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: Επιτροπή Αγώνων ΕΠΑ
: - Συμμετέχοντες στον 3ο Αγώνα TRC της 2ας Ιουλίου
- Σωματείο Λ.Α.Σπάρτης
Σχετικά με : Προσμέτρηση της κλάσης 1400cc
Αριθμός σελίδων: 1 – Επισυναπτόμενα: 0

Σε συνέχεια αναφοράς του αγωνιζόμενου Σπύρου Κολόκα σύμφωνα με την οποία οι δηλώσεις
συμμετοχής στον 3ο αγώνα του TRC που έγινε στις 2 Ιουλίου 2017 από το Σωματείο ΛΑΣ στις Καρυές
Σπάρτης, δεν ακολούθησαν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς, με
αποτέλεσμα ο ίδιος να μην αγωνισθεί στον εν λόγω αγώνα, η ΕΠΑ συνεδρίασε μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και εξέτασε όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν ως εξής:
1. Ο κ. Κολόκας επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Σωματείου ΛΑΣ κ. Λάμπρο Λαμπρόπουλο πριν
τη λήξη των συμμετοχών προκειμένου να ενημερωθεί για τον αριθμό των μέχρι εκείνη τη
στιγμή συμμετοχές στην κλάση του. Ο κ. Λαμπρόπουλος τον ενημέρωσε ότι η κλάση των 1400
είχε μόνο μία συμμετοχή του Χαϊδά Παναγιώτη.
2. Όπως λέει ο κ. Κολόκας δεν δήλωσε συμμετοχή στον αγώνα δεδομένου ότι απ’ ότι φαινόταν
δεν θα μετρούσε η κλάση. (Επισυνάπτεται το μέιλ με την αναφορά του κ. Κολόκα - 1.1)
3. Με τη λήξη των συμμετοχών τη Δευτέρα 26/06, δεν είχε αλλάξει κάτι και ενώ φαινόταν ότι
μέχρι και την Τρίτη δεν υπήρχαν άλλες συμμετοχές, κυρίως περασμένες στο ΣΔΔΑ, στον πίνακα
συμμετεχόντων που εστάλη στην ΟΜΑΕ (σύμφωνα με την κα Τόγελου οι συμμετοχές στην
ΟΜΑΕ ήρθαν Πέμπτη) υπήρχαν άλλες δύο συμμετοχές σε αυτήν την κλάση, η οποία και βέβαια
είχε το μίνιμουμ για να προσμετρήσει.
4. Υπήρξαν ανταλλαγές σχολίων μέσω facebook, αλλά και αναφορά από τον κ. Κολόκα, ότι έγιναν
δεκτές συμμετοχές παράτυπα για να μπορέσει να βαθμολογηθεί ο κ. Χαϊδάς, ενώ ο ίδιος με
ανάρτησή του μέσω facebook δηλώνει ότι όντως δήλωσε την Τρίτη δηλαδή μετά τη λήξη των
συμμετοχών. (Επισυνάπτεται η ανάρτηση στο facebook - 1.2)
5. Το ΣΔΔΑ όπως αναφέρεται και από την κα Τόγελου, αλλά και από τον Πρόεδρο της ΛΑΣ άνοιξε
με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Καρκάνη και του κ. Παπασταθόπουλου, για να συμπληρωθούν οι
συμμετοχές που δεν είχε προλάβει το Σωματείο να περάσει μέχρι την λήξη τους δηλαδή τη
Δευτέρα το απόγευμα. (Επισυνάπτεται επιστολή του κ. Λαμπρόπουλου - 1.3)
6. Δεν υπάρχει δήλωση συμμετοχής των δύο «εκπρόθεσμων» συμμετοχών, ενώ η πληρωμή τους
έγινε με την κάρτα του Σωματείου την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29/06.
Δεδομένων των ανωτέρω, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα γεγονότα, οι δύο επιπλέον
συμμετοχές των κκ Χαϊδά Δημητρίου και Παναρίτη Ευάγγελου δηλώθηκαν εκπρόθεσμα (κατ’
ομολογία του κ. Χαϊδά Παναγιώτη) και ενώ θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί ο κ. Κολόκας ότι οι
συμμετοχές ήταν ακόμα ανοικτές στο ΣΔΔΑ την Τρίτη 27/06, εν τούτοις κάτι τέτοιο δεν έγινε με
αποτέλεσμα να μη συμμετάσχει στον εν λόγω αγώνα, η ΕΠΑ:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη μη προσμέτρηση της κλάσης 1400cc για τον 3ο αγών του TRC, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ε.Α.Κ.
«Ο λόγος εφαρμογής αυτού του Κανονισμού και των Παραρτημάτων του είναι για να ενισχυθεί και να
διευκολυνθεί διεθνώς ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Δεν θα ενισχυθεί ποτέ με σκοπό να σταματήσει ή
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να εμποδισθεί ένας αγώνας ή η συμμετοχή ενός αγωνιζομένου, εκτός αν η ΔΟΑ αποφασίσει ότι
αυτό είναι απαραίτητο για την ασφαλή, δίκαιη και σωστή διοίκηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Η ΟΜΑΕ/EΠA θεσπίζει αντίστοιχα τον EAK που ισχύει για την Ελλάδα. Για την κατάρτιση των
κανονισμών αυτών λήφθηκαν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί.»

Για την ΕΠΑ
Η Πρόεδρος

Ανίτα Πασαλή

