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ΠPOΓPAMMA 

 

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 

  Η Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από Γεπηέξα 5 –  06 - 2017 κέρξη ηελ Παξαζθεπή  23 – 6 - 2017  
ζηα γξαθεία ηεο Α.Λ. Πηνιεκαΐδαο, Πιαηεία Δξγαηηθώλ  ζηξαηνπέδνπ - ηει.- fax 24635 02087 www.alp.com.gr 
mail: alptolemaidas@hotmail.com από ηηο 19:00κκ έσο 23:00κκ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ε γξακκαηεία ζα  
ιεηηνπξγεί ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο. 

 

Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα είλαη ζε επαθή κε ηε γξακκαηεία γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία πιεξνθνξηώλ. 

 

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 

Ο Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηεο Α.Λ. Πηνιεκαΐδαο κέρξη ην άββαην 24 – 6 - 2017, 
θαη ζηνλ ρώξν ηεο γξακκαηείαο  ηελ Κπξηαθή 25 – 6 - 2017. 

 
 

APΘPO 1 – OPΓANΩH  

1. OPIMO 

Η Απηνθηλεηηζηηθή Λέζρε Πηνιεκαΐδαο  κεηά ηελ έγθξηζε  ηεο  ΕΠΑ νξγαλώλεη  ηελ 18ε Γεμηνηερλία Απηνθηλήηνπ  
ε όπνηα ζα δηεμήρζε ζηνλ ρώξν ζην ρώξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο Πηνιεκαΐδαο  ζηηο 25 Ινπλίνπ 2017 θαη ώξα 11:00  
ζύκθσλα κε: 

 

α. Tνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

β. Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο 

γ. Tνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

δ. Tνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ ηνπ Οξγαλσηή (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ 

Καλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 

 

 Ηκεξνκελία Ώξα Σόπνο 

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 5 – 06 - 2017 10:00πκ 
Γξαθεία Α.Λ.Πηνιεκαηδαο 
Πιαηεία Δξγαηηθώλ 
Καηνηθηώλ ηξαηνπέδνπ 

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 23 – 06 - 2017 22:00κκ 
Γξαθεία Α.Λ.Πηνιεκαηδαο 
Πιαηεία Δξγαηηθώλ 
Καηνηθηώλ ηξαηνπέδνπ 

Γηνηθεηηθόο & Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 25 – 06 - 2017 08:00 – 10:30πκ 
ην ρώξν ηεο 
Δκπνξνπαλήγπξεο 

Aλαθνίλσζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ 25 – 06 - 2017 10:45πκ Γξακκαηεία Αγώλα 

Δθθίλεζε αγώλα 25 – 06 - 2017 11:00πκ 
ην ρώξν ηεο 
Δκπνξνπαλήγπξεο 

Αλαθνίλσζε Πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ 25 – 06 - 2017 14:00κκ Γξακκαηεία αγώλα 

Απνλνκή Δπάζισλ 25 – 06 - 2017 14:30κκ 
ην ρώξν ηεο 
Δκπνξνπαλήγπξεο 

http://www.alp.com.gr/
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2. OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 

Πξόεδξνο :Κεραγηάο Γεκήηξηνο 

Mέιε: Νανύζεο Παλαγηώηεο – Μπεξλαιήο Άγγεινο. 

 

3. TEΛEXH TOY AΓΩNA 

Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ & Ληάθνο Ισάλλεο 

Παξαηεξεηήο   

 

Aγσλνδίθεο     Χαηδεαπνζηόινπ Παλαγηώηεο 

 

Aιπηάξρεο Μσξήο Ραθαήι 

 

Γξακκαηέαο ηνπ Aγώλα                 Σζαθπξγηαλλίδεο Βαζίιεηνο 

 

Tερληθόο Έθνξνο  Πνιπρξνλίδεο Νηθόιανο -  Απνζηνιίδεο Γεκήηξηνο - Σαηγαλίδνπ Κπξηαθή   

