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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ

1.1
Εισαγωγή
Με βάση την προηγούµενη ενασχόληση κι εµπειρία τους και τα αποτελέσµατα δοκιµασιών στις οποίες υποβάλλονται
κατά καιρούς, οι Τεχνικοί Εφοροι (Τ.Ε.) κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες εµπειρίας: Αυξηµένης εµπειρίας και
Κανονικής εµπειρίας. Επιπλέν υπάρχουν και οι ∆όκιµοι (νέοι) Τ.Ε.
Σκοπός της κατάταξης είναι:
• Να διευκολυνθούν οι Οργανωτές να επιλέξουν τους καταλληλότερους Τ.Ε., ανάλογα µε το είδος του κάθε αγώνα
• Να δοθούν κίνητρα στους Τ.Ε. για συνεχή βελτίωση
• Να µην επιβαρύνονται υπερβολικά κάποιοι Τ.Ε. ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες ενασχόλησης µε
το αντικείµενο
Οι Οργανωτές θα λάβουν τον κατάλογο των Τ.Ε. και την κατηγορία στην οποία ανήκει καθένας µε ξεχωριστή
επιστολή.
1.2 Εκπαίδευση και επιµόρφωση Τ.Ε.
Η εκπαίδευση και επιµόρφωση των Τ.Ε. γίνεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα :
Για ∆όκιµους (νέους) Τ.Ε.:
1. Προϋποθέσεις για δόκιµους (νέους) Τ.Ε.. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους δόκιµους (νέους) Τ.Ε. είναι η
επαρκής γνώση της µηχανολογίας του αυτοκινήτου και η αξιοπρεπής γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
(κατά προτίµηση Αγγλικών) ενώ επιθυµητή (αν και όχι απαραίτητη) είναι η σχετική Πανεπιστηµιακή ή
Πολυτεχνική ή Τεχνική (ΤΕΙ) εκπαίδευση.
2. Σεµινάριο εκπαίδευσης δόκιµων (νέων) Τ.Ε. κάθε 2 έτη. Κατά τους µήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο κάθε δύο
χρόνια διενεργείται από ένα σεµινάριο εκπαίδευσης δόκιµων (νέων) Τ.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (και
ενδεχοµένως και σε άλλες πόλεις). Για κάθε σεµινάριο εκπαίδευσης απευθύνεται από τα ΜΜΕ (περιοδικά,
Internet) αλλά και σε “ειδικούς” χώρους (πχ. στο ΕΜΠ και λοιπές σχετικές σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ) πρόσκληση
συµµετοχής προς όσους ενδιαφέρονται να γίνουν Τ.Ε. Στο σεµινάριο αναπτύσσονται ζητήµατα τεχνικών
κανονισµών, διαδικαστικά, σχέσεων µε αγωνιζόµενους και οργανωτές κοκ. Επίσης υπάρχει και πρακτική
εξάσκηση σε κοινούς ελέγχους. Τέλος υπάρχει γραπτή δοκιµασία αξιολόγησης. Μετά το πέρας του σεµιναρίου,
κάθε νέος Τ.Ε. λαµβάνει αυτόµατα το χαρακτηρισµό του “δόκιµου” T.E.
3. Αξιολόγηση νέων (δόκιµων) Τ.Ε.. Όλοι οι δόκιµοι Τ.Ε. οφείλουν να συµµετάσχουν σε τουλάχιστον 4 αγώνες
πανελλήνιων Πρωταθληµάτων ή Κυπέλλων σε διάστηµα 2 ετών. Για το λόγο αυτό πρέπει να έρχονται σε
συνεννόηση µε τον επικεφαλής Τ.Ε. του αγώνα (υποχρεωτικά κατηγορίας Αυξηµένης εµπειρίας), ο οποίος είναι
υποχρεωµένος να τους αναθέσει καθήκοντα και να τους επιβλέπει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, µετά δε
το πέρας του αγώνα συµπληρώνει σχετικό “έντυπο αξιολόγησης” και θα το αποστέλλει στην Τεχνική Επιτροπή
της ΕΠΑ. Μόλις ο δόκιµος Τ.Ε. συγκεντρώσει 4 έντυπα αξιολόγησης, και ανάλογα τόσο µε τα περιεχόµενά τους
όσο και µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας γραπτής εξέτασης, µπορεί να καταταχθεί από την Τεχνική Επιτροπή
της ΕΠΑ σε οποιαδήποτε κατηγορία εµπειρίας. Για να διατηρήσει τη σχετική ιδιότητα, ένας δόκιµος Τ.Ε. πρέπει,
στο διάστηµα των 2 ετών, είτε να συµµετάσχει σε ένα τουλάχιστον σεµινάριο επιµόρφωσης (βλ. παρακάτω) είτε
να συµµετάσχει στους εν λόγω 4 αγώνες. Σε διαφορετική περίπτωση, χάνει την ιδιότητα του δόκιµου Τ.Ε. και, αν
επιθυµεί να την αποκτήσει πάλι, είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει το σεµινάριο εκπαίδευσης.
Για Τ.Ε. και δόκιµους Τ.Ε.:
1. Σεµινάριο επιµόρφωσης Τ.Ε. και δόκιµων Τ.Ε. κάθε έτος. Κατά τους µήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο κάθε έτους
διενεργείται από ένα σεµινάριο επιµόρφωσης Τ.Ε. και δόκιµων Τ.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (και
ενδεχοµένως και σε άλλες πόλεις). Οι Τ.Ε. και οι δόκιµοι Τ.Ε. ειδοποιούνται από την ΕΠΑ. Κάθε Τ.Ε. είναι
υποχρεωµένος να παρακολουθήσει µέσα σε διάστηµα δύο ετών ένα τουλάχιστον από αυτά τα σεµινάρια και να
έχει συµµετάσχει σε τουλάχιστον 4 αγώνες, διαφορετικά χάνει αυτόµατα τη σχετική ιδιότητα. Το τι ισχύει για τους
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δόκιµους Τ.Ε. αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Στο σεµινάριο αναπτύσσονται ζητήµατα τεχνικών
κανονισµών, διαδικαστικά, σχέσεων µε αγωνιζόµενους και οργανωτές κοκ. Επίσης υπάρχει ενδεχοµένως και
πρακτική εξάσκηση σε κοινούς ελέγχους. Τέλος υπάρχει γραπτή δοκιµασία αξιολόγησης.
2. Κατηγοριοποίηση Τ.Ε.. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της δοκιµασίας και κατά την κρίση της Τεχνικής Επιτροπής
της ΕΠΑ οι Τ.Ε. κατατάσσονται στις 2 κατηγορίες εµπειρίας, Αυξηµένης και Κανονικής. Οι Τ.Ε. Αυξηµένης
εµπειρίας µπορούν να είναι επικεφαλής Τ.Ε. σε αγώνες πανελλήνιων Πρωταθληµάτων ή Κυπέλλων. Οι λοιποί
Τ.Ε. έφοροι µπορούν να είναι επικεφαλής Τ.Ε. σε αγώνες Επάθλων και άλλους αγώνες.
1.3
Αριθµός Τ.Ε. και Επικεφαλής Τ.Ε.
Με στόχο την οµαλή διεξαγωγή των διαδικασιών τεχνικών ελέγχων των αγώνων και τη µείωση του φόρτου εργασίας
των Τ.Ε., ορίζεται ο ακόλουθος ελάχιστος αριθµός Τ.Ε.:
Είδος αγώνα
Ταχύτητα
Ανάβαση
Ανάβαση, σε περίπτωση που ο αρχικός τεχνικός
έλεγχος γίνεται στα paddocks των αγωνιζοµένων
Ράλλυ
Ράλλυ σπριντ
Λοιποί αγώνες

Αριθµός Τ.Ε.
Τουλάχιστον 3 Τ.Ε. συνολικά
Τουλάχιστον 3 Τ.Ε. συνολικά
Τουλάχιστον 3 Τ.Ε. συνολικά και τουλάχιστον 1 Τ.Ε. ανά
20 αυτοκίνητα
2 Τ.Ε. για µέχρι 20 αυτοκίνητα
3 Τ.Ε. για περισσότερες από 20 αυτοκίνητα
1 Τ.Ε. για µέχρι 20 αυτοκίνητα
2 Τ.Ε. από 20 έως 60 αυτοκίνητα
Για πάνω από 60 αυτοκίνητα, 1 Τ.Ε ανά 30 αυτοκίνητα
1 Τ.Ε ανά 30 αυτοκίνητα και µέχρι 3 Τ.Ε.

