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ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Η ΠΛΟΗΓΗΗ είλαη παηρλίδη θαη όρη αγώλαο!
ηόρνο είλαη ε επράξηζηε απαζρόιεζε ηνπ κπαινύ γηα 3-4 ώξεο, θαη λα θηάζνπλ όινη ζην ηέινο ηεο
δηαδξνκήο.
πκκεηέρνληεο µπνξεί λα είλαη όινη όζνη ρσξνύλ λόκηκα ζε έλα απηνθίλεην (όρη αγσληζηηθό). Γελ ππάξρεη
άιιε πξνππόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή εθηόο από έλα µηθξό παξάβνιν πξνο ηελ ΑΛΑ, πνπ πεξηιαµβάλεη
θαη ηα δηθαηώκαηα ηεο ΟΜΑΔ.
Ο νδεγόο δελ απαηηείηαη λα έρεη αγσληζηηθή άδεηα. Η ηππνδύλακε ηνπ απηνθηλήηνπ ή ε αγσληζηηθή
πξνεηνηκαζία θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ απηνθηλήηνπ δελ έρνπλ θακία ζεκαζία.
Η δηαδξνκή είλαη άγλσζηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη νη νδεγίεο γηα απηή, δίλνληαη µε κνξθή «ΓΡΙΦΩΝ»
δηαθνξεηηθήο βαξύηεηαο (θαη βαζκώλ) πνπ πξέπεη λα επηιύζνπλ ηα πιεξώκαηα ησλ απηνθηλήησλ. Όπνην
ηνπο ιύζεη όινπο θαη ζσζηά είλαη ληθεηήο γηαηί ζπγθεληξώλεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο.
ΔΦΟΓΙΑ:
1. Κέθη, πνιύ θέθη θαη θαληαζία γηα λα ιύλεηε ηνπο «γξίθνπο»
2. Ρνιόη ή/θαη ρξνλόµεηξν
3. Μνιύβηα-ηπιό-Γόκα-Μηθξό ράξαθα-εκεησµαηάξην
4. Φσο γηα λα δηαβάδεηε κέζα ζην απηνθίλεην
5. Γπλαηό θαθό ή ρεηξνθίλεην πξνβνιέα γηα λα βξίζθεηε ηα δεηνύκελα ζηνηρεία πνπ ζα ζαο δεηεζνύλ
θάπνπ ζηελ δηαδξνκή
6. Καζξέθηε
7. Αδηάβξνρα γηα ην πιήξσκα (αλ ν θαηξόο είλαη βξνρεξόο)
8. Βελδίλε ζην απηνθίλεην γηα 90 πεξίπνπ ρηιηόκεηξα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2/10/2017 Γεπηέξα
Έλαξμε εγγξαθώλ ζπµµεηνρήο
6/10/2017 Παξαζθεπή, ώξα 21.00
Λήμε εγγξαθώλ ζπµµεηνρήο
7/10/2017 άββαην από ώξα 16.30 έωο 17.30 (Πιαηεία Αγίαο Σξηάδνο, Π. Πεληέιε)
Γηνηθεηηθόο έιεγρνο θαη δηαλνκή αξηζµώλ ζπµµεηνρήο ζηνπο ζπµµεηέρνληεο.
άββαην 7/10/2017, ώξα 18.00, Πιαηεία Αγίαο Σξηάδνο, Π. Πεληέιε
ΔΚΚΙΝΗΗ
άββαην 7/10/2017, ώξα 21.40
ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ
άββαην 7/10/2017, ώξα 22.45, Γξαµκαηεία (ν ρώξνο ζα δνζεί µαδί κε ηα δεηνύκελα ζηνηρεία)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ (νξηζηηθνπνηείηαη 30, µεηά ηελ αλάξηεζε)
άββαην 7/10/2017, ώξα 23.00, (ν ρώξνο ζα αλαθνηλωζεί µε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ)
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ
Το roadbook και ηο θύλλο µε ηα ζηηούµενα ζηοιχεία, όπως πάνηα ζηις πλοηγήζεις, θα διανέμεηαι
ζηην αθεηηρία κάθε διαδρομής.
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1. ΟΡΓΑΝΩΗ
Η Πινήγεζε ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα πκπιεξσκαηηθό Καλνληζµό.
