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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΑΡΘΡΟ 1

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ

1.1 Ζνασ αγϊνασWildTerrain είναι μια αγωνιςτικι εκδιλωςθ που διοργανϊνεται μζςα ςτα όρια τθσ Ελλάδασ,
μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΡΑ / OMAE.
1.2 Οι αγϊνεσ WildTerrain διεξάγονται ςε ελεγχόμενεσ περιοχζσ κλειςτζσ ςτθ κυκλοφορία άλλων οχθμάτων.
1.3 Σε κάκε όχθμα επιβάλλεται να επιβαίνει διμελζσ πλιρωμα (οδθγόσ και ςυνοδθγόσ - πλοθγόσ). Ο αγϊνασ
περιλαμβάνει μόνο Ειδικζσ Δοκιμαςίεσ. Σε κάκε θμζρα του αγϊνα πρζπει να διεξάγονται από 2 ζωσ και 6
Ειδικζσ Δοκιμαςίεσ.
1.4 Τα αυτοκίνθτα πρζπει να διανφςουν τθ ςυνολικι διαδρομι χωρίσ τθ χριςθ οποιουδιποτε εξωτερικοφ
παράγοντα και με μοναδικι βοικεια τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ που μεταφζρουν μαηί τουσ.
1.5 Το μικοσ μιασ ειδικισ δοκιμαςίασ δε μπορεί να είναι πάνω από πεντακόςια (500) μζτρα. Συνιςτάται να
είναι κάτω από διακόςια (200) μζτρα με όςο το δυνατόν ςυμπυκνωμζνθ δυςκολία χωρίσ άςκοπα εφκολα
μικθ διαδρομισ .
Ειδικά για τθν ΟμάδαEntry: Οι οργανωτζσ κα πρζπει να δϊςουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςχεδίαςθ των
διαδρομϊν. Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα προορίηεται για πλθρϊματα που δεν ζχουν επαφι με τουσ αγϊνεσ
WildTerrain και τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να τουσ γνωρίςουν, λαμβάνοντασ μζροσ ςε διαδρομζσ που
είναι ςχεδιαςμζνεσ ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφν πικανότθτεσ ηθμιϊν ςτο εξωτερικό του οχιματοσ.
Ραράλλθλα οι διαδρομζσ αυτζσ κα πρζπει να μθν περιλαμβάνουν τμιματα με μεγάλεσ πλαϊνζσ κλίςεισ και
να ελαχιςτοποιοφνται οι πικανότθτεσ ανατροπισ του οχιματοσ. Ο πρόεδροσ αγωνοδικϊν, ζχει τθν
υποχρζωςθ να ελζγξει τισ διαδρομζσ τθσ entry πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα και να επιβάλει τροποποιιςεισ
ι ακόμα και ακφρωςθ κάποιασ διαδρομισ εάν κρίνει ότι θ επικινδυνότθτά τθσ ξεπερνάει το πνεφμα τθσ
κατθγορίασ entry. Είναι επιβεβλθμζνθ θ διακοπι μίασ διαδρομισ entry εάν διαπιςτωκεί ςτθν πορεία ότι
ανατράπθκε αυτοκίνθτο λόγω του βακμοφ δυςκολίασ.
1.6 Ο μζγιςτοσ επιτρεπτόσ χρόνοσ μίασ ειδικισ δοκιμαςίασ δε μπορεί να είναι πάνω από είκοςι (20) λεπτά.
1.7 Θ κάκε ειδικι δοκιμαςία κα πρζπει να εκτελεςτεί από όλα τα πλθρϊματα με τισ ίδιεσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ
(δθλ. μζρα ι νφκτα)
1.8 Ζνασ αγϊνασ WildTerrain πρζπει να εγγραφεί ςτο Εκνικό αγωνιςτικό θμερολόγιο από τθν ΕΡΑ/ΟΜΑΕ. Για
κάκε τροποποίθςθ που δεν ςυμφωνεί με τον γενικό κανονιςμό, τεχνικό κανονιςμό κακϊσ και τισ
εγκυκλίουσ τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ πρζπει να ηθτείται ειδικι ζγκριςθ από τθν ΕΡΑ/ΟΜΑΕ πριν τθν κατάκεςθ του
Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ. Μετά τθν ζγκριςθ, οι τροποποιιςεισ πρζπει να εμφανίηονται ςτον
Συμπλθρωματικό Κανονιςμό με ζντονα γράμματα (bold).
1.9 Θ θμερολογιακι διάρκεια του αγϊνα ξεκινάει από τθν θμζρα του διοικθτικοφ ελζγχου και τελειϊνει τθν
θμζρα τθσ απονομισ των βραβείων.
1.10 Θ ΟΜΑΕ, θ διοργανϊτρια Λζςχθ, θ Οργανωτικι Επιτροπι κακϊσ και οι οδθγοί του αγϊνα δε φζρουν
καμία ευκφνθ ζναντι τρίτων για τυχόν ατφχθμα που μπορεί να ςυμβεί κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. Θ
αςτικι ευκφνθ βαρφνει τθν αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ζχει ςυναφκεί ςυμβόλαιο κάλυψθσ
κινδφνων από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ.

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

2.1 Ειδικζσ Δοκιμαςίεσ (ΕΔ) είναι διαδρομζσ εξαιρετικισ δυςκολίασ εκτόσ δρόμου ςε φυςικό περιβάλλον. Οι
Ειδικζσ Δοκιμαςίεσ διανφονται υποχρεωτικά με τθ φορά που ορίηει ο οργανωτισ από τθν αφετθρία μζχρι
τον τερματιςμό τουσ. Ο πραγματικόσ χρόνοσ παραμονισ κάκε αυτοκινιτου μεταξφ τθσ αφετθρίασ και του
τερματιςμοφ ιςοδυναμεί με το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Ειδικισ Δοκιμαςίασ.
2.2 Σκζλοσ (ΣΚ): Κάκε τμιμα τθσ διαδρομισ που χωρίηεται από περίοδο ανάπαυςθσ τουλάχιςτον 8 ωρϊν.
2.3 Χρόνοσ Δοκιμαςίασ: Ο πραγματικόσ χρόνοσ που χρειάςτθκε ζνα πλιρωμα για να πραγματοποιιςει τθ
δοκιμαςία.
2.4 Μζγιςτοσ Επιτρεπτόσ Χρόνοσ δοκιμαςίασ: Ο μζγιςτοσ χρόνοσ που ζχει ςτθ διάκεςι του κάκε αυτοκίνθτο
για τθν ολοκλιρωςθ κάκε Ειδικισ Δοκιμαςίασ. Ο χρόνοσ αυτόσ ορίηεται ςτο Συμπλθρωματικό Κανονιςμό ι
ανακοινϊνεται με δελτίο πλθροφοριϊν για κάκε Δοκιμαςία και μπορεί να αλλάξει οποιαδιποτε ςτιγμι
από τον Αλυτάρχθ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των αγωνοδικϊν. Σε καμία περίπτωςθ όμωσ ο χρόνοσ αυτόσ δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από είκοςι (20) λεπτά. Δεν επιτρζπεται να αλλάξει ο μζγιςτοσ επιτρεπτόσ
χρόνοσ μετά τθν εκκίνθςθ του πρϊτου αυτοκινιτου.
2.5 Νεκρόσ Χρόνοσ: Ο χρόνοσ κατά τθ διάρκεια του οποίου τα πλθρϊματα διακόπτουν τον αγϊνα με εντολι
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του Αλυτάρχθ και ο οποίοσ αφαιρείται από τθν επίδοςθ τουσ. Κατά τθ διάρκεια του νεκροφ χρόνου το
όχθμα βρίςκεται ςε κακεςτϊσ ParcFermé και απαγορεφεται οποιαδιποτε βοικεια, επιςκευζσ,
ανεφοδιαςμόσ ι άλλεσ επεμβάςεισ από πλιρωμα ι από οποιοδιποτε άλλον.
2.6 Ενθμζρωςθ: Θ ενθμζρωςθ πρζπει να γίνεται από τον Αλυτάρχθ του αγϊνα ι τον βοθκό του, θ δε
παρουςία των αγωνιηομζνων είναι υποχρεωτικι.
2.7 Δελτίο Ρλθροφοριϊν: Επίςθμο δελτίο πλθροφοριϊν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του
Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ του αγϊνα και που χρθςιμεφει για να τον τροποποιιςει, ςυμπλθρϊςει ι
αποςαφθνίςει. Αυτά τα δελτία είναι χρονολογθμζνα, αρικμθμζνα και υπογεγραμμζνα, από τθν
οργανωτικι επιτροπι μζχρι τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ και ςτθ ςυνζχεια από τουσ αγωνοδίκεσ. Τα
πλθρϊματα πρζπει να πιςτοποιοφν με τθν υπογραφι τουσ ότι ζλαβαν γνϊςθ του περιεχομζνου. Κάκε
δελτίο πλθροφοριϊν πρζπει να είναι γραπτό και να αναρτάται ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων.
2.8 Αποκλειςμόσ: Θ ποινι του αποκλειςμοφ από τον αγϊνα επιβάλλεται, μετά από απόφαςθ των
Αγωνοδικϊν, για ςοβαρι παράβαςθ των κανονιςμϊν. Θ ποινι αυτι μπορεί να προβλζπεται για
ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ ι να επιβλθκεί από τουσ αγωνοδίκεσ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΑ

