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ΠPOΓPAMMA 
 

 
ΓPAMMATEIATOYAΓΩNA 

H Γξακκαηεία ηνπ Aγψλα ζα ιεηηνπξγεί   
Εωρ και ηην έναπξη ηος Διοικηηικού και Απσικού Τεσνικού Ελέγσος ζηα Γπαθεία ηος 
Α.Ο.Κπηηηρ Γεπωνςμάκη 110 ηηλ 6976897007ΦΑΞ 2810 360341,e-mail:aokkritis@gmail.com.  
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Αξρηθνχ Σερληθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο 
Αγσλνδηθψλ ζην Η. ΚΣΔΟ ΠΑΣΡΧΝΑΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Οδφο Θ  ηελ  
31/3/2018. 
Μεηά ην ηέινο ηελ ιήμε ηεο  Πξψηεο ζπλεδξίαζεο αγσλνδηθψλ ε Γξακκαηεία ζα ιεηηνπξγεί ζην  
ACQUAPLUS, ζηελ επαξρηαθή νδφ Υεξζνλήζζνπ-Καζηειιίνπ 

Oη αγσληδφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα γηα λα 
παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηψλ. 
 

 Ζκεξνκελία Ώξα Σφπνο 

Έλαξμε Eγγξαθψλ πκκεηνρήο 12/3/2018 10:00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

Λήμε Eγγξαθψλ πκκεηνρήο 23/3/2018 20:00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

Γηαλνκή βηβιίνπ Γηαδξνκήο (RoadBook) 23/3/2018 20:00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερφλησλ 27/3/2013 20:00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

Λήμε Αλαγλσξίζεσλ 31/3/2018 15:00  

Γηαλνκή εληχπσλ θαη αξηζκψλ 
ζπκκεηνρήο θαη παξαιαβή trackingkit 

31/3/2018 12:00-15:00 
Η.KTEO 

ΠΑΣΡΧΝΑΚΖ 

Γηνηθεηηθφο έιεγρνο 
 

31/3/2018 

12:00-15:00 
ΘΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΘΔΗ 
ΧΡΑΡΗΟ ΓΗΑ 

ΚΑΘΔ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΜΔ 

ΓΔΛΣΗΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

Η.ΚΣΔΟ 
ΠΑΣΡΧΝΑΚΖ 

Αξρηθφο Σερληθφο Έιεγρνο θαη 
έιεγρνο/ζθξάγηζε ησλ turbo. 
 

31/3/2018 

12:00-15:00 
ΘΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΘΔΗ 
ΧΡΑΡΗΟ ΓΗΑ 

ΚΑΘΔ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΜΔ 

ΓΔΛΣΗΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

Η.ΚΣΔΟ 
ΠΑΣΡΧΝΑΚΖ 

1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθψλ 31/3/2018 15:30 
Η.ΚΣΔΟ 

ΠΑΣΡΧΝΑΚΖ 

Γεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ δεθηψλ 
λα εθθηλήζνπλ / σξάξηα εθθίλεζεο 

31/3/2018 16:30 ΠΛ.ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Παλεγπξηθή Δθθίλεζε αγψλα 31/3/2018 18:00 ΠΛ.ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Tεξκαηηζκφο 01/4/2018 16:43 ACQUAPLUS 

Tειηθφο Σερληθφο Έιεγρνο 01/4/2018 
Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ηειηθνχ 
PARCFERME 

ACQUAPLUS 

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο 
θαηάηαμεο 

01/4/2018 

30 ΛΔΠΣΑ ΜΔΣΑ 
ΣΖΝ ΛΖΞΖ ΣΟΤ 

ΣΔΛΗΚΟΤ 
PARCFERME 

ACQUAPLUS 

Απνλνκή Δπάζισλ 01/4/2018 

ΘΑ 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΘΔΗ 

ΜΔ ΓΔΛΣΗΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

ΘΑ 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΘΔΗ 

ΜΔ ΓΔΛΣΗΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 
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EΠIHMOΠINAKAANAKOINΩEΩN 
Oπνπ θαη ε Γξακκαηεία ηνπ Αγψλα 

ΓΡΑΦΔΙΟ TYΠOY 
 Οπος και η Γπαμμαηεία ηος Αγώνα. 
SERVICEPARKθαηPARCFERME 
31/3/2018 και 1/4/2018 ζηοACQUA PLUS. 
OPΓANΩH 
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΗ 
O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 
α. Tνπ Eζληθνχ Aζιεηηθνχ Kαλνληζκνχ (EAK) θαηησλπαξαξηεκάησληνπ 
β. TεοΠξνθήξπμεοΠξσηαζιεκάησληεοΔΠΑ/ΟΜΑΔθαζψοθαηησλεγθπθιίσληεο 
γ. TνπΓεληθνχΚαλνληζκνχθαηησλπαξαξηεκάησληνπ 
δ. Tνππαξφληνοπκπιεξσκαηηθνχ Kαλνληζκνχ(πνπαπνηειείζπκπιήξσκαηνπΓεληθνχΚαλνληζκνχ) 

θαηησλπαξαξηεκάησληνπ 
Οη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή/θαη δηνξζψζεηο ζηνλ πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ζα αλαθνηλσζνχλ 
κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ Οξγαλσηή ή ηνπο 
Αγσλνδίθεο ζε ραξηί θίηξηλνπ ρξψκαηνο. 

1.1 KAΘOPIMO 

 Oλνκαζία ηνπ αγψλα40
ν
 ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ 

 Oξγαλσηήο: Α.Ο.ΚΡΖΣΖ. 

 Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 31/3/2018-1/4/2018. 

1.2 OPΓANΩTIKHEΠITPOΠH 

 Πξφεδξνο   ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΑΝΟ 

 Mέιε   ΖΜΑΗΟΤΓΑΚΖ ΑΝΣΧΝΖ 

                                      ΚΑΦΔΣΕΑΚΖ ΒΑΓΓΔΛΖ   

1.3  TEΛEXHTOYAΓΩNA 

 Πξφεδξνο Aγσλνδηθψλ& 

 Παξαηεξεηήο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ 

1
νο

 Αγσλνδίθεο ΥΑΛΗΒΔΛΑΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 

 2
νο 

Aγσλνδίθεο ΦΤΥΟΓΗΟΤΓΑΚΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ  

 Aιπηάξρεο  ΦΡΟΤΓΑΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

 Βνεζφο Αιπηάξρε                      ΛΑΟΤΜΣΕΖ ΡΔΝΑ 

Γξακκαηέαο ηνπ αγψλα   ΑΓΓΟΤΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 

 Δπηθεθαιήο Σερληθφο Έθνξνο  ΠΑΠΑΣΔΦΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 

 Tερληθνί Έθνξνη  ΣΕΗΡΗΣΑ ΜΗΥΑΛΖ – ΑΝΣΑΛΟΤΓΑΚΖ ΥΡΖΣΟ 

 Yπεχζπλνο ζρέζεσλ κε 

 αγσληδνκέλνπο  ΥΑΗΡΔΣΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ 

  

 Δπηθεθαιήο αζθαιείαο  ΚΑΡΑΛΖ ΝΗΚΟ 

 Yπεχζπλνο Tχπνπ    ΥΡΖΣΟ ΚΧΝΣΑ 

 Eπηθεθαιήο γηαηξφο  ΠΑΣΔΛΑΚΖ ΜΑΝΟ 

 Τπεχζπλνο ServicePark  ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 

 Τπεχζπλνο Απνηειεζκάησλ INFOMEGA 
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ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΧΕΕΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΧΑΙΡΕΣΗ ΝΕΚΣΑΡΙΟ Σηλ. 6972 331779 

 
Ο Υπεφιυνοσ Σχέςεων με τουσ αγωνιζόμενουσ ια είναι παρών ςτον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο, ςτην 
Εκκίνηςη του αγώνα, ςτο Service Park, ςτισ αναςυγκροτθςεισ, ςτον τερματιςμό τησ κάιε ημέρασ, 
καιώσ και ςτουσ χώρουσ των PARCFERME. 

