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Με επιςήμανςη οι αλλαγέσ από το 2019 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ,  

ΚΤΠΔΛΛΟΤ & ΔΠΑΘΛΟΤ DRIFT 2020 

 

H ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ, ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Drift, ηα παξαξηήκαηα θαη ηηο εγθπθιίνπο, 

πξνθεξύζζεη γηα ην 2020 ηνπο αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο Drift, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό 

Drift 2020. 

 

A. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ,  ΚΤΠΔΛΛΟ & ΔΠΑΘΛΑ DRIFT 

 
1. Πξωηάζιεκα πιαγηνιίζζεζεο δεπγαξηώλ -θαηεγνξία PRO (όινη νη νδεγνί ηεο θαηεγνξίαο) 

2. Κύπειιν πιαγηνιίζζεζεο κε κνλά πεξάζκαηα -θαηεγνξία STREET LEGAL (όινη νη νδεγνί ηεο 

θαηεγνξίαο) 

3. Έπαζιν πιαγηνιίζζεζεο δεπγαξηώλ - PRO πξωηνεκθαληδόκελωλ νδεγώλ (νδεγώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ γηα πξώηε θνξά ζηελ θαηεγνξία ην 2019 ή 2020)  

4. Έπαζιν πιαγηνιίζζεζεο κε κνλά πεξάζκαηα - STREET LEGAL πξωηνεκθαληδόκελωλ νδεγώλ 

(νδεγώλ πνπ ζπκκεηείραλ γηα πξώηε θνξά ζηελ θαηεγνξία ην 2019 ή 2020) 

 

B. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 1  ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΝΗΚΖΣΩΝ 
Ζ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2020ζα αλαθεξύμεη ηνπο πξσηαζιεηέο Διιάδαο ζύκθσλα κε απηή ηελ 

πξνθήξπμε.   

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
H ΔΠΑ πξνβαίλεη ειεύζεξα (κεηά από αλαθνξά ή απηεπάγγειηα), ζηελ επηθύξσζε, δηόξζσζε ή αθύξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αγώλσλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ, κε απόθαζή 

ηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε 40 κέξεο από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ αγώλα ή κέζα ζε 40 κέξεο από ηελ ηειεζίδηθε απόθαζε ζρεηηθά κε θάζε εθθξεκή δηαδηθαζία.   

H παξαπάλσ ελέξγεηα ηεο ΔΠΑ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ αλαθήξπμε ησλ ληθεηώλ θαη ηελ απνλνκή ησλ 

επάζισλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα θαη ηζρύεη κόλν ζε όηη αθνξά ηε βαζκνινγία απνλνκήο ησλ σο άλσ 

ηίηισλ.  

Mεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ 40 εκεξώλ ηζρύνπλ ηα απνηειέζκαηα όπσο απηά 

αλαθνηλώζεθαλ, ζεσξνύκελα σο επηθπξσκέλα από ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ  

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΑΓΩΝΩΝ 

3.1 H ΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζκέηξεζε ησλ ηίηισλ 

θαη άιινπο αγώλεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε θαη πνπ πάλησο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο.   

ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΠΑ πξέπεη λα αλαθνηλώζεη ηε ζρεηηθή ηεο απόθαζε ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ από 

ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί  

3.2 Αλ πξηλ ή θαηά ηελ ηέιεζε ελόο αγώλα πνπ πξνζκεηξά γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ δελ ηεξεζεί κηα 

πξνϋπόζεζε από απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα λα πξνζκεηξήζεη ν αγώλαο, ε ΔΠΑ κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηεο, λα πξνζκεηξήζεη ηνλ αγώλα απηόλ (π.ρ. αξηζκόο αγσληδνκέλσλ πνπ μεθίλεζαλ, κήθνο 

δηαδξνκήο, ρξνληθή δηάξθεηα θιπ.). Δπίζεο κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, λα απνλείκεη ηίηιν γηα ηνλ 

νπνίν δελ ζπκπιεξώζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο απνλνκήο ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
H ΔΠΑ κπνξεί κε απόθαζε ηεο λα αιιάμεη ηηο εκεξνκελίεο, ηνπο ηόπνπο ηέιεζεο θαη ηνπο νξγαλσηέο ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ από ηνπο αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ηνπο πξνθεξπγκέλνπο ηίηινπο ή λα αληηθαηαζηήζεη ή 

λα αθαηξέζεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από απηνύο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζρεηηθή απόθαζε ζα πξέπεη λα 

αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε ησλ αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο ζα 

αλαθέξεηαη. 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 

5.1 Σα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ηίηινπο πνπ πξνθεξύρζεθαλ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ηζρύνληα ΓKD θαη ζηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ.  

Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά έλαο αγώλαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ησλ Παλειιελίσλ 

Πξσηαζιεκάησλ, Κππέιισλ, Σνπηθώλ θππέιισλ θαη Δπάζισλ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) 

απηνθίλεηα.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από 8, αιιά όρη ιηγόηεξα από 4, ηόηε ν αγώλαο ιακβάλεηαη 

ππόςε βαζκνινγηθά, αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνύο όπσο παξαθάησ: ηελ πεξίπησζε ησλ 7 απηνθηλήησλ ν 

πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ, ν δεύηεξνο ηνπ ηξίηνπ θνθ. - ηελ πεξίπησζε ησλ 6 

απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηξίηνπ, ν δεύηεξνο ηνπ ηέηαξηνπ θνθ. ε 

πεξίπησζε ησλ 5 απηνθηλήησλ, ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηέηαξηνπ, ν δεύηεξνο ηνπ 

πέκπηνπ θνθ. ε πεξίπησζε 4 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ πέκπηνπ, ν δεύηεξνο 

ηνπ έθηνπ θνθ. 

Ο αξηζκόο ησλ εθθηλεζάλησλ είλαη ν αξηζκόο ησλ νδεγώλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ, πέξαζαλ ηε δηαδηθαζία 

ηερληθνύ ειέγρνπ θαη έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ 1 βαζκνινγεκέλν  πέξαζκα.  

5.2 Καηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ νξγαλσηή ε ΔΠΑ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ κε ηέιεζε ελόο αγώλα ιόγσ κηθξνύ 

αξηζκνύ ζπκκεηνρώλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
6.1 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ηωλ ηίηιωλ Πξωηαζιεκάηωλ & Κππέιιωλ. 

ηνπο Δζληθνύο αγώλεο ηνπ 2020 κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα βαζκνινγνύληαη νδεγνί θάηνρνη Διιεληθήο 

αγσληζηηθήο άδεηαο. Γηα ηελ απνλνκή όισλ ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα εθαξκόδεηαη ην πην θάησ 

αλαθεξόκελν ζύζηεκα βαζκνινγίαο, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηεο FIA.  

 

1
νο

    100βαζκνί,  

2
νο

     80βαζκνί, 

3
νο

& 4
νο

   64βαζκνί, 

 5
νο

έωο 8
νο

   48βαζκνί, 

 9
νο

έωο 16
νο

   32βαζκνί.  

 

Δπίζεο βαζκνύο παίξλνπλ θαη νη νδεγνί από ηε θάζε ησλ βαζκνινγεκέλσλ πεξαζκάησλ.πγθεθξηκέλα:  

 

1νο βαζκνινγεκέλωλ   7 βαζκνί,  

2νο βαζκνινγεκέλωλ   6 βαζκνί, 

3νο βαζκνινγεκέλωλ  5 βαζκνί, 

4
νο

 έωο 8
νο

   4 βαζκνί, 

9
νο

 έωο 16
νο

   3 βαζκνί,  

17
νο

 έωο 32
νο

   2 βαζκνί.  

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ (δειαδή όηη έθαλε ηνπιάρηζηνλ έλα βαζκνινγεκέλν πέξαζκα) θάζε νδεγόο ζα παίξλεη 

1 (έλα) βαζκό. Ζ extra απηή βαζκνινγία ζα πξνζηεζεί ζηελ ηειηθή βαζκνινγία από ηηο κάρεο, άζρεηα αλ ν 

νδεγόο πήξε θάπνηνπο βαζκνύο από ηηο κάρεο ή ηεξκάηηζε ηνλ αγώλα 

 

Οη ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο πξνθύπηνπλ σο εμήο:   

 

Ζ 1ε θαη 2ε ζέζε πξνθύπηνπλ από ηνλ ηειηθό, δειαδή ν 1
νο

 είλαη ν ληθεηήο ηνπ ηειηθνύ θαη ν 2
νο

 ν 

εηηεκέλνο ηνπ ηειηθνύ.  