3.1 Ραρατθρθτισ
3.2 Αγωνοδίκθσ
3.3 Αλυτάρχθσ του αγϊνα
3.4 Τεχνικοί Ζφοροι
3.5 Γραμματζασ Αγϊνα
3.6 Υπεφκυνοσ Αςφαλείασ
3.7 Επικεφαλισ Ιατρόσ
3.8 Υπεφκυνοσ αποτελεςμάτων

ΑΡΘΡΟ 4

Ορίηεται από τθν ΕΡΑ/ΟΜΑΕ.
Ορίηεται από τθν ΕΡΑ/ΟΜΑΕ και μπορεί να είναι το ίδιο πρόςωπο
με τον παρατθρθτι.
Από τον κατάλογο Αλυταρχϊν τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ
Ορίηεται από τθν ΕΡΑ/ΟΜΑΕ.
(μπορεί να είναι και ο Αλυτάρχθσ)

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ

Ζνασ Αγϊνασ WildTerrain διζπεται από τουσ πιο κάτω κανονιςμοφσ:
- ΤονAκλθτικό νόμο
- Τον Εκνικό Ακλθτικό Κανονιςμό (ΕΑΚ)
- Τισ εγκυκλίουσ τθσ ΕΡΑ/OMAE
- Τον παρόντα Γενικό Κανονιςμό και τα Ραραρτιματά του
- Tον Τεχνικό κανονιςμό αγϊνων εκτόσ δρόμου
- Τον Τεχνικό Κανονιςμό 4Χ4 WildTerrain και τα Ραραρτιματά του
- Τον Συμπλθρωματικό Κανονιςμό του αγϊνα
4.1 Ο Αλυτάρχθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των κανονιςμϊν ςε ολόκλθρθ τθ διάρκειά του αγϊνα.
4.2 Επιπλιξεισ, πρόςτιμα ι ποινζσ, κα επιβάλλονται για παραβάςεισ που δεν άπτονται άμεςα τθσ διεξαγωγισ
του αγϊνα και ςυνεπϊσ δεν επθρεάηουν τα αποτελζςματα του (π.χ. κακυςτζρθςθ παρουςίαςθσ ςτον
ζλεγχο εξακρίβωςθσ κ.λπ.).
4.3 Ο Συμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ του αγϊνα κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με το υπόδειγμα τθσ
ΕΡΑ/ΟΜΑΕ και να αποςτζλλεται προσ ζγκριςθ ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ τθσ.
4.4 Ο Συμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ του αγϊνα πρζπει να δθμοςιεφεται, μετά τθν ζγκριςι του, ςτθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα του αγϊνα και να είναι διακζςιμοσ ςε εκτυπϊςιμθ μορφι για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΕΚΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

Στον αγϊνα ςυμμετζχουν αυτοκίνθτα χωριςμζνα ςε Ομάδεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτον Τεχνικό
Κανονιςμό αγϊνων WildTerrain 4X4 τθσ ΕΡΑ.
Αναλυτικά:
- ΟμάδαEntry (κλάση Entry-33& κλάση Entry-33+)
- ΟμάδαWT-36
- ΟμάδαWT-Open (κλάση WT-Open 40 και κλάση WT-Open 40+)
- ΟμάδαSSV/UTV

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ βλ. αντίςτοιχουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ και εγκφκλιο 14 για λεπτομερείσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και αντιςτοίχιςθ ςε κλάςεισ
Σελίδα4από12
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ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

6.1 Για τθν ακριβι απόδοςθ του κειμζνου κεωροφνται απαραίτθτεσ οι εξισ διευκρινίςεισ:
α. «Συμμετζχων": Χρθςιμοποιείται για το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που διλωςε ςυμμετοχι ςτον
ςυγκεκριμζνο αγϊνα.
β. «Ρλιρωμα»: Προσ που χρθςιμοποιείται για τα φυςικά πρόςωπα που επιβαίνουν ςτο αυτοκίνθτο κατά
τθ διάρκεια του αγϊνα και που περιλαμβάνει τον οδθγό και τον ςυνοδθγό - πλοθγό.
6.2 Γίνεται δεκτό κάκε φυςικό πρόςωπο που ζχει εν ιςχφ άδεια οδιγθςθσ του Υπουργείου Συγκοινωνιϊν
εφόςον πρόκειται για Ζλλθνα υπικοο ι τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ τθσ χϊρασ από τθν οποία προζρχεται
εφόςον πρόκειται για ξζνο υπικοο, και το οποίο δεν εκτίει ποινι αργίασ ι ζκπτωςθσ ι άλλθ ποινι θ
οποία μπορεί να του ζχει επιβλθκεί από τα αρμόδια πεικαρχικά όργανα τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ ι άλλθσ
ανάλογθσ αρχισ. Τα δελτία ακλθτοφ είναι υποχρεωτικά για όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ.
6.3 Αν ςαν ςυμμετζχων αναφζρεται νομικό πρόςωπο ι εφόςον αυτόσ δεν επιβαίνει ςτο αυτοκίνθτο κάκε
υποχρζωςι του βαραίνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ διλωςθ
ςυμμετοχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυμμετζχων πρζπει να διακζτει άδεια διαγωνιηομζνου.
6.4 Το πλιρωμα πρζπει να αποτελείται από 1 οδθγό, και 1 ςυνοδθγό – πλοθγό.
6.5 Θ εγκατάλειψθ ενόσ μζλουσ του πλθρϊματοσ ι θ επιβίβαςθ ενόσ τρίτου προςϊπου (εκτόσ από τθν
περίπτωςθ μεταφοράσ τραυματία) κα ζχει ςαν ςυνζπεια τον αποκλειςμό από τον αγϊνα.
6.6 Κάκε λανκαςμζνθ ι δόλια ενζργεια από τον ςυμμετζχοντα ι τα μζλθ του πλθρϊματοσ κα κρίνεται από τον
Αλυτάρχθ και τουσ Αγωνοδίκεσ που κα επιβάλουν ποινι που μπορεί να φκάςει μζχρι και τον αποκλειςμό
από τον αγϊνα για το ςυγκεκριμζνο πλιρωμα. Μποροφν επίςθσ να ηθτιςουν από τθν ΕΡΑ/ΟΜΑΕ να
επιβάλει επιπλζον ποινι.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΡΑΦΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και ΑΡΧΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