Σε όλους τους αγώνες ορίζεται Επικεφαλής Τ.Ε. µε επιπλέον της συνήθους αποστολής των Τ.Ε. καθήκοντα:
συντονισµό και καθοδήγηση (όπου χρειάζεται) των Τ.Ε. του αγώνα, και επικοινωνία µε τους Οργανωτές, τους
Αγωνοδίκες και τους υπόλοιπους Άρχοντες του αγώνα, καθώς και µε την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ. Επίσης ο
Επικεφαλής των Τ.Ε φέρει τη συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες των Τ.Ε. στον αγώνα, χωρίς αυτό βέβαια να
απαλλάσσει τους υπόλοιπους Τ.Ε. από τη δική τους ευθύνη.
Για τους αγώνες Πανελλήνιων Πρωταθληµάτων και Κυπέλλων, µετά τον αγώνα, ο επικεφαλής Τ.Ε. υποχρεούται να
αποστείλει µε e-Mail προς την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ αναφορά σχετικά µε: (α) Τ.Ε. και δόκιµους Τ.Ε., που
έλαβαν µέρος (β) προβλήµατα που διαπιστώθηκαν µε αυτοκίνητα (πχ. σοβαρά τεχνικά προβλήµατα, που οδήγησαν
σε απόρριψη του αυτοκινήτου στον αρχικό τεχνικό έλεγχο, σοβαρά ατυχήµατα, τεχνικά προβλήµατα στον τελικό
τεχνικό έλεγχο) (γ) αυτοκίνητα χωρίς ∆ΤΤ. Στην αναφορά πρέπει να επισυνάπτονται και οι εκθέσεις τεχνικών
εφόρων του αγώνα. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει καλύτερη γνώση της κατάστασης κάθε αγώνα ως προς τα
τεχνικά του ζητήµατα.
1.4 Επιλογή Τ.Ε.
Για τους αγώνες των Πανελλήνιων Πρωταθληµάτων και Κυπέλλων, οι Επικεφαλής Τ.Ε. ορίζονται από την ΕΠΑ κατά
προτεραιότητα από τον κατάλογο των Τ.Ε. Αυξηµένης εµπειρίας. Αντικατάστασή τους προβλέπεται µόνο σε
περίπτωση κωλύµατος, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΠΑ.
Στους λοιπούς αγώνες ο Επικεφαλής Τ.Ε. πρέπει να είναι οπωσδήποτε Κανονικής εµπειρίας. Ωστόσο Aυξηµένης
εµπειρίας Τ.Ε. µπορούν να ανήκουν στην οµάδα των Τ.Ε. του αγώνα.
Ολοι οι Τ.Ε. του αγώνα πρέπει να αναγράφονται στον ειδικό κανονισµό του.
∆όκιµοι Τ.Ε. µπορούν να υπολογίζονται στους Τ.Ε. του αγώνα, ακόµα και ως επικεφαλής, µόνο σε αγώνες
δεξιοτεχνίας, drift και time attack σε κλειστούς – συγκεκριµένους χώρους καθώς και 4x4 trial. Σε αγώνες drag day οι
δόκιµοι Τ.Ε. µπορούν να υπολογίζονται στους Τ.Ε. του αγώνα, όχι όµως ως επικεφαλής. Στους υπόλοιπους αγώνες,
οι δόκιµοι Τ.Ε. δεν µπορούν να υπολογίζονται στους Τ.Ε. του αγώνα.
Οι Οργανωτές προβλέπουν τον αναµενόµενο αριθµό συµµετοχών, ενδεχόµενα και µε βάση τις συµµετοχές
αντίστοιχου προηγούµενου αγώνα, και ορίζουν τον κατάλληλο αριθµό Τ.Ε. σε συνεργασία µε την Τεχνική Επιτροπή
της ΕΠΑ. Οι Οργανωτές οφείλουν να ορίζουν έγκαιρα επιπλέον Τ.Ε., σε περίπτωση που τελικά υπάρχει προς τα
πάνω διαφοροποίηση στον αριθµό συµµετοχών σε σχέση µε τις προβλέψεις.
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Η σύνθεση των Τ.Ε. κάθε αγώνα υποβάλλεται από τον Οργανωτή στην ΕΠΑ για έγκριση. Ο Οργανωτής οφείλει να
έρθει έγκαιρα (τουλάχιστον ένα ηµερολογιακό µήνα πριν την τέλεση του αγώνα και άµεσα σε κάθε περίπτωση
αλλαγής της σύνθεσης ή ορισµού επιπλέον Τ.Ε.) σε σχετική συνεννόηση µε την ΕΠΑ, η οποία διατηρεί το δικαίωµα
αλλαγής της σύνθεσης των Τ.Ε. του αγώνα, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του (πχ. την περιοχή τέλεσης),
την ανά έτος συµµετοχή των Τ.Ε. στους αγώνες κτλ.
2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2.1
Συµµετοχές και αποτελέσµατα
Στο έντυπο συµµετοχής του αγώνα και στις συµµετοχές που αποστέλλονται στην ΕΠΑ πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Αριθµός κυκλοφορίας
• Ακριβές µοντέλο του αυτοκινήτου (πχ. όχι “Peugeot 106” αλλά “Peugeot 106 S16”)
• Κυλινδρισµός σε cc
• Κατηγορία (για ράλλυ, ράλλυ σπριντ και ταχύτητες)
• Οµάδα / κλάση ή κατηγορία / κλάση
• Αριθµός δελτίου αναγνώρισης
• Αριθµός του ∆ΤΤ
• ∆ήλωση σχετικά µε την επιθυµία µη συµµετοχής στον αρχικό τεχνικό έλεγχο λόγω έγκυρου ∆ΤΤ (βλ. παρακάτω)
Το έντυπο της συµµετοχής πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα σωµατεία και σύµφωνο µε το πρότυπο της ΕΠΑ.
Στις δηµοσιευµένες συµµετοχές του αγώνα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Ακριβές µοντέλο του αυτοκινήτου
• Οµάδα / κλάση ή κατηγορία / κλάση
Στα επίσηµα αποτελέσµατα του αγώνα του αγώνα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Ακριβές µοντέλο του αυτοκινήτου
• Κυλινδρισµός σε cc (µόνο για Ιστορικά αυτοκίνητα, προαιρετικά για τα υπόλοιπα)
• Οµάδα / κλάση ή κατηγορία / κλάση
Ο επικεφαλής Τ.Ε. του αγώνα ελέγχει και εν ανάγκη διορθώνει (κατόπιν επικοινωνίας µε τον αγωνιζόµενο) τα
παραπάνω και είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων των αυτοκινήτων, που αναγράφονται στις επίσηµες
συµµετοχές του αγώνα.
2.2
∆ιάρκεια και ωράριο αρχικού τεχνικού ελέγχου
Η ελάχιστη διάρκεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου (ελέγχου εξακρίβωσης) ανάλογα µε το είδος του αγώνα φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:
Είδος αγώνα
Ταχύτητα
Ανάβαση
Ανάβαση, σε περίπτωση που ο αρχικός τεχνικός έλεγχος
γίνεται στα paddocks των αγωνιζοµένων
Ράλλυ
Ράλλυ σπριντ
Αλλοι αγώνες

∆ιάρκεια αρχικού τεχνικού ελέγχου
1.5 ώρα
1.5 ωρα
2 ώρες
1.5 ώρα
1 ώρα
2 ώρες

Σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ υποχρεωτικά και προαιρετικά για άλλους αγώνες ο Οργανωτής πρέπει, αµέσως
µετά τη λήξη των συµµετοχών και σε συνεργασία µε τον Επικεφαλής Τ.Ε., να εκδίδει δελτίο πληροφοριών, όπου θα
αναφέρονται: (α) ακριβές ωράριο προσέλευσης στον αρχικό τεχνικό έλεγχο ανά αυτοκίνητο (β) ποια αυτοκίνητα
έχουν κληρωθεί δειγµατοληπτικά και υποχρεούνται να περάσουν από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, παρότι έχουν
δηλώσει ότι επιθυµούν να περάσουν µε βάση το ∆ΤΤ (βλ. παρακάτω). Στην περίπτωση (α) τυχόν καθυστερηµένη
προσέλευση πρέπει να αναφερθεί στους Αγωνοδίκες, οι οποίοι επιβάλλουν ποινή προστίµου έως €100.
2.3
Χώρος αρχικού τεχνικού ελέγχου
Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος πρέπει να γίνεται:
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•

