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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ‘ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 2021’ 

 
Η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ σύμφωνα με τον ΕΑΚ, τον Γενικό Κανονισμό ‘ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
2021, τα Παραρτήματα και τις Εγκυκλίους αυτών, προκηρύσσει για το 2021 τους αγώνες Χωμάτινης Ατομικής 
Χρονομέτρησης. 
 

A. ΤΙΤΛΟΙ “ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ” 
 
1) Έπαθλο Οδηγών Crosscar κλάσης έως 600cc 

2) Έπαθλο Οδηγών Crosscar κλάσης από 601 έως 750cc 

3) Έπαθλο Οδηγών Crosscar κλάσης OPEN από 601 έως 1600cc 

4) Έπαθλο Οδηγών Αυτοκινήτων κλάσης έως 1400 cc Ν – Α – Ε – R – Ιστορικά  

5) Έπαθλο Οδηγών Αυτοκινήτων κλάσης από 1401 έως 1600cc Ν – Α – Ε – R – Ιστορικά 

6) Έπαθλο Οδηγών Αυτοκινήτων κλάσης από 1601 έως 2000cc Ν – Α – Ε – R – Ιστορικά  

7) Έπαθλο Οδηγών Αυτοκινήτων κλάσης πάνω από 2001cc Ν – Α – Ε – R – Ιστορικά 

8) Έπαθλο Οδηγών Αυτοκινήτων PROTO CAR 

9) Έπαθλο Junior**  Οδηγών Crosscar έως 600cc  (Οδηγοί γεννημένοι από 01/01/2002 έως 31/12/2005) 

 

**Οι οδηγοί του Επάθλου Junior θα συμμετέχουν με Δελτίο Αθλητή Τύπου “C” για αγώνες Καρτ και μόνο σε 

κλειστές αδειοδοτημένες πίστες. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ στο τέλος του έτους 2021 θα ανακηρύξει τους Επαθλούχους σύμφωνα με αυτή την προκήρυξη.  
 

APΘPO 2 - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
2.1 H ΕΠΑ προβαίνει ελεύθερα (μετά από αναφορά ή αυτεπάγγελτα), στην επικύρωση, διόρθωση ή ακύρωση 
των αποτελεσμάτων των αγώνων που υπολογίζονται για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων, με 
απόφασή της που θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 40 μέρες από την επίσημη ανακοίνωση των οριστικών 
αποτελεσμάτων του αγώνα.  
2.2 H παραπάνω ενέργεια της ΕΠΑ είναι ανεξάρτητη από την ανακήρυξη των νικητών και την απονομή των 
επάθλων του συγκεκριμένου αγώνα και ισχύει μόνο σε ότι αφορά τη βαθμολογία απονομής των ως άνω τίτλων. 
2.3 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των παραπάνω 40 ημερών ισχύουν τα αποτελέσματα όπως αυτά 
ανακοινώθηκαν, θεωρούμενα ως επικυρωμένα από την ΕΠΑ. 
2.4 Εφόσον μεσολαβούν πάσης φύσεως εκδικάσεις (ενστάσεις ή εφέσεις), αυτές πρέπει να έχουν εκδικαστεί 
τελεσίδικα το αργότερο μέσα  σε 75 μέρες από την τελεσίδικη απόφαση σχετικά με κάθε εκκρεμή διαδικασία. 
 

APΘPO 3 - ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
3.1 H ΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση, να συμπεριλάβει στην προσμέτρηση των τίτλων 
και άλλους αγώνες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και που πάντως θα γίνουν σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και τις διατάξεις της.  
3.2 Στην περίπτωση αυτή η ΕΠΑ πρέπει να ανακοινώσει τη σχετική της απόφαση τουλάχιστον 30 
ημερολογιακές μέρες πριν από την τέλεση του αγώνα που πρόκειται να συμπεριληφθεί. 
3.3 Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των αγώνων που προσμετρούν για τους 
αντίστοιχους τίτλους, η ΕΠΑ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να προσμετρήσει τον θεσμό έστω και με 
λιγότερους αγώνες. 
3.4 Αν πριν ή κατά την τέλεση ενός αγώνα που προσμετρά για την απονομή των τίτλων δεν τηρηθεί μία 
προϋπόθεση από αυτές που απαιτούνται για να προσμετρήσει ο αγώνας, η ΕΠΑ μπορεί, με αιτιολογημένη 
απόφαση της, να προσμετρήσει τον αγώνα αυτόν. Επίσης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να απονείμει 
τίτλο για τον οποίο δεν συμπληρώθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις απονομής του. 