Ζ 3ε θαη 4ε ζέζε πξνθύπηνπλ από ηνλ κηθξό ηειηθό ηωλνδεγώληεο θάζεο ηωλ 4 θαη δελ πξνθξίζεθαλ 

ζηνλ ηειηθό.  
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Σηο ζέζεηο 5ε έωο 8ε θαηαιακβάλνπλ νη ππόινηπνη νδεγνί πνπ έρνπλ θηάζεη κέρξη ηελ θάζε ηωλ 8. Ζ 

θαηάηαμε γηα ηηο ζέζεηο πξνθύπηεη από ηελ θαηάηαμε ηωλ βαζκνινγεκέλωλ πεξαζκάηωλ.  

 

Αληίζηνηρα ηηο ζέζεηο 9ε – 16ε θαηαιακβάλνπλ νη νδεγνί πνπ πέξαζαλ ζηελ θάζε ηωλ θαιύηεξωλ 16 

νδεγώλ θαη δελ πξνθξίζεθαλ ζηνπο θαιύηεξνπο 8.Ζ θαηάηαμε γηα ηηο ζέζεηο πξνθύπηεη από ηελ 

θαηάηαμε ηωλ βαζκνινγεκέλωλ πεξαζκάηωλ. H δηαδηθαζία ηωλ καρώλ ζα δηεμαρζεί ζύκθωλα κε ηνλ 

θαλνληζκό ηεο FIA. 

 

Οη ζέζεηο 16-31 πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ δηαδηθαζία ησλ βαζκνινγεκέλσλ ζα δηακνξθώλνπλ ηελ 

«Πξνθξηκαηηθή 16άδα» ζύκθσλα κε ην δηάγξακκα: 

 

 

 
 

Ο ληθεηήο ηεο πξνθξηκαηηθήο 16άδαο ζα πεξλάεη σο 16
νο

 νδεγόο ζηελ «ηειηθή 16άδα». Δπίζεο ν 1
νο

, 2
νο

, 3
νο

 

νδεγόο ζα ιακβάλνπλ ηηκεηηθό θύπειιν ζηνλ εθάζηνηε αγώλα. Γελ ζα ππάξρεη όκσο ζεζκνζεηεκέλν θύπειιν 

ή έπαζιν γηα ην 2020 γηα απηνύο ηνπο ηξείο νδεγνύο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ιηγόηεξνη από 31 νδεγνί, ε «πξνθξηκαηηθή 16άδα» ζα δηακνξθώλεηαη αλάινγα, 

γεγνλόο πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη σοbulletin πξηλ ηνλ αγώλα.  

 

Οη νδεγνί πνπ πξνέθπςαλ από ηα βαζκνινγεκέλα ζηηο ζέζεηο 1-15 ζπλ ηνλ ληθεηή από ηελ «πξνθξηκαηηθή 

16άδα» ζα δηακνξθώλνπλ ηελ «ηειηθή 16άδα», ζύκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα, όπνπ θαη ζα 

πξνθύπηνπλ ν ληθεηήο θαη ε θαηάηαμε ηνπ αγώλα. 
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6.2 Δπίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ (όηαλ έρεη 

νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα αγώλσλ ηνπ έηνπο από ην νπνίν ζα αλαθεξπρζνύλ νη πξσηαζιεηέο θ.ιπ. θάηνρνη 

ησλ ηίηισλ) :  

 

α. Δθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκνύληνο πνπ δηαζέηεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. Γειαδή ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη ν θαζέλαο, πόζεο δεύηεξεο θνθ, 

κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία.   

β. Δάλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ε ζέζε πνπ θαηέιαβαλ νη ηζνβαζκνύληεο ζηνλ πξώην 

θνηλό αγώλα πνπ ζπκκεηείραλ.  

γ. Δάλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ν δε 

επόκελνο παίξλεη ηε κεζεπόκελε ζέζε.  

 

6.3 Κάηνρνο θάζε ηίηινπ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ είλαη απηόο πνπ ζπγθεληξώλεη ην 

κεγαιύηεξνζύλνιν βαζκώλ 

 

6.4 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ : 

(1) πκκεηείραλ γηα πξώηε θνξά ζηελ θαηεγνξία PRO ή ζηελ θαηεγνξία Streetlegal ην 2019ή 
(2) Θα ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά ζηελ θαηεγνξία PRO ή ζηελ θαηεγνξία Streetlegalην 2020,ζα 
πξνζκεηξνύλ ζην μερσξηζηό Έπαζιν Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. 
 
Γηα παξάδεηγκα έλαο νδεγόο πνπ έηξεμε 3 ρξόληα ζηελ Streetlegal θαη ην 2020 ζπκκεηέρεη γηα 1

ε
 ρξνληά ζηελ 

θαηεγνξία PRO, ζα βαζκνινγείηαηεθηόο από ηελ γεληθή θαηάηαμε θαη ζην Έπαζιν Πξσηνεκθαληδόκελνπ 
Οδεγνύ ηεο θαηεγνξίαο PRO.  
 
Σν Έπαζιν Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ ζα απνλέκεηαη ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζα 
ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνπο αγώλεο ηνπ 2020, κε βάζε ηηο ζέζεηο θαηάηαμεο 
κεηαμύ ηνπο θαη όρη βαζκνινγηθά επί ζπλόινπ ησλ βαζκνινγηώλ. ε πεξίπησζε ίδησλ ζέζεσλ κεηαμύ δύν ε 
πεξηζζνηέξσλ νδεγώλ, ε απνλνκή ηνπ Δπάζινπ Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ ζα γίλεηαη ζηνλ νδεγό κε ηελ 
θαιύηεξε βαζκνινγηθή ζπγθνκηδή ζην ζύλνιν ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. 

ΑΡΘΡΟ 7  ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ 
H ΔΠΑ εξκελεύεη ζε θάζε πεξίπησζε, κε απόθαζή ηεο, ην θείκελν ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο θαη δηεπθξηλίδεη 

ηπρόλ αζάθεηεο, ειιείςεηο ή αληηθξνπόκελνπο όξνπο. Οη απνθάζεηο απηέο ζεσξνύληαη σο αλαπόζπαζηα 

ηκήκαηα ηεο Πξνθήξπμεο απηήο.  
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ΑΡΘΡΟ 8  ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 
Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ θαη νη Οξγαλσηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Αγσληζηηθό 

Ζκεξνιόγην ηνπ 2020. Αιιαγέο γίλνληαη ύζηεξα από έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ε ΔΠΑ βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο  

παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΓIAΓIKAIA AΠONOMH 
Οη ηίηινη θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο είλαη Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, Παλειιήληα Kύπειια, Kύπειια Πεξηνρώλ 

θαη Έπαζια.  

 ηνπο πξσηαζιεηέο απνλέκεηαη θύπειιν κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ βξαβεπνκέλνπ, ηνλ ηίηιν θαη ην 

αγσληζηηθό έηνο.  

 ηνλ δεύηεξν θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε πξσηαζιήκαηνο απνλέκεηαη Kύπειιν κε ραξαγκέλα 

ην όλνκα ηνπ βξαβεπνκέλνπ, ηνλ ηίηιν θαη ην αγσληζηηθό έηνο.  

 ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε πξσηαζιήκαηνο απνλέκεηαη Kύπειιν κε ραξαγκέλα ην 

όλνκα ηνπ βξαβεπνκέλνπ, ηνλ ηίηιν θαη ην αγσληζηηθό έηνο.  