ΓENIKOIOPOI 
APΘPO2 - ΓENIKA 
2.1 Tίηλοι ηηρ ΕΠΑ για ηοςρ οποίοςρ πποζμεηπά ο αγώναρ 
 Πξσηάζιεκα Ράιιπ Αζθάιηνπ Οδεγψλ 
          Πξσηάζιεκα Ράιιπ Αζθάιηνπ πλνδεγψλ 
          Κχπειιν Ράιιπ Αζθάιηνπ Οδεγψλ Κξήηεο 
          Κχπειιν Ράιιπ Αζθάιηνπ πλνδεγψλ Κξήηεο 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH 

3.1 πλνιηθφ κήθνο  ηνπ αγψλα 311,74 ΥΛΜ 

3.2 Αξηζκφο Δ.Γ.    8 

3.3 χλνιν ρηιηνκέηξσλ Δ.Γ.  75,60 

3.4 Αξηζκφο ηκεκάησλ δηαδξνκήο     5 

3.5 Αξηζκφο ζθειψλ     2 

3.6 Σχπνο νδνζηξψκαηνο θάζε ζθέινποΑζθαιηνο  

 

APΘPO4 - ΓEKTAAYTOKINHTA 

4.1 Απηνθίλεηα Καηεγνξίαο C1, C2, C3, C4, C5, C6 θαη C7  

 
ΑΡΘΡΟ  5 - ΓHΛΩEI ΤΜΜΔΣΟΥΗ - EΓΓPAΦE 
5.1 Γηα ην 40

ν
Ράιιπ Κξήηεο νη ζπκκεηνρέο ζα δειψλνληαη κέζσ ηνπ ΓΑΑ (χζηεκα 

Γηαδηθηηθηαθήο Γηαρείξεζεο αγψλσλ) 

ΠΡΟΟΥΗ:ΟηαζιεηέοζαπξέπεηλαπιεξψζνπλκέζσΓΓΑηνπνζφηεοζπκκεηνρήοπνπαληηζηνηρ
είζηνπαξάβνινηεοΑζθάιηζεο ( 80 € γηαηνλαγψλακαο) . 

5.2 Ζνξγάλσζεδελκπνξείλαδερζείθακίαζπκκεηνρήηδηνρείξσοφιεοπξέπεηλαππνβιεζνχλαπφηνλα
ζιεηήζηνΓΓΑ 

5.3 Ζ Oξγαλσηηθή Eπηηξνπήέρεηηνδηθαίσκα, κεηεζχκθσλεγλψκεηεοΔΠΑ, 
λααξλεζείηελεγγξαθήνπνηνπδήπνηεδηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληαήνδεγνχγλσξίδνληάοηνπην
ποιφγνποάξλεζήοηεο (EAKΆξζξν3.14). H 
απφξξηςεπξέπεηλαγλσζηνπνηεζείζηνλελδηαθεξφκελνεγγξάθσοηναξγφηεξνκέρξηηελπξψηεεξ
γάζηκεκέξακεηάηνθιείζηκνησλεγγξαθψλ. 

5.4 Αλ ν αγψλαοέρεηιηγφηεξεοαπφ 20 ζπκκεηνρέοκαηαηψλεηαη απηφκαηα βάζε  εγθπθιίνπ ηεο ΔΠΑ 
. 
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ΑΡΘΡΟ  6 - ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH 
6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη σο εμήο : 

Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε δηαβάζκηζή ηνπο, αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη 
πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εγθχθιην ηεο ΔΠΑ ζηα: 

 

 

Πιεξσµήζηνσκαηείν 

TνπαξάβνινζπµµεηνρήοπξέπεηλαπιεξσζείείηεζηνγξαθείνηνπΑΟΚ, 
είηεζηνλπαξαθάησινγαξηαζµφηξαπέδεο: 

ηνηρείαηξαπέδεο: EUROBANK                

Όλνκαινγαξηαζκνχ: ΑΘΛΖΣΗΚΟΟΜΗΛΟΚΡΖΣΖ 

Αξηζκφοινγαξηαζκνχ: 00260134000200838651 

ΗΒΑΝ:  GR7902601340000000200838651 

SWIFT:                       ERBKGRAAXXX 

- Όιαηαέμνδαηξαπέδεοεπηβαξχλνπλαπηφλπνππιεξψλεη. 

6.2 Tν 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 αγψλαο. 

6.3.3 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγψλαο. 

6.3.4 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΦΔΣΑΙ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ 
απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν. 

6.3 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ έλαληη 
ηξίησλ αζηηθή επζχλε απηνχ. 

6.4 Ζαζθαιηζηηθήθάιπςεείλαηζεηζρχ , 
γηαηαπιεξψκαηαπνπζπκκεηέρνπλζηoλαγψλααπφηελεθθίλεζεηεο 
1εοΜέξαοκέρξηηνληεξκαηηζκφ, 
παχεηδελαηζρχεηαπφηεζηηγκήηεονξηζηηθήοεγθαηάιεηςεοαπφηνλαγψλαήηνπαπνθιεηζκνχαπφαπη
φλ. 
ΣααπηνθίλεηαπνπεγθαηαιείπνπλθαηεπαλεθθηλνχληελεπφκελεΜέξαδελζαζεσξνχληαηφηηεγθαηέι
εηςαλνξηζηηθά.  

 
Πιεξσκή κέζσ ΓΓΑ 

πξνο ΟΜΑΔ 

Πιεξσκή ζην σκαηείν* 

 

  
 Nένη  

νδεγνί 

Έσο 1600cc 80€ 
Με πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 250€ 120€ 

Υσξίο πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 350€ 220€ 

Πάλσαπφ 

1600cc 
80€ 

Με πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 280€ 130 

Υσξίο πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 380€ 230 
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6.5 Σααπηνθίλεηαησλservice, ηαβνεζεηηθάθαηηααπηνθίλεηαπνπρξεζηκνπνηνχληαηζηηοαλαγλσξίζεηο, 
αθφκαθαηαπηάπνπείλαηεθνδηαζκέλακεηηοεηδηθέοπηλαθίδεοηνπνξγαλσηή, 
δελκπνξνχλλαζεσξεζνχλσοεπίζεκεοζπκκεηνρέοηνπαγψλαθαηθαηάζπλέπεηαδελθαιχπηνληαηα
πφηελαζθάιηζεηνπαγψλα. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 - ΓIAΦHMIEI 
7.1 Σνπνζέηεζε ηαηληώλ   

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιχ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξκπξίδ, 
εθφζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο ηαηλίαο 
θάξδνπο 15 cm ην πνιχ ζην πίζσ παξκπξίδ. 