•

•

Για την περίπτωση αγώνων ταχύτητας: στα Paddocks των αγωνιζοµένων ή εναλλακτικά σε συγκεκριµένο
κατάλληλο χώρο, όπου θα προσέρχονται τα αυτοκίνητα για έλεγχο. Ο Οργανωτής οφείλει να προσδιορίσει στον
Ειδικό Κανονισµό του αγώνα που πρόκειται να γίνει ο αρχικός τεχνικός έλεγχος. Σε περίπτωση διεξαγωγής του
αρχικού τεχνικού αρχικού τεχνικού ελέγχου στα Paddocks, οι αγωνιζόµενοι οφείλουν πρώτα να διεκπεραιώσουν
τις διαδικασίες του διοικητικού ελέγχου και να παραλάβουν τους αριθµούς συµµετοχής.
Για την περίπτωση αγώνων αναβάσεων: σε συγκεκριµένο κατάλληλο χώρο, όπου θα προσέρχονται τα
αυτοκίνητα για έλεγχο. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος στα paddocks των αγωνιζοµένων επιτρέπεται µόνο εφ΄ όσον
δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση (πχ. λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου) και µόνο αν ο Οργανωτής έχει
διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση του ωραρίου και της σειράς τοποθέτησης των αγωνιζοµένων στα paddocks
τους και έχει σεβαστεί τον ελάχιστο αριθµό Τ.Ε. και τη διάρκεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου (βλ. §1.3 και §2.1).
Για αγώνες ταχύτητας προτιµάται ο αρχικός τεχνικός έλεγχος στα paddocks των αγωνιζοµένων.
Για την περίπτωση των λοιπών αγώνων: σε συγκεκριµένο κατάλληλο χώρο, όπου θα προσέρχονται τα
αυτοκίνητα για έλεγχο.

Ο Επικεφαλής Τ.Ε. οφείλει να λάβει γνώση του προβλεπόµενου χώρου του αρχικού τεχνικού ελέγχου και να κρίνει
την καταλληλότητά του, ανάλογα µε τις συνθήκες (είδος αγώνα, διαθέσιµος χώρος και εξοπλισµός, φύλαξη, καιρός,
αριθµός συµµετοχών κοκ.). Αν τον θεωρήσει κατάλληλο, οφείλει να συνεργαστεί µε τον Οργανωτή για τη βέλτιστη
διαµόρφωσή του και να υποδείξει τυχόν µέτρα βελτίωσης του. Σε διαφορετική περίπτωση, οφείλει να ενηµερώσει
έγκαιρα τον Οργανωτή, ο οποίος πρέπει να φροντίσει για την αποκατάσταση όλων των ελλείψεων που ενδεχόµενα
θα του υποδειχθούν από τον Επικεφαλής Τ.Ε.
2.4
Απαιτούµενα έντυπα και συνοδευτικά έγγραφα
Οι Οργανωτές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν στους αγώνες αναβάσεων, ταχύτητας και Rally τα ειδικά έντυπα
αρχικών τεχνικών ελέγχων της ΕΠΑ. Συγκεκριµένα:
•
•

Στους αρχικούς τεχνικούς ελέγχους αγώνων αναβάσεων και ταχύτητας χρησιµοποιείται το έντυπο – υπόδειγµα
ΕΠΑ-ΤΕ-ΑΤΕ-2016ΑΤ.
Στους αρχικούς τεχνικούς ελέγχους αγώνων τύπου ράλλυ χρησιµοποιείται το έντυπο – υπόδειγµα ΕΠΑ-ΤΕ-ΑΤΕ2016R

Οι Οργανωτές µπορούν να βρουν αυτά τα έντυπα στο http://www.omae-epa.gr/index.php/regulations/ypodeigmataformes ή να τα ζητήσουν από τη Γραµµατεία της ΟΜΑΕ/ΕΠΑ µέσω e-Mail σε ηλεκτρονική µορφή.
Λόγω της τεχνολογικής προόδου (πχ. κινητή τηλεφωνία) η υποχρέωση σήµατος σφράγισης “OK” µετά τον αρχικό
τεχνικό έλεγχο καταργείται.
Για τον αρχικό τεχνικό έλεγχο οι αγωνιζόµενοι ή οι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να προσκοµίζουν στους Τ.Ε. τα
ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα (αν προβλέπονται για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο):
• Πλήρως συµπληρωµένο και έγκυρο ∆ελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (∆ΤΤ), εκδοθέν ή ανανεωθέν εντός της
τελευταίας διετίας, το οποίο και σφραγίζεται από τους Τ.Ε. (και όχι από το διοικητικό έλεγχο) για τη συµµετοχή
στον αγώνα. Βλ. εγκύκλιο 12/2017 ∆ΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• Πρωτότυπο ∆ελτίο Αναγνώρισης (∆.Α.) περιλαµβανοµένου του ∆.Α. για τον κλωβό ασφαλείας (αν υπάρχει)
• ΗΤΡ (Historic Technical Passport – Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο). Το ΗΤΡ µπορεί να είναι είτε διεθνές, εκδιδόµενο
από τη FIA, είτε εθνικό, εκδιδόµενο από την ΟΜΑΕ. Βλ. εγκύκλιο 12/2017 ∆ΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να βρίσκονται µέσα στο αυτοκίνητο καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα και να προσκοµίζονται
στους Τ.Ε. σε πρώτη ζήτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, το γεγονός αναφέρεται από τους Τ.Ε. στους αγωνοδίκες,
που επιβάλλουν ποινή προστίµου €100.
2.5
Συµµετοχή στον αρχικό τεχνικό έλεγχο µε βάση το ∆ΤΤ
Αυτοκίνητα µε ∆ΤΤ, που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί, µετά την 1/1/2015 και σε κάθε περίπτωση εντός των 2 τελευταίων
ετών, µπορούν να µην προσέρχονται στον αρχικό τεχνικό έλεγχο και να συµµετέχουν σε αγώνα µε βάση του
πρόσφατου έγκυρου ∆ΤΤ αλλά µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Ο αγωνιζόµενος στη δήλωση συµµετοχής του ζητά να µην περάσει αρχικό τεχνικό έλεγχο λόγω πρόσφατου
έγκυρου ∆ΤΤ στη δήλωση συµµετοχής –αν δεν το δηλώσει, τότε υποχρεούται να περάσει κανονικά αρχικό
τεχνικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση συµµετοχής περιλαµβάνει την ακόλουθη δήλωση:
“Ο συµµετέχων δηλώνω υπεύθυνα ότι το αυτοκίνητό µου είναι σύµφωνο µε τους τεχνικούς κανονισµούς, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τα συστήµατα ασφάλειας και τυχόν σφραγίσεις, σε άριστη κατάσταση για συµµετοχή στον αγώνα
και δεν έχει καµία διαφορά από όσα αναγράφονται στο ∆ελτίο Τεχνικής Ταυτότητάς (∆ΤΤ) του και καµία τεχνική
εκκρεµότητα ή πρόβληµα στο ∆ΤΤ”
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Αν δεν έχει η σχετική δήλωση κατά τη συµµετοχή στον αγώνα, θεωρείται ότι θα περάσει αρχικό τεχνικό έλεγχο
κανονικά δηλ. όχι µε βάση το ∆ΤΤ
Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται κανονικά (καµία αλλαγή σε σχέση µε την τρέχουσα διαδικασία)
Στον αρχικό τεχνικό έλεγχο προσκοµίζεται κανονικά για έλεγχο ο ατοµικός εξοπλισµός ασφαλείας του
πληρώµατος (ρουχισµός, κράνη, συσκευές FHR)
Το ∆ΤΤ είναι πλήρως συµπληρωµένο και δεν υπάρχει καµία έλλειψη ή πρόβληµα, που να έχει καταγραφεί στο
∆ΤΤ και να εκκρεµεί
Το ∆ΤΤ προσκοµίζεται στον αρχικό τεχνικό έλεγχο για έλεγχο από τους Τ.Ε. και συµπλήρωση της συµµετοχής
στον αγώνα
Ολα τα ανταλλακτικά, που σφραγίζονται (πχ. turbo) έχουν τις σφραγίσεις σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον
ανταλλακτικά (όχι τοποθετηµένα στο αυτοκίνητο) µπορούν να προσκοµιστούν για σφράγιση στον αρχικό τεχνικό
έλεγχο
Σε περίπτωση διαπιστωθέντος προβλήµατος (πχ. εκκρεµότητες στο ∆ΤΤ) οι Τ.Ε. έχουν δικαίωµα να ζητήσουν
την άµεση προσκόµιση του αυτοκινήτου
Αµέσως µετά τη λήξη των συµµετοχών, ο Οργανωτής µε ευθύνη του Επικεφαλής Τ.Ε. κληρώνει
δειγµατοληπτικά ένα 20% των συµµετοχών, που έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν να περάσουν αρχικό τεχνικό
έλεγχο µε βάση το ∆ΤΤ. Τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να περάσουν κανονικά από αρχικό τεχνικό έλεγχο δηλ. µε
προσκόµιση του αυτοκινήτου και όχι µε βάση το ∆ΤΤ.
Αν το αυτοκίνητο έχει οποιαδήποτε αλλαγή, σε σχέση µε το ∆ΤΤ, ή αν πρέπει να σφραγιστεί το Turbo ή τυχόν
έρµα ή όποια άλλα εξαρτήµατα, πρέπει να προσκοµιστεί κανονικά στον αρχικό τεχνικό έλεγχο
Οι Τ.Ε. αναφέρουν στην έκθεσή τους προς τους Αγωνοδίκες ποια αυτοκίνητα πέρασαν αρχικό τεχνικό έλεγχο µε
βάση το ∆ΤΤ και ποια προσκοµίστηκαν.
Αν για αυτοκίνητο, που πέρασε αρχικό τεχνικό έλεγχο µε βάση το ∆ΤΤ, στη διάρκεια του αγώνα διαπιστωθεί
απόκλιση, σε σχέση µε το ∆ΤΤ:
– Αν αφορά µη ενηµέρωση του ∆ΤΤ για τροποποιηµένα συστήµατα ασφαλείας αλλά πάντοτε σε συµφωνία µε
τους κανονισµούς (πχ. αλλαγµένα αλλά κανονικά καθίσµατα), το γεγονός αναφέρεται από τους Τ.Ε. στους
Αγωνοδίκες, οι οποίοι επιβάλλουν πρόστιµο έως €300.
– Αν αφορά µη κανονικά συστήµατα ασφαλείας (πχ. ληγµένα καθίσµατα) ή τεχνικές εκκρεµότητες ή
προβλήµατα στο ∆ΤΤ, το γεγονός αναφέρεται από τους Τ.Ε. στους Αγωνοδίκες, οι οποίοι επιβάλλουν ποινή
αποκλεισµού.

