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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1ο DIRT GAMES                                                                   
A.Σ.Μ.Α 

         
   GP Α.Σ.Μ.Α 

  

Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 /10.11.2016 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Έναρξη Εγγραφών 
Δευτέρα 

21/11/2016 
  

Λήξη Εγγραφών 
Παρασκευή 

25/11/2016 

Ώρα 

20.00 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΣΜΑ 

Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος 
 Κυριακή  

4/12/2016 

Ώρα 

08:30 

έως 

10.00 

ΠΕΪ ΔΟΚΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

Υποχρεωτική Ενημέρωση Αγωνιζομένων 
Κυριακή  

4/12/2016 

Ώρα 

10.00 

ΠΕΪ ΔΟΚΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

Έναρξη Χρονομετρημένων 
Κυριακή  

4/12/2016 

Ώρα 

10.30 

ΠΕΪ ΔΟΚΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

Tελικός Τεχνικός Έλεγχος 
Κυριακή 

4/12/2016 

Μετά το 

τέλος 

του 

αγώνα 

ΠΕΪ ΔΟΚΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 
Κυριακή 

4/12/2016 

Ώρα 

15.00 

ΠΕΪ ΔΟΚΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

Απονομή 
Κυριακή 

4/12/2016 

Ώρα 

16.00 

ΠΕΪ ΔΟΚΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί: 
Α)  μέχρι  2 Δεκεμβρίου 2016 στα γραφεία του Α.Σ.Μ.Α , Αχαρνών 70 Κηφισιά, τηλ. 210 8087267, fax 210 8087269 
 Από τις 17.00 μέχρι τις 20.00.  

B) Στις 4 Δεκεμβρίου 2016 στο χώρο του αγώνα ΠΕΪ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ τηλ. 6931845991. 

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα 
Δελτία Πληροφοριών. 

 

Υποχρεωτική ενημέρωση των αγωνιζομένων (briefing) 

O Αλυτάρχης   καλεί τους αγωνιζόμενους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του αγώνα, την Κυριακή 4/12/2016 .  Η 
παρουσία του οδηγού, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας ενός εκπροσώπου του, είναι υποχρεωτική. 

 

EΠIΣHMOΣ ΠINAKAΣ ANAKOINΩΣEΩN  
Ο Πίνακας Ανακοινώσεων θα βρίσκεται στη γραμματεία του αγώνα. 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ TYΠOY 
Το Γραφείο Τύπου θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του Διοικητικού Ελέγχου και του Αγώνα στην πίστα. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  μετά από έγκριση της ΕΠΑ 
οργανώνει το 1

ο
 DIRT GAMES  Α.Σ.Μ.Α  που θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 στην ΠΕΪ 

ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

 
O αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α. Tου Eθνικού Aθλητικού Kανονισμού (EAK) και των παραρτημάτων του 
β. Του Γενικού Kανονισμού Ατομικής Χρονομέτρησης 
γ. Tου παρόντος Συμπληρωματικού Kανονισμού του αγώνα  

 
1.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος                                           Κόγιας Νικος 
Μέλη    Γκουρτσούλης Θωμάς                                                     … 
  Μακρινός Μανώλης 
  Σταύρου Κων/νος 

1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Αγωνοδίκης & Παρατηρητής EΠA Τσέτσος Κώστας 
 
Aλυτάρχης  Καττής Δημήτρης 
 

Γραμματέας του Aγώνα  Βυτινάρου Τζένη 

Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος Μίλτος Σπηλιωτόπουλος 

 
Υπεύθυνος σχέσεων με 
Αγωνιζομένους           Κοτσωνόπουλος Νίκος 
   
Yπεύθυνος χώρου PITS  Μακρής Νίκος 

Yπεύθυνος Γιατρός  Παππάς Νίκος 

Έφορος Χρονομέτρησης  Καραλής Νίκος -Βασίλης Τσιγαρίδης 

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου  Τόλης Παλάτος 

 

APΘPO 2 – ΓENIKA  

Ο αγώνας είναι  φιλικός 

 

APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH  

O αγώνας ατομικής χρονομέτρησης θα διεξαχθεί την Κυριακή 4/12/2016 με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.  