7.2 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εκηδηαθαλνχο δηαθήκηζεο ζην πίζσ παξκπξίδ (onewayvision). 

7.3 Τπνρξεσηηθή δηαθήκηζε  
Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ Pάιιπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ 
νξγαλσηψλ.  

7.4 Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε 

7.4.1 ε πεξίπησζε πνπ ε πξναηξεηηθή δηαθήκηζε, αθνξά θαηαζθεπαζηή απηνθηλήησλ, 
ειαζηηθά, θαχζηκα ή ιηπαληηθά, ν νξγαλσηήο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ 
αγσληδφκελν / ζπκκεηέρνληα απμεκέλν παξάβνιν ζπκκεηνρήο, εάλ ν αγσληδφκελνο ηελ 
αξλεζεί.Η πποαιπεηική διαθήμιζη ηος οπγανωηή εάν ςπάπξειθα ανακοινωθεί με 
Δεληίο Πληποθοπιών. 

7.4.2 Δάλ ε πξναηξεηηθή δηαθήµηζεπνπ ζα αλαθνηλσζεί µε δειηίν πιεξνθνξηψλ θαη αληηβαίλεη 
µε ηε δηαθήµηζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, ν ζπµµεηέρσλ µπνξεί λα αξλεζεί απηή ηελ 
πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ρσξίο λα πιεξψζεη επηπιένλ παξάβνιν. 

7.4.3 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνδέρνληαη ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ Οξγαλσηή ζα 
πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ λα θξαηήζνπλ θελφ ηνλ ζρεηηθφ ρψξν.  

 Ζ ζέζε ηεο πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο είλαη ζηα δχν κπξνζηηλά θηεξά. Οη δηαζηάζεηο 
απηήο είλαη 25 εθ. Υ 15 εθ. πεξίπνπ.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΟΝΟΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 

8.1 Αξηζκνί πκκεηνρήοΠόξηαο 
8.1.1Γχναξηζκνίζπκκεηνρήογηαηηοκπξνζηηλέοπφξηεοκήθνπο70cmθαηχςνπο20cm.Κάζεηέηνηνπαλ

ψζαπεξηιακβάλεηκίακαχξεκαηεπηθάλεηαγηαηνλαξηζκφζπκκεηνρήο. Οη αξηζκνί 
ζαέρνπλθίηξηλν θσζθνξίδνλρξψκα(PMS803),χςνπο 14cmθαη πάρνπο2cm. 
Σνππφινηπναπηνχ ηνππαλψκέλεηγηαηνλνξγαλσηή. Ζεπάλσπιεπξά 
ηνππαλψπξέπεηλααπέρεη7–10cmαπφηνθάησάθξν ηνππαξαζχξνπ. 

 

8.1.2 Κάζεπαλψζαηνπνζεηείηαηνξηδφληηαζηεκπξνζηηλήάθξε θάζε 

κπξνζηηλήοπφξηαο,κεηνλαξηζκφκπξνζηά (ζηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ).. 

8.1.3 ε απφζηαζε10cm γχξσ απφηνπαλψδελεπηηξέπεηαηλαηνπνζεηείηαηθακίαάιιε ζήκαλζε. 

 
8.2 Πίζσ Πιατλά Παξάζπξα 

Γχναξηζκνχογηαθάζεπίζσπιατλφπαξάζπξν,χςνπο20cmθαηπάρνποηνπιάρηζηνλ2,5cmζεθσζθνξ
ίδνλθίηξηλνρξψκα(PMS803),ζεδηαθαλέοθφλην,πνπκπνξείλαείλαηαλαθιαζηηθνί.Απηνίνηαξηζκνίζαη
νπνζεηεζνχλζηνεπάλσηκήκαησλπίζσπιατλψλπαξαζχξσλ, ζε 
ζπλάξηεζεκεηανλφκαηανδεγνχθαηζπλνδεγνχ. 

8.3 Ολόκαηα Πιεξώκαηνο 
Σνεπίζεην ηνπνδεγνχθαηηνπζπλνδεγνχ, πξέπεηλα εκθαλίδνληαηζηαδχν πίζσπιατλάπαξάζπξα, 
πξνζθείκελαζηνλαξηζκφζπκκεηνρήο.Καηαπφηηοδχνπιεπξέοηνφλνκαηνπνδεγνχπξέπεηλαεκθαλίδε
ηαηπάλσ θαηθάησ ηνπζπλνδεγνχ.εκεηψλεηαη φηη εθηφο απφ ηα νλφκαηα νδεγνχ/ζπλνδεγνχ, ηνλ 
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αξηζκφ ζπκκεηνρήο θαη ηελ Διιεληθή ζεκαία, δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ ή 
άιισλ απηνθφιιεησλ ζηα πιατλά παξάζπξα. 
 
 
Tα νλφκαηαηνππιεξψκαηνοπξέπεηλα είλαηεπθξηλψογξακκέλα.  
- πληζηάηαηεπηνδηαδεδνκέλεθαηεπθξηλήογξαθή,“HELVETICA”.Σνπξψηνγξάκκαθεθαιαίνθαηηα

ππφινηπα κηθξά(πεδά). 

- ε ιεπθφρξψκα κε δηαθαλέοθφλην. 

- Ύςνογξακκάησλ5cm θαηπάρνο απφ0,7έσο1.5cm(ίδην χςνογξακκάησλγηαηνλνδεγφ 

θαηηνλζπλνδεγφ). 

επεξίπησζεζξαχζεοελφοπαξαζχξνπθαηάηεδηάξθεηαηνπαγψλα,δελζαεπηβάιιεηαηπνηλήγηαηελέι
ιεηςεησλνλνκάησληνππιεξψκαηνο. 
Ζ κεηήξεζε ησλάξζξσλ14& 15ηνπ Γ.Κ.Ρ. ζαεπηζχξνπλρξεκαηηθέοπνηλέοθαηάηελθξίζεησλ 

Αγσλνδηθψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΔΙ 
9.1. Γηάξθεηα 
 ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΔΙ ΔΙΝΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΙ ΛΗΓΟΤΝ: 

9.1.1 31 Μαξηίνπ 2018 ζηηο 15:00 
 

9.2 Καλνληζκνί πνπ αθνξνύλ όια ηα πιεξώκαηα: 
9.2.1 Σνλίδεηαη φηη ε νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε 

κε ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη λα κελ παξελνρινχληαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. 
9.2.2 Ζ ΔΠΑ θαη νη Οξγαλσηέο ζα επνπηεχνπλ κε εηδηθά ζπλεξγεία, ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

αγσληδνκέλσλ κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 
9.2.3 Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη 70 ρικ/ψξα, εθηφο αλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νξίδνπλ 

κηθξφηεξν φξην ηαρχηεηαο. 
9.2.4 ε φινπο ηνπο αγψλεο επηηξέπεηαη ε νδήγεζε κε θνξά αληίζεηε απφ απηήλ ηνπ αγψλα, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα γίλνληαη ζεβαζηά ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ 
ηνπ δξφκνπ. 
Σνλίδεηαη φηη νη αγσληδφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα θιείλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην δξφκν κίαο Δ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε. 

