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ΡPOΓPAMMA 

 
ΓPAMMATEIATOYAΓΩNA 
H Γραμματεία του Aγϊνα κα λειτουργεί  
1. Μζχρι τθν Παραςκευι 7/12/2018 ςτα γραφεία τθσ StartLine, Φιλαδελφείασ 7 &Κωνςταντινουπόλεωσ, 

Νζαμφρνθ, Σθλ / Fax: 210 9812341,210 9821069, e-mail : info@startline.gr 
2. Σοάββατο8/12/2018 απότισ 09:00 ζωσ 15:00 και τθν Κυριακι 9/12/2018 από τισ 8:00 ςτθν πίςτα Μεγάρων 
Oι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να παραλαμβάνουν τα 
Δελτία Πλθροφοριϊν. 
 
EΡIΣHMOΣΡINAKAΣANAKOINΩΣEΩN 
ΟΠίνακασΑνακοινϊςεωνκαβρίςκεταιςτθγραμματείατουαγϊνα. 

 
ΓΑΦΕΙΟ TYΡOY 
ΣοΓραφείοΣφπουκαλειτουργείκακόλθτθδιάρκειατουΔιοικθτικοφΕλζγχουκαιτουΑγϊναςτθνπίςτα Μεγάρων. 

 
OPΓANΩΣH 
 
APΘPO 1 - ΟΓΑΝΩΣΗ 
O αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  
α. TουEκνικοφAκλθτικοφKανονιςμοφ (EAK) και των παραρτθμάτων του 
β. Tθσ Προκιρυξθσ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ κακϊσ και των εγκυκλίων τθσ 
γ. Tου Γενικοφ Κανονιςμοφ και των παραρτθμάτων του 
δ. Tου παρόντοσ υμπλθρωματικοφ Kανονιςμοφ(που αποτελεί ςυμπλιρωμα του Γενικοφ Κανονιςμοφ) και των 

παραρτθμάτων του. 
Οι τροποποιιςεισ, προςκικεσ ι/και διορκϊςεισ ςτον υμπλθρωματικό Κανονιςμό κα ανακοινωκοφν με αρικμθμζνα 
και χρονολογθμζνα δελτία πλθροφοριϊν που κα εκδοκοφν από τον Οργανωτι ι τουσ Αγωνοδίκεσ ςε χαρτί κίτρινου 
χρϊματοσ. 
 

1.1 KAΘOPIΣMOΣ 
 Oνομαςία του αγϊνα: Σελικόσ EKORacingDirtGames 
 Oργανωτισ: StartLine 
 Θμερομθνία διεξαγωγισ: 8-9/12/2108 
 
1.2 OPΓANΩTIKHEΡITPOΡΗ 
 Πρόεδροσ   Γιάννθσ Σόγελοσ 
 Mζλθ   Κωνςταντίνοσ ταφρου 
   Δζςποινα Παραςκευοποφλου 
    
1.3  ΣTEΛEXHTOYAΓΩNA 

 Πρόεδροσ Aγωνοδικϊν& Παρατθρθτισ   Σάςοσ Ακαναςίου 

 1οσ Αγωνοδίκθσ Γιϊργοσ ωτθρόπουλοσ 

 2οσ Aγωνοδίκθσ πφροσ Ηθρόπουλοσ 

 Aλυτάρχθσ  τζλιοσ Καγιάφασ 

 Θμερομθνία Ώρα Σόποσ 

Λιξθ Eγγραφϊν υμμετοχισ 3/12/2018 23:59 ΔΑΑ 

Δθμοςίευςθ πίνακα ςυμμετεχόντων 5/12/2018 12:00  

Διανομι εντφπων και αρικμϊν ςυμμετοχισ 8/12/2018 09:00-09:30 ΠΙΣΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ  & Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 
8/12/2018 
9/12/2018 

09:00-09:30 
09:00-09:30 ΠΙΣΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Αναγνωρίςεισ 9/12/2018 09:00-09:30  ΠΙΣΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

1θ υνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν 9/12/2018 09:30 ΠΙΣΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων 9/12/2018 09:30 ΠΙΣΑΜΕΓΑΡΩΝ 

Δθμοςίευςθ πίνακα εκκινοφντων 9/12/2018 09:45 ΠΙΣΑΜΕΓΑΡΩΝ 

Εκκίνθςθ αγϊνα 9/12/2018 10:00 ΠΙΣΑΜΕΓΑΡΩΝ 

Tελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 9/12/2018 16:00 ΠΙΣΑΜΕΓΑΡΩΝ 

Ανακοίνωςθ προςωρινισ τελικισ κατάταξθσ 9/12/2018 16:30 ΠΙΣΑΜΕΓΑΡΩΝ 

Απονομι Επάκλων 9/12/2018 17:00 ΠΙΣΑΜΕΓΑΡΩΝ 

mailto:info@startline.gr
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 Γραμματζασ του αγϊνα  Μαρία Σόγελου 

 Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ  Παντελισ Νοφλασ 

 YπεφκυνοσΓραφείου Σφπου Παναγιϊτθσ Σριανταφυλλίδθσ 

 Τπεφκυνοσ γιατρόσ  Νίκοσ Παππάσ 

 ΤπεφκυνοσServicePark/Pits Κωνςταντίνοσ ταφρου 

 Ζφοροσ Χρονομζτρθςθσ Sportstiming 

 Ζφοροσ Αποτελεςμάτων Γιϊργοσ Κυπριανοφ 

 
ΓENIKOIOPOI 
 
APΘPO2 –ΓENIKA 
2.1 Tίτλοι τθσ ΕΠΑ για τουσ οποίουσ προςμετρά ο αγϊνασ: 

1) Κφπελλοοδθγϊνκλάςθσζωσ 600cc 
2) Ζπακλοοδθγϊνκλάςθσαπό 601 ζωσ 750cc 
3) Ζπακλοοδθγϊνκλάςθσ OPEN 
4) Ζπακλοοδθγϊν UTV/SSV 
5) Ζπακλοοδθγϊνκλάςθσζωσ 1400cc Ν – Α – Ε – R 
6) Ζπακλοοδθγϊνκλάςθσαπό 1401 ζωσ 1600cc Ν – Α – Ε – R 
7) Ζπακλοοδθγϊνκλάςθσαπό 1601 ζωσ 2000cc Ν – Α – Ε – R 
8) Ζπακλοοδθγϊνκλάςθσπάνωαπό 2001cc Ν – Α – Ε – R 
9) ΖπακλοοδθγϊνΙςτορικϊν 

 
ΑΘΟ 3 –ΡEPIΓPAΦH 
3.1 υνολικό μικοσ τθσ διαδρομισ 2100m 
3.2 φνολο χιλιομζτρων αγϊνα 8400m 
3.3 Ο αγϊνασ αποτελείται από τζςςερισ (4) χρονομετρθμζνουσ γφρουσ εκ των οποίων προςμετροφν οι τρεισ (3) 

ταχφτεροι. 
 
APΘPO4 –ΔEKTAAYTOKINHTA 
4.1 Kartcross των κλάςεων ζωσ 600cc, από 601 ζωσ 750cc και πάνω από 751cc 
4.2 Οχιματα Ομάδων N, Α, Ε& R  των κλάςεων ζωσ 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc και πάνω από 2001cc 
4.3 Οχιματα Κατθγοριϊν Ιςτορικϊν  
4.4 Οχιματα Κατθγορίασ UTV/SSV 
 
ΑΘΟ  5 –ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
5.1 Γίνεται δεκτό κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που κατζχει ζγκυρθ άδεια διαγωνιηομζνου ι αγωνιηομζνου θ 

οποία επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ.  
5.2 Aν ςαν διαγωνιηόμενοσ αναφζρεται νομικό πρόςωπο ι εφόςον αυτόσ δεν επιβαίνει ςτο αυτοκίνθτο κάκε 

υποχρζωςι του βαραίνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ διλωςθ 
ςυμμετοχισ. 

5.3 Κατά τθ διεξαγωγι του αγϊνα ςτο αυτοκίνθτο κα επιβαίνει μόνον ο οδθγόσ. 
5.4 Ο ίδιοσ οδθγόσ ΔΕΝ μπορεί να δθλϊςει ςυμμετοχι ςε διαφορετικζσ ομάδεσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ οχιματοσ. 

Μπορεί όμωσ να δθλϊςει ςυμμετοχι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ οχιματοσ (Kartcross - Αυτοκίνθτο). 
5.5 Tο ίδιο αυτοκίνθτο μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ίδια αγωνιςτικι ςυνάντθςθ ςε δφο ομάδεσ με διαφορετικό 

οδθγό, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα δθλϊνεται με χωριςτι διλωςθ ςυμμετοχισ. 
5.6 Σο ίδιο αυτοκίνθτο kartcross μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν ίδια ομάδα με ζωσ ΣΡΕΙ (3) διαφορετικοφσ 

οδθγοφσ. 
 
ΑΘΟ 6 – ΔHΛΩΣEIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–EΓΓPAΦEΣ 

 Δηλώςεισ γίνονται μζςω Συςτήματοσ Διαδικτυακήσ Διαχείριςησ Αγώνων-ΣΔΔΑ.  
Θ Οργανωτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, να αρνθκεί τθν εγγραφι 
οποιουδιποτε διαγωνιηόμενου/ςυμμετζχοντα ι οδθγοφ γνωρίηοντάσ του τουσ λόγουσ άρνθςισ τθσ (ΕΑΚ 
Άρκρο 3.14). 
Θ απόρριψθ πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον ενδιαφερόμενο εγγράφωσ το αργότερο εντόσ τθσ πρϊτθσ 
εργάςιμθσ μζρασ μετά το κλείςιμο των εγγραφϊν. 

