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Πποκήπςξη αγώνων Ράλλς / Ράλλς ππινη, Αναβάζεων, Σασύηηηαρ 2020
Με επιζήμανζη οι αλλαγέρ από ηο 2019

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΙΣΛΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ / ΚΤΠΔΛΛΩΝ / ΔΠΑΘΛΩΝ
H ΔΠΑ/OMAE, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο θαη ηνλ EAK κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ, πξνθεξχζζεη ηα
παξαθάησ Πξσηαζιήκαηα, Κχπειια θαη Έπαζια αγψλσλ Ράιιπ / Ράιιπ πξηλη, Αλαβάζεσλ, Σαρχηεηαο γηα
ην 2020.

1.

ΣΙΣΛΟΙ 56ΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΥΩΜΑΣΟ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Πξσηάζιεκα Οδεγψλ Ράιιπ Γεληθήο
Πξσηάζιεκα Οδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο F2
Πξσηάζιεκα Οδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο N
Πξσηάζιεκα πλνδεγψλ Ράιιπ Γεληθήο
Πξσηάζιεκα πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο F2
Πξσηάζιεκα πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο N

Κύπειια Καηεγνξηώλ Oδεγώλ
1.7
Kχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ ηεο θαηεγνξίαο C1
1.8
Kχπειιν Oδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C2
1.9
Kχπειιν Oδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C3
1.10
Kχπειιν Oδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C4
1.11
Kχπειιν Oδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C5
1.12
Kχπειιν Oδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C6
1.13
Kχπειιν Oδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C7
Κύπειια Καηεγνξηώλ πλνδεγώλ
1.14
Kχπειιν πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C1
1.15
Kχπειιν πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C2
1.16
Kχπειιν πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C3
1.17
Kχπειιν πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C4
1.18
Kχπειιν πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C5
1.19
Kχπειιν πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C6
1.20
Kχπειιν πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο C7

2.

ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΑΦΑΛΣΟΤ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Πξσηάζιεκα Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Γεληθήο
Πξσηάζιεκα Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο F2
Πξσηάζιεκα Oδεγψλ Pάιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο N
Πξσηάζιεκα πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Γεληθήο
Πξσηάζιεκα πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο F2
Πξσηάζιεκα πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο Ν

Κύπειια Καηεγνξηώλ Oδεγώλ
2.7
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C1
2.8
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C2
2.9
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C3
2.10
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C4
2.11
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C5
2.12
Κχπειιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C6
2.13
Κχπειιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C7
Κύπειια Καηεγνξηώλ πλνδεγώλ
2.14
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C1
2.15
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C2
2.16
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C3
2.17
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C4
2.18
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C5
2.19
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C6
2.20
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C7

3.

TΙΣΛΟΙ KΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ ΡΑΛΛΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

3.1
3.2
3.3
3.4

Κχπειιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο Γεληθήο
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο Γεληθήο
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2
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Έπαζια θαηεγνξηώλ Οδεγώλ
3.5
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C1
3.6
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2
3.7
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3
3.8
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4
3.9
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5
3.10
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6
3.11
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7
Έπαζια θαηεγνξηώλ πλνδεγώλ
3.12
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C1
3.13
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2
3.14
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3
3.15
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4
3.16
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5
3.17
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6
3.18
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7

4.

TΙΣΛΟΙ KΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ ΡΑΛΛΤ ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

4.1
4.2
4.3
4.4

Κχπειιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο Γεληθήο
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο Γεληθήο
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2

Έπαζια θαηεγνξηώλ Oδεγώλ
4.5
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C1
4.6
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2
4.7
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3
4.8
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4
4.9
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5
4.10
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6
4.11
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7
Έπαζια θαηεγνξηώλ πλνδεγώλ
4.12
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C1
4.13
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2
4.14
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3
4.15
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4
4.16
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5
4.17
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6
4.18
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7

5.

TΙΣΛΟΙ KΤΠΔΛΛΟΤ ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ

5.1
5.2
5.3
5.4

Κχπειιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο Γεληθήο
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο F2
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο Γεληθήο
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο F2

Έπαζια θαηεγνξηώλ Oδεγώλ
5.5
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C1
5.6
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C2
5.7
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C3
5.8
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C4
5.9
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C5
5.10
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C6
5.11
Έπαζιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C7
Έπαζια θαηεγνξηώλ πλνδεγώλ
5.12
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C1
5.13
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C2
5.14
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C3
5.15
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C4
5.16
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C5
5.17
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C6
5.18
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Κξήηεο ηεο θαηεγνξίαο C7
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6.

ΣΙΣΛΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΥΩΜΑΣΟ

6.1
6.2
6.3
6.4

Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο Γεληθήο
Κχπειιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο F2
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο Γεληθήο
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο F2

Έπαζια θαηεγνξηώλ Oδεγώλ
6.5
Έπαζιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C1
6.6
Έπαζιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C2
6.7
Έπαζιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C3
6.8
Έπαζιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C4
6.9
Έπαζιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C5
6.10
Έπαζιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C6
6.11
Έπαζιν Oδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C7
Έπαζια θαηεγνξηώλ πλνδεγώλ
6.12
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C1
6.13
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C2
6.14
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C3
6.15
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C4
6.16
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C5
6.17
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C6
6.18
Έπαζιν πλνδεγψλ Ράιιπ πξηλη Υψκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C7

7.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΙΣΟΡΙΚΩΝ
7.1
Πξσηάζιεκα Οδεγψλ Ράιιπ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ
7.2
Πξσηάζιεκα πλνδεγψλ Ράιιπ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ
Κύπειια Ράιιπ Ιζηνξηθώλ
7.3
Κχπειιν Οδεγψλ Ράιιπ Υψκαηνο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ
7.4
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Υψκαηνο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ
7.5
Κχπειιν Οδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ
7.6
Κχπειιν πλνδεγψλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ

8.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ AΝΑΒΑΔΩΝ

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Α
Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Ν
Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο E
Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο A απηνθηλήησλ 2 ιίηξσλ
Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Ν απηνθηλήησλ 2 ιίηξσλ
Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Δ απηνθηλήησλ 2 ιίηξσλ
Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Formula Saloon

Κύπειια θιάζεωλ
8.8
Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α5
8.9
Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α6
8.10
Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α7
8.11
Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α8
8.12
8.13
8.14
8.15

Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν1
Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν2
Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν3
Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν4

8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21

Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E9
Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E10
Kχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E11
Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E12 κφλν γηα δηθίλεηα απηνθίλεηα
Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FST
Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FST2
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8.22
8.23

Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FSA
Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FSA2L

9.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

9.1

Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ

Κύπειια θαηεγνξηώλ
9.2
Κχπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 1
9.3
Κχπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 2
9.4
Κχπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 3
9.5
Κχπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 4
9.6
Κχπειιν Αλαβάζεσλ Απηνθηλήησλ Αγψλσλ θαη Πξσηνηχπσλ Δπνρήο έσο θαη 1981 GR5

10.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο Καηεγνξίαο N
Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο Καηεγνξίαο A
Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο Καηεγνξίαο E
Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο νκάδαο Ν απηνθηλήησλ 2 ιίηξσλ
Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο νκάδαο Α απηνθηλήησλ 2 ιίηξσλ
Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο νκάδαο Δ απηνθηλήησλ 2 ιίηξσλ
Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο νκάδαο Formula Saloon

Κύπειια θιάζεωλ
10.8
Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Α5
10.9
Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Α6
10.10 Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Α7
10.11 Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Α8
10.12
10.13
10.14
10.15

Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Ν1
Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Ν2
Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Ν3
Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Ν4

10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23

Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο E9
Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο E10
Kχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο E11
Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο E12 κφλν γηα δηθίλεηα απηνθίλεηα
Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο Κχπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FST
Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο FST2
Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο FSA
Κχπειιν Σαρχηεηαο θιάζεο FSA2L

11.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

11.1

Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ

Κύπειια θαηεγνξηώλ
11.2
Κχπειιν Σαρχηεηαο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 1
11.3
Κχπειιν Σαρχηεηαο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 2
11.4
Κχπειιν Σαρχηεηαο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 3
11.5
Κχπειιν Σαρχηεηαο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 4
11.6
Κχπειιν Σαρχηεηαο Απηνθηλήησλ Αγψλσλ θαη Πξσηνηχπσλ Δπνρήο έσο θαη 1981 GR5, GR6

12.

ΣΙΣΛΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

12.1
Κχπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγψλ (N, A, E)
Οη θιάζεηο είλαη έσο 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc θαη πάλσ απφ 2000cc
12.2
Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 37.5
12.3
Κχπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγψλ Αλαβάζεσλ Βνξείνπ Διιάδνο Formula Saloon
Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon (FSA-FSA2L), (FST-FST2)

13.

ΣΙΣΛΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

13.1
Κχπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγψλ (N, A, E)
Οη θιάζεηο είλαη έσο 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc θαη πάλσ απφ 2000cc
13.2
Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 38.5
Ηζσύει από: 01/01/2020
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13.3
Κχπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγψλ Αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο Formula Saloon
Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon (FSA-FSA2L), (FST-FST2)
Οη νξηζκνί φισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ θαίλνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο
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ΓENIKE ΓIATAΞEI
14.

ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

H ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2020 ζα αλαθεξχμεη ηνπο Πξσηαζιεηέο, Κππειινχρνπο θαη Δπαζινχρνπο,
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε.

15.

ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

15.1
H ΔΠΑ πξνβαίλεη ειεχζεξα (κεηά απφ αλαθνξά ή απηεπάγγειηα), ζηελ επηθχξσζε, δηφξζσζε ή
αθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αγψλσλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ
ηίηισλ, κε απφθαζή ηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε 40 εκέξεο απφ ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ
νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ αγψλα.
15.2
H ελέξγεηα απηή ηεο ΔΠΑ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αλαθήξπμε ησλ ληθεηψλ θαη ηελ απνλνκή ησλ
επάζισλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα θαη ηζρχεη κφλν ζε φηη αθνξά ηε βαζκνινγία απνλνκήο ησλ σο άλσ
ηίηισλ.
15.3
Mεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ 40 εκεξψλ ηζρχνπλ ηα απνηειέζκαηα φπσο
απηά αλαθνηλψζεθαλ, ζεσξνχκελα σο επηθπξσκέλα απφ ηελ ΔΠΑ, έζησ θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή
απφθαζή ηεο.
15.4
Δθφζνλ κεζνιαβνχλ πάζεο θχζεσο εθδηθάζεηο (ελζηάζεηο ή εθέζεηο), απηέο πξέπεη λα έρνπλ
εθδηθαζηεί ηειεζίδηθα ην αξγφηεξν κέζα ζε 75 εκέξεο απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ αγψλα.

16.

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΑΓΩΝΩΝ

16.1
H ΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζκέηξεζε ησλ
ηίηισλ θαη άιινπο αγψλεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη πνπ πάλησο ζα γίλνπλ
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο.
16.2
ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΠΑ πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ηε ζρεηηθή ηεο απφθαζε ηνπιάρηζηνλ 30
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί.
16.3
Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο δελ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ πνπ πξνζκεηξνχλ γηα
ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο, ε ΔΠΑ κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο λα πξνζκεηξήζεη ηνλ ζεζκφ έζησ
θαη κε ιηγφηεξνπο αγψλεο.
16.4
Αλ πξηλ ή θαηά ηελ ηέιεζε ελφο αγψλα πνπ πξνζκεηξά γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ δελ ηεξεζεί κία
πξνυπφζεζε απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνζκεηξήζεη ν αγψλαο, ε ΔΠΑ κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηεο, λα πξνζκεηξήζεη ηνλ αγψλα απηφλ (π.ρ. αξηζκφο αγσληδνκέλσλ πνπ μεθίλεζαλ, κήθνο
δηαδξνκήο θιπ.). Δπίζεο κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα απνλείκεη ηίηιν γηα ηνλ νπνίνλ δελ
ζπκπιεξψζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο απνλνκήο ηνπ.

17.

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ

H ΔΠΑ εξκελεχεη ζε θάζε πεξίπησζε κε απφθαζή ηεο ην θείκελν ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη δηεπθξηλίδεη
ηπρφλ αζάθεηεο, ειιείςεηο ή αληηθξνπφκελνπο φξνπο. Οη απνθάζεηο απηέο ζεσξνχληαη σο αλαπφζπαζηα
ηκήκαηα ηεο Πξνθήξπμεο απηήο.

