη αλ έρνπλ πεξάζεη Σερληθό Έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 3
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απηνθίλεηα, θαη απνλέµνληαη νη πην θάησ βαζµνί ζε θάζε ζθέινο:
Ο πξώηνο 20 βαζµνύο
Ο δεύηεξνο 17 βαζµνύο
Ο ηξίηνο 15 βαζµνύο
Ο ηέηαξηνο 13 βαζµνύο
Ο πέµπηνο 11 βαζµνύο
Ο έθηνο 9 βαζµνύο
Ο έβδνµνο 7 βαζµνύο
Ο όγδννο 5 βαζµνύο
Ο έλαηνο 3 βαζµνύο
Ο δέθαηνο 1 βαζµό

14.3
Γηα ηελ επίιπζε ηζνβαζµηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζµνινγίαο γηα ηελ απνλνµή ησλ ηίηισλ
(όηαλ έρεη νινθιεξσζεί ην πξόγξαµµα ησλ αγώλσλ ηνπ έηνπο) εθαξµόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο
ηζνβαζµίαο µε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζµώληαο πνπ δηαζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο.
Γειαδή, ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη, πόζεο δεύηεξεο θηι, µέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζµία.
Δάλ ε ηζνβαζµία ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζµνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ν
δε επόµελνο παίξλεη ηελ µεζεπόµελε.

14.4
Έλαο δηαγσληδόµελνο µπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε, νπόηε ην όλνµα
ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηεο βαζµνινγίαο ζηελ νπνία ζπµµεηείρε θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ έηνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο αγώλεο. Οη βαζµνί ηνπ όµσο δελ µεηαθέξνληαη ζηελ λέα θαηεγνξία ή θιάζε.

Δθ µέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο,
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