Σκοπός του κάθε αγωνιζομένου είναι να καλύψει την χρονομετρημένη διαδρομή (τρεις γύρους) στον μικρότερο χρόνο 

πραγματοποιώντας τρεις (3) χρονομετρημένους γύρους όπου θα μετρηθεί το άθροισμα των δύο καλύτερων γύρων . Ο 

Νικητής προκύπτει από την πραγματοποίηση του καλύτερου συνολικού χρόνου που προκύπτει από τους 2 γύρους. Οι δύο 

καλύτεροι χρόνοι κάθε κατηγορίας θα συμμετέχουν σε τελικό ενός (1) γύρου .Στην περίπτωση που οι δύο καλύτεροι χρόνοι 

κάθε κατηγορίας αντιστοιχούν σε δύο οδηγούς με κοινό αυτοκίνητο τότε ο νικητής θα προκύπτει από το χρόνο του 1
ου

 

σκέλους. 

3.1  Συνολικό μήκος διαδρομής 2.300=1 γύρος 

3.2  Σύνολο τμημάτων 3 

3.3  Συνολικά χλμ 6.900 

3.4 Τύπος οδοστρώματος : χώμα   

 

APΘPO 4 – AYTOKINHTA ΔEKTA  

Ν,Α,Ε,R  ,χωμάτινες φόρμουλες. 
 
Σε περίπτωση που κάποια κλάση ΔΕΝ συμπληρώνει συμμετοχές, η/οι συμμετοχή/ές αυτής της κλάσης μπορεί να 

διαγωνιστούν με την αμέσως μεγαλύτερη κλάση. 
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APΘPO 5 – ΔIKAIOYMENOI ΣYMMETOXHΣ 

5.1  Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει έγκυρη άδεια διαγωνιζομένου ή αγωνιζομένου η οποία 

επιτρέπει τη συμμετοχή σε αγώνες ατομικής χρονομέτρησης.  

5.2  Aν σαν διαγωνιζόμενος αναφέρεται νομικό πρόσωπο ή εφόσον αυτός δεν επιβαίνει στο αυτοκίνητο κάθε υποχρέωσή 

του βαραίνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη δήλωση συμμετοχής. 

5.3  Στους αγώνες ατομικής χρονομέτρησης αυτοκινήτων της ίδιας ημέρας ο ίδιος οδηγός μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε 

δύο το πολύ διαφορετικές ομάδες με το ίδιο ή διαφορετικό αυτοκίνητο, υπό τον όρο ότι δεν γίνεται κοινός αγώνας για τις 

ομάδες που επιθυμεί να συμμετάσχει. 

Στην περίπτωση που συμμετέχει με το ίδιο αυτοκίνητο, τότε, σε κάθε αγώνα, το αυτοκίνητό του θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης ομάδας. 

Tο ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να συμμετέχει στην ίδια αγωνιστική συνάντηση με διαφορετικό οδηγό. 

 

APΘPO 6 – ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ / EΓΓPAΦEΣ 
Οι αγωνιζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 1

ο
 dirt games ΑΣΜΑ πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη τη δήλωση 

συμμετοχής τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25.11 και 20:00 στην γραμματεία  του αγώνα Αχαρνών 70, 145 61 
Κηφισιά, Αθήνα 
  Tηλ: 210 8087267 Fax:  210 8087269     
  e-mail: agonistiko.auto@gmail.com Website:   www.agonistiko.gr 
 

 

APΘPO 7 – ΠAPABOΛO ΣYMMETOXHΣ / AΣΦAΛIΣH 

7.1  Το παράβολο συμμετοχής καθορίζεται στα 80 ευρώ.  

7.2  H δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συμμετοχής, τον αριθμό Δελτίου 

Αθλητού και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πινακίδες Υπουργείου, αγωνιστικές πινακίδες κ.λπ.). 

