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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
 
H ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ, ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Γεμηνηερλίαο, ηα παξαξηήκαηα θαη ηηο εγθπθιίνπο, 
πξνθεξύζζεη γηα ην 2020 ηνπο αγώλεο Κππέιινπ Γεμηνηερλίαο Βνξείνπ Διιάδνο: 
 
1. Κύπελλο οδηγών Δπιβαηικών ασηοκινήηων  
2. Έπαθλο οδηγών Φορηηγών ασηοκινήηων 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
ΑΡΘΡΟ 1  ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Η ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2020 ζα αλαθεξύμεη ηνπο Κππειινύρνπο/Δπαζινύρνπο Γεμηνηερλίαο 
Βνξείνπ Διιάδνο ζύκθσλα κε απηή ηελ πξνθήξπμε.  
 

APΘPO 2  ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
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 εκέξεο από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ αγώλα.  
H ελέξγεηα απηή 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, έζησ θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή απόθαζε 
ηεο. 
Δθόζνλ κεζνιαβνύλ πάζεο θύζεσο εθδηθάζεηο (ελζηάζεηο ή εθέζεηο), απηέο πξέπεη λα έρνπλ εθδηθαζηεί 
ηειεζίδηθα ην αξγόηεξν κέζα ζε 75 εκέξεο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 
 

APΘPO 3  ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 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 Eάλ 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. 

 
APΘPO 4  ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ/ΣΟΠΟΤ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΑ 
H ΔΠΑ κπνξεί κε απόθαζή 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. 
 

APΘPO 5  ΟΡΙΜΟ ΚΛΑΔΩΝ 
5.1 Tα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ηίηινπο πνπ πξνθεξύρζεθαλ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο 
αληίζηνηρεο θιάζεηο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ηζρύνληα ΓK θαη ζηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ. 
5.2 Ο αξηζκόο ησλ εθθηλεζάλησλ είλαη ν αξηζκόο ησλ νδεγώλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ, πέξαζαλ ηε 
δηαδηθαζία Αξρηθνύ Σερληθνύ Διέγρνπ θαη έιαβαλ εθθίλεζε ηνπιάρηζηνλ ζε έλα (1) ζθέινο. 
5.3 Καηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ νξγαλσηή ε ΔΠΑ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ κε ηέιεζε ελόο αγώλα ιόγσ 
κηθξνύ αξηζκνύ ζπκκεηνρώλ. 
 

APΘPO 6  ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
6.1 ύζηημα βαθμολογίας για ηην απονομή ηων ηίηλων Δπάθλων 
ηνπο Δζληθνύο αγώλεο ηνπ 2020 κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα βαζκνινγνύληαη νδεγνί θάηνρνη Διιεληθήο 
αγσληζηηθήο άδεηαο Σύπνπ «Γ» ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 01/2020 ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ. Γηα ηελ απνλνκή όισλ 
ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα βαζκνινγίαο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
επάζινπ.  
πληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θιάζεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. 
Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά κηα θιάζε ελόο αγώλα ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο, πξέπεη λα εθθηλήζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) απηνθίλεηα.  

http://www.omae-epa.gr/images/documents/2017/E_01_2017_Agonistikes_Adeies.pdf


Προκήρυξη Κυπζλλου Δεξιοτεχνίας Βορείου Ελλάδος 2019 

Σελίδα 4 από 5 
 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από 8, αιιά όρη ιηγόηεξα από 5, ηόηε ε θιάζε ηνπ 
αγώλα 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. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ 5 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηέηαξηνπ, ν 
δεύηεξνο ηνπ πέκπηνπ θνθ. 

 
ημείωζη: Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εθθηλήζαληεο ζεσξνύληαη όζνη πήξαλ εθθίλεζε ζηνλ αγώλα. 
 
O πρώηος    25    βαθμούς 
O δεύηερος 18   ‘’      
O ηρίηος      15   ‘’      
O ηέηαρηος  12   ‘’      
O πέμπηος  10  ‘’      
O έκηος           8  ‘’        
O έβδομος      6  ‘’        
O όγδοος        4  ‘’        
O έναηος        2  ‘’        
O δέκαηος      1  βαθμό       
 
6.2 Κάηνρνο θάζε ηίηινπ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ είλαη απηόο πνπ ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν 
ζύλνιν βαζκώλ ζηηο θιάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Γεληθό Καλνληζκό Γεμηνηερληώλ. 
6.3 Έλαο αγσληδόκελνο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγσληζηηθνύ έηνπο λα αιιάμεη θιάζε νπόηε ην όλνκά 
ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ησλ θιάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο αγώλεο.  
 

