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ΠPOΓPAMMA 

 
 
ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNΑ 

H Γξακκαηεία ηνπ Aγώλα ζα ιεηηνπξγεί από ηελ 20
ε
 Ννεκβξίνπ 2017 έσο ηελ 24

ε
 Ννεκβξίνπ 2017 ζηα γξαθεία ηνπ 

ζσκαηείνπ ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α., Κύπξνπ 76 Πεξηζηέξη, ζηα ηειέθσλα 6944531231 θαη 6973018485. 
Σν άββαην θαη ηελ Κπξηαθή 2 & 3 Γεθεκβξίνπ 2017, ε γξακκαηεία ζα βξίζθεηαη ζηελ πίζηα.   
Oη Αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία 
Πιεξνθνξηώλ 
 
EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 
Ο επίζημος πίνακας ανακοινώζεων θα βρίζκεηαι ζηα γραθεία ηοσ ζωμαηείοσ ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., Κύπροσ 76 Περιζηέρι, 
έως ηην 1

η
 Δεκεμβρίοσ και από ηην 2

η
 Δεκεμβρίοσ έως ηην 3

η 
 Δεκεμβρίοσ 2017  ζηο τώρο ηης γραμμαηείας ζηην 

πίζηα. Επίζης κάθε πληροθορία θα αναρηάηαι ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηοσ ζωμαηείοσ – www.ellada-racingclub.gr  
 
ΓΡΑΦΔΙΟ TYΠOY 
Το γραθείο ηύποσ θα βρίζκεηαι ζηα γραθεία ηοσ ζωμαηείοσ ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., Κύπροσ 76 Περιζηέρι, έως ηην 1

η
 

Δεκεμβρίοσ και από ηην 2
η
 Δεκεμβρίοσ έως ηην 3

η 
 Δεκεμβρίοσ 2017  ζηο τώρο ηης γραμμαηείας ζηην πίζηα. Επίζης 

κάθε πληροθορία θα αναρηάηαι ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηοσ ζωμαηείοσ – www.ellada-racingclub.gr r 
 
APΘPO 1 – OPΓANΩH  
1. 1 OPIMO 

Mεηά από έγθξηζε ηεο Eπηηξνπήο Aγώλσλ ην Αζιεηηθό σκαηείν Διιεληθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Γπηηθήο Αηηηθήο 
(ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α.) νξγαλώλεη ηνλ Αγώλα Tαρύηεηαο «3

Οο  
Αγώλαο Σαρύηεηαο 2017» ζην Απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ πνπ ζα 

δηεμαρζεί ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή 2 & 3 Γεθεκβξίνπ 2017.  
 
Oη αγώλεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α. Tνπ Eζληθνύ Aγσληζηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) 
β. Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο. 
δ. Tνπ πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ, πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ 

ηνπ.

 Ζκεξνκελία Ώξα Σόπνο 

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 20/11/2017 09:00 Κύπξνπ 76, Πεξηζηέξη 

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 24/11/2017 21:00  Κύπξνπ 76, Πεξηζηέξη 

Γηαλνκή  εληύπσλ θαη αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 2/12/2017 08:00-10:00 
Απηνθηλεηνδξόκην 
Μεγάξσλ 

Γηνηθεηηθόο & Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 2/12/2017 08:00-10:00 
Απηνθηλεηνδξόκην 
Μεγάξσλ 

1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 2/12/2017 10:15 
Απηνθηλεηνδξόκην 
Μεγάξσλ 

Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ 2/12/2017 10:30 
Απηνθηλεηνδξόκην 
Μεγάξσλ 

Διεπζέξσλ δνθηκώλ 2/12/2017 11:00 
Απηνθηλεηνδξόκην 
Μεγάξσλ 

Τπνρξεσηηθή ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ Έλαξμε  2/12/2017 