7.1 Πποιοσ κζλει να ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα πρζπει να το κάνει μζςω του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ
διαχείριςθσ τθσ ΟΜΑΕ.
7.2 Θ θλεκτρονικι διλωςθ ςυμμετοχισ ςθμαίνει αυτόματα ότι τόςο ο ςυμμετζχων όςο και τα μζλθ του
πλθρϊματοσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα τον παρόντα κανονιςμό, το ςυμπλθρωματικό κανονιςμό και
παραδζχεται ότι οι κακιερωμζνεσ από τον EAK δωςιδικίεσ ιςχφουν αποκλειςτικά για κάκε κζμα που
αφορά τον αγϊνα.
7.3 Θ Οργανωτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ να αρνθκεί τθν εγγραφι
οποιουδιποτε διαγωνιηομζνου/ςυμμετζχοντα γνωρίηοντάσ του τουσ λόγουσ τθσ άρνθςθσ τθσ (Άρκρο 74
ΕΑΚ). Θ απόρριψι τθσ πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον ενδιαφερόμενο το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ
εργάςιμθ μζρα μετά το κλείςιμο των εγγραφϊν
7.4 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν που κα γίνουν δεκτζσ αναφζρεται ςτο Συμπλθρωματικό Κανονιςμό.
7.5 Μζχρι τον διοικθτικό ζλεγχο εξακρίβωςθσ ο διαγωνιηόμενοσ είναι ελεφκεροσ να αντικαταςτιςει το
δθλωκζν αυτοκίνθτο με ζνα άλλο.
7.6 Το κόςτοσ ςυμμετοχισ κα αυξάνεται μζχρι και 100% όταν ο διαγωνιηόμενοσ δεν αποδζχεται να
τοποκετιςει ςτο όχθμα του τθν προαιρετικι διαφιμιςθ του οργανωτι.
7.7 Το παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτο ακζραιο άτοκα μζςα ςτο όριο που αναφζρεται ςτον
ςυμπλθρωματικό κανονιςμό:
α) ςτουσ υποψιφιουσ που δεν ζγινε δεκτι θ ςυμμετοχι τουσ,
β) ςε περίπτωςθ μθ τζλεςθσ τθσ εκδιλωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανωτισ δεν είναι υπεφκυνοσ για τυχόν διαφυγόντα κζρδθ του ςυμμετζχοντα ι
και τρίτων, από τθν μθ αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν εκδιλωςθ ι από τθν μθ τζλεςθ τθσ εκδιλωςθσ.
Το μόνο που οφείλει να επιςτρζψει είναι τα χριματα που ο ςυμμετζχων ζχει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι
κατακζςει.
7.8 Ο οργανωτισ μπορεί να επιςτρζψει μζροσ του παραβόλου ςυμμετοχισ, ςτο διαγωνιηόμενο που δεν
παρουςιάςκθκε ςτθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ (δθλαδι πριν το διοικθτικό ζλεγχο) για λόγουσ ανωτζρασ
βίασ και εφόςον ςχετικό αίτθμα φκάςει ςτον οργανωτι με ςυςτθμζνθ επιςτολι με απόδειξθ παράδοςθσ
πριν από τθν ζναρξθ του διοικθτικοφ ελζγχου. Αυτι θ επιςτροφι πρζπει να γίνει το αργότερο εντόσ μθνόσ
από τον τερματιςμό τθσ εκδιλωςθσ. Οι όροι που κα αφοροφν το ποςό τθσ επιςτροφισ πρζπει να
αναφζρονται ςτον ςυμπλθρωματικό κανονιςμό.
7.9 Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να παρουςιαςτοφν με τα αυτοκίνθτά τουσ ςτο χϊρο αρχικοφ τεχνικοφ
ελζγχου
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όπωσ ορίηεται από το επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα. Θ εκπρόκεςμθ προςζλευςθ ςυνεπάγεται τθν
απαγόρευςθ εκκίνθςθσ ςτον αγϊνα εκτόσ από τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ που κα κρικεί από τθν
οργάνωςθ.
Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ κα αφορά ζλεγχο των εγγράφων:
― δελτία ακλθτοφ
― άδειεσ οδιγθςθσ
― πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ του οχιματοσ
― διάφορεσ εξουςιοδοτιςεισ
― αςφάλεια οχιματοσ
Θα γίνει εξακρίβωςθ:
― τθσ ταυτότθτασ του πλθρϊματοσ.
― των ςτοιχείων του οχιματοσ βάςει των επιςιμων εγγράφων του, δθλαδι πινακίδεσ και άδειεσ
κυκλοφορίασ, ζλεγχοσ κυριότθτασ των οχθμάτων με βάςθ των αρικμό πλαιςίου κλπ.
Πλα τα παραπάνω ζγγραφα πρζπει να παρουςιάηονται από τον αγωνιηόμενο ςτθν πρωτότυπθ μορφι
τουσ. Δεν γίνονται δεκτζσ φωτοτυπίεσ και αντίγραφα.
Στθν περίπτωςθ οχιματοσ με ςυμβατικοφσ αρικμοφσ που είναι ιδιοκτθςίασ διαφορετικισ από τον
ςυμμετζχοντα είναι απαραίτθτθ θ παρουςίαςθ ζγγραφθσ εξουςιοδότθςθσ του ιδιοκτιτθ για τθ
χρθςιμοποίθςθ του οχιματοσ.
Στθν περίπτωςθ τθσ μθ επίδειξθσ του πρωτοτφπου τθσ αδείασ ικανότθτασ οδιγθςθσ του οδθγοφ
απαγορεφεται ΑΥΣΤΘΑ θ ςυμμετοχι του.
7.10 Μόνον αγωνιηόμενοι που ζχουν περάςει από τον διοικθτικό ζλεγχο μποροφν να παρουςιαςτοφν με το
όχθμα τουσ, που κα φζρει τισ πινακίδεσ και τα νοφμερα ςυμμετοχισ, ςτον ζλεγχο εξακρίβωςθσ, ο οποίοσ
κα είναι γενικισ μορφισ (τφποσ και καταςκευαςτισ οχιματοσ, ορατι ςυμφωνία του οχιματοσ με τθν
ομάδα που ζχει δθλωκεί, κφρια όργανα αςφαλείασ, κ.λπ.)
Εάν μετά τον ζλεγχο κάποιο όχθμα βρεκεί να μθν είναι ςφμφωνο με τουσ τεχνικοφσ ι τουσ κανονιςμοφσ
αςφαλείασ, ο αγωνοδίκθσ μπορεί να ορίςει ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθκα μζςα ςτο οποίο να
ετοιμαςτεί το όχθμα. Σε κανζνα όχθμα δεν κα επιτραπεί θ εκκίνθςθ αν δεν είναι ςφμφωνο με τουσ
κανονιςμοφσ του αγϊνα.
7.11 Συμπλθρωματικοί ζλεγχοι μποροφν να γίνουν τόςο ςτα μζλθ του πλθρϊματοσ όςο και ςτο όχθμα ς’
οποιαδιποτε ςτιγμι ςτθ διάρκεια του αγϊνα. Ο αγωνιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ ϊςτε το όχθμα του να
είναι ςφμφωνο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα. Θ παρουςίαςθ του οχιματοσ
ςτον τεχνικό ζλεγχο κεωρείται ςαν ςιωπθρι διλωςθ ότι το όχθμα είναι ςφμφωνο με τουσ κανονιςμοφσ.
7.12 Εάν ζχουν τεκεί ειδικά ςιματα ςφράγιςθσ κάκε αγωνιηόμενοσ πρζπει με δικι του ευκφνθ να φροντίςει
για τθ διατιρθςι τουσ ωσ το τζλοσ του αγϊνα. Κάκε παραβίαςθ ι παραχάραξθ των ςθμάτων ςφράγιςθσ
που κα διαπιςτωκεί επιφζρει άμεςα τον αποκλειςμό του αγωνιηόμενου από τον αγϊνα κακϊσ επίςθσ και
κάκε άλλου αγωνιηόμενου που τυχόν ςυνεργάςτθκε κακ’ οιονδιποτε τρόπο. Αυτό δεν αποκλείει τθν
επιβολι και βαρφτερων κυρϊςεων που ίςωσ κα μποροφςε να ηθτθκεί να επιβάλει θ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ. Οι
παραβάτεσ διαγωνιηόμενοι πρζπει να ειδοποιθκοφν γραπτϊσ.
7.13 Για οποιαδιποτε διαφορά, αμφιςβιτθςθ, διευκρίνιςθ, παρατυπία ι ερμθνεία του τεχνικοφ κανονιςμοφ
τθν απόφαςθ τθ παίρνουν οι αγωνοδίκεσ με τθ βοικεια του αλυτάρχθ και του τεχνικοφ εφόρου.
7.14 Θ μθ προςζλευςθ ςτο χϊρο αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου και θ μθ παρουςίαςθ του αυτοκινιτου ςτον
εντεταλμζνο τεχνικό ζφορο ςυνεπάγεται αποκλειςμό από τον αγϊνα και τθ μθ επιςτροφι του
παράβολου ςυμμετοχισ.
7.15 Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε εμποδίου, μπορεί να γίνεται τεχνικόσ ζλεγχοσ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΑΦΑΛΕΙΑ

8.1 Τα πλθρϊματα υποχρεοφνται να υπακοφουν ςτισ οδθγίεσ και τισ εντολζσ τθσ οργάνωςθσ κατά τθ διάρκεια
τον αγϊνα. Αν κάποιο πλιρωμα αποφαςίςει να εγκαταλείψει πρζπει να πλθροφοριςει τθν οργάνωςθ το
ςυντομότερο δυνατό.
8.2 Θ οργάνωςθ είναι υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία και εκκζνωςθ τθσ περιοχισ αςφάλειασ από τουσ κεατζσ
κατά τθ διάρκεια χριςθσ του εργάτθ. Τα πλθρϊματα, παρ’ όλα αυτά, πρζπει να φροντίηουν και αυτοί για
τθν αςφάλεια των κεατϊν με κάκε τρόπο και μζςον και να ενθμερϊνουν τουσ κριτζσ για κάκε επικίνδυνθ
περίπτωςθ.
8.3 Επιβάλλεται θ χριςθ ιμάντα για προςταςία του δζντρου όταν δζνεται ο εργάτθσ (είτε πρόκειται για ςχοινί
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είτε για ςυρματόςχοινο), επί ποινι δζκα λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ δεφτερθ και
αποκλειςμό τθν τρίτθ ςτο ςφνολο του αγϊνα.
8.4 Επιβάλλεται θ τιρθςθ απόςταςθσ αςφαλείασ από το ςυρματόςχοινο / ςχοινί κατά τθν διάρκεια χριςθσ
του εργάτθ επί ποινι δζκα λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ δεφτερθ και αποκλειςμό τθν τρίτθ
ςτο ςφνολο του αγϊνα.
8.5 Επιβάλλεται θ τοποκζτθςθ ειδικισ κουβζρτασ - πατάκι επάνω ςτο ςυρματόςχοινο κατά τθ διάρκεια
χριςθσ του εργάτθ επί ποινι δζκα λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ δεφτερθ και αποκλειςμό τθν
τρίτθ ςτο ςφνολο του αγϊνα.
Στθν περίπτωςθ που δε χρθςιμοποιείται ςυρματόςχοινο αλλά ςχοινί δεν είναι απαραίτθτθ θ χριςθ
ειδικισ κουβζρτασ.
Το ςυρματόςχοινο / ςχοινί του εργάτθ κα πρζπει πάντα να είναι μαηεμζνο ςε όλο το μικοσ του ςτο
τφμπανο πριν τθν εκκίνθςθ του οχιματοσ ςτθν αρχι κάκε ειδικισ δοκιμαςίασ και κάκε φορά που το
όχθμα κινείται μζςα ςτισ δοκιμαςίεσ χωρίσ τθ χριςθ του εργάτθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται
ποινι δζκα λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ δεφτερθ και αποκλειςμό τθν τρίτθ ςτο ςφνολο του
αγϊνα.
8.6 Το δζςιμο του εργάτθ ςε κολϊνα δικτφου (ΟΤΕ – ΔΕΘ κλπ.) απαγορεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ.
8.7 Κοπι δζντρου απαγορεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ.
8.8 Κατά τθ διεξαγωγι του αγϊνα, αν χρειαςτεί, κα δοκεί Νεκρόσ Χρόνοσ. Θα δίνεται από τον Κριτι ι τον
Αλυτάρχθ. Κατά τθ διάρκεια του Νεκροφ Χρόνου τα αυτοκίνθτα βρίςκονται ςε κακεςτϊσ επιτθροφμενθσ
ςτάκμευςθσ (ParcFerme).
8.9 Οι επιςκευζσ επιτρζπονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, εκτόσ των χϊρων επιτθροφμενθσ
ςτάκμευςθσ.
8.10 Ο οργανωτισ κα πρζπει ςε κάκε Εκκίνθςθ / ΣΕΔ / Τερματιςμό να ζχει μεριμνιςει για τθν φπαρξθ
πυροςβεςτιρων (κατϋ ελάχιςτο 5 κιλϊν)
8.11 Ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ (ι οι βοθκοί του) κα πρζπει να ζχει οπτικι επαφι με το όχθμα ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ προςπάκειασ του διατθρϊντασ απόςταςθ αςφαλείασ από αυτό αλλά τόςο κοντά ςε αυτό
ϊςτε να ζχει κακαρι εικόνα τθσ προςπάκειασ του πλθρϊματοσ και να ζχει δυνατότθτα να παρζμβει ςε
περίπτωςθ ανάγκθσ.
8.12Αν ςε οποιαδιποτε ςτιγμι του αγϊνα ςυμβεί κάτι από τα παρακάτω:
- Δεν λειτουργεί ο εργάτθσ
- Δεν λειτουργεί το φρζνο του εργάτθ
- Κοπεί το ςυρματόςχοινο / ςχοινί ι το μικοσ του είναι λιγότερο από το μικοσ που αναφζρει ο τεχνικόσ
κανονιςμόσ
- Δεν ζχει αςφάλεια αντεπιςτροφισ ι καταςτραφείο γάντηοσ του εργάτθ
α) τθν εκκίνθςθ μιασ ειδικισ δοκιμαςίασ: Δεν κα επιτραπεί θ εκκίνθςθ. Το πλιρωμα κα πρζπει να
επιςκευάςει τθν βλάβθ με τα εργαλεία και ανταλλακτικά που ζχει μαηί του, λαμβάνοντασ τισ ποινζσ
απϊλειασ τθσ ςειράσ εκκίνθςθσ. Αν δε μπορεί να επιςκευάςει, τότε κα χρεωκεί τισ ποινζσ εγκατάλειψθσ /
παράκαμψθσ ειδικισ δοκιμαςίασ.
β) ε οποιοδιποτε ςθμείο κατά τθ διάρκεια ειδικισ δοκιμαςίασ: Το πλιρωμα κα πρζπει να ςταματιςει
και να επιςκευάςει τθν βλάβθ με τα εργαλεία και ανταλλακτικά που ζχει μαηί του, μζςα ςτον
προβλεπόμενο μζγιςτο επιτρεπτό χρόνο τθσ ειδικισ δοκιμαςίασ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ επιςκευισ κα
αποκλείονται αμζςωσ από το υπόλοιπο τθσ ειδικισ δοκιμαςίασ (λαμβάνοντασ τισ προβλεπόμενεσ ποινζσ
εγκατάλειψθσ / παράκαμψθσ).
8.13 Σε περίπτωςθ που το πλιρωμα χρθςιμοποιιςει μθ πιςτοποιθμζνα κλειδιά ι ιμάντεσ τότε του επιβάλλεται
ποινι δζκα λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ δεφτερθ και αποκλειςμό τθν τρίτθ ςτο ςφνολο του
αγϊνα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΕΛΕΤΗ

9.1 Τα πλθρϊματα, επί ποινι που μπορεί να φκάςει και μζχρι τον αποκλειςμό, πρζπει να ςυμμορφϊνονται
με τισ οδθγίεσ του εντεταλμζνου εφόρου ι του βοθκοφ του οποιουδιποτε ςτακμοφ ελζγχου.
9.2 Οι ςτακμοί ελζγχου διζλευςθσ (ΣΕΔ) ςτισ Ειδικζσ Δοκιμαςίεσ είναι φανεροί και τοποκετθμζνοι πριν τθν
είςοδο του πρϊτου πλθρϊματοσ.
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9.3 Στα ΣΕΔ τον Ειδικϊν Διαδρομϊν ο κριτισ ςθμειϊνει ςε κατάςταςθ τον αρικμό του αυτοκινιτου που
διζρχεται από αυτό χωρίσ να ςταματάει το αυτοκίνθτο.
9.4 Για να κεωρθκεί ότι ζνα αυτοκίνθτο πζραςε το ΣΕΔ πρζπει να περάςει τον πάςςαλο που ορίηει το ΣΕΔ και
το τελευταίο ςθμείο του αυτοκινιτου (πχ πίςω προφυλακτιρασ) με τθ φορά τθσ ειδικισ δοκιμαςίασ. Σε
ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί ο Αλυτάρχθσ να ορίςει διαφορετικό τρόπο που κα κεωρείται διζλευςθ του
ΣΕΔ (πχ. διζλευςθ μπροςτινϊν τροχϊν). Οι περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να διευκρινίηονται ςτον
ςυμπλθρωματικό κανονιςμό ι με δελτίο πλθροφοριϊν.
9.5 Σε κάκε ειδικι δοκιμαςία οι ποινζσ των ΣΕΔ κα είναι ενιαίεσ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ

10.1 Κάκε αυτοκίνθτο πρζπει να ζχει λάβει κζςθ ςτθν εκκίνθςθ ςφμφωνα με τθ ςειρά του, πίςω από το
αυτοκίνθτο που εκκινεί ϊςτε να είναι ζτοιμο για τθ δικι του εκκίνθςθ. Πταν ζρκει θ ςειρά του, γίνεται θ
κλιςθ του αυτοκινιτου από τον κριτι και δίνεται ζνα λεπτό για τθν εκκίνθςι του. Αν ζνα πλιρωμα δεν
εμφανιςτεί ςτο χϊρο τθσ εκκίνθςθσ μζχρι τθ ςτιγμι που κα κλθκεί από τον κριτι και για να του
ανακοινωκεί "ΕΝΑ ΛΕΡΤΟ", χάνει τθ ςειρά του και καλείται το επόμενο πλιρωμα. Το πλιρωμα που
ζχαςε τθ ςειρά του πρζπει να δθλϊςει ςτον κριτι ότι κζλει να ξεκινιςει και ο κριτισ το βάηει ςτθν
επόμενθ ςειρά. Το πλιρωμα παίρνει ποινι για κάκε ςειρά που χάνεται πζντε λεπτά.
10.2 Τα πλθρϊματα πρζπει να παρουςιάηονται ςτθν αφετθρία μζςα ςτα αυτοκίνθτα, φορϊντασ κράνθ και
ηϊνεσ αςφαλείασ και τα δίχτυα κλειςτά ςτερεωμζνα ςτθ κζςθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ αναβάλλεται
θ εκκίνθςθ για τρία (3) λεπτά και τουσ επιβάλλεται θ ποινι για το χάςιμο μιασ ςειράσ εκκίνθςθσ, δθλαδι
πζντε λεπτά.
10.3 Ο κριτισ τθσ αφετθρίασ προςμετρά τα πζντε τελευταία δευτερόλεπτα που ςθμαίνουν τθν είςοδο του
αυτοκινιτου ςτθν ειδικι και ο χρόνοσ ξεκινά με το ςικωμα τθσ ςθμαίασ.
10.4 Σαν χρόνοσ τζλεςθσ κάκε ειδικισ δοκιμαςίασ κεωρείται ο χρόνοσ από τθ ςτιγμι που δόκθκε εκκίνθςθ
από τον αφζτθ, μζχρι τθν ςτιγμι που το όχθμα κα διζλκει τθ γραμμι τερματιςμοφ (flying) το πλιρωμα
κα βρίςκεται ςτθ κζςθ του δεμζνο με τισ ηώνεσ αςφαλείασ, τα δίχτυα κλειςτά ςτερεωμζνα ςτθ κζςθ
τουσ και όλα τα είδθ που χρθςιμοποίθςε το όχθμα (ιμάντεσ κλειδιά κ.λπ.) κα βρίςκονται μζςα ςτο όχθμα.
Ο χρόνοσ κα μετριζται κατ’ ελάχιςτο με χρονόμετρο χειρόσ και ακρίβεια δευτερολζπτου. Μετά το
τελευταίο ΣΕΔ θ γραμμι τερματιςμοφ (flying) κα πρζπει να βρίςκεται τουλάχιςτον μετά από δζκα μζτρα
εφκολθσ διαδρομισ.
10.5 Επιτρζπεται θ αναγνϊριςθ τθσ Ειδικισ Δοκιμαςίασ με τα πόδια από τα πλθρϊματα, μζςα ςτο χρόνο που
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα πλθρϊματα χωρίσ να εμποδίηουν τισ προςπάκειεσ των άλλων πλθρωμάτων.
Μόνο για το πρϊτο πλιρωμα που κα μπει ςτθν δοκιμαςία κα δοκεί χρόνοσ δζκα (10) λεπτϊν για τθν
αναγνϊριςθ τθσ ειδικισ. Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ιμάντων, ςθμείων πρόςδεςθσ και όποιασ άλλθσ
βοικειασ κατά τθν αναγνϊριςθ. Δεν επιτρζπεται θ διαμόρφωςθ τθσ δοκιμαςίασ κατά τθν αναγνϊριςθ.
Δεν επιτρζπεται θ παρακϊλυςθ τθσ προςπάκειασ άλλων πλθρωμάτων κατά τθν αναγνϊριςθ. Ραράβαςθ
των παραπάνω επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ από τθν Ειδικι Δοκιμαςία
10.6 Το πλιρωμα ζχει το δικαίωμα να εξζλκει του αυτοκινιτου κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ. Δεν
επιτρζπεται όμωσ να κινείται το αυτοκίνθτο με όποια ζννοια επί ποινι αποκλειςμοφ από τον αγϊνα χωρίσ
να υπάρχει ςε αυτό ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ ςτθ κζςθ του οδθγοφ, δεμζνο με τθ ηϊνθ αςφαλείασ.
10.7 Κάκε αυτοκίνθτο πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν κάκε ειδικι δοκιμαςία χωρίσ καμιά εξωτερικι βοικεια. Οι
επιςκευζσ επιτρζπονται μόνο από το πλιρωμα και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ειδικισ δοκιμαςίασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει μόνο υλικά / εργαλεία / ανταλλακτικά που είχε ςτθν εκκίνθςθ τθσ δοκιμαςίασ. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ κεωρείται ότι εγκατζλειψε τθν διαδρομι ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο και χρεϊνεται τισ
ανάλογεσ ποινζσ.
10.8 Αν ζνα αυτοκίνθτο δεν καταφζρει να τερματίςει εντόσ του Μζγιςτου Επιτρεπτοφ Χρόνου τθσ ειδικισ
δοκιμαςίασ που ζχει ορίςει θ οργάνωςθ, πρζπει με τθ λιξθ του χρόνου αυτοφ να διακόψει τθ
προςπάκειά του και να εγκαταλείψει τθ διαδρομι το ςυντομότερο δυνατόν από το αςφαλζςτερο ςθμείο,
ακόμθ και με τθ βοικεια και τθσ οργάνωςθσ αν χρειάηεται. Το αυτοκίνθτο αυτό χρεϊνεται με το Μζγιςτο
Επιτρεπόμενο Χρόνο τθσ ειδικισ ςυν τισ ποινζσ των ΣΕΔ που δεν πζραςε.
10.9Για κάκε δφςκολο ςθμείο τθσ διαδρομισ, όπου δεν υπάρχουν φυςικά ςθμεία αγκφρωςθσ, θ
οργάνωςθ μπορεί να προβλζψει τεχνθτά ςθμεία (οχιματα κλπ). Αυτά κα πρζπει να είναι διακζςιμα ςε
όλα τα πλθρϊματα. Με πρόταςθ αλυτάρχθ και απόφαςθ αγωνοδίκθ μπορεί να αντικαταςτακεί κάποιο
ςθμείο αγκφρωςθσ που καταςτράφθκε από προθγοφμενθ προςπάκεια, με άλλο τεχνθτό.
Ο οργανωτισ δεν επιτρζπεται να τοποκετεί ιμάντεσ / ςχοινιά για να χρθςιμοποιθκοφν από τα πλθρϊματα
Σελίδα8από12