APΘPO 7  ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ 
H ΔΠΑ/ΟΜΑΔ 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. 
 

APΘPO 8  ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 
Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ θαη νη Οξγαλσηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Αγσληζηηθό 
Ηκεξνιόγην ηνπ 2020. Αιιαγέο γίλνληαη ύζηεξα από έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ε ΔΠΑ βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο 
παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 

 
APΘPO 9  AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΓIAΓIKAIA AΠONOMH 
ηνπο πξώηνπο ληθεηέο ησλ ηίηισλ ησλ Δπάζισλ απνλέκνληαη Kύπειια κε ραξαγκέλα ζηε βάζε ηνπο ην 
όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία. 
ηνπο 2νπο θαη 3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο όισλ ησλ Δπάζισλ απνλέκνληαη κεηάιιηα. 
 

APΘPO 10  ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ 
H παξνπζία ησλ Νηθεηώλ ησλ δηαθόξσλ ηίηισλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνύλ ηα 
έπαζια θαη ηα κεηάιιηα, είλαη ππνρξεσηηθή δηαθνξεηηθά ΓΔΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΙ. 
H παξαιαβή ησλ επάζισλ θαη κεηαιιίσλ δη’ αληηπξνζώπνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν κε έγγξαθε αηηηνιόγεζε θαη 
κε θαζνξηζκό ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηνλ ληθεηή ηνπ ηίηινπ, εθόζνλ όκσο γλσζηνπνηεζεί ζηελ 
ΔΠΑ ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο. 
 
εκείσζε: Δάλ 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. 
 

APΘPO 11 TITΛOI ΑΓΩΝΩΝ 
 
1

νο
 Αγώλαο   07-08 Μαξηίνπ   ΛΑΜ  

2
νο

 Αγώλαο   28-29 Μαξηίνπ   ΑΛΔ Ξάλζεο   
3

νο
 Αγώλαο   25-26 Απξηιίνπ    ΜΑ  Κνδάλεο  

4
νο

 Αγώλαο   09-10  Μαΐνπ   ΟΦΑ Αιεμαλδξνύπνιεο 
5

νο
 Αγώλαο   30-31 Μαΐνπ   4Υ4 ΔΒΡΟΤ 

6
νο

 Αγώλαο   27-28 Ινπλίνπ    ΑΛ Πηνιεκαίδνο 
7

νο
 Αγώλαο   05-06 επηεκβξίνπ   ΟΦΑ Γξάκαο 
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8
νο

 Αγώλαο  26-27 επηεκβξίνπ   ΥΩΜΑ Κηιθίο 
9

νο
 Αγώλαο  10-11 Οθησβξίνπ   ΜΑ Βειβεληνύ 

10
νο

 Αγώλαο  31-01 Ννεκβξίνπ     ΑΟΘ 
11

νο
 Αγώλαο      14-15      Ννεκβξίνπ   ΛΑΜ 

 
Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη θάζε θιάζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη επηά (7) από ηνπο έλδεθα 
(11) πξνθεξπγκέλνπο αγώλεο.   
Γηα θάζε αγσληδόκελν, ζα ππνινγηζζνύλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα επηά (7) αγώλσλ.  
 

APΘPO 12 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Σα Αζιεηηθά σκαηεία, κπνξνύλ λα δηνξγαλώζνπλ αγώλεο εθηόο εκεξνινγίνπ εθόζνλ ηεξνύλ όιεο ηηο 
πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθό αίηεκα ζηελ ΔΠΑ ηνπιάρηζηνλ 90 κέξεο πξηλ από ηνλ 
θάζε αγώλα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Η ζπκκεηνρή ησλ αγσληδνκέλσλ είλαη ειεύζεξε ζηα δηάθνξα είδε αγώλσλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πιεξνύληαη 
νη εηδηθνί όξνη ειηθηώλ θαη αδεηώλ.  
Ο Γεληθόο Καλνληζκόο Γεμηνηερληώλ 2020 θαζώο θαη ην Πξόγξακκα ησλ Αγώλσλ απνηεινύλ αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο.  
 