 

Xξνλνκέηξεο  Ναλνύζεο Παλαγηώηεο 

 

 

«Η  αζηική εςθύνη ηυν   εμπλεκομένυν με ηην οπγάνυζη και διεξαγυγή ηος αγώνα θςζικών και 

νομικών πποζώπυν, όπυρ  ΟΜΑΔ,  ΔΠΑ,  Αθληηικό υμαηείο,  Οπγανυηική Δπιηποπή, ηελέση,  

καθώρ και οδηγοί ηος αγώνα,  καλύπηεηαι από αζθαλιζηική εηαιπεία με βάζη αζθαλιζηική ζύμβαζη 

πος έσει ζςναθθεί και ιζσύει μεηαξύ ηηρ ΟΜΑΔ και ηηρ εκάζηοηε αζθαλιζηικήρ εηαιπείαρ, ζύμθυνα με 

ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ ηηρ ζςμβάζευρ αςηήρ και ηηρ Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ.  

Οποιαδήποηε άλλη  εςθύνη ηυν παπαπάνυ πποζώπυν κπίνεηαι με βάζη ηην Δλληνική Νομοθεζία και 

ηοςρ ιζσύονηερ κανονιζμούρ  ζηοςρ οποίοςρ  πποβλέπονηαι οι απμοδιόηηηερ και η εςθύνη ηος 

καθενόρ». 

 

APΘPO 2 – ΓENIKA    

Η Γεμηνηερλία πεξηιακβάλεηαη ζην Κύπειιν Γεμηνηερληώλ Βόξεηνπ Διιάδνο 2017. 
 
 
APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH  
H Γεμηνηερλία απαξηίδεηαη από 3 ζκέλη, ηα νπνία απνηεινύληαη από 3 διαδρομές, 3 Slalom, 2 περιζηροθές 

γύξσ από βαξέιη, 3 δοκιμαζίες παξθαξίζκαηνο πξνο ηα εκπξόο θαη κε όπηζζελ. H δηαδξνκή πεξηιακβάλεηαη 

ζην Παξάξηεκα A’ ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα. ηελ πεξηγξαθή ηεο δεμηνηερλίαο 

ζπγθαηαιέγεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζρέδην κε ην νπνίν ζα δείρλεη ππό θιίκαθα ηε δηαδξνκή, ηε θνξά εθθίλεζεο θαη 

ηα εκπόδηα πνπ ζα ππάξρνπλ. 

 

APΘPO 4 – ΓIKAIΩMA YMMETOXH  

ηε δεμηνηερλία γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ελ ηζρύ άδεηα νδήγεζεο ηνπ Yπνπξγείνπ 

πγθνηλσληώλ.  

O ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαλσηή, λα θαηαβάιεη ην παξάβνιν 

ζπκκεηνρήο θαη λα ζπκπιεξώζεη ην ηαηξηθό εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν ειέγρεηαη από ηνλ γηαηξό ηνπ αγώλα ζηνλ 

ρώξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ. 

Eάλ ν δηαγσληδόκελνο είλαη λνκηθό πξόζσπν ή απηόο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ θάζε ππνρξέσζε ηνπ 

βαξύλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνύ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 
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APΘPO 5 – AYTOKINHTA ΓEKTA 

Γίλνληαη δεθηά επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη θνξηεγά (σθέιηκνπ θνξηίνπ κέρξη 1500 Kg) θάζε θαηεγνξίαο. Ωο 

θνξηεγά λννύληαη ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ρσξηζηό ζάιακν επηβαηώλ από ηελ θαξόηζα ή ηα νλνκαδόκελα 

“VAN”,  όπσο π.ρ. TRANSIT, HI-LUX θιπ. H θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία θνξηεγώλ δελ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο δει. αλ είλαη IX ή επαγγεικαηηθό.  