Θα αλαθνηλσζεί 
κε Γειηίν 
Πιεξνθνξηώλ 
κεηά ηε ιήμε ησλ 
ζπκκεηνρώλ 

Απηνθηλεηνδξόκην 
Μεγάξσλ 

    

Έλαξμε warm up 3/12/2017 10:00  Απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ 

Έλαξμε 1
νπ

 αγώλα 3/12/2017 11:00 
   Απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ 

   

Tειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 3/12/2017 
κεηά ηνλ 
ηεξκαηηζκό θάζε 
ζθέινπο  

  Απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ 
ζην ρώξν ηνπ  
 parc ferme 

Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ 3/12/2017 
15 ιεπηά κεηά ηνλ 
ηεξκαηηζκό ζην 
ηέινο θάζε αγώλα 

  Απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ  
ζην ρώξν ηεο 
  γξακκαηείαο 

Απνλνκή Δπάζισλ 3/12/2017 

30 ιεπηά κεηά ηελ 
αλαθνίλσζε ησλ 
νξηζηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 
ηεο ηειεπηαίαο 
θαηεγνξίαο 

Απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ 
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1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 

Πξόεδξνο  Φαξξάθνπ Φσηεηλή        
Mέιε  Κνιιαξίδεο Νίθνο, Εήβαο Αγγεινο           

    
1.3 TEΛEXH TOY AΓΩNA 

Παξαηεξεηήο EΠA & Πξόεδξνο Αγσλνδηθώλ Βαζίιεο Βαζηιείνπ 
Αγσλνδίθεο   Γάθλε Καηεξίλα,  
    Σζηγθξήο Γηάλλεο 
   
Αιπηάξρεο    Νηθνιόπνπινο Αξεο 
Αιπηάξρεο Β   Καγηάθαο ηέιηνο    
    
Γξακκαηέαο ηνπ Aγώλα  Παπαδνπνύινπ Οιγα 
 
Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο. Μαξαληδίδεο Αιέμεο 
 
Σερληθνί Έθνξνη   Ννύιαο Παληειήο       
    
Τπεύζπλνο ρώξνπ PITS   Μακάθνο Ζιίαο 
 
 Τπεύζπλνο Γηαηξόο  Παππάο Νίθνο 
 
Έθνξνο Υξνλνκέηξεζεο   Κππξηαλνύ Γεώξγηνο 
 
Έθνξνο Απνηειεζκάησλ   sportstηming 
 
Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ   Πάλνο Γηακάληεο 
 
APΘPO 2 – ΓENIKA   

O αγώλαο πεξηιακβάλεη Αγώλα Πξσηαζιήκαηνο Σαρύηεηαο Απηνθηλήησλ θαη Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο Ηζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ θαζώο θαη Πξσηάζιεκα Δληαίνπ ΟΑΑ. 
Oη αγώλεο θάζε Oκάδαο ή θαηεγνξίαο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4, ζα γίλνληαη ρσξηζηά. 
 
APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH  

Oη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηή δηαδξνκή (Circuit) κήθνπο 2.100 κέηξσλ κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 4.  
 
APΘPO 4 – AYTOKINHTA ΓEKTA 

4.1 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N, A, R πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Αξρηθνύ Σερληθνύ Διέγρνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓAK.  

4.2 Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο Δ, ζύκθσλα κε ηoπο ζρεηηθνύο ηερληθνύο θαλνληζκνύο.  
4.3 Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο Formula Saloon, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο. 
4.4 Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο BTCC – WTCC – GT  – RGT – NGT   
4.5 Απηνθίλεηα Δληαίνπ. 
4.6 Formula 
4.7 Ηζηνξηθά Απηνθίλεηα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Κ. 
4.8 Tα απηνθίλεηα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ ή νκάδσλ, ζα ρσξηζζνύλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
 Καηεγνξία SPORT 
 Καηεγνξία ΣΟΤΡΗΜΟΤ (touring) 
 Καηεγνξία ΜΔΓΑΛΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (GT) 
 Οκάδα FORMULA SALOON Turbo – Αηκνζθαηξηθά 
 Απηνθίλεηα Δληαίνπ 
 N2  

Formula 
Σα απηνθίλεηα ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ ζπκκεηέρνπλ ζε εληαίεο θιάζεηο. 
Αλαιπηηθνί πίλαθεο Καηεγνξηώλ θαη Κιάζεωλ ζηελ, Δγθύθιην 11 Άξζξν 4.4 ζει. 9. 

