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ΠPOΓPAMMA
Ηκεξνκελία

Ώξα

Σόπνο

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο

Γεπηέξα 17 επηεκβξίνπ

StartLine

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο

Σεηάξηε 26επηεκβξίνπ

StartLine

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο

Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ

15.00-16.30

Γξακκαηεία, πίζηα

Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερόλησλ

Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ

16.45

Γξακκαηεία, πίζηα

Δθθίλεζε αγώλα

Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ

17.00

πίζηα GoKart Σξίπνιεο

Tειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο

Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο θαηάηαμεο

Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ

Απνλνκή Δπάζισλ

Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ

ην ρώξν ηεο δεμηνηερλίαο
Μεηά ηνλ
αγώλα
30’ κεηά ηελ
αλαθνίλσζε

Γξακκαηεία, Σξίπνιε
Σξίπνιε

ΓPAMMATEIATOYAΓΩNA
H Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί:
Α) θαζεκεξηλά 18:00 – 21:00 κέρξη ηελ Παξαζθεπή 28 επηεκβξίνπ2018, ζηα γξαθεία ηεο STARTLINE,
Φηιαδειθείαο 7, Νέα κύξλε
Β) ηελ Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ 2018 ζην ρώξν ηνπ αγώλα ζηελ πίζηα GoKart, ζηελ Σξίπνιε
Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα είλαη ζε επαθή κε ηε Γξακκαηεία γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ.

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN
Ο επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηνπο ρώξνπο ηεο Γξακκαηείαο.
APΘPO 1 – OPΓANΩH
1.1 OPIMO
ν

Η STARTLINE κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ-ΟΜΑΔ νξγαλώλεηΔεμηνηερλία ζηελ πίζηα GνKart ζην 2 ρικ
Σξίπνιεο-πάξηεοε νπνία ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ2018, ζύκθσλα κε:
 Tηο δηαηάμεηο ηνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (E.A.K.), ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη ησλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ εγθπθιίσλ ηεο ΔΠΑ
 Tηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ Γεμηνηερλίαο 2018
 Tνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ
1.2 OPΓANΩTIKHEΠITPOΠH
Πξόεδξνο
Μέιε
1.3 TEΛEXHTOYAΓΩNA
Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ &
Παξαηεξεηήο
Aιπηάξρεο