 

Tα απηνθίλεηα ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θιάζεηο κε βάζε ην κεηαμόλην, δειαδή ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

θέληξσλ ΣΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ησλ εκπξόζζησλ θαη νπίζζησλ ηξνρώλ. 

 
A.  EΠIBATIKA 

― Kιάζε A’ Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην έσο 2.40 κ. 

― Kιάζε B’ Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην πάλσ από 2.40κ έσο 2.50 κ. 

― Kιάζε Γ’ Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην πάλσ από 2.50 κ   

 
B.  ΦOPTHΓA 

― Kιάζε Γ'  Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην κέρξη 2.65 κ. 

 

Για ηην καηάηαξη ηος αςηοκινήηος ζηην ανηίζηοιση κλάζη, θα λαμβάνεηαι ςπότη ηο μεηαξόνιο πος 

διαπιζηώνεηαι με μέηπηζη καηά ηον έλεγσο εξακπίβυζηρ ηος αγώνα. 

Για να μεηπήζει κάποια κλάζη ππέπει να εκκινήζοςν ηοςλάσιζηον 5 αςηοκίνηηα ζε αςηήν. 

 
Δλαζηικά 

5.1 Σα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εκπνξεύζηκα ζηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπο θαη λα είλαη 

δηαζέζηκα ζην επξύ θνηλό από ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

5.2 Σα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηύπνπ γηα ρξήζε δξόκνπ DOT ή Δ. 

5.3 Απαγνξεύνληαη αγσληζηηθά ηύπνπ slick, ραξαγκέλα slick, ή ιάζηηρα γηα αγώλεο rally.  Δπίζεο ιάζηηρα πνπ 

αλαθέξνπλ «for racing use only» ή «for racing purpose only» ή «for competition use only» ή «not for 

highway use» ή «for rally use» ή «for rally use only» ξεδέξβα κε ειαζηηθά ηύπνπ αλάγθεο (δηαζηάζεηο εθηόο 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ηνλ ηύπν ηνπ νρήκαηνο)  δελ επηηξέπνληαη. 

5.4 Διαζηηθά πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν ή ειαζηηθά πνπ δείρλνπλ ζεκάδηα αιινίσζεο ζην 

πιατλό κέξνο θαη δελ έρνπλ εκθαλώο ηα δεηνύκελα ζηνηρεία, ηόηε ζα ζεσξνύληαη ύπνπηα θαη δελ ζα 

επηηξέπνληαη. 

APΘPO 6 – ΓHΛΩH YMMETOXH / EΓΓPAΦE 

6.1 Όπνηνο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεμηνηερλία πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν 

ηνπ νξγαλσηή ην νπνίν κπνξεί λα βξεη ή ζηα εληεπθηήξηα ηνπ νξγαλσηή ή ζηνλ ηζόηνπν ηνπ αγώλα. 

6.2 H ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα 

ηνλ παξόληα θαλνληζκό, ηνλ πκπιεξσκαηηθό Καλνληζκό θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από ηνλ 

EAK δσζηδηθίεο ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ αγώλα. 

6.3 H Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή 

νπνηνπδήπνηε δηαγσληδόκελνπ, ή νδεγνύ εμεγώληαο ηνπο ιόγνπο ηεο άξλεζεο ηεο (Άξζξν 74 EAK). 

6.4 Οξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερζεί πεξηζζόηεξεο από 80 ζπκκεηνρέο. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα κελ ηειέζεη ηνλ αγώλα αλ νη ζπκκεηνρέο είλαη ιηγόηεξεο από 15. 

6.5 Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό απνθαζίδνπλ ηειεζίδηθα νη Αγσλνδίθεο. 