 
ΑΘΟ  7–ΡAPABOΛA ΣYMMETOXHΣ –AΣΦAΛIΣH 
7.1 Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακορίηονται ςτα 100 €. 
 Tο παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται εξ ολοκλιρου: 

7.3.1 ε υποψιφιουσ που θ ςυμμετοχι τουσ δεν ζγινε δεκτι. 
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7.3.2 ε περίπτωςθ που ματαιωκεί ο αγϊνασ. 
7.3.3 ε περίπτωςθ που αναβλθκεί ο αγϊνασ. 
7.3.4 Το παράβολο ςυμμετοχήσ ΔΕΝ ΕΡΙΣΤΕΦΕΤΑΙ ςε περίπτωςη αποκλειςμοφ του αυτοκινήτου λόγω 

τεχνικοφ προβλήματοσ ςτον Αρχικό Τεχνικό Ζλεγχο. 
7.2 το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του διαγωνιηομζνου/αγωνιηομζνου για αςτικι 

ευκφνθ προσ τρίτουσ. H αςφάλιςθ αυτι ιςχφει από τθν ςτιγμι τθσ εκκίνθςθσ, παφει δε να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ 
υποβολισ ενςτάςεων, ι τθ λιξθ τθσ δοκιμαςίασ, ι τθν εγκατάλειψθ τθσ προςπάκειασ, ι τον αποκλειςμό του 
διαγωνιηομζνου. 

7.3 το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται  επίςθσ θ ελεφκερθ είςοδοσ 2 μελϊν τθσ ομάδασςτον χϊρο των 
Pits του οδθγοφ. Oι ανωτζρω υποχρεοφνται να επιδεικνφουν κατά τθν είςοδό τουσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο τα 
διακριτικά που τουσ ζχουν διατεκεί από τθν οργάνωςθ και να τα φοροφν ςε ευδιάκριτο ςθμείο ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτα (PITS), με αποκλειςτικι ευκφνθ του ςυμμετζχοντοσ και του οδθγοφ.  
 

ΑΘΟ  8–ΔIAΦHMIΣEIΣ 
8.1 ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Επιτρζπεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ να τοποκετοφν οποιαδιποτε διαφιμιςθ πάνω ςτα αυτοκίνθτα τουσ με τουσ  
παρακάτω όρουσ: 
 θ διαφιμιςθ καπνοφ ι προϊόντων καπνοφ απαγορεφεται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 
 να μθν αντιβαίνει τουσ Νόμουσ του κράτουσ και τισ διατάξεισ τθσ ΕΠΑ. 
 να μθν είναι προςβλθτικζσ. 
 να μθν ζχουν κρθςκευτικό ι πολιτικό περιεχόμενο. 

8.2 Τοποθζτηςη ταινιών   
Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ταινίασ φάρδουσ το πολφ 15 cm ςτο επάνω τμιμα του παρμπρίη, εφόςον δεν 
εμποδίηει τθν ορατότθτα του οδθγοφ. Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μίασ ταινίασ φάρδουσ 15 cm το πολφ ςτο 
πίςω παρμπρίη. 

8.3 Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ θμιδιαφανοφσ διαφιμιςθσ ςτο πίςω παρμπρίη (onewayvision). 
8.4 Υποχρεωτική διαφήμιςη  

Oι αρικμοί ςυμμετοχισ διατίκενται για τθ διαφιμιςθ των οργανωτϊν.  
8.5 Ρροαιρετική Διαφήμιςη 

8.5.1 Ο οργανωτισ μπορεί να απαιτιςει οι ςυμμετζχοντεσ να φζρουν επιπλζον προαιρετικι διαφιμιςθ. Εάν 
ζνασ ςυμμετζχων αρνθκεί αυτι τθ διαφιμιςθ, το παράβολο ςυμμετοχισ του δεν μπορεί να αυξθκεί 
περιςςότερο από το διπλάςιο.  

8.5.2 ε περίπτωςθ που θ προαιρετικι διαφιμιςθ, αφορά καταςκευαςτι αυτοκινιτων, ελαςτικά, καφςιμα ι 
λιπαντικά, ο οργανωτισ δεν μπορεί να απαιτιςει από τον αγωνιηόμενο / ςυμμετζχοντα αυξθμζνο 
παράβολο ςυμμετοχισ, εάν ο αγωνιηόμενοσ τθν αρνθκεί.  

8.5.3 Εάν θ προαιρετικι διαφιµιςθ ανακοινωκεί µε δελτίο πλθροφοριϊν και αντιβαίνει µε τθ διαφιµιςθ του 
ςυµµετζχοντα, ο ςυµµετζχων µπορεί να αρνθκεί αυτι τθν προαιρετικι διαφιμιςθ χωρίσ να πλθρϊςει 
επιπλζον παράβολο. 

8.5.4 Οι ςυμμετζχοντεσ που αποδζχονται τθν προαιρετικι διαφιμιςθ του Οργανωτι κα πρζπει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 
να κρατιςουν κενό τον ςχετικό χϊρο.  