9.2.5 Απαγνξεύεηαη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθώλ ηνπ δξόκνπ κε 
ζπξέη ή άιιν κέζν.  
H «Οξγάλσζε ζα αθαηξέζεη απηά ηα ζεκάδηα πξίλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα». 

9.2.6 Σνλίδεηαη φηη νη αλαγλσξίζεηο πνπ δελ ζα γίλνληαη απζηεξά ππφ ηηο πην πάλσ 
πξνυπνζέζεηο, ζεσξνχληαη παξάλνκεο θαη ζα επηζχξνπλ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 9.4. 
 

9.3 Απηνθίλεηα αλαγλσξίζεσλ θαη Πεξηνξηζκνί: 
9.3.1 ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ 
9.3.2 Δπηηξέπνληαη απηνθίλεηα ζπκβαηηθά ή ηχπνπ Jeep  έσο 2500cc, αηκνζθαηξηθά ή έσο 

1600cc turbo. 
9.3.3 Σν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη κνλφρξσκν, ρσξίο δηαθεκίζεηο, ρσξίο απηνθφιιεηα 

θιπ. 
9.3.4 Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 
9.3.5 Σν θηβψηην ηαρπηήησλ πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 
9.3.6 H εμάηκηζε πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα 

επηηξεπφκελα φξηα ζνξχβνπ ηεο ρψξαο.      
9.3.7 Οη αλαξηήζεηο είλαη ειεχζεξεο. 
9.3.8 Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε παξφκνηα ρξψκαηα κε απηά ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ απηνθηλήηνπ. 
9.3.9 Αγσληζηηθά εμαξηήκαηα (rollbar, πξφζζεηεο πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο, θιπ.) 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ. 
9.3.10 Σα κπάθεη θαζίζκαηα επηηξέπνληαη. 
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9.3.11 Οη δάληεο είλαη ειεχζεξεο. 
9.3.12 Σν πιήξσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα “ειαθξφ” ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο (ρσξίο 

θξάλε).  
9.3.13 ε φινπο ηνπο αγψλεο επηηξέπνληαη ηα εμήο: πνδηά πνπ ζα θαιχπηεη κφλν ηνλ ρψξν 

θάησ απφ ηνλ θηλεηήξα θαη κπάξα ζφισλ. 
9.3.14 ε φινπο ηνπο αγψλεο ηα ειαζηηθά είλαη ειεχζεξα, εθηφο απφ slick θαη ζηακπσηά. 

 
9.4 Πνηλέο 

ηνπο παξαβάηεο φισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, κεηά απφ θαηαγγειία απφ ηελ Οξγάλσζε, ηελ 
ΔΠΑ ή Αζηπλνκηθφ φξγαλν, ζα επηβάιινληαη πνηλέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνηλψλ 
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ελ γέλεη αγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξψκαηνο. Οη πνηλέο πνπ 
κπνξεί λα επηβιεζνχλ είλαη : 
- Άξλεζε εθθίλεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα, κε απφθαζε Αγσλνδηθψλ 
- Δπηβνιή αθαίξεζεο Γειηίνπ Αζιεηνχ απφ 4 έσο 12 κήλεο απφ ηελ ΔΠΑ 
- Παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ 

 
APΘPO10 - METPAAΦAΛEIA  
10.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγψλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ.  
 

10.2 Όια ηα πιεξψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηδηθψλ δηαδξνκψλπξέπεη λα θνξνχλ εγθεθξηκέλα: 
ζχζηεκα FHR, θφξκα, θξάλνο, καθξηά εζψξνπρα, θάιηζεο, κπαιαθιάβεο, γάληηα 
(πξναηξεηηθά γηα ηνπο ζπλνδεγνχο) θαη παπνχηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δψλεο 
αζθαιείαο (Παξάξηεκα L ηεο FIA ΚεθάιαηνΗΗΗ - Δμνπιηζκφονδεγψλ). 
 

10.3 Aπαγνξεχεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο κε πνηλή απνθιεηζκνχ:   
α. Nα θαηεπζχλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην απηνθίλεην ηνπο αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ 

αγψλα. 
β. Tν ζπξψμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηξίην πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηψλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηά ηελ πηψζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο.  
 
10.4 Yπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο φηη πξέπεη λα ηεξνχλ ηα εμήο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

α. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο λα ζηαζκεχνπλ ην απηνθίλεηφ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη ππφινηπνη αγσληδφκελνη. 

β.  Kάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγσληδφκελνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζπεξάζεη λα παίξλνπλ ηέηνηα 
ζέζε πάλσ ζην δξφκν ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 

 
10.5 Κάζε δηαγσληδφκελν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ θαη 1 

αλαθιαζηηθφ ηξίγσλν.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ηα θέξεη ην απηνθίλεην κπνξεί λα ηνπ 
απαγνξεπηεί ε εθθίλεζε. Ο εμνπιηζκφο ζα ειεγρζεί ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρνθαη κπνξεί λα 
ειεγρζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 
Τπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, κέζα ζην απηνθίλεην 
πξέπεη λα βξίζθνληαη 2 θφθηεο δσλψλ αζθαιείαο. Πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη ζηνλ 
νδεγφ θαη ζηνλ ζπλνδεγφ φηαλ είλαη θαζηζκέλνη θαη θνξνχλ ηηο δψλεο αζθαιείαο (άξζ. 253.6, 
Παξάξηεκα J). 
 

10.6 Πηλαθίδα SOS/ΟΚ 
10.7.1 Κάζε πιήξσκα πξέπεη λα έρεη κέζα ζην αγσληζηηθφ έλα πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηφλη 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 42 Υ 29 (Α3), πνπ απφ ηελ κία πιεπξά λα έρεη έλα θφθθηλν 
“SOS” θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά έλα πξάζηλν “OK” . 
ΣνζπγθεθξηκέλνέληππνζαδηαλέκεηαηαπφηνλΟξγαλσηήζηνλΓηνηθεηηθφΈιεγρν. 

10.7.2ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο φπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή επέκβαζε, πξέπεη, φπνπ είλαη 
δπλαηφλ, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην θφθθηλν ζήκα “SOS” ζηα επφκελα απηνθίλεηα. 

10.7.3 Κάζε πιήξσκα πνπ ηνπ επηδεηθλχεηαη ην θφθθηλν SOS ή δεη έλα απηνθίλεην λα έρεη 
ππνζηεί ζνβαξφ αηχρεκα φπνπ ηα δχν κέιε ηνπ πιεξψκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζην 
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απηνθίλεην, αιιά δελ επηδεηθλχνπλ ην θφθθηλν SOS, ζα ζηακαηήζεη ακέζσο θαη ρσξίο 
εμαίξεζε γηα λα δψζεη βνήζεηα. Δπίζεο ζα ζηακαηήζνπλ φια ηα απηνθίλεηα πνπ 
αθνινπζνχλ. Σν δεχηεξν απηνθίλεην πνπ ζα θηάζεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο ζα 
πξνρσξήζεη γηα λα ελεκεξψζεη ηνλ ακέζσο επφκελν ελδηάκεζν θξηηή. Σα επφκελα 
απηνθίλεηα ζα αλνίμνπλ ηνλ δξφκν γηα λα πιεζηάζνπλ ηα απηνθίλεηα άκεζεο βνήζεηαο. 