1.1 Δπεμήγεζε νξνινγίαο ηεο Πινήγεζεο
Όλνµα ηνπ αγώλα: Φζηλνπωξηλή Πινήγεζε 2017
Ολνµαζία νξγαλσηή: Αγωληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ
Ολνµαζία Δζληθήο Αξρήο: Οκνζπνλδηα Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνύ Διιάδνο (ΟΜΑΔ)
Γξαµκαηεία µέρξη ηελ Παξαζθεπή 6/10/2017, ώξα 21.30: Γξαθεία ΑΛΑ, Βνιαλάθε 3,
Αµπειόθεπνη, Σει + 210 6923180, Δ-mail: info@alaracingclub.gr
Η Γξακκαηεία ηεο Πινήγεζεο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπκµεηερόλησλ γηα λα παξάζρεη θάζε δηεπθξίληζε.
Κέληξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο ζηελ πιαηεία Αγίαο Σξηάδνο Παιαηά Πεληέιε.
1.2 Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή:
Απόζηνινο Πάιιαο
Νίθνο Πνξηώηεο
Χξίζηνο Πάιιαο
1.3 ηειέρε ηεο Πινήγεζεο
Αιπηάξρεο: Απόζηνινο Πάιιαο
Αγσλνδίθεο: Νίθνο Πνξηώηεο
Γελ. Έθνξνο: Χξίζηνο Πάιιαο
Γξακκαηέαο: Γηώξγνο Γεσξγίνπ
1.4 Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ Καλνληζµό
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ µπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ εάλ ππάξμεη αλάγθε. Κάζε ζρεηηθή
ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζα γίλεηαη γλσζηή κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεµέλα δειηία
πιεξνθνξηώλ πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην µέξνο ηνπ παξόληνο θαλνληζµνύ.
Απηά ηα δειηία ζα ηνηρνθνιιεζνύλ ζηνλ επίζεµν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζην θέληξν ηεο πινήγεζεο θαη ζα
αλαθνηλσζνύλ απ'επζείαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα βεβαηώζνπλ ηελ παξαιαβή ηνπο
ελππόγξαθα, εθηόο αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ ηεο εμέιημεο ηεο πινήγεζεο.
1.5 Δθαξµνγή θαη Δξµελεία ηνπ θαλνληζµνύ.
Ο Αιπηάξρεο ηεο Πινήγεζεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαη ησλ
ζρεηηθώλ δηαηάμεώλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πινήγεζεο.
2. ΣΙΣΛΟΙ
Η Πινήγεζε δελ πξνζκεηξά ζε θαλέλα πξνθεξπγκέλν έπαζιν.
3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η δηαδξνκή ηεο Φζηλνπσξηλήο Πινήγεζεο 2017 είλαη εληόο Αηηηθήο θαη ζα είλαη κπζηηθή γηα ηνπο
ζπκµεηέρνληεο κέρξη ηελ εθθίλεζε ηεο. Η πινήγεζε απνηειείηαη από ΔΝΑ ζθέινο.
Σα απηνθίλεηα ζα εθθηλνύλ αλά ιεπηό.
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Ο ηδαληθόο ρξόλνο εηζόδνπ ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο πινήγεζεο πεξηγξάθεηαη ζην θαξλέ θαη ζην roadbook,
δίλνληαο ζην πιήξσκα θάζε απαηηνύκελε πιεξνθνξία γηα λα ηεξµαηίζνπλ ηε δηαδξνµή ζσζηά (π.ρ.
ηνπιίπεο, ράξηεο θιπ).
4. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΓΔΚΣΑ
4.1 Kάζε νδεγόο πνπ επηζπµεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηε Πινήγεζε πξέπεη λα βεβαηώζεη όηη θαηά ηελ
εκέξα ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην απηνθίλεηό ηνπ ζα είλαη λόµηµν γηα λα
θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα.
4.2 Σα απηνθίλεηα δηαηξνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο:
Απηνθίλεηα κε άδεηα θπθινθνξίαο Δ.Ι.Χ. (θαηαζθεπήο πξηλ ηελ 1.1.1991),
Απηνθίλεηα κε άδεηα θπθινθνξίαο Δ.Ι.Χ. (θαηαζθεπήο κεηά ηελ 1.1.1991),
Ιζηνξηθά απηνθίλεηα (κε ηελ ζρεηηθή άδεηα / αλαγλώξηζε θαη αλεμαξηήησο ρξόλνπ θαηαζθεπήο).