 
4.8 Xσξεηηθόηεηα ηεο πίζηαο:  

4.8.1 Kάζε πίζηα βάζε ησλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ κπνξεί λα δερζεί έλα κέγηζην αξηζκό αγσληζηηθώλ απηνθηλήησλ ζε 

θάζε αγώλα ν νπνίνο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεηαη ζηνλ ζπκπιεξσκαηηθό θαλνληζκό ηνπ αγώλα. 
 H ρσξεηηθόηεηα ηεο πίζηαο γηα θάζε νκάδα ή θαηεγνξία απηνθηλήησλ ζηελ πίζηα ησλ Μεγάξσλ είλαη 28 

απηνθίλεηα. 
4.8.2 Eάλ ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ θάζε θαηεγνξίαο ή νκάδαο ππεξβαίλεη ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο πίζηαο, 

επηηξέπεηαη κεηά από απόθαζε ησλ Aγσλνδηθώλ, λα γίλεη ππέξβαζε κέρξη 10 % ζην παξαπάλσ αλαθεξόκελν 
όξην.   

 H απόθαζε απηή ζα ιεθζεί κεηά ηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη ηεο πίζηαο. 

4.8.3 ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα νκάδα είλαη πεξηζζόηεξνη από ηνλ ηειηθά επηηξεπόκελν αξηζκό 

ηόηε ν πίλαθαο εθθηλεζάλησλ ζα ζπκπιεξσζεί θαηά ζεηξά επηηπρίαο ρξόλνπ ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο. 

http://www.omae-epa.gr/images/documents/2017/E_11_2017_Technikoi_Kanonismoi.pdf
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APΘPO 5 – ΓIKAIOYMENOI YMMETOXH 
5.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή αγσληδνκέλνπ ε νπνία 

επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο ηαρύηεηαο. 
5.2 Aλ ζαλ δηαγσληδόκελνο αλαθέξεηαη λνκηθό πξόζσπν ή εθόζνλ απηόο δελ επηβαίλεη ζην απηνθίλεην θάζε ππνρξέσζή 

ηνπ βαξαίλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 
5.3 ηνπο αγώλεο ηαρύηεηαο απηνθηλήησλ ηεο ίδηαο εκέξαο ν ίδηνο νδεγόο κπνξεί λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζε δύν ην πνιύ 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κε ην ίδην ή δηαθνξεηηθό απηνθίλεην, ππό ηνλ όξν όηη δελ γίλεηαη θνηλόο αγώλαο γηα ηηο 
θαηεγνξίεο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη κε ην ίδην απηνθίλεην, ηόηε, ζε θάζε  αγώλα, ην απηνθίλεηό ηνπ ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο.  

 Tν ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα αγσληζηηθή ζπλάληεζε ζε δύν θαηεγνξίεο, κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθό 
νδεγό, ππό ηνλ όξν όηη δελ γίλεηαη θνηλόο αγώλαο.  
Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αγωληδόκελνπ κε απηνθίλεην ηωλ θαηεγνξηώλ SPORT, Σνπξηζκνύ,  
Μεγάινπ Σνπξηζκνύ ή ζε δεύηεξν αγώλα όηαλ απηόο είλαη θαηεγνξία FORMULA SALOON. 
 

APΘPO 6 – ΓHΛΩH YMMETOXH - EΓΓPAΦE 

6.1 Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηνπ Οξγαλσηή. H 
δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 24/11/2017 8 κέξεο πξηλ από ηνλ αγώλα. 