10.7.4 ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ δελ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα, έλα κέινο ηνπ 
πιεξψκαηνο πξέπεη λα επηδείμεη θαζαξά ην ζήκα ΟΚ ζηα επφκελα απηνθίλεηα θαη ζε 
νπνηνδήπνηε ειηθφπηεξν (αλ ππάξρεη) πξνζπαζεί λα βνεζήζεη. 

10.7.5 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ην απηνθίλεην πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζήκα ΟΚ κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνια νξαηφ απφ ηνπο άιινπο αγσληδφκελνπο. 

10.7.6 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη απφ έλα αγψλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα απηή ηελ 
εγθαηάιεηςε ηνπο νξγαλσηέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο. 
Κάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο, ζα 
αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο. 
 

10.7 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ 
Αλ έλα πιήξσκα αλακεηρζεί ζε αηχρεκα φπνπ ηξαπκαηίζηεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν 
ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο ή ν  ζπλνδεγφο πξέπεη λα παξακείλεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο θαη 
λα ζηακαηήζεη ην επφκελν απηνθίλεην ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεη ην γεγνλφο ζηνλ επφκελν 
ελδηάκεζν.  
Οηλφκνηπξέπεηλαιεθζνχλππφςεζεζρέζεκεηεοδηαδηθαζίεοπνππξέπεηλααθνινπζήζνπλζρεηηθά
κεηααηπρήκαηα. 

 ε φια ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ζηακαηήζνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ζα δνζεί ρξφλνο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Γ.Κ. Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη. 

 
10.8 ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΓΩΝΟ 

10.9.1 Κάζεδηαγσληδφκελναπηνθίλεηνπξέπεηλαθέξεηέλαθφθθηλναλαθιαζηηθφηξίγσλνηννπνίν, 
ζεπεξίπησζεπνπηναπηνθίλεηνζηακαηήζεηζεκίαΔ.Γ., 
πξέπεηλαηνπνζεηεζείαπφέλακέινοηνππιεξψκαηνοζεεκθαλέοζεκείν, ηνπιάρηζηνλ 
50κ. πξηληναπηνθίλεην, ψζηελαπξνεηδνπνηείηνπονδεγνχοπνπαθνινπζνχλ. 
Σνηξίγσλνπξέπεηλαηνπνζεηεζείζηελίδηαπιεπξάηνπδξφκνπκεαπηήηνπαπηνθηλήηνπ.εθ
άζεπιήξσκαπνπδελζπκκνξθψλεηαηκπνξείλαεπηβιεζείπνηλή, 
ζηελθξίζεησλΑγσλνδηθψλ. 

10.9.2 Απηφηνηξίγσλνπξέπεηλαηνπνζεηείηαηαθφκαθαηαληνζηακαηεκέλναπηνθίλεηνείλαηεθηφοδ
ξφκνπ. 
 

10.9 ΥΡΗΗΚΟΚΚΙΝΗ ΗΜΑΙΑ 
10.10.1 Πεξλψληαοκπξνζηάαπφκίαεπηδεηθλπφκελεθφθθηλεζεκαίαννδεγφοπξέπεηλακεηψζεηακέ

ζσοηαρχηεηα, λαθξαηήζεηαπηήηεκεησκέλεηαρχηεηακέρξηηνηέινοηεοΔ.Γ. 
θαηλααθνινπζήζεηηηονδεγίεοησλθξηηψλήησλνδεγψλησλνρεκάησλάκεζεοεπέκβαζεο. 
Οηζεκαίεοζαεπηδεηθλχνληαηζεφιαηαζεκείαπνππξνεγνχληαηηνπαηπρήκαηνο. 
ΜεζπκκφξθσζεκεαπηφληνλθαλφλαζαεπηθέξεηπνηλήζηελθξίζεησλΑγσλνδηθψλ. 

10.10.2 Σνπιήξσκαζηννπνίνεπηδείρζεθεεθφθθηλε 
ζεκαίαζαιάβεηέλαζεσξεηηθφρξφλνγηαηελΔ.Γ., 
ζχκθσλακεηηοδηαδηθαζίεοφπσοαλαθέξνληαηζηνάξζξν 34 ηνπ Γ.Κ. Ράιιπ/Ράιιπ 
πξηλη. 

10.10.3 Ζθφθθηλε ζεκαίαζαεπηδεηθλχεηαηζηαπιεξψκαηακφλνκεηάαπφεληνιήηνπΑιπηάξρε. 
Ζθφθθηλεζεκαίακπνξείλαεπηδεηθλχεηαηκφλναπφθξηηήπνπθνξάηνδηαθξηηηθφγηιέθνθαηάπ
ξνηίκεζεζηνρξψκαπνπζπληζηάηαηζηνΠαξάξηεκαΖ (ηεο FIA) 
επάλσζηννπνίνθαίλεηαηηνζήκαηνπελδηακέζνπ (θεξαπλφο). 
ΟρξφλνοεπίδεημεοηεοζεκαίαοζαθαηαγξάθεηαηθαηζαγλσζηνπνηείηαηζηνποΑγσλνδίθεοα
πφηνλΑιπηάξρε. 

10.10.4 Δθηφοαπφηελθφθθηλεζεκαίαθακίαάιιεζεκαίαδελεπηηξέπεηαηλαεπηδεηθλχεηαηζενπνηνδή
πνηεζεκείν ηεο Δ.Γ. 

10.10.5 Ζθφθθηλεζεκαίαπξέπεηλαείλαηδηαζέζηκεζεθάζεζεκείνκεελδηάκεζνθξηηή 
(ηνπνζεηεκέλνοπεξίπνπθάζε 5ρικ). 
 

10.11 ΜΔΣΑΦΟΡΑΣΟΤΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤΔΚΣΟΔΙΓΙΚΗΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΟΟξγαλσηήοππνρξενχηαηλαπξνζθέξεηβνήζεηαθαηλαθαηαβάιεηθάζεπξνζπάζεηαγηαηελξπκνχιθ
εζε, 
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ήεπαλαθνξάηνπαπηνθηλήηνπζηνδξφκνκεηακέζαπνπδηαζέηεηθαηζηεζπλέρεηαλαηνκεηαθέξεηζηνλ
ΔΥήζηνΣΟΠ. 
ΖκεηαθνξάεθηφοηεοΔ.Γ. απφηνλΟξγαλσηή, ζεπεξίπησζεεπαλάιεςήοηεο, 
ζαγίλεηαηκεηάηνηέινοφισλ ησλ πεξαζκάησλ ηνπ αγψλα, αλεμάξηεηα αλ απνηειείηαη απφ 2 ή 3 
Σκήκαηα. 
ΟΟξγαλσηήοδελθέξεηθακίαεπζχλεζεπεξίπησζεπνπεπηηεπρζείκελεεπαλαθνξάζηνδξφκν, 
αιιάιφγσεηδηθψλζπλζεθψληναπηνθίλεηνππνζηείδεκηέο. 
Δπίζεοναγσληδφκελνοείλαηππεχζπλνογηαηεθχιαμε, 
αζθάιεηαθαηκεηαθνξάηνπαπηνθηλήηνπαπφηνλΔΥήηνΣΟΠζηνληφπνπξννξηζκνχηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
Ο Α.Ο.Κξήηεο επηιέγεη ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν λα παξνπζηαζηνχλ φια ηα απηνθίλεηα . 
 