Γεκήηξεο Χησηίδεο
Γηώξγνο Παπαδόπνπινο
Γηάλλεο Σόγεινο

Γεκήηξεο θηηδήο
Σάζνο Λνύπνο

Γξακκαηέαο ηνπ Aγώλα

Μαξία Σόγεινπ

Tερληθόο Έθνξνο

Μπάκπεο Αζεκαθόπνπινο

Xξνλνκέηξεο

Αληώλεο Μαξίλεο

ΑΡΘΡΟ 2 - ΓΕΝΙΚΑ
Ο αγώλαο είλαη θηιηθόο θαη δελ πξνζκεηξά ζε θάπνην έπαζιν.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH
H Γεμηνηερλία απαξηίδεηαη από 3 ζθέιε, κε ηξεηο γύξνπο ζε θάζε ζθέινο, ηα νπνία απνηεινύληαη από 2slalom, 1
πεξηζηξνθή γύξσ από 1βαξέιη θαη 1 δνθηκαζία παξθαξίζκαηνο πξνο ηα εκπξόο θαη κε όπηζζελ.
H δηαδξνκή πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα A’ ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα.
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΔIKAIΩMAYMMETOXH
ηε δεμηνηερλία γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ελ ηζρύ άδεηα νδήγεζεο ηνπ Yπνπξγείνπ
πγθνηλσληώλ θαη ζπκπιεξώλεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην ΓΓΑ ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 6 θαη 6Γ κέρξη ηελ
Σεηάξηε 26επηεκβξίνπ2018.
Δάλ ν δηαγσληδόκελνο είλαη λνκηθό πξόζσπν ή απηόο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ θάζε ππνρξέσζή ηνπ
βαξύλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο.
ΑΡΘΡΟ 5 - AYTOKINHTA ΔEKTA
Γίλνληαη δεθηά επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη θνξηεγά (σθέιηκνπ θνξηίνπ κέρξη 1500 Kg) θάζε θαηεγνξίαο. Ωο
θνξηεγά λννύληαη ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ρσξηζηό ζάιακν επηβαηώλ από ηελ θαξόηζα ή ηα νλνκαδόκελα
“VAN”, όπσο π.ρ. TRANSIT, HI-LUX θιπ. H θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία θνξηεγώλ δελ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ
άδεηα θπθινθνξίαο δει. αλ είλαη IX ή επαγγεικαηηθό.
Tα απηνθίλεηα ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θιάζεηο κε βάζε ην κεηαμόλην, δειαδή ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ
θέληξσλ ΣΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ησλ εκπξόζζησλ θαη νπίζζησλ ηξνρώλ.
5.1 EΠIBATIKA
― Kιάζε A’ Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην έσο 2.40 κ.
― Kιάζε B’ Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην πάλσ από 2.40 κ έσο 2.50 κ.
― Kιάζε Γ’ Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην πάλσ από 2.50 κ
5.2 ΦOPTHΓA
― Kιάζε Γ' Aπηνθίλεηα κε κεηαμόλην κέρξη 2.65 κ.
Γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ αληίζηνηρε θιάζε, ζα ιακβάλεηαη ππόςηλ ην κεηαμόλην πνπ
δηαπηζηώλεηαη κε κέηξεζε θαηά ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν ηνπ αγώλα.
Γηα λα κεηξήζεη θάπνηα θιάζε πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα ζε απηήλ.
5.3 Ειαζηηθά
5.3.1 Σα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εκπνξεύζηκα ζηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπο θαη λα είλαη
δηαζέζηκα ζην επξύ θνηλό από ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
5.3.2 Σα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηύπνπ γηα ρξήζε δξόκνπ DOT ή Δ.
5.3.3 Απαγνξεύνληαη:
5.3.3.1 αγσληζηηθά ηύπνπ slick,
5.3.3.2 ραξαγκέλα slick,
5.3.3.3 ιάζηηρα γηα αγώλεο rally.
Δπίζεοιάζηηραπνπαλαθέξνπλ
5.3.3.1 «for racing use only»
5.3.3.2 «for racing purpose only»
5.3.3.3 «for competition use only»
5.3.3.4 «not for highway use»
5.3.3.5 «for rally use»
5.3.3.6 «for rally use only»
5.3.3.7 Ρεδέξβα κε ειαζηηθά ηύπνπ αλάγθεο (δηαζηάζεηο εθηόο ησλ πξνβιεπόκελσλ γηα ηνλ ηύπν
ηνπ νρήκαηνο)
ΑΡΘΡΟ 6 - ΔHΛΩH YMMETOXH /EΓΓPAΦE
6.1 Όπνηνο ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεμηνηερλία πξέπεη λα ππνβάιιεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην ΓΓΑ κέρξη
ηελ Σεηάξηε 26 επηεκβξίνπ 2018ή λα ζπκπιεξώζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηνπ νξγαλσηή
ην νπνίν κπνξεί λα βξεη ζηα γξαθεία ηνπ ζσκαηείνπ.
6.2 H ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα
ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από ηνλ EAK δσζηδηθίεο ηζρύνπλ
απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ αγώλα.
6.3 HOξγαλσηηθή Eπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή
νπνηνπδήπνηε δηαγσληδόκελνπ, ή νδεγνύ εμεγώληαο ηνπο ιόγνπο ηεο άξλεζεο ηεο (Άξζξν 9.5EAK).
6.4 Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό απνθαζίδνπλ ηειεζίδηθα νη αγσλνδίθεο.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠAPABOΛO YMMETOXH / AΦAΛIH
7.1 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα 60 €.
7.2 H αίηεζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο.
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7.3 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ/αγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή
επζύλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηελ ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παύεη δε λα ηζρύεη κε ηε ιήμε
ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ή ηε ιήμε ηεο δνθηκαζίαο, ή ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο, ή ηνλ
απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
7.4 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία:
α. H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή
β. O αγώλαο καηαησζεί ή αλαβιεζεί
ΑΡΘΡΟ 8 - BAΘMOΛOΓIA θαη ΠOINE
Oη αγώλεο δεμηνηερλίαο ρξνλνκεηξνύληαη κε αθξίβεηα εθαηνζηνύ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ζηνλ ρξόλν εθηέιεζήο ηεο
δνθηκαζίαο, ελώ επηβάιινληαη θαη νη πην θάησ πνηλέο:
8.1 Pίςε ή κεηαθίλεζε βαξειηνύ
15 Bαζκνί
8.2 Pίςε ή κεηαθίλεζε πιατλήο θνξίλαο
10 Bαζκνί
8.3 Mε ξίςε θνξίλαο γθαξάδ
10 Bαζκνί
8.4 Mε ηεξκαηηζκόο ηππαζηί
10 Bαζκνί
8.5 ηακάηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζε απόζηαζε
8.6 κεγαιύηεξε από 5 κέηξα ηνπ πίζσ άμνλα από ηε
γξακκή ηεξκαηηζκνύ
Aπνθιεηζκόο
8.7 Kαθή εθηέιεζε
Aπνθιεηζκόο
(Oη πεξηζζόηεξεο πεξηζηξνθέο δελ ζεσξνύληαη θαθή εθηέιεζε)
Oη Bαζκνί Πνηλήο γηα θάζε κηα από ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο εθθξάδνληαη ζε δεπηεξόιεπηα θαη
πξνζηίζεληαη ζηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δνθηκαζίαο.Οη βαζκνί πνηλήο δηαπηζηώλνληαη από ηνπο
θξηηέο δηαδξνκήο θαη ηνλ Αιπηάξρε θαη αλαδεηθλύνληαη κε ην ζήθσκα θίηξηλεο ζεκαίαο.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο παξάβαζεο ησλ θαλνληζκώλ νη Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα επηβάινπλ ηηο πην θάησ
δηνηθεηηθέο πνηλέο:
1. Eπίπιεμε
2. Eπηβνιή πξνζηίκνπ
3. Aπνθιεηζκόο από ηε δεμηνηερλία
Oη δηνηθεηηθέο πνηλέο επηβάιινληαη θαη αλαθνηλώλνληαη από ηνπο Aγσλνδίθεο νη νπνίνη επηιακβάλνληαη θαη
απνθαζίδνπλ επί παληόο ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.
ΑΡΘΡΟ 9 - KATATAΞH
Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε πξνζηίζεληαη ν ρξόλνο ηνπ ζθέινπο θαη νη πνηλέο ηνπ ζθέινπο.
ε πεξίπησζε πνπ ζε κηα θιάζε δελ μεθηλήζνπλ 5 απηνθίλεηα απηή δελ ζα κεηξήζεη γηα ην αληίζηνηρν θύπειιν
δεμηνηερληώλ.
Γελ ζα αλαθνηλσζεί γεληθή θαηάηαμε αιιά κόλν θαηάηαμε θαηά θιάζεηο.
Η Δεμηνηερλία απνηειείηαη από ηξία (3) ζθέιε θαη ε θαηάηαμε ζα νξίδεηαη κε βάζε ην ζθέινο κε ηνλ
θαιύηεξν ρξόλνθάζε αγωληδόκελνπ αθνύ πξνζηεζνύλ νη βαζκνί πνηλήο κε ηελ πξνζκέηξεζε ηωλ
πνηλώλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζθέινπο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζε κηα θιάζε, ληθεηήο ζα είλαη απηόο πνπ έθαλε θαιύηεξν ρξόλν ζην 2ν ζθέινο.Aλ ε
ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε ληθεηήο είλαη απηόο πνπ έθαλε θαιύηεξν ρξόλν ζην 1ν ζθέινο θαη αλ ε ηζνβαζκία
ζπλερίδεηαη αθόκε, ληθεηήο ζα είλαη απηόο πνπ ην απηνθίλεηό ηνπ έρεη ην κεγαιύηεξν κεηαμόλην.
ΑΡΘΡΟ 10 - BPABEIA
ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο απνλέκνληαη θύπειια θαη ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα απνλεκεζνύλ
αλακλεζηηθά κεηάιιηα.
ΑΡΘΡΟ 11 - AΠOTEΛEMATA
H αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
γίλεη ε απνλνκή ησλ επάζισλ.
ΑΡΘΡΟ 12 - AΠONOMH
H απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 30 επηεκβξίνπ 2018 ζην ρώξν ηεο Γεμηνηερλίαο.
Αλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα
παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
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