3
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μέρος των καθηκόντων των Τ.Ε. αποτελεί και η συνεχής διαπίστωση της τήρησης των κανονισµών ασφαλείας από
το πλήρωµα (κράνη, φόρµες κτλ.) και τα αυτοκίνητα (κλωβοί ασφάλειας, συστήµατα πυρόσβεσης, ζώνες, καθίσµατα,
δεξαµενές ασφάλειας, παρ-µπριζ κτλ.) κατά τη διεξαγωγή των αγώνων.
Σε περίπτωση που κάποιος τέτοιος κανονισµός δεν τηρείται, ο Τ.Ε. έχει το δικαίωµα, αφού ενηµερώσει χωρίς
χρονοτριβή τον Αλυτάρχη και εγκριθεί από του Αγωνοδίκες, να µην επιτρέψει την εκκίνηση ή τη συνέχιση του αγώνα
για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο, µέχρι την αποκατάσταση του προβλήµατος.
Κάθε αυτοκίνητο που µετά το πέρας του αρχικού τεχνικού ελέγχου αποσυναρµολογηθεί ή τροποποιηθεί κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να επηρεάζεται ενδεχόµενα η ασφάλεια του ή αν έχει εµπλακεί σε ατύχηµα µε ενδεχόµενες επιπτώσεις
στην ασφάλειά του, πρέπει πριν συνεχίσει τον αγώνα να ελέγχεται από τους Τ.Ε. για να διαπιστώνεται η
καταλληλότητά του. Ο αγωνιζόµενος είναι υπεύθυνος να φέρει σε γνώση των Τ.Ε. τέτοια γεγονότα. Επίσης σε
περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος ο Αλυτάρχης πρέπει να ενηµερώνει χωρίς χρονοτριβή τους Τ.Ε. για να µπορούν
να ελέγξουν το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν συντοµότερα
4
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση που οι Τ.Ε. διαπιστώσουν οποιαδήποτε τεχνική παράβαση διέφυγε της προσοχής τους κατά τον
αρχικό τεχνικό έλεγχο, πρέπει να ενηµερώσουν άµεσα τους Αγωνοδίκες, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά.
Κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων Πρωταθληµάτων, Κυπέλλων και Επάθλων οι Τ.Ε. µπορούν να προβούν για τα
χρησιµοποιούµενα ή αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, σε όποιους ελέγχους, µαρκαρίσµατα, σφραγίσεις και άλλες
ενέργειες θεωρούν σκόπιµες, προκειµένου να διασφαλισθεί η τεχνική νοµιµότητα των διαγωνιζόµενων αυτοκινήτων.
Επίσης οι Αγωνοδίκες µπορούν να παραγγείλουν στους Τ.Ε. επιπλέον ελέγχους ή άλλες ενέργειες κατά τη διάρκεια
του αγώνα.
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Οι Τ.Ε. οφείλουν να κάνουν τουλάχιστον έναν έλεγχο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή, σε περίπτωση πολυήµερων
αγώνων, κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής ηµέρας. Σε αγώνες αναβάσεων που διεξάγονται σε δύο σκέλη οι Τ.Ε.
οφείλουν να κάνουν έλεγχο ανάµεσα στα δύο σκέλη. Σε αγώνες ταχύτητας οι Τ.Ε. οφείλουν να κάνουν έλεγχο κατά
τη διάρκεια ή µετά το πέρας των χρονοµετρηµένων δοκιµαστικών. Σε κάθε περίπτωση οι Τ.Ε. κατά την κρίση τους
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα χρονικά και τεχνικά περιθώρια που τους διατίθενται και να προσαρµόζουν
τους ελέγχους τους έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η φυσιολογική εξέλιξη του αγώνα.
Με την εξαίρεση των Ε∆ των ράλλυ και ράλλυ σπριντ (δηλ. από την αφετηρία της Ε∆ έως και τον τερµατισµό της
Ε∆), οι ενδιάµεσοι αυτού έλεγχοι µπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής του αγώνα,
περιλαµβανοµένων των pits και της διαδροµής από τον τερµατισµό του αγώνα έως το Parc Ferme καθώς και εντός
του Parc Ferme. Σε αγώνες ράλλυ και ράλλυ σπριντ µπορούν να γίνονται και στο Service Park στα paddocks των
αγωνιζοµένων αλλά πρέπει να λαµβάνονται πρόνοια ώστε να µη στερείται χρόνος για την επισκευή του αυτοκινήτου
Το πλήρωµα οφείλει να παρέχει στους Τ.Ε. κάθε δυνατή βοήθεια για την ολοκλήρωση του ελέγχου και να
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις τους. Αν οι Τ.Ε. ζητήσουν από το πλήρωµα να ανοίξει το εµπρόσθιο ή οπίσθιο
καπό, το πλήρωµα οφείλει να το πράξει άµεσα χωρίς χρονοτριβή ή διαµαρτυρία. Το πλήρωµα µπορεί να επιτρέψει
στους Τ.Ε. να ανοίξουν µόνοι τους το εµπρόσθιο ή οπίσθιο καπό αλλά σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη για την
ασφάλιση των καπό και τη γενικότερη κατάσταση του αυτοκινήτου ανήκει στο πλήρωµα. Από την πλευρά τους
βέβαια οι Τ.Ε. οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλιση καπό, που έχουν ανοίξει οι ίδιοι.
Ειδικά για τους αγώνες ράλλυ:
•
•
•
•

Οι Τ.Ε. επιβλέπουν, όποτε κρίνεται σκόπιµο, τη διαδικασία του µαρκαρίσµατος των ελαστικών. Ο Οργανωτής
οφείλει να έχει προβλέψει κατάλληλη οµάδα ανθρώπων για την εργασία αυτή, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις
υποδείξεις των Τ.Ε.
Ένας τουλάχιστον Τ.Ε. πρέπει ανά πάσα στιγµή να είναι διαθέσιµος σε κάθε Service Park.
Ο Οργανωτής οφείλει να έχει προβλέψει κατάλληλη οµάδα κριτών γεγονότων για την επίβλεψη τυχόν
απαγορευµένης εξωτερικής βοήθειας. Από την πλευρά τους οι Τ.Ε. οφείλουν να έχουν τεταµένη την προσοχή
τους για σχετικά περιστατικά και να αναφέρουν στους Αγωνοδίκες οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους.
Οι Τ.Ε. συνιστάται να κάνουν ενδιάµεσους τεχνικούς ελέγχους σε χώρους Service Park, µετά από STOP και σε
ΣΕΧ και ιδιαίτερα πριν την κίτρινη προειδοποιητική πινακίδα των ΣΕΧ. Σε περίπτωση που το ΣΕΧ ακολουθείται
από αφετηρία Ε∆, οι τεχνικοί έφοροι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τυχόν έλεγχο στο χώρο του ΣΕΧ το
αργότερο δύο (2) λεπτά πριν την προβλεπόµενη ώρα εκκίνησης της Ε∆ για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο, ώστε
να δοθεί χρόνος στο πλήρωµα να προετοιµαστεί απερίσπαστο για την Ε∆.