18.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ / ΣΟΠΟΤ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΑ

H ΔΠΑ κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα αιιάμεη ηηο εκεξνκελίεο, ηνπο ηφπνπο ηέιεζεο θαη ηνπο νξγαλσηέο ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο αγψλεο πνπ πξνζκεηξνχλ γηα ηνπο πξνθεξπγκέλνπο ηίηινπο ή λα αληηθαηαζηήζεη ή
λα αθαηξέζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ζα πξέπεη λα
αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε ησλ αγψλσλ
ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξεηαη, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο γηα αλαθνίλσζε ηεο αιιαγήο ζε
ιηγφηεξεο εκέξεο.

19.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Δ ΘΔΜΟΤ – ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

19.1
Η ΔΠΑ ζα αμηνινγεί θάζε ρξφλν κε δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δγθχθιην 2 (Δπίζεκα
Έγγξαθα & Οξγαλσηηθέο Λεπηνκέξεηεο), ηνπο αγψλεο φισλ ησλ ζεζκψλ θαη ζα απνθαζίδεη γηα ηελ επφκελε
ρξνληά, ηελ έληαμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγψλσλ πνπ αηηήζεθαλ έληαμε ζε θάπνηνλ ζεζκφ, νξγαλψζεθαλ κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζεζκνχ θαη θξίζεθαλ φηη ηηο πιεξνχλ.
19.2
Οη αγψλεο πνπ ζα αηηνχληαη έληαμε ζε θάπνηνλ ζεζκφ, πξνθεηκέλνπ λα αηηεζνχλ νπνηαδήπνηε
αλαβάζκηζε, ζα πξέπεη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά λα είλαη εληαγκέλνη ζε έπαζιν πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ
ζε θάπνην θχπειιν ή λα είλαη εληαγκέλνη ζε θάπνην θχπειιν πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζε Πξσηάζιεκα.
19.3
Οη αγψλεο απηνί ζα πάξνπλ ηε ζέζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγψλσλ αλά ζεζκφ πνπ ηελ πξνεγνχκελε
ρξνληά δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο θαη πνπ θξίζεθαλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο
φηη δελ κπνξνχλ λα είλαη κέξνο ηνπ εθάζηνηε ζεζκνχ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα αηηεζνχλ εθ λένπ, λα ειεγρζνχλ
θαη αμηνινγεζνχλ φηη εμέιεηπαλ νη ιφγνη πνπ ηνπο έζεζαλ εθηφο ηνπ ζεζκνχ.
19.4
Αγψλαο πνπ είλαη εληαγκέλνο ζην αγσληζηηθφ εκεξνιφγην ηεο ΟΜΑΔ θαη αλαβάιιεηαη γηα άιινπο
ιφγνπο εθηφο απφ απηνχο ηεο αλσηέξαο βίαο (εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Γεληθφ ή/θαη πκπιεξσκαηηθφ
Ηζσύει από: 01/01/2020
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Καλνληζκφ αλαβνιή, π.ρ. Dragster ιφγσ βξνρήο), ζα ράλεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ζεζκφ πνπ αλήθεη γηα ηελ
ηξέρνπζα ρξνληά, ελψ ζα εμεηάδεηαη θαη ζα απνθαζίδεηαη αλάινγα, εθφζνλ ππάξρεη αίηεκα, ε παξακνλή ηνπ
ζηνλ ίδην ζεζκφ θαη γηα ηελ επφκελε αγσληζηηθή ρξνληά.
19.5
Αγώλαο πνπ έρεη ιηγόηεξεο από 20 ζπκκεηνρέο θαη αλήθεη ζε θάπνηνλ από ηνπο
πξνθεξπγκέλνπο ζεζκνύο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ζα καηαηώλεηαη απηνκάηωο, εθηόο ηωλ
Κππέιιωλ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Κξήηεο πνπ ζα καηαηώλεηαη κε ιηγόηεξεο από 17 ζπκκεηνρέο.

20.

ΟΡΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ / ΟΜΑΓΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ

Σα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο πξνθεξπγκέλνπο ηίηινπο πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο, νκάδεο ή θιάζεηο.
Οη αλαθεξφκελεο OMAΓE (N, A, Δ, R θ.ιπ.) ζηα δηάθνξα άξζξα ηεο Πξνθήξπμεο, ζηνπο αγψλεο
Αλαβάζεσλ θαη Σαρχηεηαο φηαλ ζπκπηχζζνληαη, νλνκάδνληαη ―KATHΓOPIE‖. Σφζν νη νκάδεο φζν θαη νη
θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ππνδηαηξνχληαη ζε θιάζεηο νη νπνίεο νλνκάδνληαη αληίζηνηρα Kιάζεηο Οκάδαο ή
Kιάζεηο Καηεγνξίαο.
ηνπο αγψλεο Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη νη Οκάδεο/Κιάζεηο, θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ησλ
αληίζηνηρσλ απηνθηλήησλ θαη θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο πνπ νλνκάδνληαη C (Category). Τπάξρνπλ 7
θαηεγνξίεο (βλέπε Δγκύκλιο 11/2020)
20.1
ΑΓΩΝΔ ΡΑΛΛΤ/ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ
20.1.1 Γηα λα ιεθζεί ππφςε βαζκνινγηθά ε θαηεγνξία F2 (έσο 2000c) θαη ε θαηεγνξία Ν (ζηνπο αγψλεο
Ράιιπ), ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο αγψλσλ Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ
(8) απηνθίλεηα εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην επηκέξνπο εηδηθφ άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε
πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγφηεξα απφ νθηψ (8), αιιά φρη ιηγφηεξα απφ πέληε (5) ηφηε ε θαηεγνξία ιακβάλεηαη
ππφςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνχο φπσο παξαθάησ:
 ηελ πεξίπησζε ησλ 7 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ δεχηεξνπ, ν δεχηεξνο
ηνπ ηξίηνπ θνθ.
 ηελ πεξίπησζε ησλ 6 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ηξίηνπ , ν δεχηεξνο ηνπ
ηέηαξηνπ θνθ.
 ηελ πεξίπησζε ησλ 5 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ηέηαξηνπ, ν δεχηεξνο
ηνπ πέκπηνπ θνθ.
εκείωζε: Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηνπο αγψλεο Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη, εθθηλήζαληεο ζεσξνχληαη
φζνη πήξαλ εθθίλεζε ζηνλ αγψλα.
20.1.2 Τπφινηπεο Καηεγνξίεο (C1, C2, C3 θ.ιπ.)
Γηα λα ιεθζνχλ ππφςε βαζκνινγηθά ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο αγψλσλ ξάιιπ / ξάιιπ ζπξηλη πξέπεη λα
εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) απηνθίλεηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην
επηκέξνπο εηδηθφ άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγφηεξα απφ έμη (6), αιιά
φρη ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα (4), ηφηε ε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππφςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο
βαζκνχο φπσο παξαθάησ:
 ηελ πεξίπησζε ησλ πέληε (5) απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ δεχηεξνπ, ν
δεχηεξνο ηνπ ηξίηνπ θνθ.
 ηελ πεξίπησζε ησ ηεζζάξσλ (4) απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ηξίηνπ, ν
δεχηεξνο ηνπ ηέηαξηνπ θνθ.
20.1.3 Γηα ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ ησλ ληθεηψλ ηνπ εθάζηνηε αγψλα ζα ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα
ζηελ Γεληθή Καηάηαμε, ζηελ F2, ζηελ Ν θαη ζηηο Καηεγνξίεο (C1, C2, C3 θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 50.3
ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη.
Γελ ζα απνλέκνληαη θύπειια ζε Οκάδεο θαη Κιάζεηο.
20.2
ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ
20.2.1 Γηα λα ιεθζεί ππφςε βαζκνινγηθά κία OMAΓA ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο πξέπεη λα εθθηλήζνπλ
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) απηνθίλεηα ηεο απηήο νκάδαο εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην επί κέξνπο εηδηθφ
άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγφηεξα απφ νθηψ (8), αιιά φρη ιηγφηεξα απφ
έμη (6), ηφηε ε νκάδα ιακβάλεηαη ππφςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνχο φπσο παξαθάησ:
 ηελ πεξίπησζε ησλ 7 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ δεχηεξνπ, ν δεχηεξνο ηνπ
ηξίηνπ θνθ.
 ηελ πεξίπησζε ησλ 6 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ηξίηνπ, ν δεχηεξνο ηνπ
ηέηαξηνπ θνθ.
Ηζσύει από: 01/01/2020
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20.2.2 Γηα λα ιεθζεί ππφςε βαζκνινγηθά κία Κιάζε Οκάδαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο, πξέπεη αθ’ ελφο λα
έρεη ηεξεζεί ε πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 20.2.1 γηα απηήλ ηελ νκάδα, αθ’ εηέξνπ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ζ’
απηήλ ηελ θιάζε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) απηνθίλεηα. ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγφηεξα απφ 5,
αιιά φρη ιηγφηεξα απφ 3, ηφηε ε θιάζε ιακβάλεηαη ππφςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνχο φπσο
παξαθάησ:
 ηελ πεξίπησζε ησλ 4 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ δεχηεξνπ, ν δεχηεξνο
ηνπ ηξίηνπ θνθ.
 ηελ πεξίπησζε ησλ 3 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ηξίηνπ , ν δεχηεξνο ηνπ
ηέηαξηνπ θνθ.
εκείωζε: Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ παξαπάλω γηα ηνπο αγώλεο Αλαβάζεωλ, εθθηλήζαληεο ζεωξνύληαη
νη νδεγνί πνπ εθθίλεζαλ ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο, ή κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14.10 ηνπ Γεληθνύ
ε
Καλνληζκνύ Αλαβάζεωλ, αξθεί ν αγωληδόκελνο λα έρεη θαηαζέζεη γξαπηό αίηεκα πξηλ ηελ 2
ζπλεδξίαζε ηωλ αγωλνδηθώλ.
20.2.3 Όηαλ δηεμαρζεί ην έλα απφ ηα δχν ζθέιε ή αλ απφ ην δεχηεξν ζθέινο έρεη νινθιεξσζεί ν αγψλαο κίαο
ή δχν Οκάδσλ, αιιά δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ιφγσ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ην
πκβνχιην Αγσλνδηθψλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αιπηάξρε θαη εθφζνλ έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη πηζαλφηεηεο
δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, ηφηε γηα ηηο Οκάδεο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ην δεχηεξν ζθέινο, ζα απνλέκεηαη ην
50% ησλ βαζκψλ ηεο βαζκνινγνχκελεο θαηάηαμεο.
20.2.4 ε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ν αγψλαο ηεο
Κπξηαθήο (κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 20.2.3), ηφηε ζα απνλέκεηαη ην 30% ηεο βαζκνινγίαο
ππνινγίδνληαο ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκψλ.
20.2.5 Απνλνκή ζα γίλεηαη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο.
ηνπο ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ έλαο αγσληδφκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο.
Μπνξεί φκσο, αλάινγα κε ηελ νκάδα ή ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη ην απηνθίλεηφ ηνπ, λα βαζκνινγεζεί γηα
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηίηινπο. Γηα λα απνλεκεζνχλ νη αληίζηνηρνη ηίηινη ησλ Πξσηαζιεκάησλ, Κππέιισλ
θαη Δπάζισλ ζα πξέπεη θαη’ αληηζηνηρία λα ιεθζνχλ ππφςε βαζκνινγηθά θαη ε νκάδα ή θιάζε νκάδαο.
20.3
ΑΓΩΝΔ ΣΑΥΤΣΗΣΑ
20.3.1 Γηα λα ιεθζεί ππφςε βαζκνινγηθά κία OMAΓA ή κία KATHΓOPIA ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ησλ
αγψλσλ ηαρχηεηαο, πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) απηνθίλεηα ηεο απηήο νκάδαο ή θαηεγνξίαο,
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην επί κέξνπο εηδηθφ άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα
απηνθίλεηα είλαη ιηγφηεξα απφ νθηψ (8), αιιά φρη ιηγφηεξα απφ έμη (6), ηφηε ε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππφςε
βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνχο φπσο παξαθάησ:
 ηελ πεξίπησζε ησλ 7 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ δεχηεξνπ, ν δεχηεξνο
ηνπ ηξίηνπ θνθ.
 ηελ πεξίπησζε ησλ 6 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ηξίηνπ, ν δεχηεξνο ηνπ
ηέηαξηνπ θνθ.
20.3.2 Αληίζηνηρα γηα λα ιεθζεί ππφςε βαζκνινγηθά κία θιάζε ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5
απηνθίλεηα ζε θάζε θιάζε, αθφκα θαη αλ δελ κεηξάεη ε αληίζηνηρε θαηεγνξία
ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγφηεξα απφ 5, αιιά φρη ιηγφηεξα απφ 3, ηφηε ε θιάζε ιακβάλεηαη
ππφςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνχο φπσο παξαθάησ:
 ηελ πεξίπησζε ησλ 4 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ δεχηεξνπ, ν δεχηεξνο
ηνπ ηξίηνπ θνθ.
 ηελ πεξίπησζε ησλ 3 απηνθηλήησλ ν πξψηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηνπ ηξίηνπ, ν δεχηεξνο ηνπ
ηέηαξηνπ θνθ.
εκείωζε: Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ παξαπάλω ζηνπο αγώλεο ηαρύηεηαο, εθθηλήζαληεο ζεωξνύληαη νη
νδεγνί πνπ ζα εκθαληζζνύλ ζηα επίζεκα ρξνλνκεηξεκέλα, ή κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14.02 ηνπ
ε
Γεληθνύ Καλνληζκνύ Σαρύηεηαο, αξθεί ν αγωληδόκελνο λα έρεη θαηαζέζεη γξαπηό αίηεκα πξηλ ηελ 2
ζπλεδξίαζε ηωλ αγωλνδηθώλ.
20.3.3 Κάζε αγσληδφκελνο ζπκκεηέρεη κία θαη κφλνλ θνξά ζε θάζε αγψλα. Μπνξεί φκσο, αλάινγα κε ηελ
νκάδα ή ηελ θαηεγνξία ή ηελ θιάζε νκάδαο ή ηελ θιάζε θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην απηνθίλεηφ ηνπ, λα
βαζκνινγεζεί γηα πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηίηινπο.
Ηζσύει από: 01/01/2020
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20.3.4 ηνπο ΑΓΩΝΔ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ηεο ίδηαο εκέξαο θάζε αγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δχν ην
πνιχ νκάδεο κε ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ απηνθίλεην, ππφ ηνλ φξν φηη δελ γίλεηαη θνηλφο αγψλαο γηα απηέο ηηο
νκάδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη κε ην ίδην απηνθίλεην, ηφηε, ζε θάζε αγψλα, ην απηνθίλεηφ ηνπ ζα
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο. Tν ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ νδεγφ.