 
 
APΘPO 4 - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΤΟΠΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ 
H ΕΠΑ μπορεί με απόφασή της να αλλάξει τις ημερομηνίες, τους τόπους τέλεσης και τους οργανωτές ενός ή 
περισσοτέρων από τους αγώνες που προσμετρούν για τα προκηρυγμένα έπαθλα ή να αντικαταστήσει ή να 
αφαιρέσει έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να 
ανακοινωθεί τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεση των αγώνων στους οποίους θα 
αναφέρεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ανακοίνωση της αλλαγής σε λιγότερες ημέρες. 
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APΘPO 5 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΕΩΝ 
5.1 Tα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στους τίτλους που προκηρύχθηκαν πρέπει να ανήκουν στις αντίστοιχες 
κατηγορίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον ισχύοντα ΓK, στους αντίστοιχους Τεχνικούς Κανονισμούς και στις 
εγκυκλίους της ΕΠΑ. 
Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά ένας αγώνας στους αντίστοιχους τίτλους πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον 
πέντε (5) για κάθε μία από τις κλάσεις για τα Crosscar, πέντε (5) αυτοκίνητα για τις Ομάδες Ν, Α, Ε, R και 
Ιστορικά. 
Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά μία κλάση θα πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα σε αυτή. Σε 
περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από 5, αλλά όχι λιγότερα από 3, τότε η κλάση λαμβάνεται υπόψη 
βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω: 
-   Στην περίπτωση των 4 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του 
τρίτου κοκ. 
-   Στην περίπτωση των 3 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου , ο δεύτερος του 
τέταρτου κοκ. 
5.2  Κατόπιν αιτήματος του οργανωτή η ΕΠΑ μπορεί να αποφασίσει τη μη τέλεση ενός αγώνα λόγω μικρού 
αριθμού συμμετοχών. 
 

APΘPO 6 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
6.1 Σύστημα βαθμολογίας για την απονομή των τίτλων Επάθλων 
Συντάσσεται πίνακας των κλάσεων των αυτοκινήτων που πρόκειται να βαθμολογηθούν. Στους αντίστοιχους 
τίτλους ελέγχονται οι όροι του Άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης και απονέμονται οι πιο κάτω βαθμοί. 
 

O πρώτος 25 βαθμούς 
O δεύτερος 18 ‘’ 
Ο τρίτος 15 ‘’ 
Ο τέταρτος 12 ‘’ 
Ο πέμπτος 10 ‘’ 
Ο έκτος  8 ‘’ 
Ο έβδομος  6 ‘’ 
Ο όγδοος  4 ‘’ 
Ο ένατος  2 ‘’ 
Ο δέκατος  1 βαθμό 

 
6.2 Νικητής κάθε τίτλου στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου είναι αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
σύνολο βαθμών. 
 
