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ΣΕΥΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΓΩΝΩΝ MEGA FOUR 4x4 & WILD TERRAIN 2022 

 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ 

Τπελζπκίδεηαη όηη:  

• Η ηζρύο ησλ ηερληθώλ θαλνληζκώλ νξίδεηαη από ηνλ θαλνληζκό κεγαιύηεξεο ηζρύνο πξνο ηνλ 

θαλνληζκό κηθξόηεξεο ηζρύνο όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκό «TΔΥΝΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΔΚΣΟ ΓΡΟΜΟΤ 2022» 

• Δθηόο θαη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, όινη νη ηερληθνί θαλνληζκνί έρνπλ ηε ινγηθή:  

όηι δεν επιηπέπεηαι ζαθώρ, απαγοπεύεηαι. 
 

 

 

Οη αγώλεο MEGA4 δέρνληαη ζπκκεηνρέο απηνθηλήησλ εθηόο δξόκνπ, κε άδεηα θπθινθνξίαο 

απηνθηλήηνπ ή αγσληζηηθέο πηλαθίδεο (αλάινγα ηελ νκάδα). 

Απηά ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηεηξάηξνρα θαη λα δηαζέηνπλ θίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο 

ηξνρνύο, κόληκε ή θαη’ επηινγή. 

  

Ο νξγαλσηήο, κπνξεί λα ειέγμεη ηελ λνκηκόηεηα ησλ νρεκάησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

Ορήκαηα πνπ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο νκάδα πνπ έρεη δειώζεη ν 

δηαγσληδόκελνο / ζπκκεηέρσλ, ζα απνθιείνληαη από ην ζπγθεθξηκέλν αγώλα κε ελδερόκελε 

πεξαηηέξσ ηηκσξία από ηελ ΟΜΑΔ/ΔΠΑ. 

 

Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ πιεξώκαηνο λα επηδείμεη ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο θαη ζηειέρε ηνπ αγώλα όηη 

ην όρεκα ηνπ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

 

 
 

2.1 Εθεδπικοί ηποσοί 
Σα νρήκαηα επηηξέπεηαη λα θέξνπλ εθεδξηθό ηξνρό (ξεδέξβα). Απηόο πξέπεη λα είλαη ίδηαο 

δηακέηξνπ κε ηνπο ππόινηπνπο ηξνρνύο ηνπ νρήκαηνο θαη ζηαζεξά αζθαιηζκέλνο κε βάζεηο πνπ λα 

αληέρνπλ επηηαρύλζεηο ηνπιάρηζηνλ 25g. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεκείσλ πξόζδεζεο/ζηεξέσζεο 

ζηνλ ζάιακν. Αλ ην όρεκα παξνπζηαζηεί ζηελ εθθίλεζε κίαο εηδηθήο δηαδξνκήο ρσξίο εθεδξηθό 

ηξνρό, απαγνξεύεηαη ζην πιήξσκα λα θέξεη εθεδξηθό ηξνρό από ην service ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εηδηθήο 

 
2.2 Επγάηηρ /ιμάνηερ / ναςηικά κλειδιά / ηποσαλία 
2.2.1 Γενικά 

Η ύπαξμε εξγάηε ζην όρεκα δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ θαηεγνξία ENTRY αιιά είλαη 

ππνρξεσηηθή ζηηο θαηεγνξίεο WT. Απηόο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζε βάζε πνπ λα κελ έρεη νμείεο αθκέο ή γσλίεο πνπ λα επηθέξνπλ 

ζέκαηα αζθαιείαο γηα ην πιήξσκα θαη ζεαηέο θαη ην ζώκα ηνπ εξγάηε πξέπεη λα είλαη εληόο ηεο 

πεξηκέηξνπ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

2.2.2 Προϋποθέζεις λειηοσργίας 

Οη εξγάηεο πξέπεη λα έρνπλ θξέλν αζθαιείαο/αληεπηζηξνθήο ην νπνίν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα. 
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Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθνί θαη ην ζπξκαηόζρνηλν / ζρνηλί ζε θαιή 

θαηάζηαζε ζηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο θαη θάζε εηδηθήο δνθηκαζίαο, ρσξίο λα είλαη ζε θαλέλα 

ζεκείν θνκκέλα. 

 

ηνπο εξγάηεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κόλν αηζάιηλν ζπξκαηόζρνηλν ή εηδηθό ζπλζεηηθό ζρνηλί 

εξγαηώλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ην όξην ηνπ λα είλαη ην πξνβιεπόκελν ή κεγαιύηεξν από 

ηελ ειθηηθή δύλακε ηνπ εξγάηε.  

 

Σν κήθνο ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ / ζρνηληνύ ζα πξέπεη λα είλαη θαη΄ ειάρηζην είθνζη (20) κέηξα, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα.  ε πεξίπησζε θζνξάο/θνπήο δελ επηηξέπεηαη ε επηζθεπή ηνπ θαη 

ην όρεκα κπνξεί λα ζπλερίζεη κόλν εθόζνλ ην αληηθαηαζηήζεη (ιακβάλνληαο όιεο ηηο ηπρόλ 

πξνβιεπόκελεο πνηλέο παξάθακςεο κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ).   

 

ηελ άθξε ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ / ζρνηληνύ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληνηε γάληδνο ν νπνίνο 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ζα πξέπεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα λα έρεη αζθάιεηα αληεπηζηξνθήο ζε 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε (δελ επηηξέπεηαη ζε όρεκα λα ζπλερίδεη ηνλ αγώλα κε αλνηθηό γάληδν ή 

ρσξίο απηόλ). 

 

Καηά ηε ρξήζε εξγάηε ην πιήξσκα ζα πξέπεη λα θνξάεη γάληηα θαη αλ ν εξγάηεο θέξεη 

ζπξκαηόζρνηλν  ζα πξέπεη ζε απηό λα ππάξρεη ηνπνζεηεκέλε εηδηθή «θνπβέξηα αζθαιείαο». 