21.

ΓΔΚΣΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ & ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

21.1
ηνπο Δζληθνύο αγώλεο ηνπ 2020 κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ Οδεγνί θαη πλνδεγνί θάηνρνη
Γειηίνπ Αζιεηνύ – License ηεο ΟΜΑΔ ή αγωληζηηθήο αδείαο μέλνπ θξάηνπο. κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
21.2
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη αγσληδνκέλσλ μέλεο ππεθνφηεηαο πνπ έρνπλ άδεηα δηαγσληδνκέλνπ
ή/θαη αγσληδνκέλνπ 2019 πνπ έρεη εθδνζεί απφ Αζιεηηθή Αξρή ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή
ζπλδεδεκέλνπ θξάηνπο.
21.2
ε φινπο ηνπο αγψλεο ησλ δηαθφξσλ Σίηισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε, νη
Γηαγσληδφκελνη θαη Οδεγνί πνπ είλαη θάηνρνη μέλσλ Γειηίσλ Αζιεηψλ, (ή Αγσληζηηθψλ Αδεηψλ ζε πεξίπησζε
δηαγσληδνκέλσλ νη νπνίνη δελ είλαη Αζιεηέο), ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ βαζκνχο ζηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιφγσ
Σίηισλ. ηελ απνλνκή ησλ βαζκψλ ζηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιφγσ Σίηισλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη
Γηαγσληδφκελνη θαη Οδεγνί νη νπνίνη είλαη θάηνρνη μέλσλ Γειηίσλ Αζιεηψλ.
21.3
χζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή φισλ ησλ ηίηισλ, πιελ αγψλσλ Ιζηνξηθψλ.
πληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο ή ηεο νκάδαο ή ηεο θιάζεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ
πξφθεηηαη λα βαζκνινγεζνχλ. Διέγρεηαη εάλ ν αξηζκφο ησλ εθθηλεζάλησλ ήηαλ ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
πξνβιεπφκελν αλά είδνο αγψλα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία ή νκάδα, ή ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ 5,
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θιάζε θαηεγνξίαο ή νκάδαο, θαη απνλέκνληαη νη πην θάησ βαζκνί:
O πξώηνο
O δεύηεξνο
O ηξίηνο
O ηέηαξηνο
O πέκπηνο
O έθηνο
O έβδνκνο
O όγδννο
O έλαηνο
O δέθαηνο
21.4

25
18
15
12
10
8
6
4
2
1

βαζκνύο
"
"
"
"
"
"
"
"
βαζκό

ύζηεκα Πνιπλίθνπο

21.4.1 Σν ζχζηεκα Πνιπλίθνπο εθαξκφδεηαη ζηα Πξσηαζιήκαηα θαη Κχπειια Ιζηνξηθψλ φισλ ησλ ζεζκψλ
ζηα Κχπειια Αλαβάζεσλ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Διιάδνο, θαζψο θαη ζηελ αλάβαζε Βξαραζίνπ ηνπ Κππέιινπ
Κξήηεο.
21.4.2 Με απηφ ην ζχζηεκα ν αγσληδφκελνο βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέιαβε ζηνλ αγψλα,
κέζα ζηελ «θαηεγνξία – θιάζε» πνπ ζπκκεηείρε γηα ην αληίζηνηρν Έπαζιν.
21.4.3 ην ζχζηεκα Πνιπλίθνπο γηα ηα Κχπειια Αλαβάζεσλ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Διιάδνο θαη αλάβαζεο
Βξαραζίνπ Κππέιινπ Κξήηεο δελ ηζρχεη ην άξζξν 6.2 ηνπ Γ.Κ. Αλαβάζεσλ. πγθεθξηκέλα έλαο νδεγφο
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ δήισζε κε άιιν ηεο ίδηαο Κιάζεο αιιά δηαθνξεηηθήο Οκάδαο
κέρξη ηνλ Αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν.
21.4.4 Γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ βαζκνινγίαο ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά νη βαζκνί πνπ πήξε
θάζε αγσληδφκελνο απφ νπνηαδήπνηε «θαηεγνξία – θιάζε» ζην αληίζηνηρν Κχπειιν.
21.5
Δπίιπζε ηζνβαζκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ (φηαλ
έρεη νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα αγψλσλ ηνπ έηνπο απφ ην νπνίν ζα αλαθεξπρζνχλ νη πξσηαζιεηέο θ.ιπ.
θάηνρνη ησλ ηίηισλ).
α. Δθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξφθξηζε ηνπ ηζνβαζκνχληνο πνπ δηαζέηεη ηηο
πεξηζζφηεξεο θαιχηεξεο ζέζεηο. Γειαδή, ειέγρνληαη πφζεο πξψηεο ζέζεηο έρεη ν θάζε έλαο, πφζεο δεχηεξεο
θιπ. κέρξηο φηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία. Τπνινγίδνληαη κφλν νη πξνζκεηξνχκελνη αγψλεο γηα θάζε
αγσληδφκελν.
β. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηφηε:
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 Γηα όινπο ηνπο αγώλεο, εθηόο ηωλ αγώλωλ ηαρύηεηαο θαη Αλαβάζεωλ, ζπγθξίλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο νη ηζνβαζκνχληεο θαη ηνπο πξνζκεηξνχλ. ηε
ζπλέρεηα, θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ αγψλα ή ηνπο αγψλεο κε κε
πξνζκεηξνχκελα απνηειέζκαηα εθφζνλ ππάξρνπλ. Αλ ππάξρεη κε πξνζκεηξνχκελνο αγψλαο γηα ηνλ έλαλ
απφ ηνπο ηζνβαζκνχληεο ηφηε ε ηζνβαζκία ιχεηαη ππέξ απηνχ. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηφηε νη
ηζνβαζκνχληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ν δε επφκελνο παίξλεη ηε κεζεπφκελε.
 Γηα ηνπο αγώλεο ηαρύηεηαο θαη Αλαβάζεωλ ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνπο κε
πξνζκεηξνχκελνο αγψλεο. Αλ ππάξρεη κε πξνζκεηξνχκελνο αγψλαο γηα ηνλ έλαλ απφ ηνπο ηζνβαζκνχληεο
ηφηε ε ηζνβαζκία ιχεηαη ππέξ απηνχ. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ε ζέζε πνπ
θαηέιαβαλ νη ηζνβαζκνχληεο ζηνλ πξψην θνηλφ αγψλα πνπ ζπκκεηείραλ. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηφηε νη
ηζνβαζκνχληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο επφκελνο παίξλεη ηε κεζεπφκελε ζέζε.
21.6 Δπίιπζε ηζνβαζκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε βαζκνινγία θάζε αγψλα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνβαζκία ζηε γεληθή θαηάηαμε ελφο αγψλα, ε νπνία δελ έρεη επηιπζεί κε ηα
ζπζηήκαηα επίιπζεο ηζνβαζκηψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο Γεληθνχο ή πκπιεξσκαηηθνχο Καλνληζκνχο
ηνπ αγψλα, ηφηε νη ηζνβαζκνχληεο βαζκνινγνχληαη κε ηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε πνπ
θαηέιαβαλ, ν δε επφκελνο βαζκνινγείηαη κε ηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε πνπ επίζεο ζα
θαηαιάκβαλε εάλ δελ ππήξρε ε ηζνβαζκία. Π.ρ. 2 νδεγνί ηζνβαζκνχλ ζηελ 1ε ζέζε, επνκέλσο
βαζκνινγνχληαη κε 25 βαζκνχο, ν δε επφκελνο βαζκνινγείηαη κε 15.
21.7 Οη αγσληδφκελνη ζα αλαθέξνληαη κφλν κία θνξά ζηνλ ηειηθφ πίλαθα βαζκνιφγεζεο θάζε ηίηινπ κε ην
κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ πνπ ηνπο απνλέκεηαη ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν ζχζηεκα
βαζκνινγίαο, αθνχ ιεθζεί ππφςε ζηελ πξνζκέηξεζε ν πξνβιεπφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο αγψλσλ γηα ηελ
απνλνκή θάζε ηίηινπ, (εθφζνλ πθίζηαηαη ηέηνηνο πεξηνξηζκφο) θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζπκκεηνρψλ ηνπο, ζε αγψλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα
Πξνθήξπμε.
21.8
Έλαο αγσληδφκελνο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγσληζηηθνχ έηνπο λα αιιάμεη νκάδα ή θιάζε
νπφηε ην φλνκά ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ησλ νκάδσλ ή θιάζεσλ ζηηο
νπνίεο ζπκκεηείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο αγψλεο. Κάηνρνο θάζε ηίηινπ ζην
ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ είλαη απηφο πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ζχλνιν βαζκψλ.
21.9
πκκεηέρσλ πνπ έρεη απνθιεηζηεί ζε έλαλ αγψλα κε απφθαζε Αγσλνδηθψλ, ζα κεδελίδεηαη ζηνλ
αγψλα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγψλαο ζα ππνινγηζηεί κε 0 βαζκνχο ζην ζχλνιν ηεο
βαζκνινγίαο ηνπ γηα ηνλ ζεζκφ ζηνλ νπνίν βαζκνινγείηαη θαη ζα ππνινγίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο αγψλεο
πνπ πξνζκεηξά.
21.10 Power Stage
ε φινπο ηνπο αγψλεο Rally ε ηειεπηαία εηδηθή ζα πξνζκεηξάεη σο Power Stage. Οη πξψηνη πέληε (5) ηεο
θάζε θαηεγνξίαο (Γεληθή, F2, Ν) πνπ ζπκπιεξψλεη, ζα παίξλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ζηελ ηειεπηαία
εηδηθή δηαδξνκή ηνπ αγψλα 5, 4, 3, 2 θαη 1 βαζκφ θαη’ αληηζηνηρία θαη ζα πξνζηίζεληαη ζηνπο βαζκνχο ηνπ
αγσληδφκελνπ γηα ηνλ αληίζηνηρν αγψλα. ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο θάπνηαο θαηεγνξίαο, ζα ηζρχεη ν
θαλφλαο ησλ παξαγξάθσλ 20.1.1 θαη 20.1.2 ηνπ άξζξνπ 20 «ΟΡΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ / ΟΜΑΓΩΝ /
ΚΛΑΔΩΝ».