ΓενικόςΚανονισμόςWild Terrain2019

για αγκφρωςθ, επιτρζπονται μόνο ςυρματόςχοινα / αλυςίδεσ ελάχιςτου πάχουσ 10χιλ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ ο ιμάντασ που κα χρθςιμοποιιςει ο οργανωτισ για τυχόν προςταςία των ςθμείων αγκφρωςθσ
κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ για 12 τόνουσ (ςε μονι χριςθ) και τα ναυτικά κλειδιά να ζχουν
ανάγλυφθ πιςτοποίθςθ με ελάχιςτθ διατομι μιασ (1) ίντςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ οι αγωνιηόμενοι κα «δζςουν» αποκλειςτικά με δικιά τουσ ευκφνθ.
10.10 Σε κάκε Ειδικι δοκιμαςία πρζπει να υπάρχουν, ανάλογα με το μικοσ και τισ δυςκολίεσ, Σθμεία Ελζγχου
Διζλευςθσ (ΣΕΔ), με ελάχιςτο τα 2 ΣΕΔ. Στο Συμπλθρωματικό Κανονιςμό ι με Δελτίο Ρλθροφοριϊν πριν
τθν εκκίνθςθ του κάκε Σκζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται αυτά τα ΣΕΔ.
10.11 Για τθ περίπτωςθ ςκαςμζνου ελαςτικοφ δίνεται από τον κριτι τθσ αφετθρίασ επιπλζον, χρόνοσ δζκα
(10) λεπτϊν. Απαγορεφεται θ αλλαγι ςειράσ εκκίνθςθσ.
10.12 Ο οργανωτισ μπορεί να ορίςει τμιματα διαδρομισ (τα οποία κα οριοκετοφνται απαραίτθτα με ΣΕΔ) ςτα
οποία είναι υποχρεωτικι θ χριςθ εργάτθ (ακόμα και αν το όχθμα κα μποροφςε να περάςει χωρίσ τθ
βοικεια του).

ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ - ΠΟΙΝΕ
11.1 Για κάκε δευτερόλεπτο του Χρόνου Διαδρομισ : 1 δευτερόλεπτο.
11.2 Ζνα αυτοκίνθτο που δεν περάςει το πρϊτο ΣΕΔ τθσ δοκιμαςίασ ι δεν εκκίνθςε χρεϊνεται το χειρότερο
χρόνο που επιτεφχκθκε ςυν τισ ποινζσ όλων των ΣΕΔ τθσ διαδρομισ, ςυν τισ ποινζσ μθ εκκίνθςθσ και μθ
τερματιςμοφ που αντιςτοιχοφν ςε δφο ποινζσ ΣΕΔ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ.
11.3 Κάκε αυτοκίνθτο που δεν ολοκλιρωςε τθν Ειδικι δοκιμαςία χρεϊνεται το χειρότερο χρόνο που
επιτεφχκθκε ςυν τισ ποινζσ των ΣΕΔ που δεν πζραςε ςυν τθν ποινι μθ τερματιςμοφ που αντιςτοιχεί ςε μια
ποινι ΣΕΔ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δοκιμαςίασ.
11.4 Εάν κάποιο πλιρωμα ζχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικι δοκιμαςία, αλλά
καταφζρει να ολοκλθρϊςει τθν προςπάκειά του μζςα ςε χρόνο ίςο με το 10% του προβλεπόμενου
χρονικοφ ορίου τθσ ειδικισ δοκιμαςίασ, τότε κα κεωρείται εντόσ χρόνου θ προςπάκεια του και κα
χρεϊνεται τον επιπλζον χρόνο.
11.5 Στισ ειδικζσ δοκιμαςίεσ οριςμζνα ςθμεία προςδιορίηονται από παςςάλουσ ι/και κορδζλεσ ι με δελτίο
πλθροφοριϊν που υπογράφεται από τουσ αγωνιηόμενουσ, που ορίηουν τα όρια μζςα από τα οποία κα
πρζπει να περάςουν τα αυτοκίνθτα. Επαφι με πάςςαλο ι κορδζλα δεν επιφζρει ποινι. Αν ζνα
αυτοκίνθτο περάςει ζξω από το όριο τρείσ τροχοφσ, για οποιοδιποτε λόγο, υποχρεοφται να ξαναμπεί από
το ίδιο ι προγενζςτερο ςθμείο ςτθ διαδρομι για να ςυνεχίςει διαφορετικά κεωρείται ότι δεν
ολοκλιρωςε το αυτοκίνθτο τθν ειδικι και επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ ποινζσ του 11.3.
Συνιςτάται θ χάραξθ των διαδρομϊν να είναι τζτοια ϊςτε να μθν απαιτοφνται κορδζλεσ/πάςςαλοι κλπ.
11.6 Οι χρόνοι εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ τθσ κάκε ειδικισ δοκιμαςίασ, κα πρζπει να αναγράφονται αμζςωσ
πριν τθν εκκίνθςθ και αμζςωσ μετά τον τερματιςμό τθσ κάκε δοκιμαςίασ ςτο ειδικό καρνζ που κα ζχει
παραδοκεί ςτο κάκε πλιρωμα, κατά τθν εκκίνθςθ τθσ πρϊτθσ δοκιμαςίασ τθσ κάκε μζρασ. Το καρνζ αυτό
κα πρζπει να φυλάςςεται από το κάκε πλιρωμα και να παραδίδεται μετά τον τερματιςμό τθσ κάκε μζρασ
ςτον αρμόδιο κριτι. Θ απϊλειά του μπορεί να επιφζρει μζχρι αποκλειςμό.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΙΔΙΚΕ ΠΟΙΝΕ