 

2.2.3 Αζθάλεια καηά ηη μη τρήζη ηοσ εργάηη 

Σν ζπξκαηόζρνηλν / ζρνηλί ηνπ εξγάηε ζα πξέπεη πάληα λα είλαη καδεκέλν ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζην 

ηύκπαλν πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ αξρή θάζε εηδηθήο δνθηκαζίαο θαη απαγνξεύεηαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ θακπίλα, θάζε θνξά πνπ ην όρεκα θηλείηαη ρσξίο ηε 

βνήζεηα ηνπ εξγάηε. 

 

2.2.4 Ιμάνηες 

Μόλν νη ηκάληεο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ αξρηθό Σ.Δ. επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Με ηήξεζε ηνπ αλσηέξσ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ. Οη ηκάληεο ζα πξέπεη 

λα θέξνπλ εηηθέηα πηζηνπνίεζεο αληνρήο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο (ε νπνία λα βξίζθεηαη ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε) θαη λα κελ έρνπλ θζνξέο. Όινο ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα είλαη  ζηαζεξά 

αζθαιηζκέλνο κε βάζεηο πνπ λα αληέρνπλ επηηαρύλζεηο ηνπιάρηζηνλ 25g. 

 

Η ειάρηζηε επηηξεπόκελε αληνρή ζξαύζεο είλαη νθηώ (8) ηόλνη.  

 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ 

Οη πηζηνπνηεκέλνη ηκάληεο έιμεο γηα ρξήζε κε νρήκαηα αλαθέξνπλ ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο 
ην όξην ζξαύζεο.  

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ αγσληδνκέλσλ γίλνληαη δεθηνί θαη πηζηνπνηεκέλνη ηκάληεο αλάξηεζεο 
νη νπνίνη αλαθέξνπλ ζπλήζσο ην WLL (Working Load Limit) ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 
αλάξηεζε θνξηίνπ. Οη ηκάληεο απηνί ζην ηακπειάθη πηζηνπνίεζεο αλαθέξνπλ θαη ηνλ 
ζπληειεζηή αζθαιείαο πνπ είλαη πνιιαπιάζηνο.  

Π.Υ. Ικάληαο κε WLL 2 ηόλνπο αλαθέξεη ζπληειεζηή αζθαιείαο 7:1. Σν ζεσξνύκελν όξην 
ζξαύζεο πξνθύπηεη από ηνλ ππνινγηζκό:  2 ηόλνη X 7 = 14 ηόλνη.  

ε πεξίπησζε ρξήζεο ηκαληώλ αλάξηεζεο, ην WLL δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 2 
ηόλσλ. 
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Οη ηκάληεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξκαηίδνπλ ζε ζειηά. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηκάλησλ πνπ 

ηεξκαηίδνπλ ζε νπνηνδήπνηε ελζσκαησκέλν / ξακκέλν εμάξηεκα.  

 

2.2.5 Νασηικά κλειδιά και ηροταλία 

Μόλν ηα λαπηηθά θιεηδηά πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ Σ.Δ. επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Με ηήξεζε ηνπ αλσηέξσ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Σα λαπηηθά θιεηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ηύπνπ Ω θαη λα θέξνπλ αλάγιπθε πηζηνπνίεζε ειάρηζηνπ 

πάρνπο ¾ inch. 

Μηα ηξνραιία πηζηνπνηεκέλα αληίζηνηρε κε ηελ ειθηηθή δύλακε ηνπ εξγάηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζην όρεκα.  Όινο ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα είλαη  ζηαζεξά αζθαιηζκέλνο κε βάζεηο πνπ λα αληέρνπλ 

επηηαρύλζεηο ηνπιάρηζηνλ 25g. 

 

2.3 Δακηύλιορ για πςμούλκηζη 
Βιέπε J 283.10 

 
2.4 Παπάθςπα 
2.4.1 Ομάδα Entry 

Σα παξάζπξα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα ρξήζε δξόκνπ. αλ απόδεημε ηζρύνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά. Σν παξκπξίδ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη από γπαιί ζε θύιια 

(laminated).  

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζθέινπο ζπάζεη ην εκπξόζζην παξκπξίδ, είλαη 

ππνρξεσηηθή η αλλαγή ηοσ πριν ηην επόμενη εκκίνηζη ή ε αθαίξεζή ηνπ θαη λα ηεξείηαη ε παξ. 

4.2 ηνπ παξόληνο.  

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε εξγαιείνπ ζξαύζεο θξπζηάιισλ ζην όρεκα ζε ζεκείν άκεζα 

πξνζβάζηκν θαη από ηα δύν κέιε ηνπ πιεξώκαηνο. 

 
2.4.2 Ομάδα WT-37, WT-40 και WT-Open 

Σα παξάζπξα (πιατλά / εκπξόζζην / νπίζζην) κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ 

 

2.4.3 ε θακία νκάδα δελ επηηξέπεηαη ε ύπαξμε κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο ζηα ζεκεία ησλ παξαζύξσλ. 

 

2.5 Δίσηςα πποζηαζίαρ 
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε αλαγλσξηζκέλσλ (FIA/SFI) δηρηπώλ αζθαιείαο γηα 

όιεο ηηο νκάδεο. 

Σα δίθηπα ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ επαξθώο  όιν ην ειεύζεξν πιεπξηθό άλνηγκα θαη από ην πιάη 

πξέπεη λα θαίλνληαη όηη θηάλνπλ από ην θέληξν ηνπ ηηκνληνύ κέρξη ην πίζσ κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο 

ηεο πιεπξάο εθείλεο. 

Σα δίθηπα απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο θάζε θνξά πνπ ην όρεκα θηλείηαη θαη ην 

αληίζηνηρν κέινο ηνπ πιεξώκαηνο βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ είηε ζην 

πιαίζην ησλ ζπξώλ ή ζην θελό κεηαμύ ηνπ πάλσ ηκήκαηνο κε ην πιατλό ηκήκα ηνπ θισβνύ 

αζθαιείαο.  