22.

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ

Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ θαη νη νξγαλσηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ
Ηκεξνιφγην ηνπ 2020. Αιιαγέο γίλνληαη χζηεξα απφ έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ε ΔΠΑ βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο
παξνχζαο Πξνθήξπμεο.

23.

AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΓIAΓIKAIA AΠONOMH

Οη ηίηινη θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο είλαη: Πξσηαζιήκαηα, Κχπειια θαη Έπαζια. Σα αζινζεηήκαηα δελ
πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηήλ ηελ αμηνιφγεζε, ζεσξνχκελα σο αλεμάξηεηεο απνλνκέο.








ηνπο πξσηαζιεηέο απνλέκεηαη θχπειιν κε ραξαγκέλα ην φλνκα ηνπ βξαβεπφκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ην
αγσληζηηθφ έηνο.
ηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε Πξσηαζιήκαηνο απνλέκεηαη Kχπειιν κε ραξαγκέλα
ην φλνκα ηνπ βξαβεπφκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.
ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε Πξσηαζιήκαηνο απνλέκεηαη Kχπειιν κε ραξαγκέλα ην
φλνκα ηνπ βξαβεπφκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.
ηνπο ηέηαξην, πέκπην θαη έθην θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε Πξσηαζιήκαηνο απνλέκνληαη
Μεηάιιηα κε ραξαγκέλα ην φλνκα ηνπ βξαβεπφκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.
ηνπο πξψηνπο ληθεηέο ησλ ηίηισλ ησλ Κππέιισλ απνλέκνληαη Κχπειια κε ραξαγκέλα ην φλνκα ηνπ
βξαβεπφκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.
ηνπο 2νπο θαη 3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο ησλ Κππέιισλ απνλέκνληαη Μεηάιιηα.
ηνπο πξψηνπο ληθεηέο ησλ ηίηισλ ησλ Δπάζισλ απνλέκνληαη Έπαζια κε ραξαγκέλα ην φλνκα ηνπ
βξαβεπφκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.
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24.

ηνπο 2νπο θαη 3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο ησλ Δπάζισλ απνλέκνληαη Μεηάιιηα.

ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ

H παξνπζία ησλ ληθεηψλ ησλ δηαθφξσλ ηίηισλ ζηελ ηειεηή απνλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα
θχπειια, ηα κεηάιιηα θιπ., είλαη ππνρξεσηηθή δηαθνξεηηθά απηά ΓΔΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΙ.
H παξαιαβή ησλ θππέιισλ, κεηαιιίσλ θιπ. δη’ αληηπξνζψπνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε έγγξαθε αηηηνιφγεζε
θαη κε θαζνξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα αληηπξνζσπεχζεη ηνλ ληθεηή ηνπ ηίηινπ, εθφζνλ φκσο
γλσζηνπνηεζεί ζηελ OMAE ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο απνλνκήο. Οη αγσληδφκελνη πνπ
βξαβεχνληαη ζηελ εηήζηα απνλνκή, ζα πξέπεη λα είλαη εππξεπψο ελδεδπκέλνη, γηαηί αιιηψο κπνξεί λα ηνπο
απαγνξεπηεί ε είζνδνο.
εκείσζε: Αλ ε παξαιαβή ησλ θππέιισλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, δηεπθξηλίδεηαη φηη ν
αληηπξφζσπνο ζα παξαιακβάλεη ηα θχπειια κεηά ην ηέινο ηεο απνλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ θαη
ρσξίο λα αλέβεη ζηε ζθελή ηεο απνλνκήο ησλ θππέιισλ.
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25.

TITΛOI 56ου ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ AΓΩNΩN ΡΑΛΛΤ ΥΩΜΑΣΟ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη πέληε (5) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΡΑΛΛΤ
ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΩΣΗΓΟ
ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΝΟΠΩΡΟΤ
ΡΑΛΛΤ START LINE

04 - 05 Αππιλίος
23 - 24 Μαΐος
13 - 14 Ηοςνίος
19 - 20 επηεμβπίος
17 - 18 Οκηωβπίος

ΑΟΛΑΠ
ΑΛΑΛ
ΟΜΑΔ
ΑΜΑ
START LINE

Όινη νη αγψλεο ζα είλαη Ράιιπ, πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 70 80ρικ. Δ.Γ. πνπ ζα δηεμάγνληαη ζε κία ή δχν
εκέξεο.
25.1 Ο αξηζκφο ησλ Δ.Γ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δχν (2) θαη ζα κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη
έσο ηξείο (3) θνξέο.
25.2 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθά
κέηξα αζθαιείαο.
25.3 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηνπ
αγψλα ζε πεξίπησζε κνλνήκεξνπ, ή ηελ ίδηα κέξα εθ’ φζνλ ν αγψλαο είλαη δηήκεξνο.
25.4 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο πέληε (5)
αγψλεο.
25.5 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαηά κέγηζην νη ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο πέληε (5) αγψλεο πνπ ζα
ηνπ εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνχλ ηέζζεξηο (4) αγψλεο, ζα
πξνζκεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξηο (4).
25.6 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε
ηξεηο (3) αγψλεο.
25.7 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).
25.8 ε φινπο ηνπο αγψλεο ε ηειεπηαία Δ.Γ. ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage (άξζξν 21.10 ηεο παξνχζαο
Πξνθήξπμεο).
25.9 ηνπο αγψλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο.
25.10 ην Ράιιπ Αθξόπνιηο, ην νπνίν ζα πξνζκεηξά ωο έλαο (1) αγώλαο, ζα δνζεί πξηκ εθθίλεζεο 5
βαζκώλ θαη πξηκ ηεξκαηηζκνύ 10 βαζκώλ.

26.

TITΛOI ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΑΦΑΛΣΟΤ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη έμη (6) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΚΔΝΣΑΤΡΟ
ΑΥΑΗΟ
ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΟ
ΓΔΘ
ΚΡΖΣΖ
ΠΑΛΑΓΗΟ

30 - 31 Μαΐος
27 - 28 Ηοςνίος
11 - 12 Ηοςλίος
12 - 13 επηεμβπίος
10 - 11 Οκηωβπίος
28 - 29 Νοεμβπίος

ΛΑΒ
ΑΟΠ
ΔΛΔΣΑ
ΑΟΘ
ΑΟΚ
START LINE

26.1 Όινη νη αγψλεο ζα είλαη Ράιιπ, πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 60 70 ρικ. Δ.Γ. πνπ ζα δηεμάγνληαη ζε
κία ή δχν εκέξεο.
26.2 Ο αξηζκφο ησλ Δ.Γ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δχν (2) θαη ζα κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη
έσο ηξεηο (3) θνξέο.
26.3 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθά
κέηξα αζθαιείαο.
26.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηνπ
αγψλα ζε πεξίπησζε κνλνήκεξνπ, ή ηελ ίδηα κέξα εθ φζνλ ν αγψλαο είλαη δηήκεξνο.
26.5 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη πέληε (5) απφ ηνπο έμη (6)
αγψλεο.
26.6 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαηά κέγηζην πέληε (5) απφ ηνπο παξαπάλσ έμη (6) αγψλεο
πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνχλ πέληε (5), ζα
πξνζκεηξήζνπλ θαη νη πέληε (5).
26.7 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε
ηξεηο (3) αγψλεο.
26.8 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).
26.9 ε φινπο ηνπο αγψλεο ε ηειεπηαία Δ.Γ. ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage (άξζξν 21.10 ηεο παξνχζαο
Πξνθήξπμεο).
26.10 ηνπο αγψλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο.
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27.

TITΛOI AΓΩNΩN ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΥΩΜΑΣΟ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη έμη (6) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΚΟΡΗΝΘΟΤ
ΠΑΡΣΖ
ΖΛΔΗΑ
ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΑΜΑΛΗΑΓΑ
ΒΟΗΩΣΗΑ - ΚΟΤΡΣΑ

21 - 22 Μαπηίος
02 - 03 Μαΐος
06 - 07 Ηοςνίος
05 - 06 επηεμβπίος
03 - 04 Οκηωβπίος
14 - 15 Νοεμβπίος

ΑΛΑ Κοπινθίαρ
ΛΑ ΠΑΡΣΖ
ΑΜΑ Ζλείαρ
ΑΛΑ Καλαμάηαρ
ΑΟΛΑΠ
ΔΛΛΑΓΑ

27.1 Όινη ν αγψλεο ζα είλαη Ράιιπ πξηλη θαη πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 ρικ. Δ.Γ. πνπ ζα δηεμάγνληαη
ζε κία ή δχν κέξεο.
27.2 ε αγψλα Ράιιπ πξηλη ηνπ Κππέιινπ ε Δ.Γ. κπνξεί λα επαλαιεθζεί δχν (2) ή ηξεηο (3) θνξέο
αλάινγα κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα, ζα ππνινγίδνληαη νη ρξφλνη θαη νη
πνηλέο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο.
27.3 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη ηελ Δ.Γ. θαη λχρηα, ελψ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθά κέηξα
αζθαιείαο.
27.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηνπ
αγψλα.
27.5 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο έμη (6)
αγψλεο.
27.6 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαηά κέγηζην νη ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο έμη (6) αγψλεο πνπ ζα
ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ.
27.7 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη
ζε ηνπιάρηζηνλ 3 αγψλεο.
27.8 ηνπο αγψλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο.
27.9 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.)

28.

TITΛOΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη πέληε (5) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη
παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΘΔΡΜΑΗΚΟΤ
ΑΛΜΤΡΟΤ
ΦΗΛΗΠΠΟ
ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΟ
ΓΔΘ

11-12
09-10
20-21
11-12
12-13

Αππιλίος
Μαΐος
Ηοςνίος
Ηοςλίος
επηεμβπίος

ΑΟΘ
ΟΜΑΘ
ΛΑ Βέποιαρ
ΔΛΔΣΑ
ΑΟΘ

28.1 Δίλαη ζηελ επρέξεηα ησλ Οξγαλσηψλ λα δηνξγαλψζνπλ Ράιιπ ή Ράιιπ πξηλη, εθηφο ησλ Ράιιπ
Ηπεηξσηηθνχ θαη ΓΔΘ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί θαη σο Πξσηαζιεκαηηθνί. Οη αγψλεο Ράιιπ ηνπ Κππέιινπ
πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 ρικ. Δ.Γ. θαη νη αγψλεο Ράιιπ πξηλη ηνπιάρηζηνλ 25 ρικ. Καη νη δχν
κνξθέο αγψλσλ κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ζε κία ή δχν κέξεο.
28.2 ε αγψλα Ράιιπ ηνπ Κππέιινπ ν αξηζκφο ησλ Δ.Γ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δχν (2) θαη ζα
κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη έσο ηξεηο (3) θνξέο.
28.3 ε αγψλα Ράιιπ πξηλη ηνπ Κππέιινπ ε Δ.Γ. κπνξεί λα επαλαιεθζεί δχν (2) ή ηξεηο (3) θνξέο
αλάινγα κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα, ζα ππνινγίδνληαη νη ρξφλνη θαη νη
πνηλέο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο.
28.4 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθά
κέηξα αζθαιείαο.
28.5 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηνπ
αγψλα.
28.6 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη ηέζζεξεηο (4) απφ ηνπο πέληε (5)
αγψλεο.
28.7 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαηά κέγηζην νη ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο πέληε (5) αγψλεο πνπ ζα
ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνχλ ηέζζεξηο (4) αγψλεο, ζα
πξνζκεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξηο (4).
28.8 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη
ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) αγψλεο.
28.9 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.)
28.10 ηνπο αγψλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο.

Ηζσύει από: 01/01/2020

ελίδα 16 / 28

Πποκήπςξη αγώνων Ράλλς / Ράλλς ππινη, Αναβάζεων, Σασύηηηαρ 2020

29.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη ηέζζεξηο (4) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη
παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.