Γηα ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ εγγξαθώλ, ν Οξγαλσηήο πξέπεη απαξαίηεηα λα αθνινπζεί ηε ζρεηηθή 
εγθύθιην ηεο ΔΠΑ. 

6.1.1    Θα ζπκπιεξώζεη θαη ζα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαδηθηπαθήο 

Γηαρείξηζεο Αγώλσλ (ΓΓΑ) ζηελ ελόηεηα «Γήισζε πκκεηνρήο» θαηαβάιινληαο επίζεο κέζσ ηνπ ΓΓΑ ην 
πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην παξάβνιν αζθάιηζεο (βιέπε άξζ. 7 § 7.1). 
6.1.2    ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ζην ινγαξηαζκό ηνπ σκαηείνπ ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 

παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ (βιέπε επίζεο άξζ. 7 § 7.1). 
ΚΑΜΗΑ ΓΖΛΧΖ ΓΔΝ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΓΔΚΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΑ, ελώ εθπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο ζα γίλνπλ δεθηέο 
ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 3/2017 § 1.4.22. 
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ηελ ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. 
ηει. 6944531231 & 6973018485 

6.2. H Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κε δερζεί πεξηζζόηεξεο από 100 ζπκκεηνρέο. 

  
APΘPO 7 – ΠAPABOΛO YMMETOXH - AΦAΛIH 

7.1 Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη κε ηελ εγθύθιην 3/2017 ηεο ΔΠΑ θαη είλαη: 

  Πιεξωκή κέζω ΓΓΑ Πιεξωκή ζην ωκαηείν 

Α0,Ν1,Ν2 & Δληαίν  Παξάβνιν αζθάιηζεο 50€ Παξάβνιν ζπκκεηνρήο 110€ 

Λνηπέο Οκάδεο/Καηεγνξίεο Παξάβνιν αζθάιηζεο 80€ Παξάβνιν ζπκκεηνρήο 180€ 
7.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από: 

 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο,  
 ηνλ αξηζκό Γειηίνπ Αζιεηνύ 
 ηνλ αξηζκό δηπιώκαηνο  
 ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (πηλαθίδεο  ηνπ Τπνπξγείνπ, αγσληζηηθέο ή Η.Ο.) 
 ηνλ αξηζκό ΓΣΣ 
 ηνλ αξηζκό homologation  ή HTP 
 ηνλ θπβηζκό  

 Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΗΡΑ νη πηλαθίδεο ΓΟΚ θαη Μ. 

7.3 Oη νδεγνί πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ αγώλα αζθαιίδνληαη από ηνλ νξγαλσηή γηα αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. H 
αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηε ζηηγκή πνπ ηα απηνθίλεηα εηζέξρνληαη ζηνλ θαζνξηζκέλν θαη θάησ από ηνλ έιεγρν ηεο 
νξγάλσζεο αγσληζηηθό ρώξν, κέρξη ηε ζηηγκή ηεο απνρώξεζήο ηνπο από απηόλ. 

7.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη ε ειεύζεξε είζνδνο ζηνλ ρώξν ησλ Pits ηνπ νδεγνύ, ησλ πέληε κειώλ ηνπ 
αηνκηθνύ ηνπ ζπλεξγείνπ (PIT) ή νθηώ κειώλ γηα νκαδηθό ζπλεξγείν. Oη αλσηέξσ ππνρξενύληαη λα επηδεηθλύνπλ θαηά 
ηελ είζνδό ηνπο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηα δηαθξηηηθά πνπ ηνπο έρνπλ δηαηεζεί από ηελ νξγάλσζε θαη λα ηα θνξνύλ ζε 
επδηάθξηην ζεκείν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηα (PITS), κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη 
ηνπ νδεγνύ. Κάζε αγσληδόκελνο δηθαηνύηαη 2 θάξηεο VIP. 

 H παξακνλή κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηόκσλ ζηνλ ρώξν ησλ PITS απαγνξεύεηαη.  