12.1 Χάςιμο ςειράσ ςτθν εκκίνθςθ κάκε δοκιμαςίασ: 5 λεπτά για κάκε αυτοκίνθτο που περνάει μπροςτά.
12.2 Μθ χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ ι ςτερζωςθσ διχτυϊν από μζλοσ του πλθρϊματοσ εν όςο βρίςκεται μζςα ςτο
όχθμα : ποινι πζντε λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ δεφτερθ και αποκλειςμό τθν τρίτθ ςτο
ςφνολο του αγϊνα.
12.3 Μθ χριςθ κράνουσ αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια κίνθςθσ του αυτοκινιτου εντόσ τθσ δοκιμαςίασ ι και
γυαλιϊν ςφμφωνα με το άρκρο του Τ.Κ. : ποινι πζντε λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ δεφτερθ
και αποκλειςμό τθν τρίτθ ςτο ςφνολο του αγϊνα.
12.4 Επαφι – βοικεια απευκείασ με τα χζρια του αυτοκινιτου: ποινι πζντε λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι
λεπτϊν τθ δεφτερθ και αποκλειςμό τθν τρίτθ ςτο ςφνολο του αγϊνα.
12.5 Επαφι – βοικεια του ςυρματόςκοινου / ςχοινιοφ του εργάτθ (υπό τάςθ) ι και χριςθ εργάτθ από
οποιοδιποτε μζλοσ του πλθρϊματοσ χωρίσ γάντια: ποινι πζντε λεπτϊν τθν πρϊτθ φορά, είκοςι λεπτϊν τθ
δεφτερθ και αποκλειςμό τθν τρίτθ ςτο ςφνολο του αγϊνα.
12.6 Αν για οποιοδιποτε λόγο ςταματιςει οριςτικά θ διεξαγωγι μιασ δοκιμαςίασ πριν από τθ διζλευςθ του
τελευταίου πλθρϊματοσ είναι δυνατόν να διαμορφωκεί κατάταξθ τθσ δοκιμαςίασ δίνοντασ ςε όλα τα
πλθρϊματα που δεν ολοκλιρωςαν τθ δοκιμαςία, λόγο τθσ διακοπισ, το χειρότερο χρόνο που επετεφχκθ
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πριν από τθ διακοπι του αγϊνα. Αυτι θ κατάταξθ μπορεί να διαμορφωκεί ακόμα και αν ζνα πλιρωμα
πζραςε τθ διαδρομι ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ. Θ εφαρμογι αυτϊν των διατάξεων ανικει ςτθν
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του αγωνοδίκθ. Σε περίπτωςθ που ο αγωνοδίκθσ κεωριςει ςαν μθ
φυςιολογικό το χειρότερο χρόνο που επετεφχκθ μπορεί να διαλζξει μεταξφ των άλλων τεςςάρων
χειρότερων χρόνων, αυτόν που κα είναι κατά τθ γνϊμθ του, ο πιο αντιπροςωπευτικόσ. Τζλοσ κάκε
πλιρωμα υπεφκυνο ι ςυνυπεφκυνο για τθ διακοπι του αγϊνα δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να
ωφελθκεί από αυτό το μζτρο. Θα χρεωκεί με τον χρόνο που επζτυχε, αςχζτωσ αν ο χρόνοσ αυτόσ είναι
καλφτεροσ ι χειρότεροσ από τον υποκετικό χρόνο που δόκθκε ςτα άλλα πλθρϊματα.
12.7 Σε ςυμφωνία με το ςχετικό άρκρο του Τεχνικοφ Κανονιςμοφ WildTerrain, ςε περίπτωςθ απϊλειασ
καυςίμου κατά τθ διάρκεια του αγϊνα τότε το πλιρωμα υποχρεοφται να ςβιςει τον κινθτιρα και να
εγκαταλείψει τθν ειδικι δοκιμαςία ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο, χωρίσ δυνατότθτα επανειςόδου ςε αυτι,
λαμβάνοντασ όλεσ τισ ςχετικζσ ποινζσ. Το όχθμα δεν κα μπορεί να ςυνεχίςει ςε επόμενθ ειδικι δοκιμαςία
(λαμβάνοντασ όλεσ τισ ςχετικζσ ποινζσ για τισ ειδικζσ δοκιμαςίεσ που ζχαςε) μζχρι τθν επιςκευι τθσ
τάπασ. Σε περίπτωςθ που υπάρξει και δεφτερθ απϊλεια τότε το πλιρωμα κα αποκλείεται από τον αγϊνα.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΑΦΑΛΙΗ

13.1 Το παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτα Στοιχεία Αγϊνα.
13.2 Στο παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του διαγωνιηομζνου ςφμφωνα με τον ΕΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

14.1 Ο Αλυτάρχθσ του αγϊνα είναι επιφορτιςμζνοσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ και των
διατάξεϊν του κατά τθ διεξαγωγι του αγϊνα.
14.2 Ο Αλυτάρχθσ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Αγωνοδίκθ αποφαςίηει πωσ κα λφνονται προβλιματα τα οποία
κα δθμιουργθκοφν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα.
14.3 Κάκε ζνςταςθ επί τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ κα μεταβιβάηεται προσ εξζταςθ και απόφαςθ ςτον
αγωνοδίκθ (άρκρα 13 και ςυνζχεια EAK).
14.4 Κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από τον κανονιςμό αυτό κατόπιν πρόταςθσ του Αλυτάρχθ κα
εξετάηεται από τον Αγωνοδίκθ οι οποίοσ είναι ο μόνοσ που ζχει το δικαίωμα να αποφαςίηει (άρκρο
11.9EAK).

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

15.1 Οι αγωνοδίκεσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 3.6 και 11.9 του EAK ζχουν το δικαίωμα με απόφαςι τουσ, να
τροποποιοφν τισ διατάξεισ του ςυμπλθρωματικοφ κανονιςμοφ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τισ
περιςτάςεισ που κα παρουςιαςκοφν και με τον όρο ότι, με μζριμνα τθσ οργάνωςθσ, κα ειδοποιθκοφν
ζγκαιρα για αυτζσ τισ τροποποιιςεισ όλοι όςοι διλωςαν ςυμμετοχι.
15.2 Κάκε ςχετικι τροποποίθςθ ι ςυμπλθρωματικι διάταξθ κα γίνεται γνωςτι με αρικμθμζνα και
χρονολογθμζνα δελτία πλθροφοριϊν που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςυμπλθρωματικοφ
κανονιςμοφ. Τα δελτία κα τοιχοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του αγϊνα.
Επίςθσ κα κοινοποιθκοφν, το ςυντομότερο δυνατό, απ’ ευκείασ ςτουσ αγωνιηόμενουσ, οι οποίοι κα
πρζπει να βεβαιϊςουν τθν παραλαβι τουσ ενυπόγραφα, εκτόσ αν αυτό είναι αδφνατο λόγω τθσ εξζλιξθσ
του αγϊνα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ

16.1 Ο Οργανωτισ κα κακορίηει τθ ςειρά εκκίνθςθσ για τθν ζναρξθ του αγϊνα κακϊσ και τθν πικανι εκ
περιτροπισ αλλαγι ςειράσ εκκίνθςθσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα.
16.2 Θ Οργάνωςθ κα εφοδιάςει κάκε οδθγό με ζνα ςετ από δφο πλευρικοφσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ που κα
περιλαμβάνει τθν ονομαςία του αγϊνα, τον αρικμό ςυμμετοχισ, το όνομα του οργανωτι και του / των
χορθγϊν του.
16.3 Οι αρικμοί ςυμμετοχισ πρζπει να τοποκετοφνται ςτισ δφο εμπρόσ πόρτεσ του αυτοκινιτου και να
παραμζνουν εκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα.
16.4 Θ εκκίνθςθ για κάκε αυτοκίνθτο κα δίνεται αφοφ ζχει ελευκερωκεί θ διαδρομι από το προθγοφμενο
αυτοκίνθτο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ
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17.1 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΙ ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ
17.1.1 Επιτρζπεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ να τοποκετοφν οποιαδιποτε διαφιμιςθ πάνω ςτα αυτοκίνθτα
τουσ με τουσ παρακάτω όρουσ:
- θ διαφιμιςθ καπνοφ ι προϊόντων καπνοφ απαγορεφεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία
- να μθν αντιβαίνει τουσ Νόμουσ του κράτουσ και τισ διατάξεισ τθσ ΕΡΑ.
- να μθν είναι προςβλθτικζσ,
- να μθν ζχουν κρθςκευτικό ι πολιτικό περιεχόμενο,
- να μθν εμποδίηουν τθν ορατότθτα του πλθρϊματοσ μζςα από τα παράκυρα.
17.1.2 Το κείμενο οποιαςδιποτε υποχρεωτικισ διαφιμιςθσ του οργανωτι πρζπει να αναφζρεται
ξεκάκαρα ςτον ςυμπλθρωματικό κανονιςμό ι ςε δελτίο πλθροφοριϊν πριν τθ λιξθ ςυμμετοχϊν
του αγϊνα.
17.1.3 Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ θμιδιαφανοφσ διαφιμιςθσ ςτο πίςω παρμπρίη.
17.2ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
17.2.1 Ο οργανωτισ μπορεί να απαιτιςει οι ςυμμετζχοντεσ να φζρουν επιπλζον προαιρετικι διαφιμιςθ.
Εάν ζνασ ςυμμετζχων αρνθκεί αυτι τθ διαφιμιςθ, το παράβολο ςυμμετοχισ του δεν μπορεί να
αυξθκεί περιςςότερο από το διπλάςιο.
17.2.2 Σε περίπτωςθ που θ προαιρετικι διαφιμιςθ, αφορά καταςκευαςτι αυτοκινιτων, ελαςτικά,
καφςιμα ι λιπαντικά, ο οργανωτισ δεν μπορεί να απαιτιςει από τον αγωνιηόμενο / ςυμμετζχοντα
αυξθμζνο παράβολο ςυμμετοχισ, εάν ο αγωνιηόμενοσ τθν αρνθκεί. Θ προαιρετικι διαφιμιςθ του
οργανωτι πρζπει να αναφζρεται κακαρά ςτον ςυµπλθρωµατικόκανονιςµό.
17.2.3 Εάν θ προαιρετικι διαφιµιςθ ανακοινωκεί µε δελτίο πλθροφοριϊν και αντιβαίνει µε τθ
διαφιµιςθ του ςυµµετζχοντα, ο ςυµµετζχων µπορεί να αρνθκεί αυτι τθν προαιρετικι διαφιµιςθ
χωρίσ να πλθρϊςει επιπλζον παράβολο.
17.2.4 Οι ςυμμετζχοντεσ που αποδζχονται τθν προαιρετικι διαφιμιςθ του Οργανωτι κα πρζπει
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ να κρατιςουν κενό τον ςχετικό χϊρο.
Θ κζςθ τθσ προαιρετικισ διαφιμιςθσ είναι ςτα δφο μπροςτινά φτερά. Οι διαςτάςεισ αυτισ είναι
25 εκ. Χ 15 εκ. περίπου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