ΑΛΜΤΡΟ
ΑΥΑΗΟ
ΑΛΑ
ΑΓΗΟ ΜΔΡΚΟΤΡΗΟ

09 - 10
27 - 28
19 - 20
07 - 08

Μαΐος
Ηοςνίος
επηεμβπίος
Νοεμβπίος

ΟΜΑΘ
ΑΟΠ
ΑΛΑ
ΑΟΑΑ

29.1 Δίλαη ζηελ επρέξεηα ησλ Οξγαλσηψλ λα δηνξγαλψζνπλ Ράιιπ ή Ράιιπ πξηλη, εθηφο ηνπ Ράιιπ Αραηφο
πνπ έρεη πξνθεξπρζεί θαη σο Πξσηαζιεκαηηθφο. Οη αγψλεο Ράιιπ Κππέιινπ πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ
50 ρικ. Δ.Γ. θαη νη αγψλεο Ράιιπ πξηλη ηνπιάρηζηνλ 30 ρικ. Καη νη δχν κνξθέο αγψλσλ κπνξνχλ λα
δηεμάγνληαη ζε κία ή δχν κέξεο.
29.2 ε αγψλα Ράιιπ ηνπ Κππέιινπ ν αξηζκφο ησλ Δ.Γ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δχν (2) θαη ζα
κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη έσο ηξεηο (3) θνξέο.
29.3 ε αγψλα Ράιιπ πξηλη ηνπ Κππέιινπ ε Δ.Γ. κπνξεί λα επαλαιεθζεί δχν (2) ή ηξεηο (3) θνξέο
αλάινγα κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα, ζα ππνινγίδνληαη νη ρξφλνη θαη νη
πνηλέο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο.
29.4 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθά
κέηξα αζθαιείαο.
29.5 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηνπ
αγψλα.
29.6 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξεηο (4) αγψλεο.
29.7 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαηά κέγηζην ηέζζεξεηο (4) αγψλεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ
ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνχλ νη ηξείο (3) απφ ηνπο ηέζζεξηο (4) αγψλεο
ζα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη ηξείο (3).
29.8 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη
ηνπιάρηζηνλ ζε 3 αγψλεο.
29.9 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).
29.10 ηνπο αγψλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο.

30.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΚΡΗΣΗ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη ηέζζεξεηο (4) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη
παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.

ΡΑΛΛΤ ΠΡΗΝΣ ΒΑΝΣΔ
ΑΝΑΒΑΖ ΒΡΑΥΑΗΟΤ
ΡΑΛΛΤ ΠΡΗΝΣ ΜΑΛΑΞΑ
ΡΑΛΛΤ ΚΡΖΣΖ

25 - 26 Αππιλίος
23 - 24 Μαΐος
12 - 13 επηεμβπίος
10 - 11 Οκηωβπίος

ΑΛΑ Υανίων
ΑΟΚ
ΑΛΑ Υανίων
ΑΟΚ

30.1 Σν Ράιιπ Κξήηεο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 60 - 70 ρικ. Δ.Γ. θαη νη αγψλεο Ράιιπ πξηλη ηνπιάρηζηνλ
25 ρικ., πνπ ζα δηεμάγνληαη ζε κία ή δχν κέξεο.
30.2 ε αγψλα Ράιιπ πξηλη ηνπ Κππέιινπ ε Δ.Γ. κπνξεί λα επαλαιεθζεί δχν (2) ή ηξεηο (3) θνξέο αλάινγα
κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα, ζα ππνινγίδνληαη νη ρξφλνη θαη νη πνηλέο απφ
φια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο.
30.3 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εηδηθά
κέηξα αζθαιείαο.
30.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηνπ
αγψλα.
30.5 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξεηο (4) αγψλεο.
30.6 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαη νη ηέζζεξεηο (4) αγψλεο. ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνχλ νη
ηξεηο (3) απφ ηνπο ηέζζεξεηο (4) αγψλεο, ζα πξνζκεηξήζνπλ νη ηξεηο (3).
30.7 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη
ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) αγψλεο.
30.8 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.)
30.9 ηνπο αγψλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο.
30.10 Γηα ηελ Αλάβαζε Βξαραζίνπ πνπ πξνζκεηξά ζην Κχπειιν Κξήηεο σο πξνο ηελ θαηάηαμε, ηζρχνπλ ην
άξζξν 38 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο (Σίηινη Αγψλσλ Κππέιινπ Αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο)

31.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη έμη (6) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Ηζσύει από: 01/01/2020
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ΚΟΡΗΝΘΟΤ
ΑΛΜΤΡΟ
ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΝΟΠΩΡΟΤ
ΑΓΗΟ ΜΔΡΚΟΤΡΗΟ
ΠΑΛΑΓΗΟ

21 - 22 Μαπηίος
09 - 10 Μαίος
13 - 14 Ηοςνίος
19 - 20 επηεμβπίος
07 - 08 Νοεμβπίος
28 - 29 Νοεμβπίος

ΑΛΑ Κοπινθίαρ
ΟΜΑΘ
ΟΜΑΔ
ΑΜΑ
ΑΟΑΑ
START LINE

31.1 Οη αγψλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξσηάζιεκα ησλ Ιζηνξηθψλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο
ησλ ζεζκψλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ.
31.2 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη ηέζζεξεηο (4) απφ ηνπο έμη (6) αγψλεο.
31.3 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ νη ηέζζεξεηο (4) απφ ηνπο έμη (6) αγψλεο πνπ ζα ηνπ
εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ.
31.4 Γηα λα πξνζκεηξήζεη έλαο αγψλαο ζην Πξσηάζιεκα Ράιιπ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ, ηζρχνπλ φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθψλ.
31.5 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, πξέπεη λα έρνπλ
εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξεηο (4) αγψλεο.
31.6 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).

32.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΥΩΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη ηξεηο (3) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
ΚΟΡΗΝΘΟΤ
ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΝΟΠΩΡΟΤ

21 - 22 Μαπηίος
13 - 14 Ηοςνίος
19 - 20 επηεμβπίος

ΑΛΑ Κοπινθίαρ - ςνη. 1,0
ΟΜΑΔ
- ςνη. 2,0
ΑΜΑ
- ςνη. 1,5

32.1 Οη αγψλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κχπειιν Υψκαηνο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ ζεζκψλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ.
32.2 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηξεηο (3) αγψλεο.
32.3 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαη νη ηξεηο (3) αγψλεο.
32.4 Γηα λα πξνζκεηξήζεη έλαο αγψλαο ζην Κχπειιν Υψκαηνο Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ, ηζρχνπλ φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθψλ.
32.5 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη θαη
ζηνπο ηξεηο (3) αγψλεο.
32.6 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.)

33.

TITΛOI AΓΩNΩN ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΩΝ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη ηξεηο (3) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
ΑΛΜΤΡΟ
ΑΓΗΟ ΜΔΡΚΟΤΡΗΟ
ΠΑΛΑΓΗΟ

09 - 10 Μαίος
07 - 08 Νοεμβπίος
28 - 29 Νοεμβπίος

ΟΜΑΘ
ΑΟΑΑ
START LINE

- ςνη. 1,5
- ςνη. 1,0
- ςνη. 1,5

33.1 Οη αγψλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κχπειιν Αζθάιηνπ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ ζεζκψλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ.
33.2 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηξεηο (3) αγψλεο.
33.3 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαη νη ηξεηο (3) αγψλεο.
33.4 Γηα λα πξνζκεηξήζεη έλαο αγψλαο ζην Κχπειιν Αζθάιηνπ Ιζηνξηθψλ Απηνθηλήησλ. ηζρχνπλ φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθψλ.
33.5 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη θαη
ζηνπο ηξεηο (3) αγψλεο.
33.6 Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).

34.

TITΛOI AΓΩNΩN ΑΝΑΒΑΔΩΝ & ΙΣΟΡΙΚΩΝ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη νθηψ (8) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΡΗΣΩΝΑ
ΚΤΜΖ ‘ΓΗΑΝΝΖ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ’’
ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟ
ΟΜΑΛΟ
ΠΟΡΣΑΡΗΑ
ΠΗΣΗΣΑ

Ηζσύει από: 01/01/2020

11 - 12
16 - 17
20 - 21
04 - 05
05 - 06
03 - 04

Αππιλίος
Μαΐος
Ηοςνίος
Ηοςλίος
επηεμβπίος
Οκηωβπίος

ΑΜΑ
START LINE
ΑΟΑΑ
ΑΛΑ Υανίων
ΛΑΒ
ΑΟΠ
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7.
8.

ΓΗΟΝΤΟ
ΑΛΑΛ *(Θ.Α)

31 - 01 Νοεμβπίος
21 - 22 Νοεμβπίος

ΔΛΛΑΓΑ
ΑΛΑΛ

*(Θ.Α)= Θα ανακοινωθεί ο ηόπορ ενηόρ ηος Ηανοςαπίος 2020

34.1 Οη αγψλεο Αλαβάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζε
δηαδξνκή 3 - 7 ρικ. ηελ νπνία νη αγσληδφκελνη ζα αλέβνπλ 2 θνξέο θαη γηα ηε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ πνπ ζεκείσζαλ νη αγσληδφκελνη θαη ζηα δχν ζθέιε.
34.2 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη Αλαβάζεσλ πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα πξνζκεηξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
αγψλεο.
34.3 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαηά κέγηζην έμη (6) απφ ηνπο παξαπάλσ νθηψ (8) αγψλεο πνπ
ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ.
34.4 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, πξέπεη λα έρνπλ
εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε 3 αγψλεο.
34.5 Πξνζνρή: ηηο Αλαβάζεηο δελ ζα ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο πνπ λα πεξηιακβάλεη
όια ηα απηνθίλεηα, αιιά κόλν πίλαθεο γεληθήο θαηάηαμεο θαηά νκάδα θαη θιάζε.
34.6 Δπίζεο δελ ζα αλαθνηλψλεηαη θαη δελ ζα βξαβεχεηαη ν θαιχηεξνο ρξφλνο ηεο εκέξαο.
34.7 Γηα λα ιεθζεί βαζκνινγηθά ππφςε έλαο αγψλαο γηα ην Πξσηάζιεκα Ιζηνξηθψλ Καηεγνξηψλ 1,2,3,4 ή γηα
ην Κχπειιν Ιζηνξηθψλ Καηεγνξίαο GR5, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε Ιζηνξηθψλ.

35.

TITΛOI AΓΩNΩN TAXYTHTA

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη πέληε (5) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΔΓΑΡΑ
ΜΔΓΑΡΑ
ΔΡΡΔ
ΜΔΓΑΡΑ
ΜΔΓΑΡΑ

14 – 15 Μαπηίος
25 – 26 Αππιλίος
06 – 07 Ηοςνίος
26 – 27 επηεμβπίος
24 – 25 Οκηωβπίος

ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ

35.1 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη πέληε (5) πξνθεξπρζέληεο
αγψλεο.
35.2 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαη νη πέληε (5) αγψλεο, αθφκα θαη αλ ζπκκεηείρε θαη
θαηαηάρζεθε κφλνλ ζε έλαλ.

36.

TITΛOI AΓΩNΩN TAXYTHTA ΙΣΟΡΙΚΩΝ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη πέληε (5) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΔΓΑΡΑ
ΜΔΓΑΡΑ
ΔΡΡΔ
ΜΔΓΑΡΑ
ΜΔΓΑΡΑ

14 – 15 Μαπηίος
25 – 26 Αππιλίος
06 – 07 Ηοςνίος
26 – 27 επηεμβπίος
24 – 25 Οκηωβπίος

ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΛΑΓΑ

36.1 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη πέληε (5) πξνθεξπρζέληεο
αγψλεο.
36.2 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα ππνινγηζζνχλ θαη νη πέληε (5) αγψλεο, αθφκα θαη αλ ζπκκεηείρε θαη
θαηαηάρζεθε κφλνλ ζε έλαλ.
36.3 Γηα λα ιεθζεί βαζκνινγηθά ππφςε έλαο αγψλαο γηα ην Πξσηάζιεκα Ιζηνξηθψλ Καηεγνξηψλ 1,2,3,4 ή γηα
ην Κχπειιν Ιζηνξηθψλ Καηεγνξίαο GR5 θαη GR6, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθψλ.