7.5 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 
α. Δάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή 
β. Δάλ καηαησζεί ν αγώλαο ή αλαβιεζεί 

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγω ηερληθνύ 
πξνβιήκαηνο ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν. 

 
APΘPO 8 – EIPA EKKINHH 
H ζεηξά εθθίλεζεο ησλ νκάδσλ θαη θαηεγνξηώλ θαζώο θαη ην σξάξην ζα θαζνξηζηεί κε Πξόγξακκα πνπ ζα αλαθνηλωζεί 
κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ κεηά ηελ ιήμε ηωλ ζπκκεηνρώλ. 

Αιιαγή απηήο ηεο ζεηξάο κπνξεί λα γίλεη κε απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ κόλν ακέζσο κεηά ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν ε 
νπνία θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο αγσληδόκελνπο καδί κε ηελ αλάξηεζε ηνπ πίλαθα εθθηλνύλησλ. 
 
APΘPO 9 – ATOMIKA YNEPΓEIA (PITS) 

Tνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειν ρώξν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Oξγαλσηή θαη ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 
Σαρύηεηαο. 

http://www.e-omae-epa.gr/
http://www.e-omae-epa.gr/
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9.1 Kάζε αγσληδόκελνο κπνξεί λα νξγαλώζεη ην αηνκηθό ηνπ ζπλεξγείν (PIT) πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο, 

κεραληθή βνήζεηα θαη αλεθνδηαζκό κε θαύζηκα κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΓΚ Σαρύηεηαο, ζε ρώξν 
πξνθαζνξηζκέλν από ηνλ Oξγαλσηή. 

9.2 Kάζε αγσληδόκελνο νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε πξνο ηελ Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή ηνπ αγώλα, πνπ λα αλαθέξεη όηη 

επηζπκεί λα νξγαλώζεη αηνκηθό ή νκαδηθό ζπλεξγείν. Eπίζεο ζηε δήισζε απηή πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα ησλ 
κειώλ ηνπ pit ηνπ. 

 
APΘPO 10 – METPA AΦAΛEIA 

ύκθσλα κε ηνλ Γ.Κ. Σαρύηεηαο 2017 
 
Mε ηήξεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ αζθαιείαο αλαθέξνληαη ζηνπο Αγσλνδίθεο πνπ επηβάινπλ πνηλέο πνπ κπνξεί λα 
θζάζνπλ κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 
 
APΘPO 11 – ΓOKIME  
Θα ανακοινωθούν ζηο πρόγραμμα αναλσηικά ηα ωράρια και η διάρκεια ηοσ Warm up, ηων Ελεύθερων και ηων 
Χρονομεηρημένων δοκιμαζηικών πνπ ζα γίλνπλ βάζεη ηνπ ΓΚ Σαρύηεηαο.  
 
APΘPO 12 – EKKINHH - ΛEΠTOMEPEIE ΓIEΞAΓΩΓH 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ΓΚ Σαρύηεηαο 
 
APΘPO 13 – TEΛIKO TEXNIKO EΛEΓXO (βιέπε ζρεηηθή Δγθύθιην 10) 

ηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη κέρξη θαη ηελ 
απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ από ηα θαηεηαγκέλα απηνθίλεηα θάζε νκάδαο θαζώο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην, ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 10 ηεο ΔΠΑ.  
 
APΘPO 14 - ENTAEI - EΦEEI  

14.1Oη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο: 
14.1.1 ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή δηαγσληδνκέλνπ ην αξγόηεξν κηζή ώξα (30’) κεηά ηε ιήμε ηνπ ειέγρνπ 

εμαθξίβσζεο.  
14.1.2 ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ην αξγόηεξν δέθα πέληε ιεπηά (15’) κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θάζε νκάδαο ή 

θαηεγνξίαο απηνθηλήησλ.  
14.1.3 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαηαηάμεηο κέζα ζε κηζή ώξα (30’) ώξα από ηελ αλαθνίλσζή ησλ 

πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ όπσο θαη όπνπ πξνβιέπεη ν πκπιεξσκαηηθόο Kαλνληζκόο ηεο αγσληζηηθήο 
ζπλάληεζεο. 

