ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ

Αρικμόσ Μθτρϊου ΕΠΑ/ΟΜΑΕ:

093/16.07.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτζρα 3/9/2018

Ζναρξθ υμμετοχϊν

Παραςκευι 14/9/2018
Ώρα 20:00

Λιξθ υμμετοχϊν

Σρίτθ 18/9/2018

Ανακοίνωςθ Πίνακα υμμετεχόντων

Μόνιμθ Γραμματεία
Διανομι Road Book

άββατο 22/9/2018
16:30 ζωσ 18:00

Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ
Λιξθ ςτοιχείων ςυνοδθγοφ
Σεχνικόσ Ζλεγχοσ
Πρϊτθ ςυνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν

myΚΣΕΟ Βιομθχανικό Πάρκο
Άμφιςςασ

19:00

Ανακοίνωςθ πίνακα ςυμμετεχόντων δεκτϊν να
εκκινιςουν & ωράρια εκκίνθςθσ

Επίςθμοσ Πίνακασ
Ανακοινϊςεων

19:00

Λιξθ Αναγνωρίςεων

20:30

Πανθγυρικι Εκκίνθςθ

Κεντρικι Προβλιτα Ιτζασ

Κυριακι 23/9/2018
09:30
15:28

Εκκίνθςθ Αγϊνα ΕΧ. Ο
Σερματιςμόσ Αγϊνα

Ζξοδοσ Service Park
Κεντρικι Προβλιτα Ιτζασ

15:45

Σελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ

Χϊροσ parc ferme

16:15

Δεφτερθ υνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν

Γραμματεία

16:45

Ανακοίνωςθ Προςωρινισ / Σελικισ Κατάταξθσ

17:00

Απονομι

Επίςθμοσ Πίνακασ
Ανακοινϊςεων
Κεντρικι Προβλιτα Ιτζασ

18:30

ΓPAMMATEIA και ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ TOY AΓΩNA
H Γραμματεία του αγϊνα κα λειτουργεί ςτα γραφεία του ωματείου ΑΜΑ, (Αχαρνϊν 70 Κθφιςιά Tθλ: 210 8087267Fax:
210 8087269) από 3/9/2018 μζχρι 21/9/2018 κάκε απόγευμα από 18:00 μζχρι 20:30 και ςτο Δθμαρχείο ΙΣΕΑ, από το
άββατο 22/9/2018 ϊρα 20:00 μζχρι τθν Κυριακι 23/9/2018, ϊρα 18:00. Σθλ 6931 845991,6944 410777
τον ίδιο χϊρο, μζρεσ και ϊρεσ κα λειτουργεί το Γραφείο Σφπου.
Ο επίςθμοσ πίνακασ ανακοινϊςεων κα βρίςκεται ςτο ίδιο κτίριο.
Oι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να παραλαμβάνουν τα δελτία
πλθροφοριϊν.
Service Park – Parc Ferme
To Service Park κα λειτουργεί ςτθ Μαρίνα Ιτζασ, από το άββατο 22/9/2018 ςτισ 14:30 μζχρι τθν Κυριακι 23/9/2018 ςτισ
18:00.
To Parc Ferme κα λειτουργεί ςτθν Μαρίνα Ιτζασ τθν Κυριακι 23/9/2008 μετά τον τερματιςμό του αγϊνα.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΗ

O αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Εκνικοφ Ακλθτικοφ Kανονιςμοφ (EAK), τθσ Προκιρυξθσ
Πρωτακλθμάτων και Κυπζλλων τθσ ΕΠΑ κακϊσ και των εγκυκλίων τθσ, του Γενικοφ Kανονιςμοφ και του παρόντοσ
υμπλθρωματικοφ Kανονιςμοφ (που αποτελεί ςυμπλιρωμα του Γενικοφ Kανονιςμοφ) και των παραρτθμάτων του. Οι
τροποποιιςεισ, προςκικεσ ι/και διορκϊςεισ ςτον υμπλθρωματικό Κανονιςμό κα ανακοινωκοφν μόνο με αρικμθμζνα και
χρονολογθμζνα δελτία πλθροφοριϊν, τυπωμζνα ςε κίτρινο χαρτί, που κα εκδϊςουν οι Οργανωτζσ ι οι Αγωνοδίκεσ.
1.1

Oνομαςία του αγϊνα:
• 6o Φκινοπωρινό Ράλλυ
• Οργανωτισ: ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΜΘΧΑΝΟΚΙΝΘΣΟΤ ΑΘΛΘΣΙΜΟΥ - ΑΜΑ
Μόνιμθ γραμματεία:
Αχαρνϊν 70, 145 61 Κθφιςιά, Ακινα
Tθλ: 210 8087267
Fax: 210 8087269
e-mail: agonistiko.auto@gmail.com
Website: www.agonistiko.gr