11.1 Σααπηνθίλεηακπνξνχλλαπαξνπζηαζηνχλζηνλαξρηθφηερληθφέιεγρναπφεθπξφζσπνηεονκάδαο. 

 
11.2 ηνλαξρηθφηερληθφέιεγρννηαγσληδφκελνηπξέπεηλαπαξνπζηάζνπληνλαπαηηνχκελνεμνπιηζκφ 

έλδπζεο (.Κ. άξζξν 10.2), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλησλFHRπνππξφθεηηαηλαρξεζηκνπνηήζνπλ.  
 

11.3 ΣνπιήξσκαπξέπεηλαπαξνπζηάζεηζηνποΣερληθνχοΔθφξνποηνπιήξσοεπηθπξσκέλνδειηίναλαγ
λψξηζεοθαηηνΓειηίνΣερληθήοΣαπηφηεηαο (ΓΣΣ). 
ΣνΓΣΣζθξαγίδεηαηαπφηνποΣερληθνχοΔθφξνποθαηφρη απφ ηεΓξακκαηείαηνπαξρηθνχ ηερληθνχ 
ειέγρνπ. 
 

11.4 Οηηερληθνίέθνξνηκπνξείλαδεηήζνπληεληαπηνπνίεζεηνπαπηνθηλήηνπ. 
 

11.5 Δάλθαηάηνλαξρηθφηερληθφέιεγρνέλααπηνθίλεηνβξεζείλακελείλαηζχκθσλνκεηνποηερληθνχοή/θαη
ηνποθαλνληζκνχοαζθαιείαο, 
νηΑγσλνδίθεοκπνξείλανξίζνπλκίαζπγθεθξηκέλεψξακέρξηηελνπνίαηναπηνθίλεηνπξέπεηλαγίλεηζ
χκθσλνήλαηνπαπαγνξεχζνπληελεθθίλεζε. 
 

11.6 εθάζεπιήξσκαπνπζαθαζπζηεξήζεηλαπαξνπζηαζηείζηνλδηνηθεηηθφέιεγρνθαη/ήζηνλαξρηθφηερ
ληθφέιεγρν, 
ζηνλρξφλνπνπαλαθέξεηαηζηνλπκπιεξσκαηηθφΚαλνληζκφζααπαγνξεπηείεεθθίλεζεζηνλαγψλ
α, εθηφοαπφηελπεξίπησζεαλσηέξαοβίαοπνπζαθξηζείαπφηνπο Aγσλνδίθεο. 
 

11.7 Γηαηαέγγξαθαπνππξέπεηλαπξνζθνκηζηνχλζηνλαξρηθφηερληθφέιεγρνβιέπεθαηεγθχθιην 2, 
ζέκαΗΗΗ. 
- Αγσληζηηθέοάδεηεο  (ΓειηίνΑζιεηνχ) θαηδηπιψκαηανδεγνχθαηζπλνδεγνχ 
- Αγσληζηηθήάδεηαζπκκεηέρνληνο (γηακεπξνζσπηθέοζπκκεηνρέο) 
- Δπίζεκαέγγξαθααγσληζηηθνχαπηνθηλήηνπ (άδεηαθπθινθνξίαο, 

εμνπζηνδφηεζεκεηνγλήζηνππνγξαθήοηνπηδηνθηήηεβεβαησκέλνπαπφηελαζηπλνκία, 
ΓειηίνΣερληθήοΣαπηφηεηαοαπηνθηλήηνπ, homologation θ.ιπ.). 
Αληναπηνθίλεηνδηαζέηεηαγσληζηηθέοπηλαθίδεο, πξέπεηλαπξνζθνκηζηείηνβηβιίνηεοΔΘΔΑ, 
ηννπνίνζαζθξαγίδεηεγξακκαηεία. 

- Οθπβηζκφοηνπαπηνθηλήηνππξέπεηλααληαπνθξίλεηαηζηελάδεηαθπθινθνξίαο.  
εαληίζεηεπεξίπησζεππνρξεσηηθάζαπξέπεηλαεθδίδνληαηαγσληζηηθέοπηλαθίδεο. 

- Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΗΡΑ νη πηλαθίδεο ΓΟΚ θαη Μ. 
- Iαηξηθέοβεβαηψζεηο (γηααιινδαπνχοαγσληδφκελνπο) 
- Σπρφλειιείςεηοζηεδήισζεζπκκεηνρήο 

11.8 O αξρηθφοηερληθφοέιεγρνοπνππξαγκαηνπνηείηαηπξηληελεθθίλεζεζαείλαηγεληθήοκνξθήο: 
Oξαηήζπκθσλίαηνπαπηνθηλήηνπκεηελ θαηεγνξίαπνπέρεηδεισζεί, εμνπιηζκφο αζθαιείαο, 
ζπκκφξθσζήηνππξνοηνλ KOK, εμνπιηζκφοθαηξνπρηζκφοηνππιεξψκαηνοθιπ. 
Kαηάηνλαξρηθφηερληθφέιεγρνζαγίλεηαηζεφιαηααπηνθίλεηακε turbo 
έιεγρνοθαηζθξάγηζεησλπεξηνξηζηψλ.   
Σνζαζίθαηνθηλεηήξαοηνπαπηνθηλήηνπ, είλαηδπλαηφλλαζθξαγηζζνχλζενπνηαδήπνηεζηηγκή. 
ΟηερληθφοέιεγρνοζαπξαγκαηνπνηείηαηαπφηνλΔπηθεθαιήοΣερληθφΈθνξνθαηηνποβνεζνχοηνπ. 

  11.9ην 40
ν
 Ράιιπ Κξήηεο ζα ππάξρεη ζχζηεκα tracking (δνξπθνξηθή παξαθαινχζεζε       

                   Γηαγσληδνκέλσλ πιεξσκάησλ).Καηά ηνλ Γηνηθεηηθφ έιεγρν ζα γίλεη ε παξαιαβή ηνπ    
Kit θαηαβάινληαο εγγχεζε κέζσ ρξέσζεο πηζησηηθήο θάξηαο ή κεηξεηψλ.Μεηά ηελ   
παξάδνζε ηνπ kitάζηθηνπ ζα γίλεηε αθχξσζε ηεο ρξέσζεο ή επηζηξνθή ησλ κεηξεηψλ 
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξηεο  ζα αλαθνηλσζνύλ κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ. 
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ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 

APΘPO12 - EKKINHH 
12.1 Παλεγπξηθή εθθίλεζε 

OAOKξήηεο γηα ην 40
ν
 Ράιιπ Κξήηεο δηνξγαλψλεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ζηελ Πιαηεία 

Διεπζεξίαο ζην Ζξάθιεην ην άββαην 31/3/2018 θαη ψξα 18:00 
 

12.2.  Δπίζεκε ώξα 
 Δπίζεκε ψξα ηνπ αγψλα ζεσξείηαη απηή ηνπ δηαδπθηίνπ.Σα πιεξψκαηα ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζην ΔΥ 0 λα ζπγρξνλίζνπλ ηα ξνιφγηα ηνπο κε ηελ ψξα ηνπ αγψλα. 
 