14.2 Oη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Aιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ή αλ απηό δελ είλαη εθηθηό ζε έλαλ από 
ηνπο Aγσλνδίθεο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν. (Tν ύςνο ηνπ παξαβόινπ νξίδεηαη θάζε 
ρξόλν κε εγθύθιην ηεο EΠΑ). Tν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.  

 H έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα αθνξά απνιύησο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν 
εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Aιπηάξρε ηα ζπκπιεξσκαηηθά πνζά δαπαλώλ απνζπλαξκνιόγεζεο πνπ 
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο EΠΑ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη ζ’ απηήλ, ζύκθσλα κε ηελ 
απόθαζε ησλ Aγσλνδηθώλ. 

 Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ νξίδνληαη ζε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΠΑ 
 ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ν αγσληδόκελνο θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έλζηαζε ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ 

Aγσλνδηθώλ ην απηνθίλεηό ηνπ θαη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπο, δηαθνξεηηθά παξαπέκπεηαη ζηελ ΔΠΑ γηα ηελ 
επηβνιή θπξώζεσλ. 

14.3 Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν EAK (άξζξν 181 θιπ) 
θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν ηνπ νπνίνπ ην ύςνο νξίδεηαη θάζε ρξόλν κε εγθύθιην ηεο EΠΑ. 

 
APΘPO 15 – KATATAΞH - ANAKOINΩH AΠOTEΛEMATΩN 

15.1 H ζεηξά θαηάηαμεο θάζε αγώλα θαζνξίδεηαη από ηνπο γύξνπο πνπ ζα δηαλύζεη θάζε αγσληδόκελνο. Eθείλνο πνπ πέηπρε 
ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό γύξσλ θαηαηάζζεηαη πξώηνο, απηόο πνπ πέηπρε ηνλ ακέζσο κηθξόηεξν αξηζκό γύξσλ 
δεύηεξνο θνθ.  

 ε πεξίπησζε ίδηνπ αξηζκνύ γύξσλ πξνεγείηαη απηόο πνπ πέξαζε πξώηνο ηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ θαη έπνληαη νη 
επόκελνη θαηά ηε ζεηξά πνπ πέξαζαλ ηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ. 

15.2 H ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε αθξίβεηα εθαηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 
15.3 Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ρξόλσλ (sensor) γίλεηαη κε επζύλε ηνπ νδεγνύ.  

Οπνηαδήπνηε αλσκαιία πνπ ζα πξνέξρεηαη από θαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζέλζνξα ζα είλαη εηο βάξνο ηνπ αγσληδνκέλνπ. 
15.4 H αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη 30’ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκνύ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αγσληζηηθνύ.  
15.5 Γηα ηελ βαζκνινγία, ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δύν αγώλσλ (ζθειώλ) μερσξηζηά. 
 
APΘPO 16 – EΠAΘΛΑ 

Όπσο νξίδεηαη από ηνλ ΓΚ Σαρύηεηαο 
 
ΑΡΘΡΟ  17 – AΠONOMH  

H Απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 3 Γεθεκβξίνπ 2017, 30΄ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ 
απνηειεζκάησλ. 
Οη νδεγνί πνπ  θαηαηάζζνληαη θαη βξαβεύνληαη, είλαη ππνρξεσηηθό λα παξεπξίζθνληαη ζηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ αγώλα.  
Δθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, νη νδεγνί πνπ δελ παξεπξίζθνληαη  ζηελ ηειεηή απνλνκήο, ζα παξαπέκπνληαη 
ζην Πεηζαξρηθό πκβνύιην. 