7.3  Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται η ασφάλιση του αγωνιζόμενου που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους. H 

ασφάλιση αυτή ισχύει από τη στιγμή που τα αυτοκίνητα εισέρχονται στον καθορισμένο και κάτω από τον έλεγχο της 

οργάνωσης αγωνιστικό χώρο, μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής τους από αυτόν. 

7.4  Tο παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται στις εξής περιπτώσεις: 

α. Εάν η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή 

β. Εάν ματαιωθεί ο αγώνας ή αναβληθεί 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΗΡΩΜΑ 
Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα στο αυτοκίνητο θα επιβαίνει μόνον ο οδηγός. 
Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να διαγωνισθεί με δύο αυτοκίνητα, διαφορετικής όμως κατηγορίας/κλάσης. 
Το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους αγωνιζόμενους. 
Αυτό όμως πρέπει να δηλώνεται με χωριστή δήλωση συμμετοχής. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι αγωνιζόμενοι 
πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και να συμμορφώνονται αναντίρρητα με τις οδηγίες, υποδείξεις 
και εντολές του Αλυτάρχη, του Αγωνοδίκη και των Εφόρων του αγώνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 9  ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι αριθμοί συμμετοχής ορίζονται ελεύθερα από την Οργανωτική Επιτροπή μετά το κλείσιμο των εγγραφών και πριν την έναρξη του 
αγώνα, διατίθενται από την Οργανωτική Επιτροπή. 
Η εκκίνηση δίνεται με τη σειρά των αριθμών συμμετοχής, δηλαδή το μικρότερο νούμερο ξεκινά πρώτο.  Σε περίπτωση που ένα 
αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από δύο οδηγούς, ο Οργανωτής φροντίζει ώστε οι αριθμοί συμμετοχής του πρώτου από τον δεύτερο οδηγό 
να επιτρέπουν την αλλαγή. 

 
ΑΡΘΡΟ 10  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
10.1 Επιτρέπεται στους αγωνιζόμενους να τοποθετούν ελεύθερα πάνω στα αυτοκίνητά τους οποιαδήποτε διαφήμιση με τους παρακάτω 

όρους: 
α.  Το περιεχόμενο να μην αντιβαίνει στους νόμους του Ελληνικού Κράτους και της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ 
β.  Να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα. 
γ.  Να μην καταλαμβάνουν τις θέσεις που προορίζονται για τις πινακίδες και τους αριθμούς συμμετοχής. 
δ. Να μην εμποδίζουν την ορατότητα μέσα από τα παράθυρα.  (Επιτρέπεται τοποθέτηση διαφημιστικής ταινίας φάρδους μέχρι 

15 cm.  Στο επάνω τμήμα του μπροστινού παρμπρίζ και μέχρι 15 cm στο πίσω). 
ε.  Να μην έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. 

 
Δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση σε αυτοκίνητα που δεν θα είναι σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

10.2 Οι διαφημίσεις του Οργανωτή που είναι υποχρεωτικές (μπορούν να ανακοινωθούν με Δελτίο Πληροφοριών) είναι αυτές που 
βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος των αριθμών συμμετοχής  
 

ΑΡΘΡΟ 11 ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
α. Πριν από κάθε δοκιμασία θα δίνονται διευκρινήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους για κάθε αμφιβολία. 
β.  Η Αφετηρία και ο Τερματισμός θα γίνονται με τα αυτοκίνητα κινούμενα προς τα εμπρός. 
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Β. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

. Η εκκίνηση θα δίνεται από τον Αλυτάρχη ή το βοηθό του για κάθε ένα αυτοκίνητο χωριστά και ο τερματισμός θα γίνεται Flying. 
 