Η εγθαηάζηαζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη κε έλα κεραληζκό γξήγνξεο απαζθάιηζεο ζην ρακειόηεξν 

ηκήκα ηνπο. Η ρξήζε ζηεξίμεσλ ηύπνπ “θιηπ” ζπληζηάηαη. Η ζηήξημε ησλ δηρηπώλ ζην πάλσ κέξνο 

ηνπο πξέπεη λα είλαη αθαηξνύκελε ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

βγεη άκεζα ην πιήξσκα, ζα πξέπεη όκσο λα είλαη θιεηζηά θάζε θνξά πνπ ην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ, πξηλ ην όρεκα θηλεζεί.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πιεπξηθό άλνηγκα είλαη κεγαιύηεξν από ηα ζπλήζε κεγέζε ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ (FIA/SFI) δηρηύσλ πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην ηόηε κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε αλαγλσξηζκέλα δίρηπα κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Διάρηζην πιάηνο ηκάληα: 19 ρηι. 
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Διάρηζηε δηάζηαζε ηεηξαγώλνπ: 25x25 ρηι. 

Μέγηζηε δηάζηαζε ηεηξαγώλνπ: 60x60 ρηι 
 

2.6 Σηεπεώζειρ αζθαλείαρ για παπμππίζ 
Σέηνηεο ζηεξεώζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ειεύζεξα.  

 

Σα απηνθίλεηα ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο θαη θιάζεηο: 

 

3 ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΚΛΑΕΙ 
 
3.1 Ομάδα Entry 
Απηνθίλεηα ηεηξάηξνρα κε θίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο, κόληκε ή θαη’ επηινγή.  

ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ε ζπκκεηνρή νρεκάησλ ηα νπνία ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

κε ηε κηθξόηεξε πηζαλή εμσηεξηθή δεκηά. 

Δπηηξέπνληαη νη ζπκκεηνρέο ζε νρήκαηα κε άδεηα θπθινθνξίαο θαη ΚΣΔΟ θαζώο θαη ζε νρήκαηα 

κε αγσληζηηθέο πηλαθίδεο. Σα απηνθίλεηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ κέγηζην κηθηό βάξνο έσο 3.5 

ηόλνπο. 

  
 

3.1.1 Ομάδα Entry Normal 
 
Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο Entry κε δηάκεηξν ειαζηηθώλ έσο ηξηάληα δύν (32) ίληζεο ή 235-85-16, 

265-75-16, 265-70-17 ζην κεηξηθό ζύζηεκα, ρσξίο αιιαγέο ζην κεηαμόλην θαη ζηηο ζέζεηο ησλ 

εξγνζηαζηαθώλ ζεκείσλ ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο. 

 

3.1.1.1 Ανάρηηζη – ύζηημα διεύθσνζης - Μεηάδοζη 

 

Ο ηύπνο ηεο αλάξηεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο θαη ηεο κεηάδνζεο πξέπεη λα είλαη ν 

εξγνζηαζηαθόο. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζηαθώλ εμαξηεκάησλ κε βειηησκέλα, 

εθόζνλ δελ αιιάδεη ν ηύπνο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζεκεία ζηήξημεο. Δπηηξέπεηαη ε ελίζρπζε 

ησλ βάζεσλ ηεο αλάξηεζεο, ζηελ εξγνζηαζηαθή ζέζε. 

 

3.1.1.2 Κινηηήρας 

Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη απηόο πνπ αλαθέξεη ε άδεηα θπθινθνξίαο. ε πεξίπησζε αιιαγήο 

θηλεηήξα του ιδίου καταςκευαςτι από άλλο μοντζλο (όχι turbo βενηίνθ), αρκεί τα ςθμεία 
ςτιριξθσ ςτο αμάξωμα να παραμείνουν τα ίδια θαη ην όρεκα λα εθδώζεη ΓΣΣ θαη αγσληζηηθέο 

πηλαθίδεο. 

 

3.1.1.3 Πλαίζιο – πόρηες – καπό – ζύζηημα θωηιζμού - εμθάνιζη 

Σα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ απηνύζην ην ακάμσκα θαη ηα παξάζπξα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλ 

ην όρεκα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε δηαηξνύκελεο (κηζέο) πόξηεο, απηέο γίλνληαη δεθηέο κόλν σο 

ζύλνιν καδί κε ην άλσ πιαίζηό ηνπο θαη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα θέξνπλ δίρηπα πξνζηαζίαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.5 ηνπ παξόληνο. 

Σν ζύζηεκα θσηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ ζηελ ρώξα γηα 

ρξήζε δξόκνπ. 

 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε επηπιένλ κέζσλ θσηηζκνύ. 

 

Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνθπιαθηήξσλ κε άιινπο. Οη λένη πξνθπιαθηήξεο πξέπεη λα 

κελ έρνπλ γσλίεο ή αηρκέο θαη λα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο γσλίεο ηνπ νρήκαηνο. 
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Σα θηεξά ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξόζζεηα πιαζηηθά πιάηνπο έσο 15cm έθαζην, ζα πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ ηνπο ηξνρνύο ζε κηα γσλία ηνπιάρηζηνλ 60 κνηξώλ. 

 

Δπηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ rock sliders θαη πνδηέο πξνζηαζίαο. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε 

δηακόξθσζε αιιά όρη ε νιηθή αθαίξεζε ησλ θηεξώλ θαη ησλ ζόισλ με μοναδικό ςκοπό τθν 
ελεφκερθ λειτουργία των τροχών, ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ (όρη κεηαιιηθώλ) θξπδηώλ θηεξώλ, ην 

snorkel θαη ε  ζράξα νξνθήο. 

 

Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε άιιε επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζην εξγνζηαζηαθό ακάμσκα.  

 

Ο ζθνπόο απηώλ ησλ πεξηνξηζκώλ είλαη λα δηαηεξεζεί ν εηζαγσγηθόο θαη εθδξνκηθόο ραξαθηήξαο 

ηεο θαηεγνξίαο Entry Normal. 

 

3.1.1.4 Οπιζθοπαραηήρηζη – καθρέπηες 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ 

 

3.1.1.5 Λαζπωηήρες 

Τπνρξεσηηθνί ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο. Δπηηξέπνληαη νη εξγνζηαζηαθνί ή άιινη αγσληζηηθήο ρξήζεο 

ζύκθσλα κε ην J 283.17. 