4.3 Οη ζπµµεηέρνληεο µε ηζηνξηθά νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηα ζρεηηθά λνµηµνπνηεηηθά έγγξαθα.
4.3.1 Οη ζπκµεηέρνληεο κε ζύγρξνλα απηνθίλεηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ
απηνθηλήηνπ, ην έληππν ΚΣΔΟ, θαη ελεξγό ζπµβόιαην αζθάιηζεο.
4.3.2 Σα παξαπάλσ έληππα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ζπµκεηέρνληεο ην αξγόηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηεί θάπνην από ηα παξαπάλσ έληππν, δελ ζα
ηνπο επηηξαπεί ε εθθίλεζε.
5. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ - ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ – ΤΜΜΔΣΟΥΔ
5.1 Σν πιήξσµα κπνξεί λα απνηειείηαη από ηνλ νδεγό θαη έλα ή πεξηζζόηεξα µέιε (κέρξη ηνλ
πξνβιεπόκελν από ηελ άδεηα θπθινθνξίαο αξηζµό).
Ο Οδεγόο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο δηπιώµαηνο θαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο.
Μόλν ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ έρνπλ ζπµπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη θάηνρνη
δηπιώκαηνο έρνπλ δηθαίσµα λα νδεγήζνπλ ην απηνθίλεην.
5.2 Η δήισζε ζπκµεηνρήο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αγσληζηηθήο Λέζρεο Απηνθηλήηνπ :
www.ala-racingclub.gr
Οπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Πινήγεζε πξέπεη είηε λα έρεη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηελ δήισζε
ζπκκεηνρήο είηε λα ηελ έρεη θαηαζέζεη απηνπξνζώπσο (ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο) ζηε Γξακµαηεία κέρξη
ηελ Παξαζθεπή, ώξα 21.30: Γξαθεία ΑΛΑ, Βνιαλάθε 3, Ακπειόθεπνη, Σει + 210 6923180, Δ-mail:
info©ala-racingclub.gr
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ/ζηνπο ζπλνδεγνύο µπνξνύλ λα δνζνύλ µέρξη ην ηέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ειέγρνπ.
Η αληηθαηάζηαζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ µειώλ ηνπ πιεξώκαηνο ή ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα δεηεζεί
µέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ θαη λα γίλεη µεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Αιπηάξρε.
Ο κέγηζηνο αξηζµόο ησλ πιεξσµάησλ γηα ηελ πινήγεζε νξίδεηαη ζηα 90 απηνθίλεηα.
5.3 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο µε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο δειώλνπλ επίζεο όηη ζα ηεξήζνπλ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, αιιά θαη όιεο απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ.
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6. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΑΦΑΛΔΙΑ
6.1. Σν παξάβνιν ζπκµεηνρήο γηα θάζε απηνθίλεην πνπ απνηειείηαη από 1 νδεγό θαη έλα ζπλνδεγό (2
άηνκα) νξίδεηαη ζηα €40. Γηα θάζε επηπιένλ άηνκν ην παξάβνιν απμάλεηαη θαηά €5.
6.2. ην αλσηέξσ παξάβνιν ζπκπεξηιαµβάλεηαη ε πξνβιεπόµελε αζθάιηζε ηεο ΟΜΑΔ.
6.3. Η δήισζε ζπκµεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν όηαλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν
ζπµκεηνρήο.
6.4. Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμνινθιήξνπ µόλνλ:




ε ππνςεθίνπο πνπ ε ζπµκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή.
ε πεξίπησζε πνπ µαηαησζεί ε πινήγεζε
Ο Οξγαλσηήο κπνξεί θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ λα επηζηξέςεη ην 50% ηνπ παξαβόινπ
ζπκκεηνρήο ζε απηνύο πνπ ιόγσ αλσηέξαο βίαο, (βεβαησκέλεο από επίζεµε ππεξεζία ή από
ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ), δελ κπόξεζαλ λα εθθηλήζνπλ.