18.1 Για τθν ομαλι και αςφαλι διεξαγωγι του αγϊνα οι αγωνιηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να τθροφν τισ
διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και να ςυμμορφϊνονται αναντίρρθτα με τισ οδθγίεσ, υποδείξεισ και
εντολζσ του Αλυτάρχθ, των Αγωνοδικϊν, των Κριτϊν και των Εφόρων του αγϊνα.
18.2 Για τθν αςφάλειά τουσ οι αγωνιηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να φζρουν κατά τθ διάρκεια των Ειδικϊν
Διαδρομϊν και για όςο χρόνο ςυμμετζχουν και αγωνίηονται προςτατευτικό κράνοσ ςφμφωνα με τον
τεχνικό κανονιςμό.
18.3 Απαγορεφεται ςτο ςυνοδθγό θ επαφι με οποιονδιποτε τρόπο με το αυτοκίνθτο, όταν αυτόσ βρίςκεται
ζξω από το κάκιςμά του και το αυτοκίνθτο κινείται με οποιαδιποτε ταχφτθτα. Μπορεί να βοθκιςει τθν
κίνθςθ του αυτοκινιτου μόνο εξ αποςτάςεωσ με χριςθ ιμάντα ι άλλου ανάλογου μζςου.
18.4 Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω δεν κα επιτρζπεται θ εκκίνθςθ ι αν διαπιςτωκεί κατά τθ
διάρκεια του αγϊνα κα επιβάλλονται οι αντίςτοιχεσ ποινζσ.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΝΣΑΕΙ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

19.1 Οι Ενςτάςεισ πρζπει να υποβάλλονται ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 13 και επόμενα).
19.2 Οι Ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον Αλυτάρχθ και πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από το
παράβολο ζνςταςθσ. Το παράβολο ζνςταςθσ ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ. Οι ενςτάςεισ
εκδικάηονται από τουσ Αγωνοδίκεσ. Το παράβολο τθσ ζνςταςθσ επιςτρζφεται εάν θ ζνςταςθ δεν γίνει
δεκτι προσ εξζταςθ από τουσ αγωνοδίκεσ κακϊσ και αν δικαιωκεί ο ενιςτάμενοσ.
19.3 Οι διαγωνιηόμενοι ζχουν δικαίωμα ζφεςθσ ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 15). Το παράβολο τθσ ζφεςθσ και
ο χρόνοσ κατάκεςθσ του ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ.
19.4 Ενςτάςεισ για τθ διεξαγωγι του αγϊνα υποβάλλονται μζχρι και 15’ μετά τθ λιξθ του.
19.5 Ενςτάςεισ κατά των αποτελεςμάτων υποβάλλονται μζχρι και 30’ μετά τθν δθμοςίευςθ των αναλυτικϊν
προςωρινϊν αποτελεςμάτων όλων των ςυμμετεχόντων.

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ
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20.1 Θ τελικι κατάταξθ κα κακοριςτεί από το ςφνολο τον χρόνων και των ποινϊν που ζχουν ςυγκεντρϊςει τα
διαγωνιηόμενα πλθρϊματα. Ρρϊτο κα καταταγεί το πλιρωμα με το μικρότερο χρόνο, δεφτερο το
αυτοκίνθτο με τον αμζςωσ μεγαλφτερο κ.ο.κ.
20.2 Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ νικθτισ ανακθρφςςεται όποιοσ ζχει τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτθν 1θ Ειδικι
Δοκιμαςία. Αν αυτό δεν αρκεί για να δϊςει λφςθ ςτθν ιςοβακμία, λαμβάνονται υπόψθ οι χρόνοι τθσ 2θσ,
3θσ, 4θσ, κ.λπ. Ειδικισ Δοκιμαςίασ. Αν και πάλι δεν υπάρχει λφςθ τότε κα νικθτισ κα είναι το πλιρωμα με
το μικρότερο νοφμερο.
20.3 Θ ανακοίνωςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων κα γίνει μετά τθ λιξθ του χρόνου υποβολισ ενςτάςεων.
20.4 Θα απονεμθκοφν διπλά κφπελλα ςτο πρϊτο πλιρωμα κάκε ομάδασ και διπλά κφπελλα ςτα τρία πρϊτα
πλθρϊματα κάκε κλάςθσ. Ο οργανωτισ ζχει δικαίωμα να απονζμει και παραπάνω κφπελλα ςφμφωνα με
τθν κρίςθ του.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΝΟΜΗ

21.1 Θ απονομι των Επάκλων κα γίνει ςε τόπο και χρόνο που κα αναφζρεται ςτα Στοιχεία Αγϊνα.
21.2 Εάν οι νικθτζσ των διαφόρων επάκλων δεν εμφανιςκοφν ςτθν τελετι τθσ απονομισ, χάνουν το δικαίωμα
παραλαβισ οποιουδιποτε βραβείου (χρθματικοφ ι κυπζλλου).
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤ ΛΗΦΘΗΚΕ ΤΠΟΨΗ & ΙΧΤ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
22.1 Για τθν κατάρτιςθ του κανονιςμοφ αυτοφ λιφκθκαν υπόψθ ο ιςχφοντεσ διεκνείσ κανονιςμοί.
Συγκεκριμζνα ο κανονιςμόσ αυτόσ ςυντάχκθκε για να καλφψει ανάγκεσ των Ελλθνικϊν αγϊνων όπωσ
αυτό
προβλζπεται:από
το
Διεκνι
Ακλθτικό
Κανονιςμό
τθσ
FIA,
άρκρο
1.8
“EachASNmaydrawupitsownNationalCompetitionruleswhichmustbemadeavailabletotheFIA.” και τον
ψθφιςμζνο Εκνικό Ακλθτικό Κανονιςμό (EAK).
22.2 Ο παρόν Γενικόσ Κανονιςμόσ του Ακλιματοσ αγϊνων WildTerrain4x4, που περιζχει 22 άρκρα,
ψθφίςκθκε από τθν Γενικι Συνζλευςθ τθσ Ομοςπονδίασ Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ Ελλάδοσ που
πραγματοποιικθκε ςτισ 12 Φεβρουαρίου 2018 και ιςχφει μζχρι ανακλιςεϊσ του.
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