 

 

3.1.2 Ομάδα Entry Open 
 

Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο Entry κε δηάκεηξν ειαζηηθώλ έσο ηξηάληα πέληε (35) ίληζεο ή 315-75-16 

εώο 315-60-20 ζην κεηξηθό ζύζηεκα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα πιατλά ηνπ 

ειαζηηθνύ ή ηα 90 εθαηνζηά ζε πξαγκαηηθή κέηξεζε κε πίεζε 1bar, γηα ηα ειαζηηθά αλαγόκσζεο 

όπνπ ε αλαγξαθόκελε δηάζηαζε δελ ζπκθσλεί κε ηελ πξαγκαηηθή. 

 

3.1.2.1 Γενική περιγραθή 

ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο είλαη ε ζπκκεηνρή βειηησκέλσλ αιιά όρη αγσληζηηθώλ  

νρεκάησλ. 

 

ηελ θαηεγνξία Entry Open δελ επηηξέπνληαη νη άμνλεο portal, ηα ζπζηήκαηα δηεύζπλζεο full 

hydro, ηα ελεξγά (πδξαπιηθά) bump stops θαη ε ηεηξαδηεύζπλζε, ελώ ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα 

έρνπλ κόλνλ έλα ακνξηηζέξ αλά ηξνρό. Η κέγηζηε δηαδξνκή ησλ ακνξηηζέξ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηηο 12 ίληζεο (305mm) θαη ε δηάκεηξνο ηνπ θύξηνπ ζαιάκνπ ησλ ακνξηηζέξ ηηο 2 ίληζεο 

(51mm).  

 

Ο ηύπνο ησλ ακνξηηζέξ είλαη ειεύζεξνο, θαζώο επίζεο θαη όιεο νη ππόινηπεο βειηηώζεηο θαη 

αιιαγέο ζην ζύζηεκα κεηάδνζεο, ην κεηαμόλην θαη ηελ αλάξηεζε. 

 

3.1.2.2 Κινηηήρας 

Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη απηόο πνπ αλαθέξεη ε άδεηα θπθινθνξίαο. ε πεξίπησζε αιιαγήο 

θηλεηήξα του ιδίου καταςκευαςτι από άλλο μοντζλο (όχι turbo βενηίνθ) αρκεί τα ςθμεία ςτιριξθσ 
ςτο αμάξωμα να παραμείνουν τα ίδια και το όχθμα να εθδώζεη ΓΣΣ θαη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο. 

 

3.1.2.3 Πλαίζιο – πόρηες – καπό – ζύζηημα θωηιζμού - εμθάνιζη 

Σα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ θαπό, παξκπξίδ, πόξηεο θαη παξάζπξα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αλ 

ην όρεκα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κε δηαηξνύκελεο (κηζέο) πόξηεο, απηέο γίλνληαη δεθηέο κόλν σο 
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ζύλνιν καδί κε ην άλσ πιαίζηό ηνπο θαη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα θέξνπλ δίρηπα πξνζηαζίαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.5 ηνπ παξόληνο. 

 

Σν ζύζηεκα θσηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ ζηελ ρώξα γηα 

ρξήζε δξόκνπ. 

 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε επηπιένλ κέζσλ θσηηζκνύ. 

 

Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνθπιαθηήξσλ κε άιινπο. Οη λένη πξνθπιαθηήξεο πξέπεη λα 

κελ έρνπλ γσλίεο ή αηρκέο. 

 

Σα θηεξά ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξόζζεηα πιαζηηθά πιάηνπο έσο 15cm έθαζην ζα πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ ηνπο ηξνρνύο ζε κηα γσλία ηνπιάρηζηνλ 60 κνηξώλ. 

 

Δπηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ rock sliders θαη πνδηέο πξνζηαζίαο. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε 

δηακόξθσζε αιιά όρη ε νιηθή αθαίξεζε ησλ θηεξώλ θαη ησλ ζόισλ με ςκοπό τθν ελεφκερθ 
λειτουργία των τροχών, ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ (όρη κεηαιιηθώλ) θξπδηώλ θηεξώλ ώζηε νη 

ηξνρνί λα παξακέλνπλ θαιπκκέλνη,  ην snorkel θαη ε  ζράξα νξνθήο. 

Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε άιιε επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ζην εξγνζηαζηαθό ακάμσκα.  

 

Απηνθίλεηα  κε ζσιελσηά ηκήκαηα όπσο θηεξά θαη απηνθίλεηα ζηα νπνία έρεη αθαηξεζεί κέξνο 

ηνπ εξγνζηαζηαθνύ ακαμώκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα δηαγσληζηνύλ ζηελ θαηεγνξία Entry Open θαη 

ζα δηαγσλίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο WT, εθόζνλ είλαη ζύλλνκα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπο. 

 

Ο ζθνπόο απηώλ ησλ πεξηνξηζκώλ είλαη λα απνηξαπεί ν αζέκηηνο αληαγσληζκόο εληόο ηεο 

θαηεγνξίαο Entry Open, από απηνθίλεηα κε αγσληζηηθέο κεηαηξνπέο θαη βειηηώζεηο ζην ακάμσκα 

θαη ηελ αλάξηεζε. 

 

3.1.2.4 Οπιζθοπαραηήρηζη – καθρέπηες 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ 

 

3.1.2.5 Λαζπωηήρες 

Τπνρξεσηηθνί ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο. Δπηηξέπνληαη νη εξγνζηαζηαθνί ή άιινη αγσληζηηθήο ρξήζεο 

ζύκθσλα κε ην J 283.17. 
 

3.2 Ομάδα WT-37 
Απηνθίλεηα ηεηξάηξνρα κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο, κόληκε ή θαη’ επηινγή κε κέγηζηε 

δηάκεηξν ειαζηηθώλ ηξηάληα επηά (37) ίληζεο (ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 

πιατλά ηνπ ειαζηηθνύ). Σα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ΓΣΣ. 

Γελ επηηξέπνληαη άθξα Portal. 