6.5. Οη Οξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακκηά επζύλε γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ζπµβεί από ή ζε ζπκµεηέρνληα ή
ζπµκεηέρνληα απηνθίλεηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο Πινήγεζεο. Οη Οξγαλσηέο επίζεο δελ θέξνπλ θαµηά
επζύλε γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ Διιεληθώλ Νόµσλ θαη θαλόλσλ.
6.6. Σα πιεξώκαηα ππνρξενύληαη λα έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηελ Διιάδα γηα ην απηνθίλεην
κε ην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζηελ Πινήγεζε.
7. ΓΙΑΦΗΜΙΗ
Σπρόλ δηαθήκηζε πνπ ζα αλαθνηλώζνπλ νη Οξγαλσηέο, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο ζπµµεηέρνληεο.
8. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
8.1. Μόλν ηα πιεξώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζα επηηξέπεηαη λα εθθηλήζνπλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο εγθαηαιείςεη ην απηνθίλεην, ή θάπνην ηξίην πξόζσπν
επηβηβαζζεί ζ' απηό (εθηόο απ' ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ηξαπκαηία) ην απηνθίλεην ζα απνθιείεηαη από
ηνλ αγώλα.
8.2. εηξά εθθίλεζεο- Αξηζµνί πµµεηνρήο
8.2.1. Η ζεηξά εθθίλεζεο ζα δνζεί ζύµθσλα κε ηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο, κε ην κηθξόηεξν λνύµεξν λα
μεθηλά πξώην.
8.2.2. Οη νξγαλσηέο ζα εθνδηάζνπλ ην πιήξσκα κε έλαλ αξηζµό ζπκµεηνρήο πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη
ζην παξµπξίδ ηνπ απηνθηλήηνπ (πιεπξά ζπλνδεγνύ) θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα όηη ιείπεη αξηζκόο ζπκµεηνρήο ζα
επηβάιιεηαη πνηλή 100 βαζκώλ.
8.3 Καξλέ
8.3.1. ε θάζε πιήξσκα ζα παξαδνζεί έλα θαξλέ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ηδαληθό ρξόλν γηα λα
θαιπθζεί ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ (ΔΧ). Σν θαξλέ ζα παξαδίλεηαη ζηνλ
ηεξµαηηζµό.
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Σν θαξλέ είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν εγγξάθεηαη από ηνλ θξηηή ηνπ ζηαζκνύ ε επίζεκε ώξα άθημεο ηνπ
ζπκκεηέρνληνο ζε θάζε ζηαζκό.
Σν θαξλέ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα µε ηηο νδεγίεο ησλ Οξγαλσηώλ θαη ζύκθσλα κε ηηο
εθηππσµέλεο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηό. θάζε πιήξσµα είλαη ππεύζπλν γηα ην θαξλέ ηνπ.
Σν θαξλέ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηµν ζε θάζε δήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πινήγεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο
ζηαζκνύο ειέγρνπ, όπνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ηδηνρείξσο από έλα µέινο ηνπ πιεξώκαηνο γηα λα
θαηαγξαθνύλ νη ρξόλνη θαη λα ζθξαγηζζεί.
8.3.2. Οπνηαδήπνηε δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε ζην θαξλέ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό, εθηόο αλ
ηέηνηα δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί από ηνλ αξµόδην θξηηή.
8.3.3. Σν πιήξσκα θάζε απηνθηλήηνπ είλαη ην κόλν ππεύζπλν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαξλέ ζηνπο
δηάθνξνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξαθώλ ηνπ ρξόλνπ ζ'απηό.
8.3.4. Γηα ηνλ ιόγν απηό ην πιήξσκα πξέπεη λα παξαδώζεη ζηνλ έθνξν ηνπ ζηαζµνύ ειέγρνπ ην θαξλέ
ζηνλ ζσζηό ρξόλν θαη λα βεβαησζεί όηη ε εγγξαθή ηνπ ρξόλνπ έγηλε ζσζηά.
Ο θξηηήο είλαη ν µόλνο ππεύζπλνο πνπ επηηξέπεηαη λα γξάςεη ηνλ ρξόλν ζην θαξλέ µε ην ρέξη ή ζθξαγίδα.