 ηνπο πξώηνπο ληθεηέο ησλ ηίηισλ ησλ Kππέιισλ θαη Δπάζισλ απνλέκνληαη Kύπειια κε ραξαγκέλα ζηε 

βάζε ηνπο ην όλνκα ηνπ βξαβεπνκέλνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία. ηνπο 2νπο θαη 3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο 

όισλ ησλ Kππέιισλ θαη Δπάζισλ απνλέκνληαη κεηάιιηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖΝ ΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΝΟΜΖ 
H παξνπζία ησλ ληθεηώλ ησλ δηαθόξσλ ηίηισλ ζηελ ηειεηή απνλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα 

θύπειια, ηα κεηάιιηα θιπ., είλαη ππνρξεσηηθή δηαθνξεηηθά απηά ΓΔΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΗ. H παξαιαβή ησλ 

θππέιισλ, κεηαιιίσλ θιπ. δη’ αληηπξνζώπνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν κε έγγξαθε αηηηνιόγεζε θαη κε θαζνξηζκό 

ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα αληηπξνζσπεύζεη ηνλ ληθεηή ηνπ ηίηινπ, εθόζνλ όκσο γλσζηνπνηεζεί ζηελ OMAE 

ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο απνλνκήο. Οη αγσληδόκελνη πνπ βξαβεύνληαη ζηελ εηήζηα απνλνκή, 

ζα πξέπεη λα είλαη εππξεπώο ελδεδπκέλνη, γηαηί  αιιηώο κπνξεί λα ηνπο απαγνξεπηεί ε είζνδνο. 

 

εκείσζε: Αλ ε παξαιαβή ησλ θππέιισλ γίλεη ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, δηεπθξηλίδεηαη όηη ν 

αληηπξόζσπνο ζα παξαιακβάλεη ηα θύπειια κεηά ην ηέινο ηεο απνλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνύ θαη 

ρσξίο λα αλέβεη ζηε ζθελή ηεο απνλνκήο ησλ θππέιισλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  TITΛOI ΑΓΩΝΩΝ 
 

11.1 Παλειιήλην Πξωηάζιεκα πιαγηνιίζζεζεο δεπγαξηώλ - PRO   

Γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Drift ζα πξνζκεηξήζνπλ νη εμήο  αγώλεο πνπ 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ:  

 

1
νο

 Αγώλαο  04-05  Απξηιίνπ Ληκάλη Πεηξαηάο               ΑΖ 
2

νο
 Αγώλαο 09-10 Μαΐνπ Θεζζαινλίθε – DrivePark AΠΗ 

3
νο

 Αγώλαο 06-07  Ηνπλίνπ Λνπηξάθη STARTLINE 
4

νο
 Αγώλαο 12-13 επηεκβξίνπ Ληκάλη Καηάθνιν                               ΑΜΑ ΠΤΡΓΟΤ 

5
νο

 Αγώλαο 10-11 Οθησβξίνπ Μαξαζώλαο  ΑΖ 
6

νο
 Αγώλαο 14-15 Ννεκβξίνπ Πίζηα Μεγάξσλ STARTLINE 

 

Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη θάζε θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ πέληε (5) από ηνπο έμη 

(6) πξνθεξπγκέλνπο αγώλεο. 

Γηα θάζε αγσληδόκελν, ζα ππνινγηζζνύλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα πέληε (5) αγώλσλ.   

Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Drift αλαθέξνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 

 

 

11.2 Παλειιήλην Κύπειιν απηνθηλήηωλ πιαγηνιίζζεζεο κε κνλά πεξάζκαηα - STREET LEGAL  

Γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ ηνπ Κππέιινπ πιαγηνιίζζεζεο κνλώλ πεξαζκάησλ – STREET LEGAL ζα 

πξνζκεηξήζνπλ νη αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ:  

 

1
νο

 Αγώλαο  04-05  Απξηιίνπ   Ληκάλη Πεηξαηάο                  ΑΖ  
2

νο
 Αγώλαο 09-10 Μαΐνπ Θεζζαινλίθε – DrivePark AΠΗ  



Προκήρυξη Πρωταθλήματοσ, Κυπέλλου & Επάθλου Drift 2020 

Σελίδα 7 από 8 

3
νο

 Αγώλαο 06-07   Ηνπλίνπ   Λνπηξάθη    STARTLINE 
4

νο
 Αγώλαο 12-13 επηεκβξίνπ Ληκάλη Καηάθνιν                               ΑΜΑ ΠΤΡΓΟΤ 

5
νο

 Αγώλαο 10-11 Οθησβξίνπ Μαξαζώλαο  ΑΖ 
6

νο
 Αγώλαο 14-15 Ννεκβξίνπ Πίζηα Μεγάξσλ STARTLINE 

 

Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη θάζε θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ πέληε (5) από ηνπο έμη 

(6) πξνθεξπγκέλνπο αγώλεο. 

