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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
H ΕΠΑ/OMAE, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Ταχύτητας, Αναβάσεων, Ράλλυ Σπριντ και τον EAK με τα
παραρτήματά του, προκηρύσσει Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ενιαίου ως εξής:

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ SKODA ΣΟΑΑ 2017


Πρωτάθλημα Ενιαίου (επιτρέπεται η συμμετοχή σε όλους τους οδηγούς που έχουν δελτίο αθλητή από την
ΟΜΑΕ)



Πρωτάθλημα Ενιαίου Νέων Οδηγών (Ηλικία έως 30 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μετά ή την
η

1 Ιανουαρίου 1987 και να έχουν δελτίο αθλητή από την ΟΜΑΕ)

2. ΚΥΠΕΛΛΟ “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ”
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ SKODA ΣΟΑΑ 2017
1.1 Ακολουθούνται οι διατάξεις του εκάστοτε θεσμού (Ταχύτητα ή Ανάβαση) της προκήρυξης του 2017.
1.2 Το Πρωτάθλημα Ενιαίου περιλαμβάνει δύο (2) αγώνες Αναβάσεων και τρεις (3) αγώνες Ταχύτητας. Για να
ληφθεί υπόψη βαθμολογικά μία ομάδα πρέπει να εκκινούν 8 τουλάχιστον αυτοκίνητα.
Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από οκτώ (8), αλλά όχι λιγότερα από έξη (6), τότε η ομάδα
λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω:


Στην περίπτωση των επτά (7) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο
δεύτερος του τρίτου κοκ.



Στην περίπτωση των έξη (6) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου, ο
δεύτερος του τέταρτου κοκ.

1.3 Στις Αναβάσεις το κάθε ένα σκέλος είναι ξεχωριστός αγώνας με ξεχωριστή βαθμολογία, δηλαδή στο
Πρωτάθλημα θα προσμετρήσουν 4 αγώνες.
1.4 Στην Ταχύτητα οι αγώνες είναι διπλοί όπως προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Ταχύτητας.
1.5 Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων του Πρωταθλήματος Ενιαίου, θα προσμετρήσουν οι
παρακάτω αγώνες:
Ανάβαση Δημητσάνας
Ανάβαση Πορταριάς
Αγώνας Ταχύτητας
Αγώνας Ταχύτητας
Αγώνας Ταχύτητας

15 – 16
23 – 24
07 – 08
21 – 22
02 – 03

Ιουλίου
Σεπτεμβρίου
Οκτωβρίου
Οκτωβρίου
Δεκεμβρίου

2 αγώνες
2 αγώνες
2 αγώνες
2 αγώνες
2 αγώνες

1.6 Από τους δέκα (10) αγώνες που θα διεξαχθούν, θα προσμετρήσουν οι οκτώ (8).
1.7 Ο κάθε αγωνιζόμενος θα μετρήσει τα οκτώ (8) καλύτερα αποτελέσματα. Αν γίνουν λιγότεροι αγώνες θα
μετρήσουν τα έξη (6) καλύτερα αποτελέσματα τους.
1.8 Σε κάθε αγώνα του Ενιαίου Πρωταθλήματος, θα ανακοινώνονται από τους οργανωτές δύο (2) κατατάξεις.
Μία για το Πρωτάθλημα Ενιαίου και μία για το Πρωτάθλημα Ενιαίου Νέων Οδηγών.
1.9 Θα ανακοινωθούν 2 βαθμολογίες μετά από κάθε αγώνα. Μία για το Πρωτάθλημα Ενιαίου και μία για το
Πρωτάθλημα Ενιαίου Νέων Οδηγών.
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1.10 Στους αγώνες αναβάσεων θα υπάρχει ξεχωριστή απονομή Επάθλων ανά Αγώνα (Σκέλος) και ανά
Πρωτάθλημα, ενώ στους Αγώνες Ταχύτητας θα ακολουθηθεί ο τρόπος απονομής που αναφέρεται στο
άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Ταχύτητας.

2. ΚΥΠΕΛΛΟ “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ”
2.1 Προκηρύσσεται Κύπελλο Rally Sprint.
2.2 Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά μια ομάδα πρέπει να εκκινούν σε κάθε αγώνα 8 τουλάχιστον αυτοκίνητα.
Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από οκτώ (8), αλλά όχι λιγότερα από έξη (6), τότε η ομάδα
λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω:


Στην περίπτωση των επτά (7) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο
δεύτερος του τρίτου κοκ.



Στην περίπτωση των έξη (6) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου, ο
δεύτερος του τέταρτου κοκ.

2.3 Θα υπάρχει ξεχωριστή κατάταξη σε κάθε αγώνα για το Κύπελλο “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ”.
2.4 Στους αγώνες Κυπέλλου “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ” θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι
αγωνιζόμενοι που έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο Ενιαίου SKODA ΣΟΑΑ και η κατάταξη θα είναι μία,
δηλαδή νέοι και οδηγοί άνω των 30 ετών μαζί.
2.5 Η βαθμολογία για το Κύπελλο θα είναι μία.
2.6 Οι αγώνες του “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ” είναι:
Ράλλυ Σπριντ Άγιος Μερκούριος
Φθινοπωρινό Ράλλυ
Ράλλυ Παλάδιο
Ράλλυ Κένταυρος

09 – 10 Σεπτεμβρίου
30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου
04 – 05 Νοεμβρίου
25 – 26 Νοεμβρίου

Θα ανακοινωθούν τα χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών που θα καλύπτει το κύπελλο σε κάθε αγώνα.
2.7 Οι τεχνικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου θα ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές των αγώνων ράλλυ
που ισχύουν.

3. AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΔIAΔIKAΣIA AΠONOMHΣ
― Στους πρωταθλητές απονέμεται κύπελλο με χαραγμένα το όνομα του βραβευόμενου, τον τίτλο και το
αγωνιστικό έτος.
― Στον δεύτερο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου κάθε Πρωταθλήματος απονέμεται Kύπελλο με χαραγμένα το
όνομα του βραβευόμενου, τον τίτλο και τη χρονολογία.
― Στον τρίτο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου κάθε Πρωταθλήματος απονέμεται Kύπελλο με χαραγμένα το όνομα
του βραβευόμενου, τον τίτλο και τη χρονολογία.
― Στους τέταρτο, πέμπτο και έκτο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου κάθε Πρωταθλήματος απονέμονται Μετάλλια
με χαραγμένα το όνομα του βραβευόμενου, τον τίτλο και τη χρονολογία.
― Στους πρώτους νικητές των τίτλων των Κυπέλλων απονέμονται Κύπελλα με χαραγμένα το όνομα του
βραβευόμενου, τον τίτλο και τη χρονολογία.
― Στους 2ους και 3ους κατά σειρά επιτυχίας των Κυπέλλων απονέμονται μετάλλια.

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ AΠONOMHΣ
H παρουσία των νικητών των διαφόρων τίτλων στην τελετή απονομής, προκειμένου να παραλάβουν τα κύπελλα, τα
μετάλλια κλπ., είναι υποχρεωτική διαφορετικά αυτά δεν απονέμονται.
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H παραλαβή των κυπέλλων, μεταλλίων κλπ. δι’ αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη αιτιολόγηση και με
καθορισμό του προσώπου που θα αντιπροσωπεύσει τον νικητή του τίτλου, εφόσον όμως γνωστοποιηθεί στην OMAE
τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση της απονομής.
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