8.3.5. ηελ εθθίλεζε ζα δίλεηαη θαη ην «θύιιν δεηνπµέλσλ ζηνηρείσλ». Σα ζηνηρεία πνπ
δεηνύληαη ζε απηό ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ θαη ην θύιιν λα παξαδνζεί, µαδί κε ην θαξλέ, ζηνλ θξηηή
ηνπ ηεξκαηηζκνύ.
8.4 Κπθινθνξία - Δπηζθεπέο
8.4.1. ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα πιεξώκαηα πξέπεη λα αθνινπζνύλ απζηεξά ηνλ ΚΟΚ. ε θάζε
πιήξσµα πνπ δελ αθνινπζεί ηνλ ΚΟΚ επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:
α) 1ε παξάβαζε: 100 βαζµνί
β) 2ε παξάβαζε: 300 βαζκνί
γ) 3ε παξάβαζε: απνθιεηζµόο
Δθόζνλ ηα αξµόδηα όξγαλα, (αζηπλνκία) πηζηνπνηήζνπλ θάπνηα παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ από θάπνην
πιήξσκα πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ Πινήγεζε θαη ηελ γλσζηνπνηήζνπλ έγθαηξα ζηνλ Αιπηάξρε, ζα επηβιεζεί
πνηλή θαηά ηα αλσηέξσ.
8.4.2. Οη επηζθεπέο θαη ν αλεθνδηαζκόο επηηξέπνληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
8.4.3. Απαγνξεύεηαη ζηα πιεξώµαηα, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα είλαη ν απνθιεηζµόο:
Να εµπνδίδνπλ εθνπζίσο ηε δηέιεπζε ησλ ζπµκεηερόλησλ απηνθηλήησλ ή λα
παξεµπνδίδνπλ ην πξνζπέξαζµά ηνπο, λα ζπκπεξηθέξνληαη µε αληηαζιεηηθό ηξόπν.
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9. Η ΠΛΟΗΓΗΗ
9.1 Δθθίλεζε
9.1.1 Σα απηνθίλεηα ζα εθθηλνύλ αλά 1 ιεπηό.
Σα απηνθίλεηα ζα εθθηλήζνπλ από ηελ Πιαηεία Αγίαο Σξηάδνο (Π. Πεληέιε) ην άββαην 7/10/2017
Οθηωβξίνπ, ώξα 18:00.
Κάζε απηνθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ρώξν αλαµνλήο πξηλ από ηελ εθθίλεζε. Γηα νπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε κέρξη 30 ιεπηώλ ζα επηβάιιεηαη πνηλή ρξόλνπ ίζε µε 5 βαζµνύο γηα θάζε ιεπηό
θαζπζηέξεζεο. Πέξαλ ησλ 30 ιεπηώλ ην πιήξσκα ζα απνθιείεηαη ηεο Πινήεγεζεο.
Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα ζθξαγίζνπλ ηε δηέιεπζή ηνπο από ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην θαξλέ θαη
κε ηε ζσζηή ζεηξά. Με ζπµµόξθσζε µπνξεί λα επηθέξεη πνηλή.
Ο ιδανικόρ σπόνορ για ηην κάλςτη ηηρ απόζηαζηρ μεηαξύ ηυν δύο ΣΕΧ αναθέπεηαι ζηο καπνέ.
9.1.2. Οια ηα πιεξώµαηα ζα εθνδηαζηνύλ κε έλα roadbook πνπ ζα ηνπο δίλεη ηελ απαξαίηεηε
πιεξνθόξεζε ώζηε λα ηεξµαηίζνπλ ζσζηά ηε δηαδξνκή.
9.2 ηαζµνί Διέγρνπ - Γεληθέο δηαηάμεηο
9.2.1 . Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ δειαδή νη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ θαη δηέιεπζεο, ζα ζεκαίλνληαη κε
θαηάιιειεο πηλαθίδεο.