 

3.3 Ομάδα WT-40 
Απηνθίλεηα ηεηξάηξνρα κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο, κόληκε ή θαη’ επηινγή κε κέγηζηε 

δηάκεηξν ειαζηηθώλ ζαξάληα (40) ίληζεο (ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα πιατλά 

ηνπ ειαζηηθνύ). ηελ νκάδα απηή επηηξέπνληαη νρήκαηα πνπ θέξνπλ portal άμνλεο. Σα απηνθίλεηα 

ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ΓΣΣ. 

 

3.4 Ομάδα WT-OPEN 
Απηνθίλεηα ηεηξάηξνρα κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο, κόληκε ή θαη’ επηινγή κε ειάρηζηε 

δηάκεηξν ειαζηηθώλ ζαξάληα (40) ίληζεο (ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα πιατλά  
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ηνπ ειαζηηθνύ).  ηελ νκάδα απηή επηηξέπνληαη νρήκαηα πνπ θέξνπλ portal άμνλεο θαη 

ηεηξαδηεύζπλζε. Σα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ΓΣΣ. 

Δπηηξέπεηαη νπνηνπδήπνηε είδνπο ππεξζπκπηεζηήο/ζηξνβπινζπκπηεζηήο ζε απηή ηελ νκάδα, ζε 

ςυγκεκριμζνα νρήκαηα πνπ έρνπλ εθδώζεη ΓΣΣ έσο θαη 28/2/2022. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη 

ην όρεκα λα θέξεη επηπιένλ θαη ζύκθσλα κε ην J 283, εγθαηεζηεκέλε ππξόζβεζε. 

 
 

3.5 Ομάδα SSV / UTV 
Σεηξαθίλεηα νρήκαηα ζύκθσλα κε ηνλ ηερληθό θαλνληζκό ηεο ΟΜΑΕ γηα SSV/UTV ηα 
νπνία δηαζέηνπλ ΔΣΣ. 

 

4. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 
4.1 Ζώνερ αζθαλείαρ και καθίζμαηα 
Ομάδα Entry 

Δθόζνλ δηαηεξεζεί ην αξρηθό θάζηζκα ηνπ θαηαζθεπαζηή νη δώλεο κπνξνύλ λα είλαη απηέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Σα θαζίζκαηα ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ πξνζθέθαιν (εθ θαηαζθεπήο) θαη θαη’ ειάρηζην ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ δώλεο ηξηώλ ζεκείσλ.   

 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε θαζηζκάησλ ηύπνπ κπάθεη, ζσζηά ζηεξεσκέλσλ ζηηο εξγνζηαζηαθέο βάζεηο, 

αιιά όρη απαξαίηεηα αλαγλσξηζκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ θαζίζκαηα κπάθεη ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαη από ηηο αληίζηνηρεο δώλεο αζθαιείαο (ηεζζάξσλ ή πεξηζζνηέξσλ 

ζεκείσλ), ζσζηά ζηεξεσκέλσλ (βι. J 283.6) αιιά όρη απαξαίηεηα αλαγλσξηζκέλσλ. 

 

Ομάδες WT-37, WT-40 και WT-Open 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε αλαγλσξηζκέλσλ δσλώλ αζθαιείαο FIA ή SFI ζύκθσλα κε ην J 

283.6 θαη αληίζηνηρσλ θαζηζκάησλ ζύκθσλα κε ην J 283.20. 

 

4.2 Κπάνη και ένδςζη 
Σα θξάλε πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλα θαη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε πηζηνπνίεζεο θαηά έλα 

ηνπιάρηζηνλ από ηα αθόινπζα πξσηόθνιια απηνθηλήηνπ: FIA 8860-2004, FIA 8860-2010, FIA 

8859-2015 FIA 8860-2015, Snell SA2010, Snell SAH2010, Snell SA2015, Snell EA2016, Snell 

SA2020, Snell M2010 ή κνηνζπθιέηαο: DOT FMVSS 218, ECE 22.05.  

ηα νρήκαηα ρσξίο εκπξόζζην παξκπξίδ ηα θξάλε ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη Full Face κε 

δειαηίλα ή γπαιηά κνηνθξόο αλάινγα κε ηνλ  ηύπν ηνπ θξάλνπο θαη όρη Open Face.  

 

ηα νρήκαηα κε εκπξόζζην παξκπξίδ, αλ απηό ζπάζεη κέζα ζηε δηαδξνκή, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ρξήζε Full Face θξάλνπο κε δειαηίλα ή γπαιηά κνηνθξόο ή Open Face θξάλνπο κε ηελ ρξήζε 

γπαιηώλ κνηνθξόο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδξνκήο. 

 

ηα νρήκαηα ρσξίο εκπξόζζην παξκπξίδ είλαη ππνρξεσηηθή ε έλδπζε ηνπ πιεξώκαηνο με γάληηα 

θαη κε νιόζσκε αγσληζηηθή θόξκα θαηά ηα πξόηππα FIA / SFI ή κε νιόζσκε θόξκα κεραληθνύ, 

θόξκα  Kart ή νιόθιεξε ζηνιή γηα κνηνθξόο. 

 

ε όια ηα νρήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή ε έλδπζε με μπλουηάκι με γιακά,  κε καθξύ παληειόλη ή 

θόξκα θαη ε ρξήζε παπνπηζηώλ θιεηζηνύ ηύπνπ. 
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4.3 Τοξύλιο αζθάλειαρ (rollbar) και κλωβόρ αζθαλείαρ (RollCage) 
ε πεξίπησζε ρξήζεο εζσηεξηθνύ θισβνύ αζθάιεηαο, είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε αθξώδνπο 

πιηθνύ ή άιινπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηα ζεκεία επαθήο ησλ θξαλώλ ηνπ πιεξώκαηνο κε 

ηνλ θισβό αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ην J 283.8.3.5 

 

 

 

Ομάδα Entry 

ηα απηνθίλεηα κε εξγνζηαζηαθή, ζηαζεξή θιεηζηή κεηαιιηθή θακπίλα ζπλίζηαηαη αιιά δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε θύξηνπ ηνμύιηνπ αζθαιείαο ή θισβνύ αζθαιείαο. Σα cabrio 

απηνθίλεηα ππνρξενύληαη λα θέξνπλ θύξην ηνμύιην αζθαιείαο, εξγνζηαζηαθό ή πξόζζεην, κε 

αληηζηήξημε ζύκθσλε κε ην J 283 ςελίδα 20 ςχιμα 253 GR1θαη κεηαιιηθό πάλει 

πξνζηαζίαο θαιπκκέλν εζσηεξηθά κε αθξώδεο πιηθό ή ηκήκα ζθιεξήο νξνθήο ςε άριςτθ 
κατάςταςθ (hard top) πνπ λα θαιύπηεη ζε θάηνςε ηνλ ρώξν ηνπ πιεξώκαηνο.  

Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα από ηνλ Οξγαλσηή γηα ηνλ ρεδηαζκό ηεο 

δηαδξνκήο  θαη έιεγρνο από ηνλ Αιπηάξρε πξηλ ηνλ Αγώλα ζύκθσλα κε ηνλ Γελ. Καλνληζκό 

MEGA 4. 

 

Ομάδες WT-37, WT-40 και WT-Open 

Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα θέξνπλ κεηαιιηθό πάλει πξνζηαζίαο ζηελ νξνθή πνπ λα 

θαιύπηεη ζε θάηνςε ηνλ ρώξν ηνπ πιεξώκαηνο. 

Σα απηνθίλεηα πνπ δελ έρνπλ θισβό αζθαιείαο εθ θαηαζθεπήο, ππνρξενύληαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ θισβό αζθάιεηαο ζύκθσλν κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό.  

Για όλες ηις Ομάδες 

Γίλνληαη απνδεθηά ηνμύιηα / θισβνί ή ζπκπιεξσκαηηθά εκπξόζζηα ηνμύιηα πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ ηα εξγνζηαζηαθά ώζηε λα γίλνπλ θισβνί, ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν όρεκα, εθόζνλ απηά πσινύληαη επξέσο ζην ιηαληθό εκπόξην 

(όρη επί παξαγγειία). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

επίζεκα έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή (νδεγίεο εγθαηάζηαζεο) όπνπ ζαθώο ζα αλαθέξεηαη 

θαη ζα θαίλεηαη κε ζρήκαηα όηη ην ζπγθεθξηκέλν ηνμύιην / θισβόο πξννξίδεηαη γηα 

εγθαηάζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν όρεκα. ε όια ηα απηνθίλεηα, αθόκα θαη αλ έρνπλ εμ 

αξρήο θισβό αζθάιεηαο επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ ηνπνζέηεζε θισβνύ αζθάιεηαο 

ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό. 

 

 
4.3.1.1 Μοπθή κλωβού για οσήμαηα με αςηοθεπόμενο πλαίζιο. 

Σα απηνθίλεηα κε απηνθεξόκελν πιαίζην πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ εζσηεξηθό θισβό 

αζθαιείαο κε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη'ειάρηζην όπσο απηέο νξίδνληαη από ην άξζξν  J283.8.  

ηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο ζσιελσηνύ από ην εμσηεξηθό ή θαηαζθεπήο ζσιελσηνύ ζηελ Διιάδα, 

απηό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ππεύζπλε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηελ 

βεβαίσζε κεραλνιόγνπ κεραληθνύ Παξάξηεκα 1 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.  

 

 

4.3.1.2 Μοπθή κλωβού αζθαλείαρ για οσήμαηα με ξεσωπιζηό ζαζί ηύπος ζκάλαρ. 

Σα νρήκαηα πνπ θέξνπλ ζαζί ηύπνπ ζθάιαο ππνρξενύληαη λα εδξάδνπλ ηνλ θισβό αζθαιείαο ζην 

ακάμσκα, είηε ζην ζαζί ζύκθσλα κε ην J 283.8.3.2.6. Σα νρήκαηα κε αινπκηλέλην ακάμσκα 

ππνρξενύληαη λα εδξάδνπλ ηνλ θισβό αζθαιείαο ζην ζαζί.  
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Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο κνξθήο ησλ εξωτερικών θισβώλ αζθαιείαο ηνπ J 283.8 αλαθέξεηαη 

ελδεηθηηθά  ην παξαθάησ ζρέδην : 

 

 

 
τέδιο: Δμσηεξηθόο θισβόο κνλήο θακπίλαο πιεξώκαηνο 

 

 

 

4.4 Γενικόρ διακόπηηρ ηλεκηπικού κςκλώμαηορ 
 

 

Ομάδα Entry 

πληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε γεληθνύ δηαθόπηε ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο 

 

Ομάδες WT-37, WT-40 και WT-Open 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε εγθαηάζηαζε γεληθνύ δηαθόπηε ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο 

 

 

O γεληθόο δηαθόπηεο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο πξέπεη λα απνκνλώλεη όια ηα ειεθηξηθά θπθιώκαηα 

(κπαηαξία, ελαιιαθηήξα ή δπλακό, θώηα, θιάμνλ, αλάθιεμε, ειεθηξηθά αμεζνπάξ θ.ιπ.) θαη 

επίζεο πξέπεη λα ζηακαηάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα.  

Γηα θηλεηήξεο diesel πνπ έρνπλ κπεθ κε ειεθηξνληθά ειεγρόκελα ν γεληθόο δηαθόπηεο ξεύκαηνο 

πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κία ζπζθεπή πνπ λα θόβεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θηλεηήξα.  

Απηόο ν δηαθόπηεο πξέπεη λα είλαη αληηζπηλζεξηθόο θαη πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην 

πιήξσκα, ελώ βξίζθεηαη ζηα θαζίζκαηά ηνπ δεκέλν κε ηε δώλε αζθαιείαο. 

Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη εμσηεξηθά από ηε βάζε ηνπ 

παξκπξίδ. 

H ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη επθξηλήο, κε έλα θόθθηλν ζρήκα αζηξαπήο ζε κπιε ηξίγσλν κε 

ιεπθό πιαίζην θαη πιεπξά κήθνπο 12 εθ. 