 

HMAIA HMAIΩN 

http://www.omae-epa.gr/images/documents/2017/E_10_2017_Diadikasies_Technikon_Elegxon.pdf
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― HMAIA ΛEXH : ήκα εθθίλεζεο ηνπ αγώλα θαη ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ. 

― HMAIA MΠΛE AKINHTH: Θα ζαο πξνζπεξάζνπλ, θξαηήζηε ηε γξακκή ζαο. 

― HMAIA MΠΛE KINOYMENH: Έλαο ή πεξηζζόηεξνη αγσληδόκελνη ζα ζαο πξνζπεξάζνπλ, ειεπζεξώζηε ακέζσο ην 

πέξαζκα. 

― HMAIA KITPINH: Kίλδπλνο, ειαηηώζηε ηαρύηεηα, απαγνξεύεηαη ην πξνζπέξαζκα. 

― HMAIA ΠPAINH: Kίλδπλνο πνπ ζεκεηώζεθε πξνεγνπκέλσο, εμέιεηςε. 

― HMAIA KOKKINH: ήκα δηαθνπήο ηνπ αγώλα, κεηά από εληνιή ηνπ Αιπηάξρε. Όια ηα απηνθίλεηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πίζηα κεηώλνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο θαη επηζηξέθνπλ ζηνλ ρώξν ηεο αθεηεξίαο. 

― HMAIA ME TPIΓΩNO ΛEYKO & MAYPO ζπλνδεπόκελε από αξηζκό:  

 Tειεπηαία εηδνπνίεζε πξνο αγσληδόκελν ηνπ νπνίνπ επηδεηθλύεηαη ν αξηζκόο γη’ αληηαζιεηηθή νδήγεζε πξνηνύ ηνπ 

επηδεηρζεί ε MAYPH ζεκαία πνπ ηνλ ππνρξεώλεη λα ζηακαηήζεη ζηα PITS. 

― HMAIA KITPINH ME KOKKINE ΓPAMME: Eπηθάλεηα νιηζζεξή, θαθή πξόζθπζε. Σν πξνζπέξαζκα επηηξέπεηαη. 

― HMAIA ΛEYKH: Yπεξεζηαθό, Nνζνθνκεηαθό ή Ππξνζβεζηηθό όρεκα βξίζθεηαη κέζα ζηελ πίζηα. 

― HMAIA MAYPH ζπλνδεπόκελε από ΛEYKO APIΘMO: Tν απηνθίλεην ηνπ νπνίνπ επηδεηθλύεηαη ν αξηζκόο, νθείιεη 

λα ζηακαηήζεη ζηνλ ακέζωο επόκελν γύξν ζηα PITS θαη ηίζεηαη εθηόο αγώλνο.   

― HMAIA MAYPH ME ΠOPTOKAΛI KYKΛO, ζπλνδεπόκελε από αξηζκό: Γλσζηνπνίεζε ζηνλ αγσληδόκελν όηη ην 

απηνθίλεηό ηνπ έρεη κεραληθή βιάβε ή έρεη αξρίζεη λα θιέγεηαη θαη πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Mπνξεί λα μαλαμεθηλήζεη κεηά 

ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο. 

― HMAIA MAYPH ME ΛEYKA TETPAΓΩNA: ήκα Tεξκαηηζκνύ. 

― ΠINAKIΓA “5 SEC STOP & GO” ζπλνδεπόκελε από αξηζκό: Γλσζηνπνίεζε ζηνλ νδεγό ηνπ νπνίνπ επηδεηθλύεηαη ν 

αξηζκόο όηη ηνπ επηβιήζεθε πνηλή 5 δεπηεξνιέπηωλ  γηα θάπνην νδεγηθό παξάπησκα.  

― ΠINAKIΓA “SC” (Safety Car): Σν απηνθίλεην αζθαιείαο (safety car) βξίζθεηαη ζηελ πίζηα. Απαγνξεύεηαη ην 

πξνζπέξαζκα.  