ΑΡΘΡΟ 12  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΠΟΙΝΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
12.1 Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιαστούν με τα αυτοκίνητά τους, στο χώρο ελέγχου εξακρίβωσης, όπως 

προβλέπεται από το επίσημο πρόγραμμα του αγώνα. 
12.2 Η μη προσέλευση στον χώρο ελέγχου εξακρίβωσης και η μη παρουσίαση του αυτοκινήτου στον εντεταλμένο 

Τεχνικό Έφορο, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον αγώνα και τη μη επιστροφή του παράβολου συμμετοχής. 
12.3 Ο οδηγός οφείλει να παρουσιάσει την άδεια οδήγησης, την αγωνιστική άδεια, την άδεια κυκλοφορίας του 

αυτοκινήτου, ή το βιβλιάριο του αυτοκινήτου στην περίπτωση που έχει αγωνιστικές πινακίδες ΕΘΕΑ..Όλα τα αυτοκίνητα θα είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματοςJ του Ε.Α.Κ. του παρόντος κανονισμού και της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει 
κατά την διάρκεια του αγώνα να φορούν εγκεκριμένα μέτρα προστασίας – φόρμες, παπούτσια ,κράνος ,μακριά εσώρουχα 
,κάλτσες, μπαλακλαβα, γάντια και να είναι δεμένοι με εγκεκριμένες ζώνες ασφάλειας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αυτ/τα με 
πινακίδες Μ (εφορίας)& ΔΟΚ. 

 
 ΠΟΙΝΕΣ 
 
Για τις περιπτώσεις παράβασης των κανονισμών ο Αγωνοδίκης μπορεί να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές ποινές: 

 1. Επίπληξη 
 2. Επιβολή προστίμου 
 3. Αποκλεισμός από την εκδήλωση 
Οι διοικητικές ποινές επιβάλλονται και ανακοινώνονται από τον Αγωνοδίκη ο οποίος επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί παντός θέματος 
που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
13.1 Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (Άρθρο 171 και επόμενα). 
13.2 Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη και πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το παράβολο ένστασης.  Το 

παράβολο ένστασης πρέπει να είναι το  ισόποσο του παράβολου συμμετοχής.  Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τον Αγωνοδίκη. 
Το παράβολο  ένστασης επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή. 

13.3 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (Άρθρο 171). Το παράβολο της έφεσης είναι το τριπλάσιο του 
παράβολου συμμετοχής, καταβάλλεται με την υποβολή της πρόθεσης άσκησης έφεσης και δεν επιστρέφεται αν τελικά η έφεση 
δεν υποβληθεί. 

13.4 Ενστάσεις για την διεξαγωγή του αγώνα υποβάλλονται μέχρι 15λεπτά μετά την  λήξη του αγώνα της κάθε κλάσης/κατηγορίας. 
13.5 Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέχρι 30 λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 14   ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
Α. έως 1400cc 
B. από 1401cc έως 1600cc 
Γ. από 1601ccέως 2000cc 
Δ. από 2001cc και πάνω 
Ε. Χωμάτινες Φόρμουλες 

 

 
ΑΡΘΡΟ 15  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το πέρας και των τριών τμημάτων διαδρομής του αγώνα. Για να θεωρηθεί ότι τερμάτισε ένας 
αγωνιζόμενος θα πρέπει  να τερματίσει και στα τρία τμήματα διαδρομής του αγώνα. Αποτέλεσμα για κάθε αγωνιζόμενο δίνεται από το 
άθροισμα των χρονών  των δυο τμημάτων διαδρομής .Στην περίπτωση που δυο οδηγοί ισοβαθμήσουν στο τέλος του αγώνα τότε η 
ισοβάθμια λύνεται υπέρ .αυτού που στο πρώτο τμήμα διαδρομής έκανε καλύτερο χρόνο, και εάν και εκεί είχαν τον ίδιο χρόνο τότε 
παίρνουν την ίδια  θέση στην κατάταξη και ο επόμενος παίρνει την μεθεπόμενη. 

 
ΑΡΘΡΟ  16  ΕΠΑΘΛΑ. 
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους 3 πρώτους Γενικής Κατάταξης καθώς , στους 3 πρώτους κάθε κλάσης( εφόσον εκκινήσουν 5) καθώς  
επίσης και στους νικητές του τελικού γύρου κάθε κατηγορίας. 

 

 

 

 
 
 
 