12.3εηξά εθθίλεζεο   
 Ζ ζεηξά εθθίλεζεο αθνινπζεί ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγψλσλ ξάιιπ. 

12.4Υξνλνκέηξεζε ησλΔ.Γ. 
Ζ ρξνλνκέηξεζε ησλ Δ.Γ. ζα γίλεηαη κε απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζην εθαηνζηό ηνπ 
δεπηεξνιέπηνπ. 

12.5Άθημε απηνθηλήησλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο 
 Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ ΔΥ 0 ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο γηα 

ηελ εθθίλεζε ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο  ηην31/3/2018 ώπα 16:30. 
 

12.6Δθθίλεζε Αγώλα 
 H εθθίλεζε ηνπ αγψλα ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 1` ιεπηoχ ηελ 31/3/2018 ζηελ Πιαηεία 

Διεπζεξίαο Ζξάθιεην θαη ψξα 18:00 
Καζπζηέξεζε κεγαιχηεξε απφ 15 ιεπηά ζηνλ πξψην ΔΥ (εθθίλεζε αγψλα) επηθέξεη ηνλ 
απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα.  
 

12.7.Σαρύηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην “ServicePark” θαη ηνλ “ρώξν αλεθνδηαζκνύ” 
 H ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην ρψξν επηζθεπψλ απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20 

ρικ/ψξα θαη ζηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ ηα 5 ρικ/ψξα. 
 

12.8Λαλζαζκέλε εθθίλεζε 
 Ζ ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 
 1ε παξάβαζε 5 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 2ε παξάβαζε 10 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 3ε παξάβαζε   30 δεπηεξφιεπηα ζπλ ηνλ ρξφλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 Δπηπιένλ παξαβάζεηο:  ηε θξίζε ησλ Αγσλνδηθψλ 
 Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξχηεξεο θπξψζεηο απφ ηνπο Αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ 

απαξαίηεην. 
 

12.9Καζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ΔΓ 
12.9.1 Αθηλεηνπνίεζε απηνθηλήηνπ κεηαμύ ΔΥ - 

ΑΦΔΣΗΡΙΑ:επεξίπησζεαθηλεηνπνίεζεοηνπαπηνθηλήηνπκεηαμχΔΥ–
ΑθεηεξίαονκέγηζηνορξφλνοκέρξηηεγξακκήηεοΑθεηεξίαοείλαηηα5ιεπηά.Οθξηηήοζαηνπ
γξάςεηζηνθαξλέλέαψξαεθθίλεζεο.Ζπνηλήπνπζαεπηβιεζείγηαθάζειεπηφπέξααπφηελ
αξρηθάπξνβιεπφκελεψξαεθθίλεζεο,είλαη10‟‟γηαθάζειεπηφήθιάζκαιεπηνχθαζπζηέξ
εζεο.Μεηάηελπαξέιεπζεησλ5ιεπηψλζαηίζεηαηεθηφοαγψλαθαηζακεηαθηλείηαηζεζέζεπ
νπλακελεκπνδίδεηηελνκαιή ξνήησλππνινίπσλαγσληζηηθψλαπηνθηλήησλ. 

12.9.2 Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο από ππαηηηόηεηα ηνπ πιεξώκαηνο: 

επεξίπησζεθαζπζηεξεκέλεοεθθίλεζεοπνπνθείιεηαηζηνπιήξσκα,νθξηηήοζαγξάςε
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ηζηνθαξλέλέαψξαθαηεπνηλήπνπζαεπηβιεζείζαείλαη1ιεπηφ,γηαθάζειεπηφήθιάζκαιε
πηνχθαζπζηέξεζεο,ελψζπγρξφλσοηνπιήξσκαζααλαθεξζείζηνποΑγσλνδίθεοαζρέη

σοαλπξαγκαηνπνηήζεθεήφρηεΔ.Γ.Μέγηζηνορξφλνοθαζπζηέξεζεοηεοεθθίλεζεοείλαη

ηα 5ιεπηά (Γ.Κ. „Αξζξν 32.4.1). 
12.9.3 Αδπλακία εθθίλεζεο ζηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο: 

Κάζεαπηνθίλεηνπνπδελείλαηζεζέζελαεθθηλήζεηαπφηεγξακκήεθθίλεζεοκέζαζηνδηάζηε
καησλ20δεπηεξνιέπησλπνπαθνινπζνχληνζήκαεθθίλεζεο, ζααπνθιείεηαηθαηζα 
απνκαθξχλεηαηακέζσοζεαζθαιήζέζε. 

12.9.4   RALLY 2 (Πξώελ SUPERRALLY) 
Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα εθαξκφδεηαη  ν Θεζκφο ηνπ Rally 2.  
Ζ δηαδηθαζία απηή ζα εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα δηήκεξα Ράιιπ. 
 ε πεξίπησζε Δγθαηάιεηςεο ελφο ζπκκεηέρνληνο απηνθηλήηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ  
      Σνπ πξψηνπ ζθέινπο δηήκεξνπ αγψλα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλεθθίλεζεο ζην  
     Γεχηεξν ζθέινο ππφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  
 1. Ναθαηαζέζεηκίααίηεζε πξνο ηνπο Αγσλνδίθεο,πξηλαπφ 
    ηελζπλεδξίαζε ηνπο ζηνηέινο ηεο εκέξαοδειψλνληαοφηη Θα επαλεθθηλήζεηζην  
                      Γεχηεξν ζθέινο.  
2.Να παξνπζηάζεηηναπηνθίλεηνέηνηκν ζηνπο ΣερληθνχοΔθφξνπο,ηναξγφηεξνκία 
Ώξαπξηλαπφηελεθθίλεζεηνππξψηνπαπηνθηλήηνπγηαηνδεχηεξνζθέινοθαη 
ΑθνινχζσολακπεηηναπηνθίλεηνζηνρψξνηνπParcFerme. 
.3.Καηά ηηο εξγαζίεοαπνθαηάζηαζεοηνπαπηνθηλήηνπ, πξέπεη λαπαξακείλεηηνίδην 
ζαζί.επεξίπησζεπνππξέπεηλααληηθαηαζηαζείεηνπξκπίλα,ζαπξέπεηλα 
ρξεζηκνπνηεζείαπηήπνπείρεζθξαγηζηείθαηάηνλΑξρηθφηερληθφέιεγρνήθαηάιινη 
ππεξζπκπηεζηέο/πεξηνξηζηέοκεηελπξνυπφζεζελαειεγρζνχλ,καξθαξηζηνχλθαη 
ζθξαγηζζνχλζηνServicePark. 
.Οηεξγαζίεοκπνξνχλλαγίλνπλ,είηεζηνλρψξνηνπServiceParkείηεζενπνηνδήπνηε 
Άιινρψξν(ζπλεξγείν). 
4.ΓηαθάζεΔ.Γπνπδελνινθιήξσζε(ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο)επνηλήπνπζα 
Δπηβιεζείζαείλαηπέληε(5 )́ιεπηάζηνλθαιχηεξνρξφλνπνπεπεηεχρζεζηελ 
Καηεγνξίαηνπ. 
5.επεξίπησζεπνπεεγθαηάιεηςεπξνθχςεηΜΔΣΑηεληειεπηαίαΔ.Γ.ηνπ 
ζθέινπο,ηφηεεπνηλήησλ5ιεπηψλζαπξνζηίζεηαηζηνλζπλνιηθφρξφλνπνπέρεη 
επηηχρεηηνίδηνηνπιήξσκα. 
6.επεξίπησζεπνπεεγθαηάιεηςεπξνθχςεηΠΡΗΝηελπξψηεΔ.Γ.ηνπζθέινπο, 
Σφηεεπνηλήησλ5ιεπηψλζαπξνζηίζεηαηζηνλθαιχηεξνρξφλνηεο θαηεγνξίαο  
ΣνπγηαθάζεΔ.Γ.πνππξαγκαηνπνηήζεθεζηνζθέινο. 
Οηαλσηέξσπνηλέοζαεθαξκφδνληαηζεθάζεζπκκεηέρνλπιήξσκαπνπδελέρεη 
Καηαηαγείιφγσππέξβαζεοηνπκέγηζηνπεπηηξεπηνχρξφλνπήκεπαξνπζίαζεο 
εέλαζηαζκφειέγρνπρξφλνπ,αιιάδελζαεθαξκφδνληαηζεπεξίπησζεπνπην 
Πιήξσκαηέζεθεεθηφοαγψλνογηαπαξάβαζεησλθαλνληζκψλ,παξαβάζεηοηνπ ΚΟΚ  
                      Ή κε απφθαζε Αγσλνδηθψλ.  

