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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
― Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο 16/10/2017 
 
― Λήμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο 03/11/2017 θαη ώξα 21:00 
 
― Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερόλησλ 06/11/2017 
 
― Γηαλνκή εληύπσλ θαη Αξηζκώλ πκκεηνρήο 
 ζηνπο αγσληδνκέλνπο 10/11/2017 θαη ώξα 16:00 έσο 20:00 κπξνζηά από ην Γεκαξρείν Φαρλώλ Δπβνίαο 
 
― Γηνηθεηηθόο έιεγρνο 10/11/2017 θαη ώξα 16:00 έσο 20:00 κπξνζηά από ην Γεκαξρείν Φαρλώλ Δπβνίαο 
 
― Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ 10/11/2017 θαη ώξα 22.00 ΣΑΒΔΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΒΛΔΠΔ ΥΑΡΣΖ ) 
 
― Έιεγρνο εμαθξίβσζεο απηνθηλήησλ  10/11/2017 θαη ώξα 16:00 έσο 20:00 κπξνζηά από ην Γεκαξρείν Φαρλώλ Δπβνίαο 
 
― 1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 10/11/2017 θαη ώξα  20.10 κπξνζηά από ην Γεκαξρείν Φαρλώλ Δπβνίαο 
 
― Γεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ δεθηώλ λα 
 εθθηλήζνπλ / σξάξηα εθθίλεζεο 10/11/2017 θαη ώξα 20.30 κπξνζηά από ην Γεκαξρείν Φαρλώλ Δπβνίαο 
 
― Παλεγπξηθή εθθίλεζε   10/11/2017 θαη ώξα 21.00 κπξνζηά από ην Γεκαξρείν Φαρλώλ Δπβνίαο 
   
 
― Δθθίλεζε 1

Ζ
 ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ 11/11/2017 θαη ώξα  07:30  ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΔΤΒΟΗΚΖ ΑΚΣΖ  

 
― Δθθίλεζε 1

Ζ
 ΔΗΓΗΚΖ- 11/11/2017 θαη ώξα  09:00  ηόπνο ζα αλαθνηλσζεί 

 
― Σεξκαηηζκόο 1

ΟΤ
 ΚΔΛΟΤ 11/11/2017 κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ ζην STOP ηεο ηειεπηαηαο εηδηθήο. 

 
 
― Δθθίλεζε 2

Ζ
 ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ 12/11/2017 θαη ώξα  07:30  ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΔΤΒΟΗΚΖ ΑΚΣΖ  

 
― Δθθίλεζε 1

Ζ
 ΔΗΓΗΚΖ 12/11/2017 θαη ώξα  09:00  ηόπνο ζα αλαθνηλσζεί 

 
― Σεξκαηηζκόο 12/11/2017 θαη ώξα 14:00 ηόπνο ζα αλαθνηλσζεί 
 
 
― Σειηθόο ηερληθόο Έιεγρνο 12/11/2017 θαη ώξα 15.00 ΣΑΒΔΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
   
― 2

ε
 πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 12/11/2017θαη ώξα 15.45 ΣΑΒΔΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  

 
― Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ 12/11/2017 θαη ώξα 15:00 ΣΑΒΔΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
   
   
   
 
― Απνλνκή Δπάζισλ 12/11/2017 θαη ώξα 16:00 ΣΑΒΔΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
 
  
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
Ζ Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα ζα ιεηηνπξγεί  από Σεηάξηε 08/11/2017 ζηα γξαθεία ηεο Οκάδαο νδόο ηώθνπ 2, Υαιθίδα ηελ Παξαζθεπή 
10/11/2017 από 16:00 ζην ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΔΤΒΟΗΚΖ ΑΚΣΖ ην άββαην 11/11/2017 ζην ρώξν ηνπ Αγώλα , ηελ Κπξηαθή 12/11/2017 ζην ρώξν 
ηνπ Αγώλα. 
 
Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 
Πιεξνθνξίεο επίζεο ζα παίξλνπλ από ην AOE 4X4 /facebook θαη από ην www.to4x4.gr 
 
ΕΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 
 
ηνλ ρώξν ηεο γξακκαηείαο θάζε εκέξαο ηηο ίδηεο ώξεο. 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
ηνλ ρώξν ηεο γξακκαηείαο θάζε εκέξαο ηηο ίδηεο ώξεο. 



 3 

ΟΡΓΑΝΩΗ - ΣΕΛΕΥΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΗ 
 
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΓΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ 
Καλνληζκνύ (ΔΑΚ), ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΔΠΑ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ, ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ηνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ 
Καλνληζκνύ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο. 
 
1.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ 
 
Ζ Λέζρε Υαλίσλ 4Υ4, κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠA, δηνξγαλώλεη ην 3

ν
 EVIA WILD TERRAIN 2017, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 10-12/11/2017, ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ΟΡΟΤ ΠYΞΑΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΔΑΠΗΧΝ ΓΗΡΦΤΧΝ. 
 
1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 Πξόεδξνο ΚΑΣΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 
 Μέιε  ΜΑΚΡΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
  ΑΓΓΔΛΟΤ ΒΑΓΓΔΛΖ 
 
 
1.3  ΣΕΛΕΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
 Αγσλνδίθεο-παξαηεξεηήο ΜΖΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
  
 Αιπηάξρεο ΣΑΘΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 
 
 Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα ΜΑΝΣΖ ΑΛΔΚΑ 
  
 Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 
   
  
 Τπεύζπλνη αζθαιείαο ΑΓΓΔΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ – ΜΑΚΡΗΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 Δπηθεθαιήο γηαηξόο ΜΑΝΗΑΛΖ ΑΝΑΣΑΗΑ  
 
 Τπεύζπλνο  Απνηειεζκάησλ ΥΑΛΣΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 

  
 Γηεύζπλζε Γξακκαηείαο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγώλα ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΔΤΒΟΗΚΖ ΑΚΣΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
3.1  ύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ  4ρικ  
3.2  Αξηζκόο εηδηθώλ δηαδξνκώλ   9  
3.3  Αξηζκόο ζθειώλ    2 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4  ΔΕΚΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ  
 
 
ηνλ αγώλα ζπκκεηέρνπλ απηνθίλεηα ρσξηζκέλα ζε Καηεγνξίεο θαη θιάζεηο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό ηνπ 
αγσλίζκαηνο.  
 
Αλαιπηηθά:  
α. Οκάδα Entry (θιάζε Entry-33 & θιάζε Entry-33+)  
β. Οκάδα WT-36  
γ. Οκάδα WT-Open (θιάζε WT-Open 40 θαη θιάζε WT-Open 40+) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  5  ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ - ΕΓΓΡΑΦΕ 
 
5.1 Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα: 

ΗΧΚΟΤ 2, 34100, ΣΖΛ 6976692784-6936752690 ΦΑΥ 2221022022 (ΤΠ’ ΟΦΗΝ ΚΑΣΟΤΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ) 
 Ζ δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη :  03/11/2017 θαη ώξα 21:00 
 Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ηε Λήμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο, ηεο : 03/11/2017 
 Δάλ ε δήισζε έρεη ζηαιεί κε fax ηόηε ε πξσηόηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ νξγαλσηή ην αξγόηεξν κέρξη ηε Λήμε Δγγξαθώλ 

πκκεηνρήο.  
 
5.2 ηνλ αγώλα γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ελ ηζρύ άδεηα νδήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ θαη Γειηίν Αζιεηνύ –

ηεο ΟΜΑΔ θαη ηα νπνία δελ εθηίνπλ πνηλή αξγίαο ή έθπησζεο ή άιιε πνηλή ε νπνία κπνξεί λα έρεη επηβιεζεί από ηα αξκόδηα 
Πεηζαξρηθά Όξγαλα. 

 
5.3 Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ έρεη θαζνξηζηεί ζηνπο 30 
 
5.4   Ο νξγαλσηήο έρεη δηθαίσκα λα κελ ηειέζεη ηνλ αγώλα εθόζνλ δελ ζπκπιεξσζνύλ 12 ζπκκεηνρέο. 
 