• Tόποσ διεξαγωγισ και θμερομθνία του αγϊνα
Σο 6ο Φκινοπωρινό Ραλλυ κα διεξαχκεί ςτισ 22-23 επτεμβρίου 2018 με κζντρο τθν ΙΣΕΑ Νομοφ Φωκίδοσ
1.2

Οργανωτικι επιτροπι

Πρόεδροσ :

τρατισ Χατηθπαναγιϊτου

Μζλθ :

Θωμάσ Γκουρτςοφλθσ

Σάκθσ Ματραλισ

Μάριοσ Σςαοφςογλου

Νϊντασ Φατοφροσ

Δθμιτρθσ Ακαναςζκοσ ,

Πρόεδροσ

Μακιόσ Μανςόλασ ,

A’Αγωνοδίκθσ

Γεϊργιοσ Μαυρουδισ ,

Β’Αγωνοδίκθσ

Αγωνοδίκεσ :

Παρατθρθτισ ΕΠ.Α :

Δθμιτρθσ Ακαναςζκοσ

Αλυτάρχθσ :

Νίκοσ Καραλισ

Βοθκόσ Αλυτάρχθσ :

Νίκοσ Κόγιασ

Επικεφαλισ Αςφαλείασ

:

Δθμιτρθσ Καττισ

Τπεφκυνοσ Κριτϊν :

Βαςίλθσ Σςιγαρίδθσ

Γραμματζασ του αγϊνα :

Εφα Δθμθτριάδου

Επικεφαλισ Σ. Ζφοροσ :

Αλζξθσ Μαραντηίδθσ

Σεχνικόσ Ζφοροσ :

Θλίασ Κοφγιασ

Γραφείο Σφπου :

Σόλθσ Παλάτοσ

χζςεισ με αγωνιηόμενουσ :

Ελζνθ Μαλακτάρθ

Επικεφαλισ Ιατρόσ :

Νίκοσ Παππάσ

Αποτελζςματα :

Ιnfomega - Νίκοσ Ανδριτςάκθσ

υντονιςτισ Service Park :

Tάςοσ Κορμαηόπουλοσ

Τπεφκυνοσ επικοινωνιϊν :

Νίκοσ Καραλισ

Τπεφκυνοσ χζςεων με Αγωνιηόμενουσ

Ο υπεφκυνοσ ςχζςεων με αγωνιηόμενουσ κα. ΜΑΛΑΚΣΑΡΘ ΕΛΕΝΘ κα είναι παροφςα ςτον ζλεγχο ξακρίβωςθσ, ςτα service
και ςτισ αναςυγκροτιςεισ, ςτθν εκκίνθςθ και ςτον τερματιςμό του αγϊνα, κακϊσ και ςτισ ςυνεδριάςεισ Αγωνοδικϊν
ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΕΝΙΚΑ
Σίτλοι τθσ ΕΠΑ για τουσ οποίουσ προςμετρά το ράλλυ
2.1.1
ο
54 Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Ράλλυ Χϊματοσ 2018
Πρωτάκλθμα Ράλλυ Χϊματοσ Ιςτορικϊν Αυτοκινιτων
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

υνολικό μικοσ του αγϊνα
Αρικμόσ ειδικϊν διαδρομϊν
φνολο χιλιομζτρων ειδικϊν διαδρομϊν
Αρικμόσ τμθμάτων διαδρομισ
Αρικμόσ ςκελϊν
Σφποσ οδοςτρϊματοσ κάκε ςκζλουσ

152,45
6
68,97
3
1
ΧΩΜΑ

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΕΚΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ
1. Αυτοκίνθτα κατθγοριϊν C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7
2. Αυτοκίνθτα Αντοχισ εκτόσ δρόμου (Σ1-Σ2-Σ3-Η1)
3. Αυτοκίνθτα Ιςτορικά Κατ. 1,2,3,4
4.1
(α)

Επιτρεπτζσ τροποποιιςεισ
Λαςπωτιρεσ
Οι λαςπωτιρεσ είναι υποχρεωτικοί και πρζπει να ςυμφωνοφν με το άρκρο 252.7.7 του Παραρτιματοσ J και να
τοποκετθκοφν ςε όλουσ τουσ τροχοφσ.
(β)

Παράκυρα
Σα ανακλαςτικά, ι φιμζ ι αντικραυςτικά φιλμ ςτα πλαϊνά παράκυρα είναι υποχρεωτικά, (Παράρτθμα J, αρκ.
253.11). Σο ανακλαςτικό, ι φιμζ ι αντικραυςτικό φιλμ ςτα πίςω πλαϊνά παράκυρα επιτρζπεται. Σα ανακλαςτικά, ι φιμζ
φιλμ ςτα μπροςτινά και πίςω πλαϊνά παράκυρα πρζπει να ζχουν μια οπι από τθν οποία να είναι ορατά τα άτομα και τα
αντικείμενα που βρίςκονται ςτο αυτοκίνθτο.
4.1.2