 

4.5 Δεξαμενέρ καςζίμων 
Ομάδα Entry 

ηελ Οκάδα Entry ε δεμακελή (θαζώο θαη νη ζσιελώζεηο ηεο) ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά 

απηή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο, ηνπνζεηεκέλε ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε θαη ρσξίο θακία 

παξέκβαζε. 
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Ομάδες WT-37, WT-40 & WT-Open 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εξγνζηαζηαθνύ ζπζηήκαηνο παξνρήο θαπζίκνπ (δεμακελή, ζηόκην, 

επηζηξνθή, εμαέξσζε, ηάπα). ηα ζσιελσηά πξσηόηππα θαη ζε θάζε άιιο όχθμα με εκτεταμζνεσ 
τροποποιιςεισ όπου δελ ρξεζηκνπνηεζεί απηό, ε δεμακελή θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε 

κε ην J 283.14 πηζηνπνίεζεο FIA ή SFI.  

 

Για ηην Ομάδα ENTRY 

ε πεξίπησζε ελαιιαθηηθήο ρξήζεο θαπζίκνπ (πγξαέξην, πδξνγόλν θά), ηόηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

πηζηνπνίεζε από ΚΣΔΟ γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

δεμακελήο ηνπ θαη απηή λα είλαη άδεηα θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 
4.6 Πποζηαζία καηά ηηρ θωηιάρ 
ηα νρήκαηα όισλ ησλ νκάδσλ νη πόινη ηεο κπαηαξίαο πξέπεη λα είλαη επαξθώο  
θαιπκκέλνη κε ειεθηξνκνλσηηθό πιηθό. Η κπαηάξηα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε 
ζύκθσλα κε ην άξζξν J 254 A par. 5.8 α+β 
 
ηα νρήκαηα όισλ ησλ νκάδσλ ν ρώξνο ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη απνκνλσκέλνο 
κε ζπκπαγή κεηαιιηθά ρσξίζκαηα (firewalls) από ηνλ θηλεηήξα, ην ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ, 
ηηο κπαηαξίεο θαη ηα ςπγεία, είηε απηά ηα ρσξίζκαηα απνηεινύλ κέξε ηνπ αξρηθνύ 
ακαμώκαηνο είηε είλαη πξόζζεηα.  
 

ην κεηαιιηθό ρώξηζκα πίζσ από ην πιήξσκα, επηηξέπεηαη επαξθέο άλνηγκα γηα 
νπηζζνπαξαηήξεζε από εζσηεξηθό θαζξέπηε ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλν κε 
δηαθαλέο πιηθό (ηδάκη, πνιπθαξβνληθό θηι.).  
 

 
Ομάδα Entry 

 ε όζα έρνπλ ΓΣΣ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ππξνζβεζηήξαο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πιεξώκαηνο θαη λα 

είλαη ζηεξεσκέλνο ζύκθσλα κε ηνλ  J 283. 

  

 

Ομάδες WT-37, WT-40 & WT-Open  

Ο θηλεηήξαο, ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θαη ην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε 

απνκόλσζε από ηελ θακπίλα ηνπ πιεξώκαηνο. Σα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηαιιηθή 

κόληκε νξνθή ε νπνία λα θαιύπηεη (ζε θάηνςε) όιν ην ρώξν ηνπ πιεξώκαηνο. 

 

Σν όρεκα πξέπεη λα θέξεη θνξεηό ππξνζβεζηήξα ζύκθσλν κε ηνλ J283 ζηεξεσκέλν ζην πάησκα 

ζε ζεκείν πνπ ηνπιάρηζηνλ ην έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο λα κπνξεί λα ηνλ θηάζεη θνξώληαο ηηο 

δώλεο αζθαιείαο.  

 

Δπηπιένλ ζπλίζηαηαη λα θέξεη εγθαηεζηεκέλε ππξόζβεζε, ζύκθσλε κε ην J283, ε νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηα νρήκαηα κε ππεξηξνθνδόηεζε. 

 

4.7 Τάπα πλήπωζηρ δεξαμενήρ καςζίμος 
Η πιήξσζε θαπζίκνπ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεηαη από ζεκείν εθηόο ηνπ ζαιάκνπ ησλ 

επηβαηώλ. 

Η ηάπα ζα πξέπεη λα θιείλεη εξκεηηθά ην ζηόκην πιήξσζεο δεμακελήο θαπζίκνπ. ε πεξίπησζε 

απώιεηαο θαπζίκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηόηε ην πιήξσκα ππνρξενύηαη λα ζβήζεη ηνλ 
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θηλεηήξα θαη λα εγθαηαιείςεη ην εκπόδην ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ρσξίο δπλαηόηεηα 

επαλεηζόδνπ ζε απηό, ιακβάλνληαο όιεο ηηο ζρεηηθέο πνηλέο.  

Σν όρεκα δελ ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη ζε επόκελα εκπόδηα (ιακβάλνληαο όιεο ηηο ζρεηηθέο πνηλέο 

γηα ηα εκπόδηα πνπ έραζε) κέρξη ηελ επηζθεπή ηεο ηάπαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θαη δεύηεξε απώιεηα ηόηε ην πιήξσκα ζα απνθιείεηαη. 

 

 

4.8 σζηήμαηα διεύθσνζης 

ηηο Οκάδεο WT επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ πιήξσο πδξαπιηθνύ  ζπζηήκαηνο  δηεύζπλζεο ( Full 

Hydro Steering).  

 

 

4.9 Kαθρέπηες 

Η νπηζζνπαξαηήξεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη από ηνπιάρηζηνλ έλαλ θαζξέπηε, είηε κεηαμύ 

νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ είηε εμσηεξηθό ζηελ πιεπξά ηνπ νδεγνύ, πξνζηαηεπκέλν από ηελ επαθή κε 

θιαδηά, θνξκνύο, πέηξεο θιπ κε κεηαιιηθό πιαίζην. Η ζέζε ηνπ θαζξέπηε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 

ώζηε ε νπηζζνπαξαηήξεζε λα κελ εκπνδίδεηαη από άιια ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο (ξεδέξβα, 

κεηαιιηθά panels θηι.) 