APΘPO 7 – ΠAPABOΛO YMMETOXH / AΦAΛIH 

7.1 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο είλαη: 60€ 

7.2 H αίηεζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 

7.3 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ/αγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή 

επζύλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηελ ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παύεη δε λα ηζρύεη κε ηε ιήμε 

ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ή ηε ιήμε ηεο δνθηκαζίαο, ή ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο, ή ηνλ 

απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

7.4 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία: 

α. H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή 

β. O αγώλαο καηαησζεί. 
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ΑΡΘΡΟ 8

ο
 -  ΠΛΗΡΩΜΑ 

 
Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζην απηνθίλεην ζα επηβαίλεη κόλνλ ν νδεγόο. Καλείο αγσληδόκελνο δελ έρεη 
δηθαίσκα λα δηαγσληζζεί κε δύν απηνθίλεηα, ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Δπηηξέπεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 
δηαγσλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, δειώλνληαο μερσξηζηή ζπκκεηνρή γηα θάζε θαηεγνξία.  
Αληίζεηα ην ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη από άιινπο αγσληδόκελνπο. Απηό όκσο πξέπεη λα 
δειώλεηαη κε ρσξηζηή δήισζε ζπκκεηνρήο.  
 
Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνύλ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη αλαληίξξεηα κε ηηο νδεγίεο, ππνδείμεηο θαη 
εληνιέο ηνπ Αιπηάξρε, ησλ Αγσλνδηθώλ, θαη ησλ Δθόξσλ ηνπ αγώλα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
 -  ΔΙΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ειεύζεξα από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ 
θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Γηαηίζεληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνύληαη ζηηο 
πόξηεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  
 
H εθθίλεζε δίλεηαη κε ηε ζεηξά ησλ αξηζκώλ ζπκκεηνρήο, δειαδή ην κηθξόηεξν λνύκεξν μεθηλά πξώην. ε 
πεξίπησζε πνπ έλα απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη από δύν νδεγνύο ν Οξγαλσηήο θξνληίδεη ώζηε νη αξηζκνί 
ζπκκεηνρήο ηνπ πξώηνπ από ηνλ δεύηεξν νδεγό λα επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ κε απηνθόιιεηε ηαηλία ζρεκαηίδνληαο έλα «Χ» ηνλ αξηζκό πνπ δελ 
δηαγσλίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10

ο
  Δκκίνηζη Αγώνα 

 
1. Οη Οξγαλσηέο κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπ αγώλα ζην ρώξν ηεο εθθίλεζεο θάησ από 
ηνπο εμήο όξνπο:  
 
α. 10 ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζεο θάζε απηνθηλήηνπ  
 
β. O ρώξνο ηεο εθθίλεζεο δελ ζεσξείηαη ρώξνο επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο  
 
2. H εθθίλεζε ζα δίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε ή ηνλ Δθέηε/Χξνλνκέηξε γηα θάζε έλα απηνθίλεην ρσξηζηά θαη ν 
ηεξκαηηζκόο ζα γίλεηαη ζηε γξακκή εθθίλεζεο ηππαζηί. O ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο δνθηκαζίαο κεηξηέηαη ζε 
πξώηα ιεπηά, δεπηεξόιεπηα θαη εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη αλαθνηλώλεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε 
δηαγσληδόκελνπ. Δάλ ε δεμηνηερλία έρεη 3 ζθέιε ηόηε κεηξά ν θαιύηεξνο ρξόλνο ελόο από ηα 3 ζθέιε.  
 
.                      
 
EΛEΓXO EΞAKPIBΩH - ΠOINE  
 
APΘPO 11 – EΛEΓXO EΞAKPIBΩH ΠPIN AΠO TON AΓΩNA  
 
1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζην ρώξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο 
όπσο πξνβιέπεηαη από ην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ αγώλα.  
 
2. H κε πξνζέιεπζε ζηνλ ρώξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο θαη ε κε παξνπζίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ 
εληεηαικέλν Σερληθό Έθνξν ζπλεπάγεηαη ζε απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα θαη ηε κε επηζηξνθή ηνπ 
παξαβόινπ ζπκκεηνρήο.  
 