6.3 Ισοβαθμίες 
Για το Κύπελλο/Έπαθλο αγώνων ατομικής χρονομέτρησης συγκρίνονται τα αποτελέσματα στους μη 
προσμετρούμενους αγώνες. Αν υπάρχει μη προσμετρούμενος αγώνας για τον έναν από τους ισοβαθμούντες 
τότε η ισοβαθμία λύεται υπέρ αυτού.  
Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται τότε λαμβάνεται υπόψη η θέση που κατέλαβαν οι ισοβαθμούντες στον πρώτο κοινό 
αγώνα που συμμετείχαν.  
Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται τότε οι ισοβαθμούντες παίρνουν την ίδια θέση στον πίνακα κατάταξης ο δε επόμενος 
παίρνει τη μεθεπόμενη θέση 
 
6.4 Επίλυση ισοβαθμιών που προκύπτουν στη βαθμολογία κάθε αγώνα 
Στην περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία σε μία κλάση ενός αγώνα η οποία δεν έχει επιλυθεί με τα συστήματα 
επίλυσης ισοβαθμιών που εφαρμόζονται από τους Γενικούς ή Συμπληρωματικούς κανονισμούς του αγώνα, τότε 
οι ισοβαθμούντες βαθμολογούνται με τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που κατέλαβαν ο δε επόμενος 
βαθμολογείται με τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που επίσης θα καταλάμβανε εάν δεν υπήρχε η 
ισοβαθμία. Π.χ. 2 οδηγοί ισοβαθμούν στην 1η θέση, επομένως βαθμολογούνται με 25 βαθμούς, ο δε επόμενος 
βαθμολογείται με 18 βαθμούς. 
 
6.5 Oι αγωνιζόμενοι θα αναφέρονται μόνο μία φορά στον τελικό πίνακα βαθμολόγησης κάθε τίτλου με το 
μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών που τους απονέμεται σύμφωνα με το προαναφερόμενο σύστημα βαθμολογίας, 
αφού ληφθεί υπόψη στην προσμέτρηση ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός αγώνων για την απονομή κάθε 
τίτλου, (εφόσον υφίσταται τέτοιος περιορισμός). 
 
6.6 Ένας αγωνιζόμενος μπορεί κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού έτους να αλλάξει ομάδα ή κλάση οπότε το 
όνομά του θα αναφερθεί στους αντίστοιχους πίνακες βαθμολογίας των ομάδων ή κλάσεων στις οποίες 
συμμετείχε κατά τη διάρκεια του έτους και για τους αντίστοιχους αγώνες.  
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APΘPO 7 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
H ΕΠΑ ερμηνεύει σε κάθε περίπτωση, με απόφαση της, το κείμενο της παρούσας Προκήρυξης και διευκρινίζει 
τυχόν ασάφειες, ελλείψεις ή αντικρουόμενους όρους. Oι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ως αναπόσπαστα 
τμήματα της Προκήρυξης αυτής. 
 

APΘPO 8 - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Oι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων και οι Οργανωτές τους, αναφέρονται στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο του 
2020. Αλλαγές γίνονται ύστερα από έγκριση που χορηγεί η ΕΠΑ βάσει των άρθρων της παρούσας Προκήρυξης. 

 
APΘPO 9 - AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΔIAΔIKAΣIA AΠONOMHΣ 
 
• Στους πρώτους νικητές των τίτλων των Επάθλων απονέμονται Έπαθλα με χαραγμένα το όνομα του 

βραβευόμενου, τον τίτλο και τη χρονολογία. 
• Στους 2ους και 3ους κατά σειρά επιτυχίας των Επάθλων απονέμονται Μετάλλια. 
 

APΘPO 10 - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
H παρουσία των Νικητών των διαφόρων τίτλων στην τελετή της απονομής, προκειμένου να παραληφθούν τα 
έπαθλα και τα μετάλλια, είναι υποχρεωτική διαφορετικά ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ. 
 
H παραλαβή των επάθλων και μεταλλίων δι’ αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη αιτιολόγηση και 
με καθορισμό του προσώπου που θα εκπροσωπήσει τον νικητή του τίτλου, εφόσον όμως γνωστοποιηθεί στην 
ΕΠΑ τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τελετή της απονομής. 
 
Σημείωση: Εάν η παραλαβή των κυπέλλων γίνει σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, διευκρινίζεται ότι ο 
αντιπρόσωπος θα παραλαμβάνει τα κύπελλα μετά το τέλος της απονομής του συγκεκριμένου θεσμού και χωρίς να 
ανέβει στη σκηνή της απονομής των κυπέλλων. 
 