 

 

4.10 Φωηιζμός/θώηα STOP  

Κάζε όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπιάρηζηνλ 2 θώηα STOP ζην πίζσ κέξνο, ζε ύςνο > 

1.25m  από ην έδαθνο θαη ζε ζεκείν νξαηό από ην όρεκα πνπ αθνινπζεί. Απηά ζα πξέπεη λα 

ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα κε ην πάηεκα ηνπ θξέλνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ αγώλα πξνβιέπεη λπρηεξηλή δηαδξνκή, όια ηα 

νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνβνιείο ή κπάξα LED εκπξόο θαη θόθθηλα θώηα πνξείαο πίζσ. 

 

 

4.11 Κόρνα/ειρήνα.  

Όια ηα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηζρπξή πξνεηδνπνηεηηθή θόξλα ή ζεηξήλα γηα ηελ εηδνπνίεζε 

ηνπ πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο ζε πεξίπησζε απόπεηξαο πξνζπέξαζεο, ε νπνία λα ελεξγνπνηείηαη 

από ηνλ νδεγό ή ηνλ ζπλνδεγό. 

 

4.12 Υώρος ηοποθέηηζης αριθμού ζσμμεηοτής. 

Τπνρξεσηηθά ηα νρήκαηα όισλ ησλ νκάδσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρώξν ειάρηζηεο δηάζηαζεο 25x30 

εθαηνζηά θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηνρήο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  Σ.Κ  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

To όρεκα κε αξηζκό πιαηζίνπ                                        ν νπνηνο είλαη ραξαγκελνο (αλαθεξεηαη ην ζεκεην ηνπ 
ζαζη) ι.ρ.εκπξνο δεμην ξακθνο πιεζηνλ αλαξηεζεο)  έρεη θαηαζθεπαζηεί  ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ 
πξνδηαγξαθέο :θαη αλεθεη ζηνλ 

1) Κύξηνο θισβόο  

2) Δεπηεξεύνληα ζηνηρεία 

3) Οη πξνδηαγξαθέο αθνινπζνύλ ην παξάξηεκα J 253 θαη J283. 

4) Όιε ε θαηαζθεπή έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο νξζνύο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο , νη ζπγθνιιήζεηο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε  

 

5) επηζπλάπηεηαη ζθαξίθεκα ηνπ ρσξνδηθηπώκαηνο  

6)δηαζηαζεηο (πςνο κεθνο πιαηνο) κεηαμσλην-κεηαηξνρην  (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Γει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
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(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 
εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δει. 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
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ΕΞΗΓΗΕΙ ΒΕΒΑΙΩΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΙΔΙΟΚΑΣΑΚΕΤΕ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:ΑΝΘΡΑΚΟΤΧΟ ΑΜΙΓΗ ΧΑΛΤΒΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ  Ε 
ΠΡΟΘΕΣΑ ΕΙΝΑΙ1.7% ΓΙΑ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΚΑΙ  0.6% ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΛΙΚΑ 
 
ΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙ ΡΑΦΗ (ΟΧΙ ΚΡΑΜΑ) 
 
ΝΑ ΚΑΜΠΣΕΣΑΙ ΕΝ ΨΤΧΡΩ ΜΕ ΑΚΣΙΝΑ ΚΑΜΠΤΛΟΣΗΣΑ 3 ΦΟΡΕ ΣΗΝ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΣΗ 
ΩΛΗΝΑ ΜΕ  ΟΜΑΛΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ ΧΩΡΙ ΡΤΣΙΔΕ ΚΑΙ 
ΚΑΙΜΑΣΑ 
 
ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΕ ΔΙΑΣΑΕΙ:ΚΤΡΙΟ ΔΟΜΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ ΟΡΙΖΕΣΑΙ Ο ΚΛΩΒΟ ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΑ ΣΟΤ 
ΧΩΡΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 
 
ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΣΑ ΜΕΡΗ ΕΜΠΡΟ ΚΑΙ ΠΙΩ ΣΟΤ 
ΚΤΡΙΩ ΚΛΩΒΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΞΟΝΕ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΗΝΗ ΚΙΝΗΗ. 
 
ΚΤΡΙΟ ΚΛΩΒΟ: 45Χ2.5 Η 50Χ2 ΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΟ 
 
ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 38Χ2.5 Η 40Χ2 
 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΓΚΟΛΛΗΕΩΝ :ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΑ ΣΗ ΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  
ΤΨΗΛΟΣΕΡΗ ΔΤΝΑΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ε ΒΑΘΟ ΣΗ ΚΟΛΛΗΗ. 
ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΗΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΟΤ. 
 
Ε ΠΕΡΠΣΩΗ ΧΑΛΤΒΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΤΠΟΣΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝΣΑΙ ΟΙ  
ΟΔΗΓΙΕ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ (ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΩΛΗΝΩΣΟΤ, ΠΟΤ ΚΑΙ ΑΤΣΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΚΕΤΑΣΗ )  
ΑΝ ΤΜΠΕΡΑΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΛΕ 
 
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΑΕΙ (ΤΨΟ ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ) ΜΕΣΑΞΩΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΧΙΟ. 
 
ΟΛΕ ΟΙ ΕΛΙΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΤΝ ΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΤ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ ΣΟΤ,  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΓΝΗΙΟ ΤΠΟΧΡΑΦΗ. 
 
ΕΠΙΗ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΗΕΙ   Δ/Ν105 ΜΕ ΓΝΗΙΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
ΑΜΕΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΣΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΣΟΧΟ ΣΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ ΠΛΑΙΙΟΤ----
------ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΣΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ-----ΚΑΙ ΟΣΙ ΜΕ ΑΤΣΟ ΘΑ  
ΤΜΜΕΣΕΧΩ Ε ΑΓΩΝΕ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΗΡΤΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΕ.  
ΕΠΙΗ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΑ 
ΝΟΜΙΜΩ ΑΠΟ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. 
 
Η ΔΗΛΩΗ Ν./105- ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΣΑΣΕΘΕΙ ΜΕ 
ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΚΔΟΗ ΑΓΩΙΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 
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