 Θ κζςθ τθσ προαιρετικισ διαφιμιςθσ είναι ςτα δφο μπροςτινά φτερά. Οι διαςτάςεισ αυτισ είναι 25 εκ. Χ 
15 εκ. περίπου. Θ κζςθ τθσ προαιρετικισ διαφιμιςθσ για τα kartcross και buggies είναι ελεφκερθ. 

 
ΑΘΟ 9– ΑΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 
9.1 Αριθμοί ςυμμετοχήσ πόρτασ  
 Κάκε οδθγόσ κα εφοδιαςκεί από τθν οργανωτικι επιτροπι με δφο αρικμοφσ ςυμμετοχισ για τισ μπροςτινζσ 

πόρτεσ μικουσ 70cm και φψουσ 20cm. Κάκε τζτοιο πανϊ κα περιλαμβάνει μία μαφρθ ματ επιφάνεια για τον 
αρικμό ςυμμετοχισ.  
Κάκε πανϊ κα τοποκετείται οριηόντια ςτθ μπροςτινι άκρθ κάκε μπροςτινισ πόρτασ, με τον αρικμό μπροςτά 
(ςτθν πλευρά του μεντεςζ). 

9.2 Αριθμοί ςυμμετοχήσ χωμάτινων φορμουλών, buggies και kartcross 
Οι αρικμοί ςυμμετοχισ των χωμάτινων φορμουλϊν και των kartcross κα είναι 3 αυτοκόλλθτα, 1 διαςτάςεων 
25εκ.Χ25εκ. ενϊ οι 2 αρικμοί ςυμμετοχισ κα ζχουν ελάχιςτο φψοσ 15εκ. και ελάχιςτο πάχοσ 1.5 εκ.  
Οι αρικμοί αυτοί κα τοποκετοφνται δεξιά και αριςτερά ςε «πτερφγιο»πάνω από τον οδθγό. Σο τρίτο 
αυτοκόλλθτο με τον αρικμό ςυμμετοχισ πρζπει να τοποκετθκεί μπροςτά από τον οδθγό ςτο μπροςτινό μζροσ 
του οχιματοσ. 

9.3 Πνομα οδηγοφ 
Σο όνομα του οδθγοφ πρζπει να εμφανίηεται ςτα δφο πίςω πλαϊνά παράκυρα, θμειϊνεται ότι εκτόσ από το 

όνομα του οδθγοφ δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν ι άλλων αυτοκόλλθτων ςτα πλαϊνά 
παράκυρα. 

- υνιςτάται θ πιο διαδεδομζνθ και ευκρινισ γραφι, “HELVETICA”. Σο πρϊτο γράμμα κεφαλαίο και τα 
υπόλοιπα μικρά (πεηά). 

- ε λευκό χρϊμα με διαφανζσ φόντο. 
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- Υψοσ γραμμάτων 5cm και πάχοσ από 0,7 ζωσ 1.5cm. 
 
ΑΘΟ 10 – ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΝΕΓΕΙΑ (PITS) 

Σοποκετοφνται ςε κατάλλθλο χϊρο, κατά τθν κρίςθ του Oργανωτι. 
10.1 Kάκε αγωνιηόμενοσ μπορεί να οργανϊςει το ατομικό του ςυνεργείο (PIT) που κα του προςφζρει 

πλθροφορίεσ, μθχανικι βοικεια και ανεφοδιαςμό με καφςιμα, ςε χϊρο προκακοριςμζνο από τον Oργανωτι. 
10.2 ε κάκε PIT πρζπει να υπάρχουν υποχρεωτικά και ζτοιμοι για χριςθ 2 κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ ςυνολικοφ 

περιεχομζνου τουλάχιςτον 8 κιλϊν, ι αντίςτοιχου επιτρεπόμενου υλικοφ και ποςότθτασ. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ κα επιβάλλεται ποινι από τουσ Αγωνοδίκεσ που μπορεί να φτάςει ςτον αποκλειςμό. 

10.3 H ταχφτθτα των αυτοκινιτων μζςα ςτο χϊρο επιςκευϊν απαγορεφεται να ξεπερνάει τα 20 χλμ/ϊρα. 
 
APΘPO11–METPAAΣΦAΛEIAΣ 
Τα μζτρα αςφαλείασ του αγωνιςτικοφ αυτοκινήτου θα είναι ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τουσ 
αντίςτοιχουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ των Ομάδων/Κατηγοριών. 
11.1 Δεν κα δοκεί εκκίνθςθ ςτουσ χρονομετρθμζνουσ γφρουσ ςε οποιοδιποτε αυτοκίνθτο που δεν κα είναι 

ςφμφωνο με τισ εγκυκλίουσ τθσ ΕΠΑ και τον παρόντα Κανονιςμό. Επίςθσ δεν κα δοκεί εκκίνθςθ ςτον αγϊνα, 
μετά από απόφαςθ των Αγωνοδικϊν, ςε οδθγό ο οποίοσ, κατά τθν κρίςθ τουσ, μπορεί να προκαλζςει 
ανωμαλία ι ατφχθμα ι που το αυτοκίνθτό του ζχει καταςτεί επικίνδυνο. 