Γηα θάζε αγσληδόκελν, ζα ππνινγηζζνύλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα πέληε (5) αγώλσλ.   

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΑΓΩΝΔ ΔΚΣΌ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ / ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΓΩΝΩΝ 
Σα Αζιεηηθά σκαηεία, κπνξνύλ λα δηνξγαλώζνπλ αγώλεο εθηόο πξνθήξπμεο εθόζνλ ηεξνύλ όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη εθόζνλ νη αγώλεο απηνί έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαη έρνπλ 

εληαρζεί ζην εηήζην πξόγξακκα αγώλσλ.  

 

Καη’ εμαίξεζε θαη κόλν κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα κπνξεί ε ΔΠΑ λα εγθξίλεη αγώλα πνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην πξόγξακκα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην αίηεκα ζα ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ 60 κέξεο πξηλ 

από ηνλ θάζε αγώλα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13  ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ αγσληδνκέλσλ είλαη ειεύζεξε ζηα δηάθνξα είδε αγώλσλ (Πξσηαζιήκαηα - Κύπειια - 

Έπαζια) κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πιεξνύληαη νη εηδηθνί όξνη ειηθηώλ θαη αδεηώλ.   

 

ΑΡΘΡΟ 14     ΛΟΗΠΑ ΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
Ο Γεληθόο Καλνληζκόο 2020 θαη ν Σερληθόο Καλνληζκόο 2020 θαζώο θαη ην Πξόγξακκα ησλ Αγώλσλ 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

Πξναπαηηνύκελα δηνξγάλωζεο Πξωηαζιεκαηηθνύ αγώλα Drift γηα ην 2020 

 

Σα ζσκαηεία πνπ ζα αλαιάβνπλ δηνξγάλσζε Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Πιαγηνιίζζεζεο (Drift) ή 

θππέιινπ Streetlegalγηα ην 2020 πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηα θάησζη, γηα ηελ νκνηνγελή, απξόζθνπηε θαη 

θαιύηεξε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ:  

 

1) Δπηθνηλσλία κέζσ εγθεθξηκέλεο, από ηελ επηηξνπή Drift, γηα ηελ θαηαζθεπή αθίζαο &απηνθόιιεησλ ησλ 

απηνθηλήησλ. Σν ινγόηππν ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο, δε πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη ζε δηαζηάζεηο θαη 

ρξσκαηηζκνύο. 
 

2) ηειέρσζε ηνπ αγώλα κε 3 πηζηνπνηεκέλνπο από ηελ πην πξόζθαηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

βαζκνινγεηέο Βαζκνινγεηέο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κέξνο επηηπρεκέλα ζηελ πην πξόζθαηε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ηεο ΟΜΑΔ, δελ κπνξνύλ λα βαζκνινγνύλ ζε αγώλα Παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ 

Drift. 
 

3) Οζόλε ηνπιάρηζηνλ 15 ηληζώλ ζηελ βαζκνινγεηηθή θεξθίδα, όπνπ ζα δείρλεη βίληεν replay θάζε ζηηγκήο 

ηνπ αγώλα πνπ ζα δεηήζνπλ νη βαζκνινγεηέο.  
 

4) Παξνπζία κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο θαη έκπεηξνπ εθθσλεηή-ζρνιηαζηή από αγώλεο drift  
 

5) Ραληάξ γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο εηζόδνπ, επαξθή VHF γηα επηθνηλσλία ησλ βαζκνινγεηώλ κε ηελ 

εθθίλεζε, ηα ππόινηπα ζηειέρε θαη ηνλ εθθσλεηή. 
 