APΘPO 11 - TITΛOI ΑΓΩΝΩΝ 
‘ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 2021’ 
 
Για την απονομή των τίτλων της Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης 2021, θα διεξαχθούν οι πέντε (5) αγώνες 
που αναφέρονται παρακάτω: 
 

1
ος  

ΑΓΩΝΑΣ   08 - 09       Μαΐου             Dirt Dark -Πάτρα   
2

ος
 ΑΓΩΝΑΣ  03 – 04      Ιουλίου      Γρύλος- Ηλεία     

3
ος 

ΑΓΩΝΑΣ  04 - 05      Σεπτεμβρίου     Χαλκίδα           
4

ος
 ΑΓΩΝΑΣ                     06 - 07      Οκτωβρίου              Ιαβέρης  PARK    

5
ος

 ΑΓΩΝΑΣ                     06 - 07      Νοεμβρίου                Διαδρόμιο         
 

*Τα Σωματεία θα ανακοινωθούν 
 
11.1 Για να απονεμηθούν οι τίτλοι θα πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν  οι τέσσερις (4) από τους πέντε (5) 

αγώνες.  
11.2 Για κάθε αγωνιζόμενο θα υπολογισθούν κατά μέγιστο οι τέσσερις (4) από τους πέντε (5) αγώνες που θα 

του εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Σε περίπτωση που διεξαχθούν τέσσερις (4) 
αγώνες, θα προσμετρήσουν και οι τέσσερις (4). 

11.3 Για να καταταγούν οι αγωνιζόμενοι στην τελική βαθμολογία πρέπει να έχουν εκκινήσει τουλάχιστον σε 
τρεις (3) αγώνες. 

 
APΘPO 12 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Τα Αθλητικά Σωματεία, μπορούν να διοργανώσουν αγώνες εκτός ημερολογίου εφόσον τηρούν όλες τις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην ΕΠΑ τουλάχιστον 90 μέρες πριν από τον 
κάθε αγώνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
13.1 Στους Εθνικούς αγώνες του 2021 μπορούν να συμμετέχουν Οδηγοί κάτοχοι Δελτίου Αθλητού 
της ΟΜΑΕ ή αγωνιστικής αδείας ξένου κράτους.  
 
Σε όλους τους αγώνες των διαφόρων Τίτλων που αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη, οι Διαγωνιζόμενοι 
και Οδηγοί που είναι κάτοχοι ξένων Δελτίων Αθλητών, (ή Αγωνιστικών Αδειών σε περίπτωση διαγωνιζομένων 
οι οποίοι δεν είναι Αθλητές), θα μπορούν να πάρουν βαθμούς στην κατάταξη των εν λόγω Τίτλων. Στην 
απονομή των βαθμών στην κατάταξη των εν λόγω Τίτλων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι Διαγωνιζόμενοι 
και Οδηγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι ξένων Δελτίων Αθλητών. 
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13.2 Η συμμετοχή των αγωνιζομένων είναι ελεύθερη στα διάφορα είδη αγώνων με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι ειδικοί όροι ηλικιών και αδειών.  

 

13.3 Ειδικότερα:  ένα όχημα της κατηγορίας των 600 κυβικών εκατοστών μπορεί να δηλωθεί και στην 

κατηγορία OPEN,  μόνον εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

-  Έχει δηλωθεί στον ίδιο αγώνα στην κατηγορία έως 600 κ.ε. με άλλο οδηγό (ντουμπλάρισμα) 
-  Είναι σύμφωνο με τα βάρη της κατηγορίας OPEN, όπως αυτά ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό  
 

ΑΡΘΡΟ 14  -  ΛΟΙΠΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Γενικός Κανονισμός Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης 2021 καθώς και το Πρόγραμμα των Αγώνων 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης.  
 
H παρούσα Προκήρυξη του Αθλήματος αγώνων Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης 2021 ψηφίσθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε την 
18/03/2021. 