11.2 Θ ορκι και πλιρθσ εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ (κράνοσ, φόρμα, ηϊνθ, πυρόςβεςθ κοκ.) ελζγχεται ςτθν 
ζξοδο των PITS από Σεχνικό Ζφορο. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω, ο ελεγκτισ Σεχνικόσ 
Ζφοροσ ζχει δικαίωμα, ενθμερϊνοντασ τον Αλυτάρχθ, να απαγορεφςει προςωρινά τθν ζξοδο από τα PITS, 
μζχρι τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων ι / και προβλθμάτων. 

11.3 Όλοι οι οδθγοί, πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να φζρουν ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα τον εξοπλιςμό 
αςφαλείασ που αναφζρει ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ. Αυτά περιλαμβάνουν εγκεκριμζνα: φόρμα, μακριά 
εςϊρουχα, κάλτςεσ μπαλακλάβεσ, γάντια και παποφτςια.  

11.4 Όλοι οι οδθγοί (εκτόσ από τουσ οδθγοφσ Kartcross) πρζπει να φζρουν ςφςτθμα FHR.  υνιςτάται ςτουσ 
οδθγοφσ των Kartcross να φζρουν επίςθσ ςφςτθμα FHR, άλλωσ είναι υποχρεωτικό να φοροφν κολάρο τφπου 
καρτ (necksupport).   

11.5 Όλοι οι οδθγοί πρζπει να φοροφν εγκεκριμζνα κράνθ τφπου FIA8859-2015, FIA8860-2010, FIA8858-2010, 
FIA8860-2004, SNELL SA2015, SNELL SA2010, SNELL SA2005, , SFI 31.1A 31.2A, BS6658 Type A/FR, BS6658-85 
Type A. Σα κράνθ πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ ςθμάδια πρόςκρουςθσ ι ηθμιάσ. Επίςθσ 
πρζπει να διακζτουν τθν μπλε ταινία που αποδεικνφει τθν καταλλθλότθτα για αγϊνεσ. Προςοχι επίςθσ 
πρζπει να δοκεί ςτθν άριςτθ εφαρμογι του κράνουσ και ςτο ςωςτό δζςιμο.   

11.6 Οι οδθγοί των Kartcross επιτρζπεται να φοροφν ανοικτά κράνθ με τθν χριςθ γυαλιϊν τφπου μοτοκρόσ.  
11.7 Kατά τθ διάρκεια του αγϊνα απαγορεφεται θ παροχι εξωτερικισ βοικειασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

μπαταρίασ) από οποιονδιποτε, εκτόσ από αυτιν που προςφζρεται μζςα ςτον χϊρο των Pits από τουσ 
μθχανικοφσ κάκε αγωνιηομζνου. Eπίςθσ, μετά το ςιμα εκκίνθςθσ απαγορεφεται το ςπρϊξιμο του 
αυτοκινιτου από τον ίδιο τον οδθγό του ι από οποιονδιποτε άλλον.  

11.8 Απαγορεφεται θ αλλαγι ι θ επιδιόρκωςθ τροχοφ κατά τθ διαδρομι. Επιτρζπεται μόνο ςτον χϊρο των 
ατομικϊν ςυνεργείων (PIT). H παράβαςθ τιμωρείται με αποκλειςμό από τον αγϊνα. 

11.9 ε περίπτωςθ βλάβθσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα το αυτοκίνθτο πρζπει να ςταματιςει τελείωσ ζξω από τθν 
πίςτα. Mόνο ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ μπορεί ο οδθγόσ να διορκϊςει τθ βλάβθ με τα μζςα που ζχει ςτο 
αυτοκίνθτό του. Kάκε βοικεια από τρίτο άτομο επιφζρει τον αποκλειςμό από τον αγϊνα. 

11.10 ε περίπτωςθ που κάποιο αυτοκίνθτο βγει από τθν πίςτα κατά τθ διάρκεια του αγϊνα πρζπει να ξαναμπεί 
από ςθμείο που να βρίςκεται πλθςιζςτερα ςε αυτό τθσ εξόδου. H επανείςοδοσ ςτθν πίςτα γίνεται μόνο μετά 
από άδεια του πλθςιζςτερου κριτι τθσ περιοχισ. Εάν ο κριτισ βρίςκεται ςε κάποια απόςταςθ από το ςθμείο 
εξόδου, θ άδεια αυτι μπορεί να δοκεί με ςχετικό ςιμα με τα χζρια του. Παράβαςθ των ανωτζρω επιφζρει 
ποινι αποκλειςμοφ από τον αγϊνα, με απόφαςθ των Aγωνοδικϊν. 

11.11 Για όποια παράβαςθ δεν αναφζρεται ςυγκεκριμζνθ ποινι παραπάνω,  αναφζρεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ που 
μπορεί να επιβάλουν ποινζσ που μπορεί να φτάςουν μζχρι τον αποκλειςμό από τον αγϊνα.  