6) Δμαζθάιηζε μεκνληαξηζηηθνύ κεραλήκαηνο κε ρεηξηζηήγηα ηηο αιιαγέο ειαζηηθώλ ησλ νδεγώλ. 
 

7) Οξηνζεηεκέλνο ρώξνο pits γηα ηα πιεξώκαηα. 
 

8) Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε γηα ηνπο αγσληδόκελνπο αιιά θαη ηνπο βαζκνινγεηέο κε εθηππσηή θαη όιν ην  

απαξαίηεην πιηθό (πξόγξακκα, βαζκνινγίεο θ.ιπ.)  
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9) Ύπαξμε αηόκνπ πνπ ζα επηθνξηηζηεί κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ ησλ ρνξεγώλ   

ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 
 

10) Απζηεξή ηήξεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ σξαξίνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

11) Γσξεάλ είζνδνο γηα ζπλνιηθά δέθα κέιε θάζε νκάδαο ζηα νπνία ζα δνζνύλ βξαρηνιάθηα, ώζηε λα 

κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε πνηνο αλήθεη, ζε πνηα νκάδα. Δηδηθά ζα πξέπεη ν νδεγόο, ν αξρεγόο νκάδαο & ν 

spotter (παξαηεξεηήο νδεγνύ) λα έρνπλ εκθαλή βξαρνιάθηα.  

 

12) Ζ δηαδξνκή ηνπ αγώλα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ επηηξνπή drift ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ 

ηνλ αγώλα ζηελ παξαθάηω κνξθή γηα έγθξηζε. Μεηά ηελ έγθξηζε ζα θνηλνπνηείηαη θαη ζηνπο νδεγνύο.   

 

13) 15 θνξίλεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηώλ θαη ρξώκα γηα επηζήκαλζε ησλ clipping points θαη drift 

zones ζηελ πίζηα. 
 

14) Δπηηεξνύκελνο ρώξνο δεζηάκαηνο ησλ ειαζηηθώλ πξηλ ηελ εθθίλεζε. 
 

15) Πίλαθαο θαη ρώξνο όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελεκέξσζε νδεγώλ. Ηδαληθό είλαη λα ππάξρνπλ αίζνπζα 

κε θαξέθιεο γηα απηό ην ζθνπό. 
 

16) Δμέδξα, πνπ ζα ππνδείμεη ε βαζκνινγεηηθή επηηξνπή ζε πνην ζεκείν ζα ζηεζεί θαη ζα κπνξεί λα ρσξάεη 

ηνπιάρηζηνλ 4 θαξέθιεο θαη ηξαπέδη. Θα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλε από ηνλ ήιην θαη ηε βξνρή. Δπίζεο 

θεξθίδα ή εμέδξα γηα ηνπο spotter κε ζέζεηο όζεο νη ζπκκεηνρέο ζηελ θαηεγνξία pro. H ηνπνζέηεζε ηεο ζα 

γίλεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ επηηξνπή Drift ή ηνπο βαζκνινγεηέο θαη ζα πξέπεη λα έρεη απξόζθνπηε ζέα ζε 

όιε ηελ δηαδξνκή. Ηδαληθά ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ εμέδξα ησλ βαζκνινγεηώλ.    
 

17) Αλαθιαζηηθά γηιέθα-ζαιηάξεο γηα νπνηνλδήπνηε ζα θηλείηαη κέζα ζην ρώξν ηεο πίζηαο. 
 

18) Ηδαληθά ζα ήηαλ λα εθηππσζεί θαη θπιιάδην γηα ηνπο ζεαηέο κε πιεξνθνξίεο γηα νδεγνύο - ρνξεγνύο θαη 

πξσηάζιεκα. Δπίζεο, ζα εθηηκεζεί ε πξνζπάζεηα γηα πξνβνιή, όπσο livestream, web radio θηι ή live 

κεηάδνζε κε ζπλερείο αλαθνηλώζεηο ζε θνηλσληθά δίθηπα. 
 

Σα σκαηεία κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Δπηηξνπή Drift ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

ή δηεπθξηλίζεηο.   