ΑΡΘΡΟ  6  ΠΑΡΑBΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ - ΑΦΑΛΙΗ 
6.1 Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη ωο εμήο : 
  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ENTRY    100€ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ WT36-WT OPEN   100€ 

 
6.2 Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν αλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 
 
6.3 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ  

6.3.1 ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. 
6.3.2 ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο. 
6.3.2 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγώλαο. 
 
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΦΕΣΑΙ ζε πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγω ηερληθνύ     πξνβιήκαηνο 
ζηνλ έιεγρν εμαθξίβωζεο. 
 

6.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. 
 Ζ αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παύεη δε λα ηζρύεη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή από ηε 

ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο από ηνλ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. Ζ αζθάιηζε απηή ηζρύεη κόλν γηα ηε δηαδξνκή ηνπ αγώλα όπσο 
απηή ζα πεξηγξάθεηαη ζε δειηίν πιεξνθνξηώλ.  

  
 
 Σα απηνθίλεηα ησλ service, αθόκα θαη απηά πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πηλαθίδεο ηνπ νξγαλσηή, δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ 

σο επίζεκεο ζπκκεηνρέο ηνπ αγώλα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θαιύπηνληαη από ηελ αζθάιηζε ηνπ αγώλα θαη θπθινθνξνύλ κε ηελ επζύλε 
ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο. 

 
 Ζ ΟΜΑΔ, Ζ ΔΠΑ, Ζ ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΡΗΑ ΛΔΥΖ, Ζ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΣΑ ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ  ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΟΓΖΓΟΗ ΣΟΤ 

ΑΓΧΝΑ ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΜΒΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ. 

 Ζ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ ΤΝΑΦΘΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. 
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ΑΡΘΡΟ  7  ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ 
 
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιύ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξ-κπξίδ θαη, εθόζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα ηνπ 
νδεγνύ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο ηαηλίαο θάξδνπο 15 cm ην πνιύ ζην πίζσ παξάζπξν. 
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ αγώλα δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ νξγαλσηώλ.  
ΟΛΑ ΣΑ ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ ΝΑ ΚΟΛΛΖΟΤΝ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ Δ ΔΤΓΗΑΚΡΗΣΑ ΖΜΔΗΑ ΣΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΣΧΝ 
ΥΟΡΖΓΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΓΔΛΣΗΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 8  ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ – ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
8.1 Πηλαθίδεο - αξηζκνί ζπκκεηνρήο 

Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δύν αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο εκπξόο πόξηεο. 
Οη αξηζκνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ ζην απηνθίλεην ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

 
8.2 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνύ θαλνληζκνύ wild terrain, ηνπ 

ηερληθνύ θαλνληζκνύ wild terrain, ηνπ παξόληνο ζπκπιεξσκαηηθνύ θαλνληζκνύ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο ΔΠΑ.  
 
 
8.3  Ππξνζβεζηήξεο 

Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη ζε θάζε Δθθίλεζε / ΔΓ / Σεξκαηηζκό λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ (θαη΄ ειάρηζην 6 
θηιώλ) 

 
8.4  Πξνζηαζία ζεαηώλ 

Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεαηώλ. Γελ επηηξέπεηαη λα θηλνύληαη 
ζεαηέο κέζα ζηηο δηαδξνκέο ησλ εηδηθώλ δνθηκαζηώλ 

 
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
    

ΑΡΘΡΟ  9 ΕΚΚΙΝΗΗ 
 
9.1 Επίζεκε ώξα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα 
 Δπίζεκε ώξα ηνπ αγώλα ζεσξείηαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ «14844» 
 
9.2 Άθημε απηνθηλήηωλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο. 

Παξνπζία απηνθηλήησλ θαη πιεξσκάησλ ζην ρώξν εθθίλεζεο 30’ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ. 
 

