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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Λήμε Δγγξαθώλ 5/6/2017 14:00 Γπαθείο 

Α..ΠΙ. πίζηα 

Drive Park 

Γηνηθεηηθόο & Σερληθόο Έιεγρνο 11/6/2017 08:00-10:20 Drive Park  

Τπνρξεσηηθή Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ 11/6/2017 09:30 Drive Park  

Διεύζεξα πεξάζκαηα 11/6/2017 10:30 Drive Park 

Έλαξμε Μνλώλ Βαζκνινγεκέλσλ 

Πεξαζκάησλ 

11/6/2017 12:30 Drive Park 

Δλεκέξσζε αγσληδνκέλσλ Γηπιά 

Πεξάζκαηα 

11/6/2017 16:00 Drive Park 

Έλαξμε Γηπιώλ Πεξαζκάησλ 11/6/2017 17:00 Drive Park 

Απνλνκή 11/6/2017 20:30 Drive Park 

 

Από 01/01/2016 οι ζςμμεηοσέρ για όλοςρ ηοςρ αγώνερ θα λήγοςν ηην Παπαζκεςή ηηρ εβδομάδαρ πος 

πποηγείηαι ηος αγώνα. Μη έγκαιπη ζςμμεηοσή μποπεί να γίνει δεκηή ηο απγόηεπο μέσπι ηη Δεςηέπα 

14:00 με πποζαύξηζη παπαβόλος ζςμμεηοσήρ 20% ηος απσικού παπαβόλος. 

 

 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
Η Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί: 
Α) μέσπι ηo άββαηο 10/6/2017 ώπα 20:00 ζηο γπαθείο Α..ΠΙ ζηον σώπο ηηρ Πίζηαρ 
Β) ηην Κςπιακή όλη μέπα κέρξη ηελ ιήμε ηνπ αγώλα. 
Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα 
παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ. 
Τποτρεωηηθή ελεκέρωζε ηωλ αγωληδοκέλωλ (briefing) 
O Aιπηάξρεο ππνρξενύηαη λα θαιέζεη ηνπο αγσληδόκελνπο ζε ζπλάληεζε πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα.  
Η παξνπζία ηνπ νδεγνύ, ή ζε πεξίπησζε αλώηεξεο βίαο ελόο εθπξνζώπνπ ηνπ, είλαη ππνρξεσηηθή.  

ΑΡΘΡΟ 1 

1.1 ΟΡΙΜΟ 

Σν αζιεηηθό ζωκαηείο Α..ΠΙ κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ νξγαλώλεη ηνλ 4
ο
 γύρο Παλειιελίοσ 

Πρωηαζιήκαηος Drift  δηπιώλ περαζκάηωλ (Pro), 3
ο
 γύρο Παλειιελίοσ θσπέιιοσ πιαγηοιίζζεζες 

κολώλ περαζκάηωλ(Street Legal) θαη 3
ο 

 έπαζιο Drift Β.Διιάδος Pro θαη Street Legal  πνπ ζα 
δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 11-6-2017 ζηην πίζηα Καπη Ν.Ρςζίος Drive Park. 

 
Ο αγώλαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

β. Σνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΔΑΚ), ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ 
γ.  Σνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ DRIFT 2017 
δ.  Σνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ 

 
 1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Πξόεδξνο                                           Πνιπαλίδεο Αιέμαλδξνο 
   
  
1.3  ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
Παξαηεξεηήο                                            Μσξίο Ραθαήι 
 
Αγσλνδίθεο   Ληάθνο Ισάλλεο, Μαδαξάθεο Ηιίαο 
 
Αιπηάξρεο                                                Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο  
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Γξακκαηέαο ηνπ Αγώλα Σξηαληαθπιιίδνπ Μάξζα 
 
Σερληθόο Έθνξνο Μαξαληδίδεο Παλαγηώηεο, Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο 
 
Γνθ. Σερληθνί Έθνξνη                               Μεληίδεο Κσλζηαληίλνο, Πεηαισηήο Αζαλάζηνο 
 