9.2.2. Η αξρή ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα µε θίηξηλν
θόλην πνπ ζα εκθαλίδεη έλα ξνιότ. ε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 25κ. ε ζέζε ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ
επηζεκαίλεηαη κε ίδηα πηλαθίδα κε θόθθηλν θόλην. Σν ηέινο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ πνπ
βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 25 ηε. πεξίπνπ από απηόλ, επηζεµαίλεηαη µε πηλαθίδα µε κπεδ θόλην θαη 3
πιάγηεο καύξεο γξακµέο. Όιεο νη πεξηνρέο ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (δειαδή νη πεξηνρέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ηεο πξώηεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο κε θίηξηλν θόλην θαη ηεο ηειεπηαίαο
πηλαθίδαο ρξώµαηνο µπεδ κε ηηο 3 πιάγηεο καύξεο γξαµκέο) ζεσξνύληαη ρώξνη επηηεξνύκελεο
ζηάζκεπζεο "Park Ferme"
9.2.3. Η άθημε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο από δηαθνξεηηθή θνξά από απηήλ ηνπ αγώλα ή
κε εµθάληζε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο επηθέξεη πνηλή 100 βαζµώλ.
9.2.4. Οη ζηαζµνί ειέγρνπ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ από ηελ ηδαληθή ώξα
άθημεο ηνπ πξώηνπ δηαγσληδνµέλ0π απηνθηλήηνπ. Θα θιείζνπλ ζύκθσλα µε ηελ απόθαζε ηνπ Αιπηάξρε.
9.2.5. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζπκµνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληεηαικέλνπ θξηηή νπνηνπδήπνηε
ζηαζµνύ ειέγρνπ.
9.3 ηαζµνί Διέγρνπ Γηέιεπζεο θαη Διέγρνπ Χξόλνπ (ΔΧ)
9.3.1. ηαζµνί Διέγρνπ Γηέιεπζεο
ε απηνύο ηνπο ζηαζκνύο νη θξηηέο απιώο ζθξαγίδνπλ θαη/ή ππνγξάθνπλ ην θαξλέ µόιηο απηό ηνπο
παξαδνζεί από ην πιήξσµα, ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηελ ώξα δηέιεπζεο.
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Η έιιεηςε ηέηνηαο ζθξαγίδαο ή/θαη ππνγξαθήο από ζηαζκό δηέιεπζεο επηθέξεη πνηλή 100 βαζµώλ.
Οη Οξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξγαλώζνπλ θξπθνύο ζηαζµνύο δηέιεπζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
ηεο δηαδξνκήο.
9.3.2. ηαζκνί Διέγρνπ Χξόλνπ
9.3.2.1. ηνπο ζηαζκνύο απηνύο νη έθνξνη ζεµεηώλνπλ ζην θαξλέ πνπ πξνζθνκίδεη έλα από ηα κέιε ηνπ
πιεξώκαηνο, ηελ ώξα επίδνζεο ηνπ. Σν πιήξσµα πεξηµέλεη γηα ηνλ ηδαληθό ηνπ ρξόλν κπξνζηά ζηελ
θίηξηλε πηλαθίδα. Η ηδαληθή ώξα ζθξάγηζεο είλαη απηή πνπ πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο ηνλ ρξόλν θάιπςεο
ηεο επί κέξνπο δηαδξνκήο ζηελ ώξα εθθίλεζεο απηήο ηεο δηαδξνµήο.
Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή εθόζνλ ε ώξα πνπ ην απηνθίλεην εηζέξρεηαη ζηνλ ζηαζκό ειέγρνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμέιημε (δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο ή ηνπ ιεπηνύ πνπ πξνεγείηαη.
9.3.2.2. Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηδαληθήο ώξαο θαη ηεο πξαγµαηηθήο ώξαο ζθξάγηζεο ζα επηθέξεη πνηλή
όπσο παξαθάησ:
α. Γηα θαζπζηέξεζε: 5 βαζµνύο γηα θάζε ιεπηό
β. Με ζθξάγηζε ζε ΔΧ ή άθημε κεηά ηε κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ησλ 30 ιεπηώλ ζα επηθέξεη
απνθιεηζµό.
γ.H µέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε κεηαμύ ησλ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηδαληθό
ρξόλν είλαη 30 ιεπηά.
9.3.2.3. Δπηηξέπεηαη ε πξνάθημε ζηνλ ηεξκαηηζµό.
9.3.2.4. Η κε αλαγξαθή ελόο από ηα δεηνύµελα ζηνηρεία ζα επηθέξεη πνηλή 20 βαζκώλ. Η ιαλζαζµέλε
αλαγξαθή ζα επηθέξεη πνηλή 10 βαζµώλ.
10. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΠΟΙΝΔ
10.1 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο πξηλ ηελ εθθίλεζε
Κάζε κέινο ηνπ πιεξώµαηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Πινήγεζε πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ δηνηθεηηθό
έιεγρν, όπνπ ζα επηδείμεη ηελ αζηπλνµηθή ηνπ ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην ή άιιν επίζεκν έγγξαθν, από ην
νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δειώλνληαη
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ηα παξαθάησ έγγξαθα:
 Γίπισκα νδήγεζεο γηα ηνλ 1 ν νδεγό θαη νπνηνδήπνηε ζπλνδεγό πνπ µπνξεί λα νδεγήζεη.
 Σα επίζεκα έγγξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο απαηηείηαη από ηνλ λόκν ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη
θαηαρσξεζεί ην απηνθίλεην.
 Σα αλαθεξόµελα ζην άξζξν 4.3 ηνπ παξόληνο Καλνληζµνύ.
11. ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ - ΔΠΑΘΛΑ – ΔΝΣΑΔΙ
11.1: Καηαηάμεηο
Γηα ηνλ θαζνξηζµό ησλ απνηειεζκάησλ αζξνίδνληαη νη βαζκνί πνηλήο ησλ δεηνπµέλσλ ζηνηρείσλ πνπ δελ
αλαγξάθηεθαλ ή πνπ αλαγξάθηεθαλ εζθαικέλα, νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηα ηκήµαηα ησλ δηαδξνκώλ
θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πνηλέο πνπ εθθξάδνληαη ζε βαζκνύο. Σν πιήξσκα κε ην κηθξόηεξν άζξνηζκα
βαζκώλ πνηλήο αλαδεηθλύεηαη ληθεηήο. Σν πιήξσκα µε ηνπο ακέζσο ιηγόηεξνπο βαζκνύο πνηλήο 2νο θνθ.
Σα απνηειέζµαηα αλά θαηεγνξία θαζνξίδνληαη µε ηνλ ίδην ηξόπν.


ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ην απηνθίλεην παιαηόηεξεο θαηεγνξίαο.
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Μεηαμύ απηνθηλήησλ ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο πξνεγείηαη ην απηνθίλεην κε ηνλ κηθξόηεξν αξηζµό
θπβηζκό.



ε πεξίπησζε απηνθηλήησλ ηνπ ηδίνπ θπβηζµνύ πξνεγείηαη ην απηνθίλεην κε ην κηθξόηεξν αξηζµό
πιεξώκαηνο.

11.2 Δπαζια – Κύπειια
11.2.1 Γεληθή Καηάηαμε
ηνπο ληθεηέο: Γίδπκα θύπειια
ηνπο δεύηεξνπο: Γίδπµα θύπειια
ηνπο ηξίηνπο: Γίδπµα θύπειια
11.2.2 Καηάηαμε θάζε θαηεγνξίαο:
ηνπο ληθεηέο: Γίδπµα θύπειια
ηνπο δεύηεξνπο: Γίδπκα θύπειια
ηνπο ηξίηνπο: Γίδπκα θύπειια
Δάλ ζε κία θαηεγνξία εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 7 απηνθίλεηα ζα απνλεµεζνύλ έπαζια ζηνπο 2 πξώηνπο.
Δάλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 5 απηνθίλεηα ζα απνλεµεζνύλ έπαζια ζηνπο πξώηνπο.
11.3 Απνλνµή
Ο ρώξνο ηεο απνλνκήο ζα αλαθνηλσζεί κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ.
11.4: Δλζηάζεηο
11.4.1 Οιεο νη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ µέζα ζε 30 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ
επηζήµσλ απνηειεζκάησλ. Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα θαηαηεζεί γξαπηώο ζηνλ Αιπηάξρε από έλα κέινο
ηνπ πιεξώκαηνο θαηά ελόο άιινπ πιεξώκαηνο. 'Δλζηαζε θαηά ησλ απνηειεζµάησλ ή βαζµώλ πνηλήο
δελ πθίζηαηαη. Tν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζε 120 επξώ.
11.4.2 Οη απνθάζεηο ηνπ Αγσλνδίθε είλαη νξηζηηθέο.
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Αγωληζηηθε Λέζρε Απηνθηλήηνπ- Φζηλνπωξηλή Πινήγεζε 2017
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