11.12 Η παρακολοφθηςη όλων των ενημερώςεων των οδηγών είναι υποχρεωτική. Η μη παρακολοφθηςη μπορεί 
να επιφζρει τον αποκλειςμό από τον αγώνα. 

 
ΔIEΞAΓΩΓHTOYAΓΩNA 
ΑΘΟ 12 – ΣΕΙΑEKKINHΣHΣ 
12.1 H ςειρά εκκίνθςθσ κα δίνεται με τθ ςειρά των αρικμϊν ςυμμετοχισ, δθλαδι το μικρότερο νοφμερο ξεκινά 

πρϊτο. Αλλαγι αυτισ τθσ ςειράσ μπορεί να γίνει με απόφαςθ των Αγωνοδικϊν μόνο αμζςωσ μετά τον Αρχικό 
Σεχνικό Ζλεγχο, θ οποία και κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ αγωνιηόμενουσ μαηί με τθν ανάρτθςθ του πίνακα 
εκκινοφντων. 

12.2 ε περίπτωςθ που ζνα αυτοκίνθτο χρθςιμοποιείται από δφο οδθγοφσ, ο Oργανωτισκα φροντίςει ϊςτε οι 
αρικμοί ςυμμετοχισ του πρϊτου από τον δεφτερο οδθγό να επιτρζπουν τθν αλλαγι.  ε αυτι τθν περίπτωςθ 
οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να καλφπτουν με αυτοκόλλθτθ ταινία ςχθματίηοντασ ζνα «Χ» τον αρικμό που δεν 
διαγωνίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια. 
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ΑΘΟ 13 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ 
13.1 Θ χρονομζτρθςθ κα γίνεται με φωτοκφτταρα ςε εκατοςτά του δευτερολζπτου. 
13.2 Θ εκκίνθςθ κάκε χρονομετρθμζνου γφρου κα δίνεται από τον Αλυτάρχθ ι τον βοθκό του για κάκε ζνα 

αυτοκίνθτο χωριςτά,  από ςτάςθ. 
13.3 Εάν ζνα αυτοκίνθτο εμφανιςτεί μετά τθν ςειρά του, τότε ο Αλυτάρχθσ κα αποφαςίηει για τθ ςειρά που κα 

διαγωνιςτεί ι ακόμα και για τον αποκλειςμό του. 
13.4 Μετά τθν πτϊςθ τθσ ςθμαίασ τερματιςμοφ κάκε αυτοκίνθτο κα μειϊνει τθν ταχφτθτά του και κα οδθγείται 

ςτο χϊρο των Pits.  Εκεί κα παραμζνει μζχρι το τζλοσ του ςκζλουσ, εκτόσ αν ντουμπλάρεται από άλλο οδθγό. 
Οδθγόσ που δεν ςυμμορφϊνεται  αποκλείεται από τον αγϊνα. 

13.5 Αν ςε κάποιο αυτοκίνθτο υπάρχει τεχνικι ζνςταςθ τότε ςε αυτό δεν επιτρζπεται καμία αφαίρεςθ, μετατροπι, 
προςκικθ ι ανεφοδιαςμόσ, με ποινι αποκλειςμοφ. 

13.6 Αν το αυτοκίνθτο ςτο οποίο ζχει γίνει τεχνικι ζνςταςθ ντουμπλάρεται, τότε οι Αγωνοδίκεσ ςε ςυνεννόθςθ με 
τον Επικεφαλισ Σεχνικό Ζφορο φροντίηουν ϊςτε να επιτραπεί θ ςυμμετοχι ςτον αγϊνα, μόνο αν 
διαςφαλιςτεί θ αδυναμία επζμβαςθσ (ςφράγιςθ κλπ) και θ ςυγκάλυψθ τυχόν ελλείψεων του ςυγκεκριμζνου 
οχιματοσ. Ο ζλεγχοσ για τθν τεχνικι ζνςταςθ κα γίνει μετά το τζλοσ όλων των ςκελϊν, εκτόσ  εάν μπορεί να 
γίνει πριν τθν εκκίνθςθ του ντουμπλάροντα οδθγοφ.  

 
ΑΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΡOINEΣ 
 
ΑΘΟ 14–ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
14.1 Σα αυτοκίνθτα μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο από εκπρόςωπο τθσ ομάδασ. 
14.2 τον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο οι αγωνιηόμενοι πρζπει να παρουςιάςουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ζνδυςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνωντωνFHRπου πρόκειται ναχρθςιμοποιιςουν.  
14.3 Ο οδθγόσ πρζπει να παρουςιάςει ςτουσ Σεχνικοφσ Εφόρουσ το πλιρωσ επικυρωμζνο δελτίο αναγνϊριςθσ και 

το Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ (ΔΣΣ). Σο ΔΣΣ ςφραγίηεται από τουσ Σεχνικοφσ Εφόρουσ και όχι τθ Γραμματεία 
του ελζγχου εξακρίβωςθσ. 