Βαζκνινγεηήο - εο Πνιπαλίδεο Γεώξγηνο, Παλαγηώηνπ Γξεγόξηνο, Κνπξνύπεο 

Νηθόιανο 
 
ηνπο αγώλεο πιαγηνιίζζεζεο δεπγαξηώλ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη θάησζη θξηηέο: 
 
Κξηηήο εθθίλεζεο & επηηάρπλζεο Γεκόπνπινο Αλέζηεο  
Κξηηήο επηηήξεζεο ησλ δηαδξνκώλ  Ρίδνο Ισάλλεο  
Κπιηήρ μέηπηζηρ ηασύηηηαρ με πανηάπ   Πνιπαλίδεο Γεώξγηνο  
Ιαηξόο αγώλα                                           Καξακπνύηαο Γεώξγηνο 
 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΔΝΙΚΑ  

O αγώλαο πεξηιακβάλεηαη: 4
ο
 γύρο Παλειιελίοσ Πρωηαζιήκαηος Drift  δηπιώλ περαζκάηωλ (Pro), 3

ο
 

γύρο Παλειιελίοσ θσπέιιοσ πιαγηοιίζζεζες κολώλ περαζκάηωλ(Street Legal) θαη 3
ο 

 έπαζιολ Drift 

Β.Διιάδος Pro θαη Street Legal 

  

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΙΣΔ   

Θέζε: Πίζηα Κάξη Ν.Ρπζίνπ Drive Park 

Σειέθσλν: 6989824652 Πνιπαλίδεο Γεώξγηνο 

Φαμ: 2310489685 

Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: hopefullgeorge@gmail.com 

Μήθνο ηεο δηαδξνκήο: 1262 κέηξα 

Πιάηνο ηεο δηαδξνκήο: 8-10  κέηξα.Ππέπει να επιζςνάπηεηαι ζσέδιο αζθαλείαρ σώπος, αγωνιζηικήρ 

διαδπομήρ, ζημεία κπιηών, εξέδπα βαθμολογηηών & εξέδπα spotter 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ηνλ αγώλα γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ελ ηζρύ άδεηα νδήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσληώλ θαη έγθπξν Αζιεηηθό Γειηίν ηεο ΟΜΑΔ θαη ην νπνίν δελ εθηίεη πνηλή αξγίαο ή έθπησζεο ή 

άιιε πνηλή ε νπνία κπνξεί λα ηνπ έρεη επηβιεζεί από ηα αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα  ηεο ΟΜΑΔ θαη 

εκπίπηεη ζηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ΓΚ DRIFT 2017. 
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Δάλ ν δηαγσληδόκελνο είλαη λνκηθό πξόζσπν ή απηόο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ, θάζε ππνρξέσζε ηνπ 

βαξύλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη δεισζεί ζηε Γήισζε πκκεηνρήο. 

Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα κέρξη ηην Δεςηέπα 5-6-2017 ζηο γπαθείο Α..ΠΙ Ν.Ρςζίος. Μεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηνλ 

θαλνληζκό ηνπ αγώλα. Ο αγσληδόκελνο κπνξεί όκσο λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ δήισζε κε άιιν 

ηεο ίδηαο θιάζεο κέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 

 Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο έλα απηνθίλεην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θιάζε πνπ έρεη εγγξαθεί, 

ην απηνθίλεην απηό κπνξεί κεηά από πξόηαζε ησλ Σερληθώλ Δθόξσλ θαη απόθαζε Αγσλνδηθώλ λα 

κεηαθεξζεί ζηελ θιάζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ή λα κελ γίλεη απνδεθηό. 

1. Η Οξγαλσηηθή επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδόκελνπ ή 

νδεγνύ ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιόγνπο άξλεζεο. Η απόξξηςε πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 24 ώξεο κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ. 

2. Η ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ν ζπκκεηέρσλ θαη/ή ν νδεγόο 

απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνλ θαλνληζκό ηνπ αγώλα θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από ηνλ 

ΓΑΚ θαη ΔΑΚ δσζηδηθίεο, ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ αγώλα. 

Ο Οξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κε δερζεί πεξηζζόηεξεο από εμήληα (60) ζπκκεηνρέο θαη ιηγόηεξεο από 

δέθα πέληε (15). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΑΦΑΛΙΗ 

Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο νξίδνληαη από ηελ εγθύθιην 3/2017 ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαη είναι  120 εςπώ για ηην 

καηηγοπία Pro και 100 εςπώ για ηην καηηγοπία Street Legal. 