9.3 εηξά εθθίλεζεο   
 ΘΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΘΔΗ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ. 
 Ζ ΔΚΚΗΝΖΖ Δ ΔΝΑ ΠΛΖΡΧΜΑ ΘΑ ΓΟΘΔΗ ΑΦΟΤ ΣΔΡΜΑΣΗΔΗ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΚΑΗ ΔΥΔΗ ΚΑΘΑΡΗΔΗ Ζ ΓΗΑΓΡΟΜΜΖ. 

 
9.4 Σερληθόο έιεγρνο εμαθξίβωζεο πξηλ ηελ εθθίλεζε  
 Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο κε ηνπνζεηεκέλεο ηηο πηλαθίδεο θαη ηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο ηνπ 

αγώλα. 
 
9.5 Αλαθνξά Αηπρήκαηνο 
 Δάλ θάπνηνο νδεγόο εκπιαθεί ζε αηύρεκα, πξέπεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ επόκελν Δλδηάκεζν ή Κξηηή. Δάλ παξαιείςεη λα ην αλαθέξεη νη 

Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα επηβάιινπλ ζην ππεύζπλν πιήξσκα πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. 
 
9.6 Μέζνδνο Υξνλνκέηξεζεο 

Ζ ρξνλνκέηξεζε ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ ζα γίλεη κε ρξνλόκεηξα ρεηξόο θαη’ ειάρηζην κε αθξίβεηα δεπηεξόιεπηνπ. 
 
9.7 Πνηλέο. 

Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή γηα ηα ΔΓ θάζε εηδηθήο είλαη: (ζα νξηζζεί κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ –άξζξν 2.7 Γ.Κ.- πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε 
δηαδξνκήο.) 

 
9.8 Υξόλνη Θέζεο Εθηόο Δηαδξνκήο. 

 Ο Μέγηζηνο Δπηηξεπόκελνο Υξόλνο ηεο θάζε εηδηθήο είλαη: (ζα νξηζζεί κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ –άξζξν 2.7 Γ.Κ.- πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε 
δηαδξνκήο.) 

 
 

9.9 Υώξνη Επηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Park Ferme). 
1. Ο ρώξνο θαη ν ρξόλνο αλάκεζα ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο  δελ ζεσξείηαη ρώξνο επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο (Park Ferme). 
2. Ο ρώξνο αλαζπγθξνηήζεσλ ηνπ αγώλα δελ ζεσξείηαη ρώξνο επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο(Park Ferme). 
 
 

APΘPO  10  ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
 
10.1 Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη:  ΠΡΟΧΡΗΝΑ 11/11/2017 ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 30’ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΛΖΞΖ ΣΖ 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΗΓΗΚΖ 
 ΣΕΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΤΡΙΑΚΗ 12/11/2017 θαη ώξα 15:00 ΣΑΒΔΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
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10.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ θαηαηάμεσλ νξηζηηθνπνηνύληαη 30 ιεπηά κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο, εθόζνλ παξέιζεη ην ρξνληθό όξην 
ησλ ελζηάζεσλ 

 
 
APΘPO 11  ΕΠΑΘΛΑ 
 
          Θα απνλεκεζνύλ  
          Γηπιά θύπειια ζην πξώην ,δεύηεξν θαη ηξίην πιήξσκα θάζε θαηεγνξίαο.  
          Γηπιά θύπειια ζην πξώην ,δεύηεξν θαη ηξίην πιήξσκα θάζε θιάζεο, εθόζνλ ππάξμνπλ 8 ζπκκεηνρέο  αλά θιάζε   
          Γηπιά θύπειια ζην πξώην ,δεύηεξν εθόζνλ ππάξμνπλ  από 5 έσο 7 ζπκκεηνρέο αλά θιάζε   
          Γηπιά θύπειια ζην πξώην  από  4 ζπκκεηνρέο θαη θάησ αλά θιάζε. 
          Μεηάιιηα ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ αγώλα. 

 
ΑΡΘΡΟ  12   ΑΠΟΝΟΜΗ 
 
H απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ : 12/11/2017 θαη ώξα 16:00 ΣΑΒΔΡΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
 
 
Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε 
βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).  
 