37.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη έμη (6) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΒΔΛΒΔΝΣΟ
ΚΟΡΤΛΟΒΟ
ΝΗΓΡΗΣΑ
ΛΗΒΑΓΗ
ΒΛΑΣΖ
ΔΛΑΟΝΑ

04 – 05
02 – 03
23 – 24
13 – 14
03 – 04
07 – 08

Αππιλίος
Μαΐος
Μαΐος
Ηοςνίος
Οκηωβπίος
Νοεμβπίος

ΜΑ Βελβενηού
ΟΦΑ Γπάμαρ
ΛΑΜ
ΑΟΘ
ΑΛ Πηολεμαΐδαρ
ΛΑΜΚΔ

Η θαηάηαμε ζα ππνινγίδεηαη κε ηηο παξαθάηω θιάζεηο θαη ζα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Πνιπλίθνπο
(Άξζξν 21.5 ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο) Ν, Α, Δ έωο 1400c/c (θαηεγνξίεο C6 θαη C7
+E9/κνλνπεηάινπδα, 1401-1600cc (θαηεγνξίεο C5 +E10/κνλνπεηάινπδα), 1601-2000cc (θαηεγνξίεο C3
θαη C4) θαη πάλω από 2000cc (θαηεγνξίεο C1 θαη C2), Formula Saloon (FSA - FSA2L), (FST- FST2)
Ηζσύει από: 01/01/2020
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37.1 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ νη πέληε (5) απφ ηνπο έμη (6) αγψλεο.
37.2 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα πξνζκεηξήζνπλ θαηά κέγηζην νη πέληε (5) απφ ηνπο έμη (6) αγψλεο πνπ ζα ηνπ
εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ.
37.3 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη
ηνπιάρηζηνλ ζε 3 αγψλεο.
νπ
37.4 Δθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ 5 ζπκκεηνρέο ζε θάπνηα απφ ηηο θιάζεηο νκάδαο ζα απνλέκνληαη θχπειια 1 ,
νπ
νπ
2 , 3 ζε θάζε αγψλα.
37.5 ηηο Κιάζεηο Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 5 εθθηλήζαληεο ζε πέληε (5) απφ ηνπο έμη (6) παξαπάλσ
αγψλεο, ζα απνλεκεζνχλ ζηελ εηήζηα απνλνκή αληίζηνηρα έπαζια.

38.

ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνχλ νη ηέζζεξεηο (4) αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη
παξαθάησ:
1.
2.
3.
4.

ΕΑΚΤΝΘΟ
ΣΑΚΩΝΑ
ΓΖΜΖΣΑΝΑ
ΚΑΡΤΣΟ

02 - 03
30 - 31
18 - 19
10 - 11

Μαΐος
Μαΐος
Ηοςλίος
Οκηωβπίος

ΑΛΔΕ
ΑΛΑ Καλαμάηαρ
START LINE
ΑΡΣΔΜΗ

Η θαηάηαμε ζα ππνινγίδεηαη κε ηηο παξαθάηω θιάζεηο θαη ζα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Πνιπλίθνπο
(Άξζξν 21.5 ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο) Ν, Α, Δ έωο 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc θαη πάλω από
2000cc Formula Saloon (FSA-FSA2L), (FST-FST2)
38.1 Γηα λα απνλεκεζνχλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ νη ηξεηο (3) απφ ηνπο ηέζζεξεηο (4) αγψλεο.
38.2 Γηα θάζε αγσληδφκελν ζα πξνζκεηξήζνπλ θαηά κέγηζην νη ηξεηο (3) απφ ηνπο ηέζζεξεηο (4) αγψλεο, πνπ
ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα βαζκψλ.
38.3 Γηα λα θαηαηαγνχλ νη αγσληδφκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη
ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) αγψλεο.
νπ
38.4 Δθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ 5 ζπκκεηνρέο ζε θάπνηεο απφ ηηο θιάζεηο νκάδαο, ζα απνλέκνληαη θχπειια 1 ,
νπ
νπ
2 , 3 ζε θάζε αγψλα.
38.5 ηηο Κιάζεηο Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 5 εθθηλήζαληεο ζε ηξεηο (3) απφ ηνπο ηέζζεξηο (4)
παξαπάλσ αγψλεο, ζα απνλεκεζνχλ αληίζηνηρα έπαζια.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΙΣΟΡΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ
ΓΔΝΙΚΑ : Όια ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ παξάξηεκα 1 πεξί ΙΣΟΡΙΚΩΝ ππεξηζρύνπλ ζε πεξίπηωζε
δηαθνξεηηθήο ε αιιειεπηθαιππηόκελεο αλαθνξάο ζην ππόινηπν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο αγώλωλ
2020.
1.

ΑΓΩΝΔ ΡΑΛΛΤ / ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ

1.1 Βαζκνινγία Πξωηαζιήκαηνο Υώκαηνο / Πξωηαζιήκαηνο Αζθάιηνπ Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ
2020
Οη ειάρηζηεο ζπκκεηνρέο γηα λα κεηξήζεη έλαο αγψλαο είλαη έμη (6) πέληε (5) κε κεησκέλνπο βαζκνχο γηα ην
Πξσηάζιεκα, ή νθηψ κε πιήξε βαζκνινγία ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2020. Δπεμεγεκαηηθά, κε 8
ζπκκεηνρέο βαζκνινγνχληαη θαλνληθά. Με 7 ή 6, ή 5 βαζκνινγνχληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεησκέλνπο βαζκνχο
αλά θαηεγνξία θαη αλά θιάζε. Γειαδή κε 7 ζπκκεηνρέο ν πξψηνο θαηεγνξίαο θαη θιάζεο ιακβάλεη ηνπο
βαζκνχο ηνπ δεχηεξνπ θαηεγνξίαο θαη θιάζεο θνθ.
Γηα ηε βαζκνινγία ηνπ πξωηαζιήκαηνο ηα Ράιιπ έρνπλ ζπληειεζηή 1,5 θαη ηα Ράιιπ ζπξηλη ζπληειεζηή
1 ελώ εηδηθά ην Ράιιπ ΑΚΡΟΠΟΛΙ ζα έρεη ζπληειεζηή 2,0.
Σν Πξσηάζιεκα Ράιιπ είλαη έλα θαη γηα ηηο 4 ρξνλνινγηθέο θαηεγνξίεο (1,2,3 θαη 4). Η βαζκνινγία θαη ε ζεηξά
θαηάηαμεο ζην Πξσηάζιεκα θαη ζηηο θαηεγνξίεο, πξνθχπηεη κε ζχζηεκα Πνιπλίθνπο, απφ ηνπο βαζκνχο πνπ
ζπγθεληξψλεη θάζε αγσληδφκελνο ζε θάζε αγψλα σο άζξνηζκα βαζκψλ απφ:




ηελ γεληθή θαηάηαμε ζε θάζε αγώλα
ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)
ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000)

Οη θιάζεηο είλαη 5 γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο:
1.
2.
3.
4.
5.

Έσο 1150 θ.ε.
Έσο 1300 θ.ε.
Έσο 1600 θ.ε.
Έσο 2000 θ.ε.
Πάλσ απφ 2000 θ.ε.

Σν Πξωηάζιεκα Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθίλεηωλ δηεμάγεηαη κε ηνπο αθόινπζνπο γεληθνύο θαλόλεο:

Σν Πξσηάζιεκα Ράιιπ Ιζηνξηθψλ Απηνθίλεησλ είλαη Μηθηφ κε έμη αγψλεο (3 άζθαιηνο, 3 ρψκα) απφ ηνπο
νπνίνπο ππνρξεσηηθά κεηξάλε νη ηέζζεξηο βαζκνινγηθά θαιχηεξνη γηα θάζε αγσληδφκελν. Γειαδή κε ιηγφηεξεο
απφ ηέζζεξηο εθθηλήζεηο έλαο αγσληδφκελνο δελ βαζκνινγείηαη γηα ην Πξσηάζιεκα. Οη ηξεηο αζθάιηηλνη
αγψλεο είλαη δχν ξάιιπ θαη έλα ξάιιπ ζπξηλη. Οη ηξείο ρσκάηηλνη, επίζεο, δχν ξάιιπ θαη έλα ξάιιπ ζπξηλη.

Οη ειάρηζηεο ζπκκεηνρέο γηα λα κεηξήζεη έλαο αγψλαο είλαη έμη (6) κε κεησκέλνπο βαζκνχο γηα φινπο ηνπο
αγσληδφκελνπο γηα ην Πξσηάζιεκα, ή νθηψ (8) κε πιήξε βαζκνινγία ζχκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε ηνπ 2020 θαη
φια ηα αλαθεξφκελα πεξί ζπλελψζεσλ θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ. Δπεμεγεκαηηθά, κε νθηψ (8) ζπκκεηνρέο
βαζκνινγνχληαη θαλνληθά αλά γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Ιζηνξηθψλ, θαηεγνξία θαη θιάζε ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ Παξάξηεκα πεξί βαζκνινγίαο θαη ζπλελψζεσλ θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ.

Με ιηγφηεξεο απφ 8 ζπκκεηνρέο ζε θάπνην αγψλα δειαδή 7 ή 6 ζπκκεηνρέο, φινη νη αγσληδφκελνη
βαζκνινγνχληαη κε αληίζηνηρα κεησκέλνπο βαζκνχο αλά γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Ιζηνξηθψλ,
θαηεγνξία θαη θιάζε. Γειαδή κε 7 ζπκκεηνρέο ν πξψηνο γεληθήο θαηάηαμεο Ιζηνξηθψλ, θαηεγνξίαο θαη θιάζεο
(κεηά ηηο αληίζηνηρεο ζπλελψζεηο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα πεξί ζπλελψζεσλ)
ιακβάλεη ηνπο βαζκνχο κίαο ζέζεο πην θάησ. Αληίζηνηρα κε 6 ζπκκεηνρέο, ν πξψηνο γεληθήο θαηάηαμεο
Ιζηνξηθψλ, θαηεγνξίαο θαη θιάζεο (κεηά ηηο αληίζηνηρεο ζπλελψζεηο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξφλ Παξάξηεκα πεξί ζπλελψζεσλ) ιακβάλεη ηνπο βαζκνχο 2 ζέζεσλ πην θάησ.

Γηα ηε βαζκνινγία ηνπ πξωηαζιήκαηνο ηα ξάιιπ έρνπλ ζπληειεζηή 1,5 θαη ηα ξάιιπ ζπξηλη
ζπληειεζηή 1 ελώ εηδηθά ην Ραιιπ ΑΚΡΟΠΟΛΙ ζα έρεη ζπληειεζηή 2,0.

ε θάζε αγψλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρψλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιφγσο ηνπ HTP) θαζψο θαη ν αξηζκφο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην
απηνθίλεην ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγψλα (βάζεη ηνπ HTP).
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ε θάζε αγψλα αλαθνηλψλεηαη ε γεληθή θαηάηαμε, ε θαηάηαμε αλά θαηεγνξία (1,2,3 θαη 4) θαη ε θαηάηαμε
αλά θιάζε αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ (1150, 1300, 1600, 2000, πάλσ απφ 2000) αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο
(δειαδή ζεσξνχληαη σο θιάζε π.ρ. φια ηα 1300 αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ή φια ηα 2000 ηνπ θάζε αγψλα
ΡΑΛΛΤ ΙΣΟΡΙΚΩΝ.
1.2 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ηωλ ηίηιωλ Ράιιπ Ιζηνξηθώλ απηνθηλήηωλ
Η βαζκνινγία θάζε αγωληδνκέλνπ γηα ην Πξωηάζιεκα θαη ηηο Καηεγνξίεο πξνθύπηεη ωο άζξνηζκα ηωλ
βαζκώλ ζε θάζε αγώλα από:
α)
νο

1
νο
2
νο
3
νο
4
νο
5
νο
6
β)

Σελ Γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ωο αθνινύζωο:
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο

8 βαζκνί
6 βαζκνί
4 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκνί

Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ (1 ή 2 ή 3 ή 4) ζηνλ αγώλα ωο αθνινύζωο:

(Ωο θαηεγνξία ζσξνχληαη ηα απηνθίλεηα ηνπ θάζε αγψλα φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο
ζπλελψζεηο θαηεγνξηψλ θαη αλεμαξηήησο θιάζεσλ)
νο

1
νο
2
νο
3
νο
4
νο
5
νο
6
νο
7
νο
8

θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο

γ)

Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε ωο αθνινύζωο:

10 βαζκνί
8 βαζκνί
6 βαζκνί
5 βαζκνί
4 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκφο

(Ωο θιάζε ζσξνχληαη φια ηα απηνθίλεηα γηα θάζε αγψλα ηδίνπ θπβηζκνχ ε φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηηο
πξνβιεπφκελεο ζπλελψζεηο θιάζεσλ θαη αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη)
νο

1
νο
2
νο
3
νο
4
νο
5
νο
6

θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο

10 βαζκνί
7 βαζκνί
5 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκφο

— Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελψζεηο) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρχνπλ γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή
3 απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε θαη αλεμαξηήησο αξηζκνχ ηεξκαηηδφλησλ.
— Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγψλαο ζην Πξσηάζιεκα Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) απηνθίλεηα, ελψ γηα ηνπο βαζκνχο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1.1 θαη 1.2
1.3 πλελώζεηο θαηεγνξηώλ 1, 2, 3. 4 θαη θιάζεωλ 1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000
Με ζηφρν λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ζπλαγσληζκφο κεηαμχ θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ:

ε πεξίπησζε πνπ εθθηλνχλ ιηγφηεξνη απφ 3 ζε θαηεγνξία ή θιάζε, ζα γίλεηαη ζπλέλσζε κε ηελ ακέζσο
επφκελε θαηεγνξία ή ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε θιάζε. Γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ θαηεγνξηψλ εμεηάδεηαη αξρηθά ε
θαηεγνξία 1 πνπ κπνξεί λα ζπλελσζεί κε ηελ ακέζσο επφκελε 2 ή/θαη ηελ 3 θ.ν.θ. ψζηε λα ππάξμεη
ειάρηζηνο αξηζκφο 3 απηνθηλήησλ. Αληίζηνηρα ζηηο θιάζεηο ειέγρεηαη αξρηθά ε ζπκπιήξσζε ηεο κηθξήο θιάζεο
ησλ 1150 θ.ε. θαη αλ δελ ζπκπιεξψλεηαη κε 3 απηνθίλεηα ηφηε ζπλελψλεηαη κε ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε ησλ
1300θ.ε. ή/θαη ησλ 1600 θ.ε. θ.ν.θ.