12.10 Λήμε ηειηθνύ ParcFermé (κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό) 
 Σν ηειηθφ ParcFermé ζα ιήμεη 15‟ ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ, 

αζρέησο κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ ηειηθψλ 
απνηειεζκάησλ. Όζνη αγσληδόκελνη επηζπκνύλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ΣΔΥΝΙΚΟ 
ΘΔΜΑ πξέπεη λα ηελ θαηαζέζνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ParcFermé. 

 
12.11 Σειηθόο ηερληθόο έιεγρνο 

1/4/2018 ζην ACQUAPLUS θαηά ηελ Γηάξθεηα ηνπ Σειηθνύ PARCFERME. Αλ ρξεηαζηεί 
ζπλεξγείν ζα έρεη νξηζηεί ζε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ .  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

ΔάλγηανπνηνλδήπνηειφγνδηαθνπείήζηακαηήζεηεδηεμαγσγήκίαοΔ.Γ.,ζεθάζεπιήξσκαπνπεπεξεάζη
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εθε,ζαηνπδνζείαπφ ηνλ Αιπηάξρε έλαο ρξφλνοπνπ ζαζεσξεζείσοδίθαηνο. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο ηνπ Αιπηάξρε, νη ρξφλνη ζα δνζνχλ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο. 

Μνιαηαχηα,θάζεπιήξσκαππεχζπλνήζπλππεχζπλνγηαηεδηαθνπήηεοΔ.Γ.ζεθακηάπεξίπησζεδελκπ
νξείλασθειεζείαπφαπηφην κέηξν.Θα ρξεσζείκεηνλπξαγκαηηθφρξφλνπνπέθαλε,αλ έθαλε. 
ΑΡΘΡΟ  14 - ENTAEI KAIEΦEEI 
14.1 ην 40

Ο
 Ράιιπ Κξήηεο  ην παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζην ηζφπνζν ηνπ παξαβφινπ 

ζπκκεηνρήο. 
 

14.2 Aλ ε έλζηαζε απαηηεί ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε δηαθφξσλ ηκεκάησλ ελφο 
απηνθηλήηνπ ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή εγθχθιην 
ηεο ΔΠΑ ή ην νξηζζέλ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο πνζφλ (βιέπε εγθχθιην 3/2018). 
 

14.3 Tα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξχλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ 
γίλεη δεθηή θαη ηνλ αγσληδφκελν θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έλζηαζε φηαλ απηή γίλεη δεθηή 
(βιέπε εγθχθιην 3/2018). 
 

14.4 Aλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη αλ ηα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 
κεγαιχηεξα απφ ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε, ε δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ εληζηάκελν. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ηα έμνδα είλαη ιηγφηεξα, ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά (βιέπε εγθχθιην 
3/2018). 

14.5 ην 40
ν
 Ράιιπ Κηξήηεο ην παξάβνινέθεζεο νξίδεηαηζηα 1.000€. 

 
APΘPO15 - KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
15.1 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ θαηαηάμεσλ, νξηζηηθνπνηνχληαη 30‟ ιεπηά κεηά ηελ αλαθνίλσζή 

ηνπο. 
15.2 Σα απνηέιεζκαηα αλαθνίλσληαη ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Αγψλα 

θαζψο θαη ζηα siteηεο ΟΜΑΔ θαη ηεο INFOMEGA. 
ΑPΘPO 16 - ΒΡΑΒΔΙΑ-ΚΤΠΔΛΛΑ 
Γεληθή Καηάηαμε 
ηνπο Nηθεηέο: Kχπειια 
ηνπο δεχηεξνπο: Kχπειια 
ηνπο ηξίηνπο: Kχπειια 
Γεληθή Kαηάηαμε F2 
ηνπο Nηθεηέο: Kχπειια 
ηνπο δεχηεξνπο: Kχπειια 
ηνπο ηξίηνπο: Kχπειια 
Kαηάηαμε Kαηεγνξηώλ 
ηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο:Κχπειια 
ηνπο δεχηεξνπο θάζε θαηεγνξίαο:Kχπειια 
ηνπο ηξίηνπο θάζε θαηεγνξίαο:Kχπειια 
 
ηνπο 3 πξψηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο απνλέκνληαη θχπειια. 
 
ηελ F2 απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο 3 πξψηνπο εθφζνλ εθθηλήζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 8 απηνθίλεηα. Aλ εθθηλήζνπλ 7 απηνθίλεηα, ζαΑπνλεκεζνχλ θχπειια ζηνπο δχν 
πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ6 απηνθίλεηα, ζα απνλεκεζνχλ θχπειια κφλν ζηνπο πξψηνπο. 
 
ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ((C1,C2,C3 θ.ιπ.) απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο 
εθφζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 6 απηνθίλεηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Αλ εθθηλήζνπλ 5 απηνθίλεηα ζα 
απνλεκεζνχλ ζηνπο δχν (2) πξψηνπο ζεθάζεθαηεγνξίαθαη αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα ζα 
απνλεκεζνχλ θχπειια κφλν ζηνπο πξψηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ  17 - AΠONOMH 
H απνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ1/4/2018 ψξα θαη ηφπνο ζα αλαθνηλσζνχλ κε Γειηίν 
Πιεξνθνξηψλ. 
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17.1 Σαπιεξψκαηαπνπθαηαηάζζνληαηθαηβξαβεχνληαη,είλαηππνρξεσηηθφλαπαξεπξίζθνληαηζηεληειε
ηήαπνλνκήοηνπεθάζηνηεαγψλα.ε πεξίπησζεαλσηέξαοβίαο,πξέπεη 
λαπαξεπξίζθεηαηηνπιάρηζηνλ ην 
έλααπφηαδχνκέιεηνππιεξψκαηνο.επεξίπησζεπνπθαλέλακέινοηνππιεξψκαηνοδελπαξαζηε
ίζηεληειεηήαπνλνκήο,νη Αγσλνδίθεο ζα επηβάινπλ ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο 200€. 