 

ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη αζθάιηζε ησλ αγσληδόκελσλ πνπ θαιύπηεη αζηηθή επζύλε πξνο 

ηξίηνπο. Η αζθάιηζε απηή ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο ηνπο θαη παύεη λα 

ηζρύεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή 

ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΑ  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζην απηνθίλεην ζα επηβαίλεη κόλνλ ν νδεγόο. Καλείο αγσληδόκελνο δελ έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηαγσληζζεί κε δύν απηνθίλεηα. 

Αληίζεηα ην ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη από άιινπο αγσληδόκελνπο. 

Απηό όκσο πξέπεη λα δειώλεηαη κε ρσξηζηή δήισζε ζπκκεηνρήο. Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ 

αγώλα, νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαη λα 

ζπκκνξθώλνληαη αλαληίξξεηα κε ηηο νδεγίεο, ππνδείμεηο θαη εληνιέο ηνπ Αιπηάξρε, ηνπ Αγσλνδίθε θαη ησλ 

Δθόξσλ ηνπ αγώλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΝΣΑΔΙ  

1. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ Δ.Α.Κ. (Άξζξν 171 θαη επόκελα). 

2. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ην 

παξάβνιν έλζηαζεο.  Σν παξάβνιν έλζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηζόποζο ηοσ παραβόιοσ ζσκκεηοτής.  

Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηνπο Αγσλνδίθεο. Σν παξάβνιν  έλζηαζεο επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε 

γίλεη δεθηή. 

3. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζύκθσλα κε ηνλ Δ.Α.Κ. (Αξζξν 181). Σν παξάβνιν ηεο 

έθεζεο είλαη ηρηπιάζηο ηοσ παραβόιοσ ζσκκεηοτής, θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξόζεζεο 

άζθεζεο έθεζεο θαη δελ επηζηξέθεηαη αλ ηειηθά ε έθεζε δελ ππνβιεζεί. 

4. Δλζηάζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ππνβάιινληαη κέρξη 15 ιεπηά κεηά ηελ ιήμε ηνπ ηερληθνύ 

ειέγρνπ ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα ηεο θιάζεο. 

5. Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη κέρξη 30 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΑΣΑΣΑΞΗ  

Θα αλαθνηλσζεί Γεληθή Καηάηαμε γηα ηα δηπιά πεξάζκαηα θαη αλά θιάζε γηα ηα κνλά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  
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Απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 – ΔΠΑΘΛΑ  

Θα απνλεκεζνύλ θύπειια ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο δηπιώλ πεξαζκάησλ – PRO θαη κνλώλ 

πεξαζκάησλ – STREET LEGAL . Δπίζεο ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο 

δηπιώλ πεξαζκάησλ – PRO θαη κνλώλ πεξαζκάησλ – STREET LEGAL γηα ην έπαζιν Drift Β.Διιάδνο.    
 
 

ΑΡΘΡΟ  11–ΗΥΟΡΤΠΑΝΗ ΠΙΣΑ 
Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εμαγσγήο(εμάηκηζεο), πεξηιακβαλνκέλνπ ηειηθνύ 
ζηγαζηήξα . Οη νκάδεο πξέπεη λα εθνδηαζηνύλ  κε  ηειηθνύο ζηγαζηήξεο ρακειόηεξεο ερνξύπαλζεο γηα λα 
κεηώλεη ηνλ παξαγόκελν  ζόξπβν. 
  
Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα πεξάζεη ην ζηαηηθό ηεζη ζνξπβνκέηξεζεο,(5 κέηξα 45 κνίξεο) όπνπ ζην 2/3 
ησλ κέγηζησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα ζα παξάγεη ήρν ιηγόηεξν από 90dBA. Oη πξνδηαγξαθέο  ηνπ νξγαλσηή θαη 
ηεο πίζηαο πνπ ζα δηεμαρζεί ν αγώλαο,  πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο από ηνπο αζιεηέο θαη ηηο νκάδεο. 