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηηο αλαγθαίεο ζπλελψζεηο ε ηειεπηαία πξνο ηα πάλσ θαηεγνξία ή θιάζε
παξακείλεη κε ιηγφηεξα απφ 3 απηνθίλεηα ηφηε εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα :
— ε πεξίπησζε πνπ εθθηλνχλ δχν (2) ζηελ ηειεπηαία κεηά ηηο ζπλελψζεηο θαηεγνξία ή θιάζε, ν 1νο ζα
πάξεη ηνπο βαζκνχο ηνπ 2νπ θαη ν 2νο ηνπο βαζκνχο ηνπ 3νπ. Απηφ ηζρχεη κφλν αλ θαζέλαο απφ ηνπο 2 έρεη
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επηηχρεη θαιχηεξν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα απφ ηνλ 1ν ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο
αληίζηνηρα, άιισο θαζέλαο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηεο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε
θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο φκσο λα αιινηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί ησλ αγσληδνκέλσλ
ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ.
— ε πεξίπησζε πνπ εθθηλήζεη έλα (1) απηνθίλεην ζε θαηεγνξία ή θιάζε ζα πάξεη θαηά κέγηζην ηνπο
βαζκνχο ηνπ 3νπ. Απηφ ηζρχεη κφλν αλ έρεη επηηχρεη θαιχηεξν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα απφ ηνλ 1ν ηεο ακέζσο
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο αληίζηνηρα, άιισο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηεο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
ακέζσο πξνεγνχκελε θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο φκσο λα αιινηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί
ησλ αγσληδνκέλσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ.
— Οη βαζκνί όιωλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ζπληειεζηή δπζθνιίαο θάζε
αγώλα.
1.4 Καηάηαμε ζην Πξωηάζιεκα:
Αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ αλά αγψλα από ηελ γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ
ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ, ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη ηελ θιάζε ηνπ κεηά ηηο ζπλελψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ηα απνηειέζκαηα γεληθήο θαηάηαμεο θιπ
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 1.7 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηεο πξνθήξπμεο.
Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο 6 εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην πξωηάζιεκα
θαη θύπειια
1.5 Καηάηαμε ζε θάζε θαηεγνξία 1,2,3,4
Αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ αλά αγψλα απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη ηελ θιάζε
ηνπ κεηά ηηο ζπλελψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη αθνχ ιεθζνπλ ππφςε, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο,
ηα απνηειέζκαηα γεληθήο θαηάηαμεο θιπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 1.7 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηεο
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ.
Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο 6 εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην πξωηάζιεκα,
ηα θύπειια θαη ηηο θαηεγνξίεο.
1.6 Βαζκνινγία ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ θαη ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΥΩΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ
Γηα ηα θχπειια αζθάιηνπ θαη ρψκαηνο ξάιιπ Ιζηνξηθψλ απαηηείηαη ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή αγσληδνκέλνπ ζε δχν
(2) ξάιιπ αζθάιηηλα θαη έλα (1) ξάιιπ ζπξηλη αζθάιηηλν γηα ην θχπειιν αζθάιηνπ θαη δχν (2) ξάιιπ ρσκάηηλα
θαη έλα (1) ξάιιπ ζπξηλη ρσκάηηλν γηα ην θχπειιν ρψκαηνο.
Γηα λα κεηξήζεη θάπνηνο ζην θχπειιν πξέπεη λα έρεη εθθηλήζεη θαη ζηνπο ηξεηο (3) αληίζηνηρνπο αγψλεο
αζθάιηνπ ε ρψκαηνο. Γηα ηνπο βαζκνχο πνπ ζπιιέγεη θάπνηνο αγσληδφκελνο απφ θάζε αγψλα, ηζρχνπλ ηα ίδηα
κε ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηε βαζκνινγία κε φζα αλαθέξνληαη ζην Πξσηάζιεκα Ράιιπ ΙΣΟΡΙΚΩΝ.
1.7 ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο ζην Πξωηάζιεκα Ράιιπ ή ζηα ΚΤΠΔΛΛΑ ΑΦΑΛΣΟΤ ΚΑΙ ΥΩΜΑΣΟ:
 Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο φισλ ησλ αγψλσλ ηεο
ρξνληάο πνπ πξνζκεηξνχλ γηα θάζε αγσληδφκελν, π.ρ. πεξηζζφηεξεο 1εο ζέζεηο γεληθήο αλά αγψλα,
πεξηζζφηεξεο 2εο ζέζεηο, πεξηζζφηεξεο 3εο ζέζεηο, θ.ιπ.). ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο νη πεξηζζφηεξεο
πξψηεο ζέζεηο θαηάηαμεο θαηεγνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θιάζεο (π.ρ. πεξηζζφηεξεο 1εο ζέζεηο, πεξηζζφηεξεο 2εο
ζέζεηο, πεξηζζφηεξεο 3εο ζέζεηο, θ.ιπ.).
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2.

ΣΑΥΤΣΗΣΔ & ΑΝΑΒΑΔΙ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

2.1 Βαζκνινγία Πξωηαζιήκαηνο ΣΑΥΤΣΗΣΑ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 γηα ην 2020
Σν Πξσηάζιεκα ΣΑΥΤΣΗΣΑ είλαη έλα θαη γηα ηηο 4 ρξνλνινγηθέο θαηεγνξίεο (1,2,3 θαη 4) θαη ε βαζκνινγία θαη
ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Πξσηάζιεκα, πξνθχπηεη κε ζχζηεκα Πνιπλίθνπο, απφ ηνπο βαζκνχο πνπ ζπγθεληξψλεη
θάζε αγσληδφκελνο σο άζξνηζκα βαζκψλ απφ:




ηελ γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ζε θάζε αγώλα
ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)
ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000)

κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:
— ε θάζε αγψλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρψλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιφγσο ηνπ ΗΣΡ) θαη ν αξηζκφο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην απηνθίλεην
ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγψλα βάζεη ηνπ HTP.
— ε θάζε αγψλα αλαθνηλψλεηαη ε γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλφινπ ΙΣΟΡΙΚΩΝ, ε θαηάηαμε αλά θαηεγνξία
(1,2,3 θαη 4) θαη ε θαηάηαμε αλά θιάζε αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο. (Γειαδή ζεσξνχληαη
σο θιάζε π.ρ. φια ηα 1300 αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ή φια ηα 2000 ηνπ θάζε αγψλα) δειαδή θαηεγνξίεο
1,2,3,4, GR5, GR6.
2.2 Βαζκνινγία Κππέιινπ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξηώλ GR5 - GR6 γηα ην 2020
Η βαζκνινγία Κππέιινπ Σαρχηεηαο GR5 – GR6 θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Κχπειιν, πξνθχπηεη κε ζχζηεκα
Πνιπλίθνπο, απφ ηνπο βαζκνχο πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε αγσληδφκελνο σο άζξνηζκα βαζκψλ απφ:




ηελ γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ζε θάζε αγώλα
ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)
ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (GR5 ή GR6)

κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:
 ε θάζε αγψλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρψλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιφγσο ηνπ ΗΣΡ θαζψο θαη ν αξηζκφο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην
απηνθίλεην ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγψλα βάζεη ηνπ HTP).
 ε θάζε αγψλα αλαθνηλψλεηαη ε γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλφινπ Ιζηνξηθψλ, ε θαηάηαμε αλα θαηεγνξία
(1,2,3,4) θαη ε θαηάηαμε ζηελ θιάζε GR5 & GR6.
Οη θιάζεηο είλαη 5 γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο:
1.
2.
3.
4.
5.

Έσο 1150 θ.ε.
Έσο 1300 θ.ε.
Έσο 1600 θ.ε.
Έσο 2000 θ.ε.
Πάλσ απφ 2000 θ.ε.

2.3 Βαζκνινγία Πξωηαζιήκαηνο ΑΝΑΒΑΔΩΝ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 γηα ην 2020
Σν Πξσηάζιεκα ΑΝΑΒΑΔΩΝ είλαη έλα θαη γηα ηηο 4 ρξνλνινγηθέο θαηεγνξίεο (1,2,3 θαη 4) θαη ε βαζκνινγία θαη
ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Πξσηάζιεκα, πξνθχπηεη κε ζχζηεκα Πνιπλίθνπο, απφ ηνπο βαζκνχο πνπ ζπγθεληξψλεη
θάζε αγσληδφκελνο σο άζξνηζκα βαζκψλ απφ:



ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)
ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000)

κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:
— ε θάζε αγψλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρψλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιφγσο ηνπ ΗΣΡ) θαη ν αξηζκφο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην απηνθίλεην
ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγψλα βάζεη ηνπ HTP.
— ε θάζε αγψλα αλαθνηλψλεηαη ε θαηάηαμε αλά θαηεγνξία (1,2,3 θαη 4) θαη ε θαηάηαμε αλά θιάζε αλάινγα
κε ηνλ θπβηζκφ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο. (Γειαδή ζεσξνχληαη σο θιάζε π.ρ. φια ηα 1300 αλεμαξηήησο
θαηεγνξίαο ή φια ηα 2000 ηνπ θάζε αγψλα) δειαδή θαηεγνξίεο 1,2,3,4, GR5.
2.4 Βαζκνινγία Κππέιινπ ΑΝΑΒΑΔΩΝ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξίαο GR5
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Η βαζκνινγία Κππέιινπ Αλαβάζεσλ GR5 θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Κχπειιν, πξνθχπηεη κε ζχζηεκα
Πνιπλίθνπο, απφ ηνπο βαζκνχο πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε αγσληδφκελνο σο άζξνηζκα βαζκψλ απφ:



Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία GR5
Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000)

κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:
 ε θάζε αγψλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρψλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιφγσο ηνπ ΗΣΡ θαζψο θαη ν αξηζκφο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην
απηνθίλεην ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγψλα βάζεη ηνπ HTP).
 ε θάζε αγψλα αλαθνηλψλεηαη ε γεληθή θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία GR5 θαη ε θαηάηαμε αλά θιάζε αλάινγα
κε ηνλ θπβηζκφ.
Οη θιάζεηο είλαη 5 γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο:
1.
2.
3.
4.
5.

Έσο 1150 θ.ε.
Έσο 1300 θ.ε.
Έσο 1600 θ.ε.
Έσο 2000 θ.ε.
Πάλσ απφ 2000 θ.ε.