14.4 H εκπρόκεςμθ προςζλευςθ ςυνεπάγεται τθν επιβολι κυρϊςεων θ οποία μπορεί να φκάςει μζχρι και τθν 
απαγόρευςθ εκκίνθςθσ ςτον αγϊνα εκτόσ από τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ που κα κρικεί από τουσ 
Aγωνοδίκεσ. 

14.5 Για να επιτραπεί θ εκκίνθςθ των αυτοκινιτων πρζπει υποχρεωτικά να είναι εγκατεςτθμζνα και ςε κανονικι 
λειτουργία τα ςυςτιματα αςφαλείασ που προβλζπονται. Επίςθσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με δφο 
κακρζπτεσ οπιςκοπαρατιρθςθσ. Όλα τα κινθτά εξαρτιματα που βρίςκονται μζςα ςτο αυτοκίνθτο πρζπει να 
είναι πολφ καλά ςτερεωμζνα. 

14.6 υμπλθρωματικοί ζλεγχοι μποροφν να γίνουν ςτο αυτοκίνθτο ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του 
αγϊνα. 

14.7 Ο αγωνιηόμενοσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα οφείλει να φζρει πάνω ςτο αυτοκίνθτό του τουλάχιςτον τθν 
πίςω πινακίδα κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου (Τπουργείου, ι αγωνιςτικζσ ι Ιςτορικζσ) εξαιρουμζνων των 
kartcross. 

14.8 Για τα ζγγραφα που πρζπει να προςκομιςτοφν ςτον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο βλζπε και εγκφκλιο 2, κζμα ΙΙΙ. 
- Αγωνιςτικιάδεια  (Δελτίο Ακλθτοφ) και δίπλωμα οδθγοφ  
- Αγωνιςτικι άδεια ςυμμετζχοντοσ (για μθ προςωπικζσ ςυμμετοχζσ) 
- Επίςθμα ζγγραφα αγωνιςτικοφ αυτοκινιτου (άδεια κυκλοφορίασ, εξουςιοδότθςθ με το γνιςιο υπογραφισ 

του ιδιοκτιτθ βεβαιωμζνου από τθν αςτυνομία, Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ αυτοκινιτου, homologation 
κ.λπ.). Αν το αυτοκίνθτο διακζτει αγωνιςτικζσ πινακίδεσ, πρζπει να προςκομιςτεί το βιβλίο τθσ ΕΘΕΑ, το 
οποίο κα ςφραγίηει θ γραμματεία. 

- Ο  κυβιςμόσ  του  αυτοκινιτου  πρζπει  να  ανταποκρίνεται  ςτθν  άδεια  κυκλοφορίασ.  ε  αντίκετθ 
περίπτωςθ υποχρεωτικά κα πρζπει να εκδίδονται αγωνιςτικζσ πινακίδεσ. 

- Απαγορεφονται ΑΥΣΤΗΑ οι πινακίδεσ ΔΟΚ και Μ. 
- Iατρικζσ βεβαιϊςεισ (για αλλοδαποφσ αγωνιηόμενουσ) 
- Συχόν ελλείψεισ ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ – KATATAΞEIΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
ΑΘΟ  15–ENΣTAΣEIΣ KAIEΦEΣEIΣ 
Oι ενςτάςεισ πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 13.1και επόμενα) και υποβάλλονται ωσ εξισ: 

15.1.1 χετικά με αντικανονικι εγγραφι διαγωνιηομζνου το αργότερο μιςι ϊρα (30’) μετά τθ λιξθ του 
Αρχικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου 

15.1.2 χετικά με τεχνικά κζματα το αργότερο δζκα πζντε λεπτά (15’) μετά το τζλοσ του αγϊνα κάκε ομάδασ ι 
κατθγορίασ αυτοκινιτων 

15.1.3 χετικά με τα αποτελζςματα και τισ κατατάξεισ μζςα ςε μιςι ϊρα (30’) από τθν ανακοίνωςθ των 
προςωρινϊν αποτελεςμάτων, όπωσ και όπου προβλζπει ο υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ τθσ 
αγωνιςτικισ ςυνάντθςθσ 
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15.1.4 Oι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον Aλυτάρχθ και πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από το 
παράβολο ζνςταςθσ.  

15.1.5 Tο παράβολο ζνςταςθσ πρζπει να είναι ίςο με το ποςό ςυμμετοχισ. Oι ενςτάςεισ εκδικάηονται από 
τουσ Aγωνοδίκεσ. Tο παράβολο τθσ ζνςταςθσ επιςτρζφεται εάν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. 

15.2 Oι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα ζφεςθσ ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 15.2). Tο παράβολο τθσ ζφεςθσ 
ορίηεται ςτα είναι 1000 €,καταβάλλεται με τθν υποβολι τθσ πρόκεςθσ άςκθςθσ ζφεςθσ και δεν επιςτρζφεται 
αν τελικά θ ζφεςθ δεν υποβλθκεί.  
 