Προςτατευτικι ποδιά
Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ προςτατευτικισ ποδιάσ κάτω από το αυτοκίνθτο, όπωσ ορίηεται από τα άρκρα 254.6.7.1,
254A.5.7.2, 255.5.7.2.10, 255A 5.7.2, 260 900e και 261 900e1 του Παραρτιματοσ J. Επί πλζον, επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ
προςτατευτικισ ποδιάσ για τθν προςταςία του αμαξϊματοσ από τθ διάβρωςθ, υπό τον όρο ότι θ ποδιά αυτι είναι
αφαιρετι, ακολουκεί ακριβϊσ τισ καμπφλεσ του αμαξϊματοσ, δεν παραβιάηει κανζνα άρκρο του δελτίου αναγνϊριςθσ και

δεν ζχει καμία (αεροδυναμικι ι άλλθ) λειτουργία εκτόσ από τθν προςταςία του αμαξϊματοσ. Όςον αφορά το υλικό
καταςκευισ και άλλεσ προδιαγραφζσ, πρζπει να είναι ςφμφωνα με το Παράρτθμα J.
4.2

Κατθγορίεσ αυτοκινιτων, βάςει Εγκυκλίου 11/2017

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔHΛΩEI ΤΜΜΕΣΟΧΗ - EΓΓPAΦE
5.1

ο

Για το 6 ΘΦΙΝΟΠΩΡΙΝΌ ΡΑΛΛΤ οι ςυμμετοχζσ κα δθλϊνονται μζςω του ΔΑΑ (φςτθμα Διαδικτικιακισ Διαχείρθςθσ
αγϊνων)
ΠΡΟΟΧΗ: Οι ακλθτζσ κα πρζπει να πλθρϊςουν μζςω ΔΔΑ το ποςό τθσ ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ςτο παράβολο
τθσ Αςφάλιςθσ ( 80 € για τον αγϊνα μασ) .

5.2

Θ οργάνωςθ δεν μπορεί να δεχκεί καμία ςυμμετοχι ιδιοχείρωσ όλεσ πρζπει να υποβλθκοφν από τον ακλθτι ςτο ΔΔΑ

5.3

Θ Oργανωτικι Eπιτροπι ζχει το δικαίωμα, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΠΑ, να αρνθκεί τθν εγγραφι οποιουδιποτε
διαγωνιηομζνου/ςυμμετζχοντα ι οδθγοφ γνωρίηοντάσ του τουσ λόγουσ άρνθςισ τθσ (EAK Άρκρο 3.14). H απόρριψθ
πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον ενδιαφερόμενο εγγράφωσ το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ εργάςιμθ μζρα μετά το
κλείςιμο των εγγραφϊν.

5.4

Αν ο αγϊνασ ζχει λιγότερεσ από 20 ςυμμετοχζσ ματαιϊνεται αυτόματα βάςθ εγκυκλίου τθσ ΕΠΑ .

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH
6.1 Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακορίηονται ωσ εξισ :
Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακϊσ και θ διαβάκμιςι τουσ, ανάλογα με τθν φπαρξθ ι όχι προαιρετικισ διαφιμιςθσ,
κακορίηονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εγκφκλιο τθσ ΕΠΑ ςτα:
Πλθρωμι μζςω ΔΔΑ

Πλθρωμι ςτο ωματείο*

προσ ΟΜΑΕ
Nζοι
οδθγοί
Με προαιρετικι
250€

120€

350€

220€

280€

135

380€

235

διαφιμιςθ
Ζωσ 1600cc

80€
Χωρίσ προαιρετικι
διαφιμιςθ
Με προαιρετικι

Πάνω από
1600cc

διαφιμιςθ
80€
Χωρίσ προαιρετικι
διαφιμιςθ

6.2

Πλθρωμι ςτο ωματείο
Tο παράβολο ςυµµετοχισ πρζπει να πλθρωκεί είτε ςτο γραφείο του ΑΜΑ, είτε ςτον παρακάτω λογαριαςµό τραπζηθσ:
τοιχεία τραπζηθσ:
ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ
Όνομα λογαριαςμοφ:
Αρικμόσ λογαριαςμοφ:
ΙΒΑΝ:
SWIFT:

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ MHXANOKINHTOY AΘΛΘΣΙΜΟΤ
5083 0564 50 000
GR6901720830005083056450000
PIRBGRAA

-

Όλα τα ζξοδα τραπζηθσ επιβαρφνουν αυτόν που πλθρϊνει.
Mε τθν πλθρωμι του παραβόλου ςτθν τράπεηα υπενκυμίηεται να ςτζλνετε αντίγραφο τθσ πλθρωμισ ςτθ
γραμματεία, είτε ςτο e-mail agonistiko.auto@gmail.com, είτε ςτο fax 210 8087269) ςυμπλθρϊνοντασ το όνομά ςασ.