2.5 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή όιωλ ηωλ ηίηιωλ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Ιζηνξηθώλ απηνθηλήηωλ
Η βαζκνινγία θάζε αγωληδνκέλνπ γηα ην Πξωηάζιεκα 1,2,3,4 θαη GR5 - GR6 πξνθύπηεη ωο άζξνηζκα
ηωλ βαζκώλ ζε θάζε αγώλα από:
α)

Σελ Γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ σο αθνινχζσο:

1νο
2νο
3νο
4νο
5νο
6νο

θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο
θαηάηαμεο

β)

Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ (1 ή 2 ή 3 ή 4) ζηνλ αγώλα σο αθνινχζσο:

8 βαζκνί
6 βαζκνί
4 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκνί

(Ωο θαηεγνξία ζσξνχληαη ηα απηνθίλεηα ηνπ θάζε αγψλα φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηηο πξνβιεπφκελεο
ζπλελψζεηο θαηεγνξηψλ θαη αλεμαξηήησο θιάζεσλ)
1νο
2νο
3νο
4νο
5νο
6νο
7νο
8νο

θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο

10 βαζκνί
8 βαζκνί
6 βαζκνί
5 βαζκνί
4 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκφο

γ)

Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε σο αθνινχζσο:

(Ωο θιάζε ζσξνχληαη φια ηα απηνθίλεηα γηα θάζε αγψλα ηδίνπ θπβηζκνχ ε φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηηο
πξνβιεπφκελεο ζπλελψζεηο θιάζεσλ θαη αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη)
1νο
2νο
3νο
4νο
5νο
6νο

θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο
θιάζεο

10 βαζκνί
7 βαζκνί
5 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκφο

Η παξαπάλσ βαζκνινγία ηζρχεη θαη γηα ηελ γεληθή θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηψλ 1,2,3,4 θαη GR5 - GR6 ζηνπο
αγψλεο Σαρχηεηαο πνπ κεηέρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο.
Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελψζεηο) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρχνπλ γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 3
απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε θαη αλεμαξηήησο αξηζκνχ ηεξκαηηδφλησλ. Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο
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θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελψζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρχνπλ γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 3
απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε αλά θαηεγνξία ε θιάζε θαη αλεμαξηήησο αξηζκνχ ηεξκαηηδφλησλ.
Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Πξωηάζιεκα Σαρύηεηαο Ιζηνξηθώλ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) απηνθίλεηα. Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Κύπειιν Σαρύηεηαο GR5 – GR6
πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 απηνθίλεηα.
2.6 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή όιωλ ηωλ ηίηιωλ ΑΝΑΒΑΔΩΝ Ιζηνξηθώλ απηνθηλήηωλ
Η βαζκνινγία θάζε αγωληδνκέλνπ γηα ην Πξωηάζιεκα 1,2,3,4 θαη GR5 πξνθύπηεη ωο άζξνηζκα ηωλ
βαζκώλ ζε θάζε αγώλα από:
α) Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ σο αθνινχζσο:
νο

1
νο
2
νο
3
νο
4
νο
5
νο
6
νο
7
νο
8

θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο
θαηάηαμεο θαηεγνξίαο

10 βαζκνί
8 βαζκνί
6 βαζκνί
5 βαζκνί
4 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκφο

β) Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε ηνπ σο αθνινχζσο:
(Ωο θιάζε ζσξνχληαη φια ηα απηνθίλεηα γηα θάζε αγψλα ηδίνπ θπβηζκνχ ή φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηηο
πξνβιεπφκελεο ζπλελψζεηο θιάζεσλ θαη αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη)
νο

1 θιάζεο
νο
2 θιάζεο
νο
3 θιάζεο
νο
4 θιάζεο
νο
5 θιάζεο
νο
6 θιάζεο

10 βαζκνί
7 βαζκνί
5 βαζκνί
3 βαζκνί
2 βαζκνί
1 βαζκφο

Η παξαπάλσ βαζκνινγία ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηψλ 1,2,3,4 θαη GR5 ζηνπο αγψλεο
Αλαβάζεσλ πνπ κεηέρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο.
Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελψζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρχνπλ
γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 3 απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε αλά θαηεγνξία ε θιάζε θαη αλεμαξηήησο
αξηζκνχ ηεξκαηηδφλησλ.
Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Πξωηάζιεκα Αλαβάζεωλ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
απηνθίλεηα. Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Κύπειιν Αλαβάζεωλ GR5 πξέπεη λα εθθηλήζνπλ
ηνπιάρηζηνλ 3 απηνθίλεηα.
2.7 Καηάηαμε ζην Πξωηάζιεκα Σαρύηεηαο 1,2,3,4 θαη ζην Κύπειιν GR5 - GR6
 Αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ απφ ηελ γεληθή θαηάηαμε, ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη
ηελ θιάζε ηνπ ζηνπο αγψλεο. (Έηζη νη πξψηνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ή θιάζεηο
(θπβηθά) αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζπλέιεμαλ)
 Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο εμη (6) εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην
Πξωηάζιεκα ή ηξηώλ (3) γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην Κύπειιν.


ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγψλεο Σαρχηεηαο γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,2,3,4:

Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο ησλ αγψλσλ ηεο ρξνληάο ζην
ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ 1,2,3,4. ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο νη πεξηζζφηεξεο πξψηεο ζέζεηο θαηάηαμεο
θαηεγνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θιάζεο (π.ρ. πεξηζζφηεξεο 1εο ζέζεηο, πεξηζζφηεξεο 2εο ζέζεηο, πεξηζζφηεξεο 3εο
ζέζεηο, θ.ιπ.).


ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγψλεο Σαρχηεηαο γηα ηηο θαηεγνξίεο GR5, GR6:
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Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο GR5 θαη GR6 ησλ αγψλσλ ηεο
ρξνληάο.
Σα Ιζηνξηθά απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο είηε ζηελ θαηεγνξία ηωλ
Ιζηνξηθώλ, είηε ζηελ νκάδα Δ αζρέηωο αλ ν αγώλαο πξνζκεηξά ζηα Πξωηαζιήκαηα Ιζηνξηθώλ ή όρη.
2.8 Καηάηαμε ζην Πξωηάζιεκα Αλαβάζεωλ 1,2,3,4 ή ζην Κύπειιν GR5:
 Αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη ηελ θιάζε ηνπ ζηνπο
αγψλεο. (Έηζη νη πξψηνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ή θιάζεηο (θπβηθά) αλάινγα κε
ηνπο βαζκνχο πνπ ζπλέιεμαλ)
 Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο εμη (6) εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην
Πξωηάζιεκα ή ηξηώλ (3) γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην Κύπειιν.


ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγψλεο Αλαβάζεσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,2,3,4:

Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο ησλ αγψλσλ ηεο ρξνληάο ζην
ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ 1,2,3,4. ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο νη πεξηζζφηεξεο πξψηεο ζέζεηο θαηάηαμεο
θαηεγνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θιάζεο (π.ρ. πεξηζζφηεξεο 1εο ζέζεηο, πεξηζζφηεξεο 2εο ζέζεηο, πεξηζζφηεξεο 3εο
ζέζεηο, θ.ιπ.).


ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγψλεο Αλαβάζεσλ γηα ηελ θαηεγνξία GR5:

Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο GR5 ησλ αγψλσλ ηεο ρξνληάο.
Σα Ιζηνξηθά απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο είηε ζηελ θαηεγνξία ηωλ
Ιζηνξηθώλ, είηε ζηελ νκάδα Δ αζρέηωο αλ ν αγώλαο πξνζκεηξά ζηα Πξωηαζιήκαηα Ιζηνξηθώλ ή όρη.
2.9 πλελώζεηο θαηεγνξηώλ θαη θιάζεωλ ζηνπο αγώλεο Σαρύηεηαο θαη Αλαβάζεωλ
Με ζηφρν λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ζπλαγσληζκφο κεηαμχ θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ :
•
ε πεξίπησζε πνπ εθθηλνχλ ιηγφηεξνη απφ 3 ζε θαηεγνξία ή θιάζε ζα γίλεηαη ζπλέλσζε κε ηελ ακέζσο
επφκελε θαηεγνξία ή ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε θιάζε. Γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ θαηεγνξηψλ εμεηάδεηαη αξρηθά ε
θαηεγνξία 1 πνπ κπνξεί λα ζπλελσζεί κε ηελ ακέζσο επφκελε 2 ή/θαη ηελ 3 θ.ν.θ. ψζηε λα ππάξμεη ειάρηζηνο
αξηζκφο 3 απηνθηλήησλ. Αληίζηνηρα ζηηο θιάζεηο ειέγρεηαη αξρηθά ε ζπκπιήξσζε ηεο κηθξήο θιάζεο ησλ 1150
θ.ε. θαη αλ δελ ζπκπιεξψλεηαη κε 3 απηνθίλεηα ηφηε ζπλελψλεηαη κε ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε ησλ 1300θ.ε. ή/θαη
ησλ 1600 θ.ε, θ.ν.θ.
•
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηηο αλαγθαίεο ζπλελψζεηο ε ηειεπηαία πξνο ηα πάλσ θαηεγνξία ή θιάζε
παξακείλεη κε ιηγφηεξα απφ 3 απηνθίλεηα ηφηε εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα :
•
ε πεξίπησζε πνπ εθθηλνχλ 2 ζηελ ηειεπηαία κεηά ηηο ζπλελψζεηο θαηεγνξία ή θιάζε, ν 1νο ζα πάξεη
ηνπο βαζκνχο ηνπ 2νπ θαη ν 2νο ηνπο βαζκνχο ηνπ 3νπ. Απηφ ηζρχεη κφλν αλ θαζέλαο απφ ηνπο 2 έρεη επηηχρεη
θαιχηεξν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα απφ ηνλ 1ν ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο αληίζηνηρα άιισο
θαζέλαο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηεο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο
φκσο λα αιινηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί ησλ αγσληδνκέλσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ
θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ.
•
ε πεξίπησζε πνπ εθθηλήζεη έλα (1) απηνθίλεην ζε θαηεγνξία ή θιάζε ζα πάξεη θαηά κέγηζην ηνπο
βαζκνχο ηνπ 3νπ. Απηφ ηζρχεη κφλν αλ έρεη επηηχρεη θαιχηεξν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα απφ ηνλ 1ν ηεο ακέζσο
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο αληίζηνηρα ,άιισο παίξλεη ηνπο βαζκνχο ηεο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
ακέζσο πξνεγνχκελε θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο φκσο λα αιινηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί
ησλ αγσληδνκέλσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ.

3.

ΑΠΟΝΟΜΔ ΚΤΠΔΛΛΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

3.1

Αγώλεο Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη

ε θάζε αγψλα ζα γίλεηαη απνλνκή θππέιισλ:

ζηνπο ηξείο (3) πξψηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ

ζηνπο πξψηνπο θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπλελψζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ
απηνθηλήησλ πνπ εθθίλεζαλ ε ηεξκάηηζαλ.
Ηζσύει από: 01/01/2020

ελίδα 27 / 28

Πποκήπςξη αγώνων Ράλλς / Ράλλς ππινη, Αναβάζεων, Σασύηηηαρ 2020

Αλ εθθηλήζνπλ πάλσ απφ ηξείο (3) ζε θαηεγνξία ε θιάζε π.ρ. ηέζζεξεηο (4), ζα γίλεηαη απνλνκή θππέιισλ
ζηνπο δπν (2) πξψηνπο, ελψ αλ εθθηλήζνπλ πέληε (5) θαη άλσ ζα γίλεηαη απνλνκή θππέισλ ζηνπο ηξείο (3)
πξψηνπο θάζε θαηεγνξίαο ε θιάζεο.
3.2 Αγώλεο Σαρύηεηαο Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 θαη GR5, GR6
ε θάζε αγψλα ζα γίλεηαη απνλνκή θππέιισλ:

ζηνπο ηξείο (3) πξψηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ.

ζηνπο ηξείο (3) πξψηνπο θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπλελψζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ
αξηζκνχ απηνθηλήησλ πνπ ηεξκάηηζαλ.

ζηνπο ηξείο (3) πξψηνπο ησλ θαηεγνξηψλ GR5 θαη GR6.
3.3 Αγώλεο Αλαβάζεωλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 θαη GR5
ε θάζε αγψλα ζα γίλεηαη απνλνκή θππέιισλ:

ζηνπο ηξείο (3) πξψηνπο θαηεγνξηψλ θαη θιάζεσλ κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπλελψζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ
αξηζκνχ απηνθηλήησλ πνπ ηεξκάηηζαλ

ζηνλ ηξείο (3) πξψην ηεο θαηεγνξίαο GR5
ζηνπο ηξείο (3) πξψηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηεγνξηψλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ (1,2,3,4 θαη GR5)
ρσξίο λα ππάξρεη βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ ζην Πξσηάζιεκα ιφγσ ηεο γεληθήο θαηάηαμεο.
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