APΘPO 16–KATATAΞH 
16.1 Αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν μετά το πζρασ όλων των χρονομετρθμζνων γφρων. Για να κεωρθκεί ότι 

τερμάτιςε ζνασ αγωνιηόμενοσ κα πρζπει να εκκινιςει ςε όλουσ τουσ χρονομετρθμζνουσ γφρουσ και να 
τερματίςει ςε τουλάχιςτον τρεισ.  

16.2 Αποτζλεςμα για κάκε αγωνιηόμενο δίνεται από το άκροιςμα των χρόνων των 3ων ταχφτερων γφρων του 
αγϊνα. 

16.3 τθν περίπτωςθ που δφο οδθγοί ιςοβακμιςουν ςτο τζλοσ του αγϊνα, τότε θ ιςοβακμία λφνεται υπζρ αυτοφ 
που ςτο πρϊτο χρονομετρθμζνο γφρο ζκανε τον καλφτερο χρόνο και εάν και εκεί είχαν τον ίδιο χρόνο τότε 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ του 2ου, 3ου ι 4ου γφρου. 

 
ΑΘΟ 17 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ AΡOTEΛEΣMATΩΝ  
H ανακοίνωςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων κα γίνεται 30’ λεπτά μετά τθν ανακοίνωςθ των προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων.  
 
APΘPO 18– ΒΑΒΕΙΑ-ΚΥΡΕΛΛΑ 
 
ΓενικήΚατάταξη 
τουσ 3 πρϊτουσΓενικισΚατάταξθσ N, Α, Ε, R &Ιςτορικϊν 
 
Κλάσεις 
τουσ 3 πρϊτουσκλάςθσζωσ 1400cc ομάδωνΝ – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑαπονζμονταικφπελλα. 
τουσ 3 πρϊτουσκλάςθσαπό 1401cc ζωσ 1600cc ομάδωνΝ – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑαπονζμονταικφπελλα. 
τουσ 3 πρϊτουσκλάςθσαπό 1601cc ζωσ 2000cc ομάδωνΝ – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑαπονζμονταικφπελλα. 
τουσ 3 πρϊτουσκλάςθσπάνωαπό 2000cc ομάδωνΝ – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑαπονζμονταικφπελλα. 
τουσ 3 πρϊτουσκάκεκλάςθσόλωντωνομάδωνΝ – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑαπονζμονταικφπελλαεφόςονςτον 
αγϊναεκκινιςουντουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα. Ανεκκινιςουν 4 απονζμονταικφπελλαςτουσ 2 πρϊτουσκαιαν 
εκκινιςουν 3 απονζμεταικφπελλοςτονπρϊτο. 
 

ΟΧΘΜΑΣΑΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 4Χ4 (Σ1,Σ2,Σ3,Σ8 &ΣΗ1) 
τουσ 3 πρϊτουσαπονζμονταικφπελλαεφόςονςτοναγϊναεκκινιςουντουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα. 
Ανεκκινιςουν 4 απονζμονταικφπελλαςτουσ 2 πρϊτουσκαιανεκκινιςουν 3 απονζμεταικφπελλοςτονπρϊτο. 
 

ΟΧΘΜΑΣΑΚΑΣΘΓΟΡΙΑ SSV 
τουσ 3 πρϊτουσαπονζμονταικφπελλαεφόςονςτοναγϊναεκκινιςουντουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα. 
Ανεκκινιςουν 4 απονζμονταικφπελλαςτουσ 2 πρϊτουσκαιανεκκινιςουν 3 απονζμεταικφπελλοςτονπρϊτο 
 

KARTCROSS 
τουσ 3 πρϊτουσκλάςθσζωσ 600ccαπονζμονταικφπελλα. 
τουσ 3 πρϊτουσκλάςθσαπό 601ccζωσ 750ccαπονζμονταικφπελλα. 
τουσ 3 πρϊτουσκλάςθσπάνωαπό 751ccαπονζμονταικφπελλα. 
τουσ 3 πρϊτουστωνπαραπάνωκατθγοριϊναπονζμονταικφπελλαεφόςονςτοναγϊναεκκινιςουντουλάχιςτον 5 
Kartcross. 
Ανεκκινιςουν 4 απονζμονταικφπελλαςτουσ 2 πρϊτουσκαιανεκκινιςουν 3 απονζμεταικφπελλοςτονπρϊτο. 
 
ΑΘΟ  19 - AΡONOMH 
H απονομι των Eπάκλων κα γίνει τθν Κυριακι 9/12/2018 ςτισ 17:00 ςτθν πίςτα Μεγάρων. 
Ο οδθγόσ που κατατάςςεται και βραβεφεται είναι υποχρεωτικό να παρευρίςκεται ςτθν τελετι απονομισ του 
εκάςτοτε αγϊνα. ε περίπτωςθ απουςίασ του από τθν τελετι απονομισεκτόσ από τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, οι 
Αγωνοδίκεσ κα επιβάλουν χρθματικι ποινι φψουσ 200€. 