Στο τέλος του αγώνα, ή, προκειµένου για πολυήµερους αγώνες, στο τέλος κάθε αγωνιστικής ηµέρας, οι Τ.Ε.
υποβάλλουν στους Αγωνοδίκες έκθεση σχετικά µε τους ελέγχους που προέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της
ηµέρας και τα αποτελέσµατα αυτών.

5
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σε όλους τους αγώνες Πρωταθληµάτων, Κυπέλλων και Επάθλων πρέπει να διενεργείται µετά τον τερµατισµό του
αγώνα λεπτοµερής τελικός τεχνικός έλεγχος σε τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά αυτοκίνητα, που έχουν καταλάβει
θέσεις διάκρισης, και σε ένα (1) άλλο, τυχαία επιλεχθέν αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα, στα οποία θα εκτελείται ο τελικός
τεχνικός έλεγχος, θα αποφασίζονται από τους Αγωνοδίκες, κατόπιν πρότασης των Τ.Ε. Η πρόταση µπορεί να είναι
προφορική ή γραπτή και πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τον τερµατισµό του αγώνα. Οι Αγωνοδίκες έχουν
πάντως το δικαίωµα να υποδείξουν έλεγχο και σε όποια άλλα επιπλέον αυτοκίνητα επιθυµούν.
Τα σηµεία των αυτοκινήτων, που θα ελέγχονται, θα αποφασίζονται από τους Τ.Ε. αλλά πρέπει να είναι ένα σηµείο
τουλάχιστον για κάθε µία από τις ακόλουθες 5 κύριες οµάδες σηµείων:
•
Αµάξωµα
•
Κινητήρας & Turbo
•
Μετάδοση
•
Ανάρτηση & Σύστηµα διεύθυνσης
•
Φρένα & Τροχοί
Οι Αγωνοδίκες έχουν δικαίωµα να υποδείξουν όποια επιπλέον σηµεία επιθυµούν.
Οι έλεγχοι θα γίνονται λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του κάθε αγώνα (διαθεσιµότητα κατάλληλου τόπου, χρόνου
και υποδοµής).
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Οι Οργανωτές οφείλουν να παρέχουν στους T.E. κάθε δυνατή διευκόλυνση και βοήθεια για τη διεξαγωγή των
τεχνικών ελέγχων. Ο χώρος όπου γίνεται ο τελικός τεχνικός έλεγχος πρέπει, µε ευθύνη του Οργανωτή, να είναι
επίπεδος, µη προσπελάσιµος σε µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και να διαθέτει επαρκή φωτισµό και στέγαση, έστω
και πρόχειρη (αδιάβροχη τέντα). Κατά προτίµηση ο τελικός τεχνικός έλεγχος πρέπει να γίνεται σε συνεργείο µε
επαρκή τεχνικό εξοπλισµό (αναβατόρια κτλ.).
Σε περίπτωση, που ο Επικεφαλής Τ.Ε. κρίνουν το χώρο που έχει διατεθεί από τον Οργανωτή ακατάλληλο (λόγω
µεγέθους, λόγω κλίσης, λόγω ανεπαρκούς φύλαξης ή προστασίας από τον καιρό, λόγω χρονικών ή άλλων
περιορισµών κοκ.) ενηµερώνουν σχετικά τον Οργανωτή και τους Αγωνοδίκες και, κατόπιν σχετικής απόφασης των
Αγωνοδικών, διενεργούν τον τελικό τεχνικό έλεγχο σε άλλο, κατάλληλο σηµείο. Ο Επικεφαλής Τ.Ε. πρέπει να
καταβάλλει προσπάθεια διασφάλισης της καταλληλότητας του χώρου του τελικού τεχνικού ελέγχου όσο το δυνατόν
νωρίτερα.
Ειδικά για τους αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας, ο τελικός τεχνικός έλεγχος µπορεί να διενεργηθεί χωρίς πρότερη
απόφαση των Αγωνοδικών, απλά µε ενηµέρωσή τους, καθώς και του Οργανωτή, σε οποιοδήποτε σηµείο της
διαδροµής από τον τερµατισµό (διασφαλίζοντας επαρκή χώρο για την ασφαλή επιβράδυνση των αυτοκινήτων) έως
και το Parc Ferme, στο χώρο των Paddock, καθώς και στο συνεργείο, που έχει δηλωθεί από τον Οργανωτή, για
περίπτωση ένστασης.
Οι Τ.Ε. µπορούν, στα πλαίσια των καθηκόντων τους και ιδιαίτερα κατά τον τελικό τεχνικό έλεγχο να ζητήσουν από
τον αγωνιζόµενο, να τους προµηθεύσει τα εξαρτήµατα ή δείγµατα που κρίνονται απαραίτητα.
Οι Οργανωτές είναι υπεύθυνοι για τον όλο συντονισµό και την διεκπεραίωση του τελικού τεχνικού ελέγχου, ακόµα
και αν αλλάξει ο χώρος του τελικού τεχνικού ελέγχου, όπως µεταφορά αυτοκινήτων, ασφάλεια και φύλαξη χώρου,
διασφάλιση τήρησης προβλεπόµενων διαδικασιών.
6
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έλεγχοι που είναι οπτικοί και δεν απαιτούν αποσυναρµολόγηση τµηµάτων του αυτοκινήτου γίνονται επιτόπου. Σε
περίπτωση που δεν απαιτούνται έξοδα τεχνικών εργασιών, δεν θα εισπράττονται.
Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και ανωµαλιών και για να υπάρχει αυξηµένη σαφήνεια των ενστάσεων που
αναφέρονται σε τεχνικά θέµατα, αυτές πρέπει να αναφέρουν σαφώς, συγκεκριµένα και επακριβώς ποια εξαρτήµατα
και ποια ακριβώς χαρακτηριστικά τους ζητείται να ελεγχθούν. Για παράδειγµα: “µέγιστο βύθισµα εκκεντροφόρων” ή
“διάγραµµα εκκεντροφόρων” ή “διαστάσεις συµπιεστή turbo”. Γενικές αναφορές σε εξαρτήµατα µε πολλαπλά πιθανά
χαρακτηριστικά δεν γίνονται αποδεκτές. Για παράδειγµα, “εκκεντροφόροι” ή “turbo”. ∆εν γίνονται αποδεκτές
ενστάσεις που απαιτούν µετρήσεις σε σηµεία που οι τιµές τους δεν αναφέρονται στο δελτίο αναγνώρισης ή σε
κάποιο τεχνικό κανονισµό, όπως και ενστάσεις για το υλικό από το οποίο αποτελείται κάποιο εξάρτηµα, εκτός και αν
το υλικό αυτό αναφέρεται στο δελτίο αναγνώρισης ή σε κάποιο τεχνικό κανονισµό. Τέλος, ενστάσεις για “ελεύθερα”
εξαρτήµατα δε γίνονται αποδεκτές.
Ο Οργανωτής υποχρεούται να αναφέρει εκ των προτέρων στο συµπληρωµατικό κανονισµό του αγώνα σε ποιό
συνεργείο πρόκειται να γίνει ο τεχνικός έλεγχος λόγω ενστάσεων και να έχει φροντίσει για τη διαθεσιµότητα του
συνεργείου αυτού στα παρακάνω αναφερόµενα χρονικά περιθώρια. Επίσης ο Οργανωτής οφείλει να φροντίσει, µε
τους όρους της σχετικής απόφασης των Αγωνοδικών, για τη µεταφορά και φύλαξη των αυτοκινήτων µέχρι τον
τεχνικό έλεγχο για την εκδίκαση της ένστασης.
Με σκοπό να µην χρησιµοποιούνται οι ενστάσεις ως µέσο αθέµιτου ανταγωνισµού και δέσµευσης για µεγάλο
χρονικό διάστηµα των επίδικων αυτοκινήτων, οι Τ.Ε. υποχρεούνται να αρχίσουν τον τεχνικό έλεγχο που γίνεται λόγω
ένστασης το αργότερο εντός τριών ηµερών από την υποβολή της. Επιπλέον, πρέπει να τον ολοκληρώσουν και να
αποδεσµεύσουν το αυτοκίνητο εντός πέντε ηµερών από την υποβολή της ένστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν
είναι δυνατό, οι Τ.Ε. µπορούν, µετά από τεκµηριωµένη πρόταση τους προς τους Αγωνοδίκες και έγκριση των
τελευταίων, να παρατείνουν το χρονικό αυτό διάστηµα κατά µία το πολύ εβδοµάδα.
Οι Τ.Ε. οφείλουν να αποδεσµεύσουν το υπόλοιπο αυτοκίνητο, κρατώντας και σφραγίζοντας όσα εξαρτήµατά του
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης / ελέγχου ή τα εξαρτήµατα που ελέγχθηκαν και βρέθηκαν µη σύννοµα ή τα
εξαρτήµατα για τα οποία έχει υποβληθεί πρόθεση έφεσης. Επίσης, οφείλουν να αποδεσµεύσουν κάθε εξάρτηµα που
µετρήθηκε και βρέθηκε κανονικό, καθώς και αυτά για τα οποία ο αγωνιζόµενος υπογράψει δήλωση ότι αποδέχεται
τις µετρήσεις και τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Αυτές οι αποδεσµεύσεις πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε
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τους Αγωνοδίκες, µετά την έκδοση της απόφασής τους και την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής πρόθεσης
έφεσης.
