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1. Οργάνωςη Αγώνα
1.1 Ανακοίνωςη Αγώνα
Σο ακλθτικό ςωματείοΑΡΣΕΜΙ,μετά από ζγκριςθ τθσ OMAE οργανϊνει τον 6ο αγϊνα πρωτακλιματοσ Dragster, ο
οποίοσ κα διεξαχκεί ςτο Αεροδρόμιο Κκαροσ Κωπαΐδασ.
Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:






Σου Εκνικοφ Αγωνιςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΑΚ) και των παραρτθμάτων του.
Σθσ Προκιρυξθσ Πρωτακλθμάτων τθσ OMAE και των Εγκυκλίων τθσ.
Σου Γενικοφ Κανονιςμοφ Dragster 2017και των παραρτθμάτων του.
Σου παρόντοσ υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ.
Σου Σεχνικοφ Κανονιςμοφ Dragster 2017.

1.2 ΠροςμζτρηςηΑγώνα
O αγϊνασ προςμετρά ςτο πανελλινιο πρωτάκλθμα Dragsterπροκθρυγμζνο από τθν ΟΜΑΕ για το
2017.

1.3 Πίςτα






Θζςθ: Αεροδρόμιο Κκαροσ Κωπαίδασ.
Σθλζφωνο: 6977911817
Διεφκυνςθ Θλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου: johnzaxaris@hotmail.com
Μικοσ τθσ διαδρομισ: 950μ
Πλάτοσ τθσ διαδρομισ: 22μ

1.4 Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδροσ
Μζλθ

Ζαχαρής Γιάννης
Ζαχαρής Παναγιώτης

1.5 τελζχητουΑγώνα
Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν
Παρατθρθτισ
Αλυτάρχθσ
Γραμματζασ του Αγϊνα
Σεχνικοί Ζφοροι
Ζφοροσ Χρονομζτρθςθσ
Τπεφκυνοσ Αςφαλείασ

ιδζρθσ Νίκοσ
ιδζρθσ Νίκοσ
Κωνςταντινίδθσ Βαςίλθσ
Σηοφβαλθ Μαίρθ
Παπαςτεφανάκθσ Δθμιτρθσ
Ηαχαρισ Γιάννθσ
Ηαχαρισπαναγιϊτθσ

1.6 ΠρόγραμμαΑγώνα
Ζναρξθ Εγγραφϊν υμμετοχισ – Δθμοςίευςθ
υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ

20/10/2017

Λιξθ Εγγραφϊν υμμετοχισγια κανονικό
παράβολο ςυμμετοχισ

10/11/2017

Άνοιγμα τθσ πίςτασ για άφιξθ

08.00 17/11/2017

Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ

09.00 17/11/2017

Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ- Ηφγιςμα

09.00 17/11/2017
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Τποχρεωτικι ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων

10.00 17/11/2017

Δθμοςίευςθ Πίνακα Εκκινοφντων

10.1017/11/2017

Ζναρξθ Αγϊνα

10.30 17/11/2017

Ενδεικτικά τάδια Διεξαγωγισ Αγϊνα

ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΜΕΝΑ ΠΕΡΑΜΑΣΑ-LADDERS

Ολοκλιρωςθ Αγϊνα

17.0019/11/2017

Σελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ (ParkFerme)

17.30 19/11/2017

Δθμοςίευςθ Αποτελεςμάτων

17.4519/11/2017

Απονομι Επάκλων

18.30 19/11/2017

1.7 Γραμματεία Αγώνα
H Γραμματεία του Αγϊνα κα λειτουργεί με το άνοιγμα τθσ πίςτασ και ςυνεχϊσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των
απονομϊν. Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του Αγϊνα για να
παραλαμβάνουν τα δελτία πλθροφοριϊν αλλά και για τυχόν αλλαγζσ ςε κατθγορίεσ.

1.8 Επίςημοσ Πίνακασ Ανακοινώςεων
Από τθν ζναρξθ εγγραφϊν ζωσ τθν 16/11/2017 ςτα γραφεία των ςωματείων10.00 ζωσ τισ 14.00,
ςτισ 17/11ζωσ19/11 από τισ 08.00 ζωσ τισ 18.00 ςτον χϊρο του αγϊνα.

1.9 Ζλεγχοσ Εξακρίβωςησ – Ηφγιςμα
φμφωνα μα το ανωτζρω πρόγραμμα. Σο ηφγιςμα του κάκε οχιματοσ είναι υποχρεωτικό και αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ του Ελζγχου Εξακρίβωςθσ.Αυτό ιςχφει και για τα οχιματα των υποκλάςεων τθσ κατθγορίασ Α,
των οποίων τα όρια βάρουσ αναφζρονται ςτουσ Σεχνικοφσ Κανονιςμοφσ του 2017.

1.10 Δικαιοφμενοι υμμετοχήσ
τον αγϊνα γίνεται δεκτό κάκε φυςικό πρόςωπο που ζχει εν ιςχφ άδεια οδιγθςθσ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν
και ζγκυρο Ακλθτικό Δελτίο τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ και το οποίο δεν εκτίει ποινι αργίασ ι ζκπτωςθσ ι άλλθ ποινι θ οποία
μπορεί να του ζχει επιβλθκεί από τα αρμόδια πεικαρχικά όργανα τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.
Εάν ο διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό πρόςωπο ι αυτόσ δεν επιβαίνει του αυτοκινιτου, κάκε υποχρζωςθ του
βαρφνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ Διλωςθ υμμετοχισ.
H υπογραφι τθσ Διλωςθσ υμμετοχισ ςθμαίνει αυτόματα ότι ο ςυμμετζχων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ
Γενικό και Σεχνικό Κανονιςμοφσ κακϊσ και τθν Προκιρυξθ του Πρωτακλιματοσ.

1.11 Παράβολα υμμετοχήσ – Αςφάλιςη

Σο παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτα 150€ για τισ κατθγορίεσ Dragster και ςτα 100€ για τισ
κατθγορίεσ Index.

το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται θ αςφάλιςθ προςωπικοφ ατυχιματοσ του ακλθτι κακϊσ και θ
αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ (ευκφνθ προσ τρίτουσ) του. H αςφάλιςθ αυτι ιςχφει ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα
από τθ ςτιγμι του διεκπεραίωςθσ του διοικθτικοφ ελζγχου και παφει να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ ζνςταςθσ ι διαφορετικά από τθ ςτιγμι εγκατάλειψθσ του αγϊνα ι του αποκλειςμοφ από αυτόν.

1.12 Αποποίηςη Ευθφνησ
«Θ αςτικι ευκφνθ των εμπλεκομζνων με τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι του αγϊνα φυςικϊν και νομικϊν
προςϊπων, όπωσ ΟΜΑΕ, ΕΠΑ, Ακλθτικό ωματείο, Οργανωτικι Επιτροπι κακϊσ και οδθγοί του αγϊνα,
καλφπτεται από αςφαλιςτικι εταιρεία με βάςθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ που ζχει ςυναφκεί και ιςχφει μεταξφ τθσ
ΟΜΑΕ και τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ εταιρείασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμβάςεωσ
αυτισ και τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ.
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Οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ των παραπάνω προςϊπων κρίνεται με βάςθ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ςτουσ οποίουσ προβλζπονται οι αρμοδιότθτεσ και θ ευκφνθ του κακενόσ.»

1.13Ζπαθλα
Οι τρεισ (3) πρϊτοι κάκε κατθγορίασ παίρνουν κφπελλα.
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