3. O νδεγόο νθείιεη λα παξνπζηάζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ, ηελ άδεηα νδήγεζεο, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ην Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην έρεη 
αγσληζηηθέο πηλαθίδεο.  
 
4. Η ύπαξμε δώλεο αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκείσλ θαη ην θξάλνο. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αληηθείκελα 
ειεύζεξα κέζα ζηνλ ρώξν ηνπ νδεγνύ.  
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BAΘMOΛOΓIA και ΠOINE  
 
Οη αγώλεο δεμηνηερλίαο ρξνλνκεηξνύληαη κε αθξίβεηα εθαηνζηνύ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ζηνλ ρξόλν εθηέιεζήο 
ηεο δνθηκαζίαο, ελώ επηβάιινληαη θαη νη πην θάησ πνηλέο:  
 
1. Ρίςε ή κεηαθίλεζε βαξειηνύ            15 Βαθμοί  
 
2. Ρίςε ή κεηαθίλεζε πιατλήο θνξίλαο 10 Βαθμοί  
 
3. Με ξίςε θνξίλαο γθαξάδ                   10 Βαθμοί  
 
4. Με ηεξκαηηζκόο ηππαζηί                    10 Βαθμοί  
 
5. ηακάηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε από 5 κέηξα ηνπ πίζσ άμνλα από ηε γξακκή 
ηεξκαηηζκνύ: Αποκλειζμόρ  
 
6. Καθή εθηέιεζε: Αποκλειζμόρ  
(Οη πεξηζζόηεξεο πεξηζηξνθέο δελ ζεσξνύληαη θαθή εθηέιεζε)  
 
 
Οη Βαζκνί Πνηλήο γηα θάζε κηα από ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο εθθξάδνληαη ζε δεπηεξόιεπηα θαη 
πξνζηίζεληαη ζηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δνθηκαζίαο. Οη βαζκνί πνηλήο δηαπηζηώλνληαη από ηνπο 
θξηηέο δηαδξνκήο θαη ηνλ Αιπηάξρε θαη αλαδεηθλύνληαη κε ην ζήθσκα θίηξηλεο ζεκαίαο. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο 
παξάβαζεο ησλ θαλνληζκώλ νη Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα επηβάινπλ ηηο πην θάησ δηνηθεηηθέο πνηλέο:  
1. Δπίπιεμε  
2. Δπηβνιή πξνζηίκνπ  
3. Απνθιεηζκόο από ηε δεμηνηερλία  
 
Οη δηνηθεηηθέο πνηλέο επηβάιινληαη θαη αλαθνηλώλνληαη από ηνπο Αγσλνδίθεο νη νπνίνη επηιακβάλνληαη θαη 
απνθαζίδνπλ επί παληόο ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.  
 
APΘPO 13 – AΦAΛEIA AΓΩNIZOMENΩN 
 
 Γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θξάλνο δηθό ηνπο ή 
λα ηνπο ην δηαζέηεη ν Οξγαλσηήο. Αθόκε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη δεκέλνη κε δώλε αζθαιείαο 3 
ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ θαη λα δηαζέηνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηνλ KOK ππξνζβεζηήξα. Μέζα ζην 
απηνθίλεην απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ 
παξαπάλσ δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε.  
 
 
 
APΘPO 14 – ENTAEI 
 
1. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 171 θαη επόκελα). 
 
2. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ην   
        παξάβνιν έλζηαζεο. Σν παξάβνιν έλζηαζεο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην πνζό ζπκκεηνρήο. Οη ελζηάζεηο   
        εθδηθάδνληαη από ηνπο Αγσλνδίθεο. Σν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.  
 
3. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 181). Σν παξάβνιν ηεο έθεζεο 

είλαη ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο, θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξόζεζεο 
άζθεζεο έθεζεο θαη δελ επηζηξέθεηαη αλ ηειηθά ε έθεζε δελ ππνβιεζεί. 
 ― Δλζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ππνβάιινληαη κέρξη θαη 15’ κεηά ηε ιήμε ηνπ ή κεηά ηε ιήμε 
ηνπ αγώλα ηεο θιάζεο.  
― Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη κέρξη θαη 30’ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ 
πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ.  
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APΘPO 15 – KATATAΞH  

Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε πξνζηίζεληαη ν ρξόλνο ηνπ ζθέινπο θαη νη πνηλέο ηνπ ζθέινπο. ε πεξίπησζε πνπ ζε 
κηα θιάζε δελ μεθηλήζνπλ 5 απηνθίλεηα απηή δελ ζα κεηξήζεη γηα ην αληίζηνηρν θύπειιν δεμηνηερληώλ.  
 
Γελ ζα αλαθνηλώλεηαη γεληθή θαηάηαμε αιιά κόλν θαηάηαμε θαηά θιάζεηο. H θαηάηαμε θάζε θιάζεο ζα 
νξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηαρύηεξν ρξόλν αθνύ πξνζηεζνύλ νη βαζκνί πνηλήο θάζε αγσληδνκέλνπ. Νηθεηήο ζα 
είλαη ν νδεγόο κε ην κηθξόηεξν ζύλνιν ρξόλνπ/πνηλώλ. 
 
Η δεμηνηερλία ζα δηεμαρζεί ζε 3 ζθέιε θαη ζα κεηξήζεη ν ηαρύηεξνο ρξόλνο ζθέινπο αθνύ πξνζηεζνύλ ηπρόλ 
πνηλέο. 
 
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζε κηα θιάζε, ζε αγώλα κε 3 ζθέιε ληθεηήο ζα είλαη απηόο πνπ έθαλε ην ηαρύηεξν 
ρξόλν ζην 1ν ζθέινο, εθόζνλ κεηξάλε θαη ηα 3. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε ληθεηήο είλαη απηόο κε ην 
κεγαιύηεξν κεηαμόλην.  

   

APΘPO 16 – BPABEIA  

ηνλ 1ν - 2ν - 3ν  θάζε θιάζεο              ΚΤΠΔΛΛΟ 
ηνλ 1ν - 2ν - 3

ν
  ηνπηθήο ζπκκεηνρήο   ΚΤΠΔΛΛΟ 

ηελ 1ν - 2ν - 3
ν
  Γπλαηθεία ζπκκεηνρή  ΚΤΠΔΛΛΟ  

 

APΘPO 17 – AΠOTEΛEMATA  

H αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
ζα γίλεη ε απνλνκή ησλ επάζισλ ζηνλ ρώξν ηνπ αγώλα. 

 

ΑΡΘΡΟ  18 – AΠONOMH  

H απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ: Κπξηαθή 25 – 06 - 2017, ζην ρώξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ,ώξα 14:30κκ. 
 

 Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα 

παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ). 
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                             18η ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΠΣΟΛΔΜΑΙΓΑ 
 

Πηοιεκαΐδα,  ……..….. Ιοσλίοσ 2017, Ώρα …... : …… 
 
 
 
 

 
 
 

                          ΕΝΣΤΑΣΗ  
 

 

Ο Αγωληδόκελος……………………………………………………………………………………. κε αρηζκό  

ζσκκεηοτής …………………. σποβάιιω έλζηαζε θαηά ηοσ / ηωλ: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………………………..…………………

………….………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

 
 
 

Παρειήθζε από ηολ Αισηάρτε 
 
 Ώρα παραιαβής……………… 
 

                                                                                             Ο αγωληδόκελος 
 

 

 

 

                                                                                                                           (Υπογραθή) 

 
 
 
 

Η έλζηαζε σποβάιιεηαη ζηολ Αισηάρτε ζσλοδεσκέλε από παράβοιο  ζηα τροληθά όρηα 
ποσ ορίδεη ο Γεληθός Καλοληζκός θαη παρακέλεηε ζηε δηάζεζε ηες Οργάλωζες κέτρη ηελ 
εθδίθαζή ηες.  
 

 