Σε περίπτωση που ο αγωνιζόµενος επιθυµεί να συµµετάσχει σε άλλο αγώνα που διεξάγεται την αµέσως επόµενη
εβδοµάδα από την υποβολή της ένστασης, οπότε ενδέχεται η εκδίκαση της ένστασης να µην επιτρέψει κάτι τέτοιο,
µετά από σχετικό αίτηµα του αγωνιζόµενου οι αγωνοδίκες µπορούν να ζητήσουν από τους Τ.Ε. να σφραγίσουν τα
επίδικα σηµεία του αυτοκινήτου, σηµειώνοντάς τα στο ∆ελτίο Τεχνικής Ταυτότητας του, ώστε αυτό να συµµετάσχει
στον επόµενο αγώνα και η εκδίκαση της ένστασης να γίνει την αµέσως επόµενη εβδοµάδα. Στην περίπτωση αυτή τα
παραπάνω χρονικά περιθώρια γίνονται δέκα (αντί για τρείς) και δώδεκα (αντί για πέντε) ηµέρες από την υποβολή
της ένστασης. Περαιτέρω παράταση δεν µπορεί να δοθεί.
Οι Αγωνοδίκες είναι υποχρεωµένοι να εκδώσουν την απόφασή τους για τις ενστάσεις που αφορούν τεχνικά θέµατα
εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης. Το διάστηµα αυτό µπορεί να
παραταθεί στις 30 ηµερολογιακές ηµέρες µόνο αν αναµένονται τα αποτελέσµατα ειδικών ή εργαστηριακών ελέγχων
(πχ. καυσίµων). Η απόφαση αυτή θα κοινοποιείται αµέσως στα ενδιαφερόµενα µέρη και την ΕΠΑ. Ο Πρόεδρος των
Αγωνοδικών έχει την ευθύνη για την τήρηση αυτής της απόφασης.
Μετά την τελική απόφαση για κάποια ένσταση κάθε αντίδικος επωµίζεται τα έξοδα και τα παράβολα τεχνικών
εργασιών για τα σηµεία εκείνα στα οποία δεν δικαιώθηκε. Αν δηλ. το επίδικο αυτοκίνητο βρεθεί παράνοµο σε
ορισµένα µόνο από τα σηµεία στα οποία αφορούσε η ένσταση, τότε ο καθ΄ ού η ένσταση διαγωνιζόµενος χρεώνεται
τα παράβολα τεχνικών εργασιών και τα έξοδα για τα σηµεία αυτά και µόνο, ο δε ενιστάµενος χρεώνεται τα
παράβολα τεχνικών εργασιών και τα έξοδα για τα υπόλοιπα σηµεία, στα οποία το εν λόγω αυτοκίνητο βρέθηκε
νόµιµο. Τα έξοδα µεταφοράς του αυτοκινήτου, οι αποζηµιώσεις των Αγωνοδικών και των Τ.Ε. και το κυρίως
παράβολο της ένστασης βαρύνουν τον καθ΄ ού η ένσταση, σε περίπτωση που στο αυτοκίνητο του διαπιστωθεί έστω
και µία παράβαση, άσχετα από την επ΄ αυτής τελική απόφαση, διαφορετικά βαρύνουν τον ενιστάµενο.
7
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ολες οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Τεχνικών Ελέγχων και Μετρήσεων, που εκδίδει και
δηµοσιεύει στην αρχή κάθε αγωνιστικής χρονιάς η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ. ∆ιαφοροποιήσεις µπορούν να γίνουν
από τους Τ.Ε. µόνο σε ειδικές και αιτιολογηµένες στην έκθεσή τους περιπτώσεις. Μετρήσεις, που δεν
περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο, γίνονται κατά την κρίση των Τ.Ε. αλλά πρέπει να ειδοποιείται στη συνέχεια η
Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ ώστε να περιληφθεί η εν λόγω περίπτωση στο Εγχειρίδιο της επόµενης χρονιάς.
Υποδείξεις του τρόπου, µε τον οποίο πρέπει να γίνει οποιαδήποτε µέτρηση (πχ. από τον ενιστάµενο σε περίπτωση
ένστασης) επιτρέπονται µόνο αν οι µετρήσεις δεν περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο, ωστόσο αξιολογούνται ανά
περίπτωση και δεν υποχρεωτικό να ακολουθηθούν.
Στον τεχνικό έλεγχο που γίνεται για οποιοδήποτε λόγο δικαιούνται να παρευρίσκονται: ο αγωνιζόµενος ή / και ο
µηχανικός του, όλοι οι Τ.Ε. του συγκεκριµένου αγώνα, οι Αγωνοδίκες, ο Παρατηρητής του Αγώνα, καθώς και τα µέλη
της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΑ.
Μόνο για την περίπτωση ειδικών κατηγοριών αυτοκινήτων (Ενιαίο, διάφορα Κύπελλα κτλ.), που προκηρύσσονται
µετά από πρόταση τρίτου φορέα, σε αυτόν τον τεχνικό έλεγχο επιτρέπεται να παρευρίσκεται, µε σκοπό τη
διευκόλυνση του ελέγχου και τη διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων και µετρήσεων, µε τη σύµφωνα γνώµη του
Επικεφαλής Τ.Ε., και εκπρόσωπος του φορέα αυτού, πχ. ΣΟΑΑ, της Εταιρείας που προτείνει την ειδική κατηγορία
κοκ.
Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατό να ορισθεί από την ΕΠΑ ή την Τεχνική Επιτροπή της ένας ή περισσότεροι
εµπειρογνώµονες Τ.Ε. µε σκοπό την παρακολούθηση τεχνικών θεµάτων και διαδικασιών, τη διενέργεια
εξειδικευµένων ελέγχων και µετρήσεων και την αναπλήρωση των Τ.Ε. του αγώνα σε περίπτωση κωλύµατος.
Ειδικά για τον έλεγχο καυσίµων, λόγω της υψηλής εξειδίκευσης της διαδικασίας, επιτρέπεται η παρουσία του
αγωνιζόµενου ή εκπρόσωπού του, µόνο αν φέρουν την ιδιότητα του χηµικού ή του χηµικού µηχανικού. ∆εν
απαιτείται αλλά και δεν επιτρέπεται η παρουσία των λοιπών προσώπων, που αναφέρονται παραπάνω.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να παρευρίσκονται άλλα πρόσωπα, ιδιαίτερα µάλιστα, σε περίπτωση ένστασης, ο
ενιστάµενος ή εκπρόσωποι – µηχανικοί του, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόµα και κάποια από τις παραπάνω
αναφερθείσες.
Μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου οι Τ.Ε. υποβάλλουν έκθεση προς τους Αγωνοδίκες µε τα αποτελέσµατα των
ελέγχων.
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Οι Τ.Ε., κατά τη διεξαγωγή των τεχνικών ελέγχων, υποχρεούνται να αναφέρουν στους Αγωνοδίκες κάθε παρατυπία
που υποπίπτει στην αντίληψή τους κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, άσχετα αν σχετίζεται ή όχι µε το υπό έλεγχο
σηµείο.
Οι Αγωνοδίκες θα δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Ωστόσο, αποτελέσµατα µετρήσεων ή άλλες
σχετικές πληροφορίες δεν θα δηµοσιοποιούνται, εκτός και αν αφορούν σε ανάλυση καυσίµων ή στο ή στα σηµεία
που το αυτοκίνητο βρέθηκε παράνοµο.
Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας τεχνικής παράβασης, οι Τ.Ε. πρέπει να περιλάβουν στην έκθεσή τους εισήγηση
σχετικά µε το αν η διαπιστωθείσα τεχνική παράβαση ήταν ουσιώδης ή επουσιώδης. Ως ουσιώδεις χαρακτηρίζονται
από τους Τ.Ε. όλες οι τεχνικές παραβάσεις που:
• Έχουν σαφή θετική επίδραση στην απόδοση του αυτοκινήτου (περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε απόκλισης
από το ελάχιστο βάρος του αυτοκινήτου ή µεµονωµένων εξαρτηµάτων) ή
• Αφορούν τους κανονισµούς καυσίµων ή
• Αφορούν θεµελιώδεις διατάξεις του αντίστοιχου τεχνικού κανονισµού. Ως παραδείγµατα αναφέρονται:
– Η µη εγκεκριµένη αφαίρεση υλικού
– Η τροποποίηση κύριων παραµέτρων του πλαισίου (πχ. σηµεία στήριξης κινητήρα ή ανάρτησης)
– Η εσκεµµένη αλλαγή µη ελεύθερων µηχανικών µερών (κινητήρας, µετάδοση, ανάρτηση, φρένα, σύστηµα
διεύθυνσης κτλ.) είτε µε µη γνήσια (προκειµένου για την οµάδα Ν, βλ. άρθρο 254.4 του Παραρτήµατος J)
είτε έτσι ώστε να µην µπορεί να διαπιστωθεί η προέλευσή τους από το αρχικό εξάρτηµα σειράς
(προκειµένου για την οµάδα Α, βλ. άρθρο 255.5 του Παραρτήµατος J)
Οι Αγωνοδίκες δεν µπορούν να τροποποιήσουν την εισήγηση των Τ.Ε. ως προς το ουσιώδες της παράβασης, ούτε
να αγνοήσουν την έκθεση των Τ.Ε. Στη συνέχεια, κρίνοντας από όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, οι Αγωνοδίκες µπορούν
να επιβάλλουν τις ακόλουθες ποινές:
•
•

Για επουσιώδεις παραβάσεις, ποινή χρόνου και συγκεκριµένα έως: 10΄΄ (για αγώνες αναβάσεων), 30΄΄ (για
αγώνες ταχύτητας και ράλλυ σπριντ) ή 60΄΄ (για αγώνες ράλλυ)
Για ουσιώδεις παραβάσεις, ποινή αποκλεισµού

Σε όλες τις περιπτώσεις ουσιώδους τεχνικής παράβασης, πέραν της ποινής για το συγκεκριµένο αγώνα, οι
Αγωνοδίκες παραπέµπουν τον αγωνιζόµενο στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, εκτός και αν έχουν σοβαρό και µε
κατάλληλη αιτιολόγηση λόγο για να µην το πράξουν. Εχουν επίσης δικαίωµα παραποµπής του αγωνιζόµενου στο
Πειθαρχικό Συµβούλιο και για επουσιώδεις τεχνικές παραβάσεις.
Τονίζεται πως όλοι οι Τ.Ε. ενός αγώνα οφείλουν να δρουν οµαδικά, µε συντονιστή τον Επικεφαλής Τ.Ε., µε στόχο
την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόµα και αν κάποιοι εξ΄ αυτών έχουν εξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριµένες
οµάδες ή κατηγορίες αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια τελικού τεχνικού ελέγχου ή τεχνικού ελέγχου για
ένσταση τοποθετούνται σφραγίσεις σε οποιοδήποτε σηµείο του αυτοκινήτου ή σε δείγµατα καυσίµων, οι σφραγίσεις
αυτές καταγράφονται λεπτοµερώς (α) στην έκθεση των τεχνικών εφόρων (β) σε µία κατάσταση την οποία
συνυπογράφουν (ονοµατεπώνυµο, υπογραφή) ο Τ.Ε. και ο αγωνιζόµενος και την οποία κρατά ο αγωνιζόµενος,
ώστε να γνωρίζει ποιές ακριβώς σφραγίσεις τοποθετήθηκαν στο αυτοκίνητό του.
8
ΣΦΡΑΓΙΣΗ (ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ο έλεγχος και η σφράγιση (µαρκάρισµα) των ελαστικών έχουν ως στόχο τη διασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισµού,
ως προς τον τύπο και τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων ελαστικών.
Η σφράγιση κάθε ελαστικού γίνεται µε έναν από τους εξής τρόπους:
1. Με κατάλληλο αυτοκόλλητο, πάνω στη ζάντα. Το αυτοκόλλητο πρέπει να είναι αδιάβροχο και να καταστρέφεται
σε προσπάθεια αποκόλλησής του
2. Με µαρκαδόρο, δηλ. εγγραφή προκαθορισµένου αριθµού γραµµών πάνω στο πλαϊνό του ελαστικού και στη
συνέχεια στη ζάντα
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Σε όλους τους αγώνες εκτός των ράλλυ, και όπου προβλέπεται περιορισµός στο είδος ή / και τον αριθµό των
χρησιµοποιούµενων ελαστικών, η διαδικασία αυτή γίνεται από τους Τ.Ε. του αγώνα, µέχρι την έναρξη των
χρονοµετρηµένων δοκιµαστικών του αγώνα.
Υπενθυµίζεται πως χαραγµένα ελαστικά δεν πρέπει σε καµία στιγµή κατά τη διάρκεια του αγώνα να έχουν βάθος
χαράξεων µικρότερο από 1.6 mm. Καινούργια χαραγµένα ελαστικά πρέπει να έχουν βάθος χαράξεων τουλάχιστον
5.5 mm.
Σε όλους τους αγώνες ράλλυ (χώµατος και ασφάλτου) είναι υποχρεωτική η σφράγιση και ο έλεγχος κατά τη διάρκεια
του αγώνα των χρησιµοποιούµενων ελαστικών. Στους αγώνες ράλλυ σπριντ δεν απαιτείται σφράγιση ελαστικών.
Όλα τα ελαστικά του αυτοκινήτου, καθώς και όλες οι ρεζέρβες, σφραγίζονται. Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να
διευκολύνουν τους υπεύθυνους σφράγισης και τους Τ.Ε. στα καθήκοντά τους. Ένα µέλος του πληρώµατος ή ένας
µηχανικός (χωρίς αυτό να θεωρείται εξωτερική – απαγορευµένη βοήθεια) πρέπει να ανοίξει το χώρο τοποθέτησης
των εφεδρικών τροχών, να απασφαλίσει, παρουσιάσει για σφράγιση, επανατοποθετήσει και ασφαλίσει τους
εφεδρικούς τροχούς και να ξανακλείσει – ασφαλίσει το χώρο τοποθέτησης.
Η σφράγιση γίνεται στην έξοδο των χώρων Service Park, αµέσως µετά τη διαδικασία ανεφοδιασµού (αν υπάρχει
ειδικός χώρος ανεφοδιασµού) ή το ΣΕΧ εξόδου (αν δεν υπάρχει ειδικός χώρος ανεφοδιασµού). Ακόµα και αν ο
αγωνιζόµενος επιλέξει να µην προβεί σε ανεφοδιασµό, είναι υποχρεωµένος να σταµατήσει στο χώρο σφράγισης
ελαστικών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας οµάδας, ώστε να σφραγιστούν τα ελαστικά του. Οι Οργανωτές,
από την πλευρά τους, είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν τον απαραίτητο κατάλληλα επισηµασµένο χώρο για τη
σφράγιση των ελαστικών και επίσης, κατά τον καθορισµό των ιδανικών χρόνων κάλυψης των απλών διαδροµών του
αγώνα, να προβλέπουν επαρκή χρόνο για τη σφράγιση των ελαστικών, εκτός από τον ανεφοδιασµό (τουλάχιστον 5΄
συνολικά για τον ανεφοδιασµό και τη σφράγιση των ελαστικών). Η διαδικασία σφράγισης ελαστικών υπολογίζεται να
διαρκεί ένα περίπου λεπτό ανά αυτοκίνητο, για σφράγιση όλων των ελαστικών κάθε αυτοκινήτου από κατάλληλη
οµάδα, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Κάθε αυτοκίνητο που αναχωρεί από κάποιο Service Park µε συγκεκριµένο αριθµό ελαστικών (περιλαµβάνονται και
οι ρεζέρβες) πρέπει να εµφανιστεί στο επόµενο Service Park µε τον ίδιο ακριβώς αριθµό ελαστικών. Σε κανένα
σηµείο του αγώνα, εκτός των Service Park, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η τοποθέτηση στο αυτοκίνητο ελαστικών
εκτός αυτών µε τα οποία αναχώρησε το αυτοκίνητο από το προηγούµενο Service Park. Για το λόγο αυτό η οµάδα
σφράγισης ελαστικών και οι Τ.Ε. πρέπει να καταγράφουν τον αριθµό των ελαστικών µε τα οποία αναχωρεί από τα
Service Park και φτάνει σε αυτά κάθε αγωνιζόµενος.
Στη διάρκεια του αγώνα οι Τ.Ε. ελέγχουν τη σφράγιση των χρησιµοποιούµενων ελαστικών (περιλαµβάνονται και οι
ρεζέρβες) καθώς και τη συµµόρφωσή τους µε τους κανονισµούς (πχ. ως προς το βάθος των αυλακώσεων). Σε
περίπτωση, που στη διάρκεια του αγώνα οι Τ.Ε. διαπιστώσουν κάποιο ελαστικό µη σύµφωνο µε τους κανονισµούς,
το σφραγίζουν κατάλληλα (πχ. µε χρήση αυτοκόλλητου ή µαρκαδόρου), οπότε ο αγωνιζόµενος υποχρεούται να το
προσκοµίσει στο επόµενο Service Park, για περαιτέρω έλεγχο.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εγχειρίδιο Τεχνικών Ελέγχων και Μετρήσεων.
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ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Ο αγωνιζόµενος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να αποδείξει στον Τεχνικό Έφορο, πως το αυτοκίνητό του είναι
σύµφωνο µε τους κανονισµούς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχει στον Τεχνικό Έφορο όλο τον απαιτούµενο
εξοπλισµό (εξαρτήµατα, εργαλεία κοκ.), να προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την απόδειξη αυτή, καθώς
και να επωµίζεται όλα τα εύλογα έξοδα, προκειµένου να αποδείξει στον Τεχνικό Έφορο, πως το αυτοκίνητό του είναι
σύµφωνο µε τους κανονισµούς. Ως “εύλογο έξοδο” νοείται οποιοδήποτε έξοδο προκύπτει από αποσυναρµολόγηση
και επανασυναρµολόγηση οποιουδήποτε µηχανικού µέρους. Για παράδειγµα, τυχόν έξοδα για αποσυναρµολόγηση
και επανασυναρµολόγηση εξαρτηµάτων όπως φρένα, ανάρτηση, Turbo, εκκεντροφόροι, σφόνδυλος / συµπλέκτης,
διαφορικά, κιβώτιο ταχυτήτων κ.τ.λ. θεωρούνται εύλογα.
Μόνο σε περίπτωση ένστασης, αν απαιτείται σύγκριση µε αυθεντικά ("original") ανταλλακτικά εµπορίου, ο
ενιστάµενος οφείλει να παραδώσει στους Τ.Ε. τα ανταλλακτικά αυτά, καινούργια, σε άριστη κατάσταση και µε
εµφανείς τους χαρακτηριστικούς αριθµούς τους (part numbers), και να τα θέσει στη διάθεση τους µέχρι το πέρας των
ελέγχων. Οµοίως και για τυχόν απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και γενικά για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για
τη στήριξη της ένστασής του.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ορίζεται το παρακάτω εγκεκριµένο εργαστήριο ελέγχου καυσίµων σύµφωνα µε τους τεχνικούς κανονισµούς:
1. Εργαστήριο Καυσίµων και Λιπαντικών, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σε περίπτωση που το ανωτέρω εργαστήριο δεν µπορεί να ελέγξει τα δείγµατα άµεσα λόγω φόρτου εργασίας ή
οποιουδήποτε άλλου λόγου, τότε ο έλεγχος καυσίµων θα γίνεται σε άλλο εργαστήριο που θα ορίζει κατά περίπτωση
η ΕΠΑ.
Οι αγωνιζόµενοι υποχρεούνται ανά πάσα στιγµή του αγώνα, να έχουν διαθέσιµα στη δεξαµενή καυσίµου του
αυτοκινήτου τους 2 λίτρα καυσίµου για σχετική δειγµατοληψία, κατά την κρίση των τεχνικών εφόρων.
Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος καυσίµων γίνεται µε τον εξής τρόπο :
Λαµβάνονται 2 λίτρα καυσίµου και τοποθετούνται σε δύο διαφορετικά δοχεία του ενός λίτρου τα οποία κλείνουν µε
στεγανότητα και σφραγίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εγχειρίδιο Τεχνικών Ελέγχων και Μετρήσεων.
Και τα δύο δείγµατα τα κρατά ο Τ.Ε. και τα παραδίδει στην ΕΠΑ. Τα δείγµατα καυσίµων πρέπει να αποθηκεύονται σε
σκοτεινό και δροσερό σηµείο.
Η ΕΠΑ αποστέλλει στο εντεταλµένο εργαστήριο για έλεγχο τα πρώτο δείγµα. Σε περίπτωση, που το εργαστήριο
διαπιστώσει παράβαση των κανονισµών καυσίµου στο πρώτο δείγµα, τότε τα αποτελέσµατα του ελέγχου
προωθούνται από την ΕΠΑ στους Αγωνοδίκες για έκδοση απόφασης, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
∆εν απαιτείται για το σκοπό αυτό έκθεση τεχνικών εφόρων. Ολες οι παραβάσεις καυσίµων θεωρούνται ουσιώδεις.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποστέλλονται από το εργαστήριο στην ΕΠΑ µε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(e-mail).
Ο αγωνιζόµενος έχει δικαίωµα έφεσης, για την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει το δεύτερο δείγµα, το οποίο
αποστέλλεται απευθείας από την ΕΠΑ στο ίδιο εγκεκριµένο εργαστήριο ή, σε περίπτωση κωλύµατος, σε άλλο
εγκεκριµένο εργαστήριο, που ορίζεται κατά περίπτωση από την ΕΠΑ. Σε περίπτωση επανελέγχου λόγω έφεσης
αυτός ο επανέλεγχος δεν είναι συνολικός αλλά περιορίζεται στο ή στα σηµεία, που είχαν βρεθεί εκτός
προδιαγραφών στο πρώτο δείγµα.
Κατά τον έλεγχο των καυσίµων εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ο αγωνιζόµενος επιβαρύνεται µε τα έξοδα του
ελέγχου, που ανέρχονται στο ποσό των €500 ανά ελεγχόµενο δείγµα. Αν δεν διαπιστωθεί παράβαση, τα έξοδα του
ελέγχου επιβαρύνουν είτε την ΕΠΑ είτε τον ενιστάµενο, ανάλογα µε το αν ο έλεγχος ήταν αυτεπάγγελτος ή κατόπιν
ένστασης, αντίστοιχα.
Σε περίπτωση έφεσης, αν επιβεβαιωθεί η παράβαση, ο αγωνιζόµενος επιβαρύνεται µε τα έξοδα και του
επανελέγχου, αν όµως δεν επιβεβαιωθεί η παράβαση, τότε τα έξοδα του επανελέγχου επιβαρύνουν είτε την ΕΠΑ είτε
τον ενιστάµενο, ανάλογα µε το αν ο έλεγχος ήταν αυτεπάγγελτος ή κατόπιν ένστασης, αντίστοιχα.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ “RALLY 2” ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΡΑΛΛΥ
Σε πολυήµερους αγώνες ράλλυ, όπου ο Οργανωτής έχει επιλέξει την εφαρµογή της δυνατότητας επανεκκίνησης
(“Rally 2” πρώην “Super Rally”):
• ∆εν απαιτείται η σφράγιση του κορµού (µπλοκ) του κινητήρα. Η αλλαγή κινητήρα προ της επανεκκίνησης
επιτρέπεται.
• Το αυτοκόλλητο του ∆ΤΤ έχει ισχύ σφράγισης του πλαισίου. Η αλλαγή πλαισίου προ της επανεκκίνησης δεν
επιτρέπεται.
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