6.3

Επιςτροφι παραβόλου
Tο παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία:
H διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνει δεκτι
O αγϊνασ ματαιωκεί ι αναβλθκεί

6.3.1
6.3.2

Σο παράβολο ςυμμετοχισ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΦΕΣΑΙ ςε περίπτωςθ αποκλειςμοφ του αυτοκινιτου ςτον ζλεγχο εξακρίβωςθσ, λόγω
τεχνικοφ προβλιματοσ.
6.4
Αςφάλεια
6.4.1
το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του διαγωνιηομζνου για αςτικι ευκφνθ προσ τρίτουσ,
(όχι μεταξφ διαγωνιηομζνων, ακόμθ και αν ζχουν εγκαταλείψει).
Oι γενικζσ διατάξεισ του ςυμβολαίου ορίηουν ότι οι αγωνιηόμενοι καλφπτονται για αςτικι ευκφνθ προσ τρίτουσ με
τα παρακάτω ποςά:
α
Για ςωματικζσ βλάβεσ ι κάνατο (για κάκε ατφχθμα) μζχρι
1.200.000 €
β.
Για υλικζσ ηθμίεσ (για κάκε ατφχθμα ι περιςτατικό) μζχρι
200.000 €
γ.
Όριο Ομαδικοφ ατυχιματοσ
1.600.000 €
6.4.2
Οι Οργανωτζσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ςυμβεί από ςυμμετζχοντα προσ άλλουσ
ςυμμετζχοντεσ ι ςυμμετζχοντα αυτοκίνθτα ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα. Οι οργανωτζσ επίςθσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ
για οποιαδιποτε παράβαςθ των Ελλθνικϊν Νόμων και κανόνων.
6.4.3
H αςφάλιςθ αυτι ιςχφει από τθν εκκίνθςθ του αγϊνα, παφει δε να ιςχφει μετά το τζλοσ του αγϊνα ι από τθ ςτιγμι
τθσ εγκατάλειψθσ από τον αγϊνα ι του αποκλειςμοφ από αυτόν.
6.4.4
Σα οχιματα που φζρουν πινακίδεσ service που εκδόκθκε από τθν Οργάνωςθ, ι τθν ΕΠΑ δεν καλφπτονται από το
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του αγϊνα και κυκλοφοροφν με τθν ευκφνθ των ιδιοκτθτϊν τουσ. Θ οργάνωςθ δεν φζρει καμία
ευκφνθ.
6.4.5
Σα αυτοκίνθτα που κα χρθςιμοποιιςουν οι αγωνιηόμενοι κατά τθ διάρκεια των αναγνωρίςεων, πρζπει να
αςφαλιςτοφν από τον ιδιοκτιτθ τουσ. Θ οργάνωςθ δεν φζρει καμία ευκφνθ.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΔIAΦHMIEI - ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
7.1
α.
β.
γ.

Επιτρζπεται οποιαδιποτε διαφιμιςθ εφόςον ςυμφωνεί με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ.
H διαφιμιςθ καπνοφ ι προϊόντων καπνοφ απαγορεφεται.
H υποχρεωτικι διαφιμιςθ ςτουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ (πόρτεσ) κα ανακοινωκεί με δελτίο πλθροφοριϊν
H προαιρετικι διαφιμιςθ ςτα μπροςτινά φτερά κα ανακοινωκεί με δελτίο πλθροφοριϊν

7.2
Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ταινίασ φάρδουσ το πολφ 15 cm ςτο επάνω τμιμα του παρμπρίη, εφόςον δεν εμποδίηει
τθν ορατότθτα του οδθγοφ. Επίςθσ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μιασ ταινίασ φάρδουσ 15 cm το πολφ ςτο πίςω παράκυρο
.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΓENIKE YΠOXPEΩEI
8.1

Ζλεγχοσ για τα κράνθ, τισ φόρμεσ και τα εφόδια των οδθγϊν
O ζλεγχοσ αυτόσ κα γίνει κατά τθ διάρκεια του ελζγχου εξακρίβωςθσ, ςτισ 22/9/2018
8.1.1
Σα πλθρϊματα πρζπει να παρουςιάςουν όλο τον ρουχιςμό και τον εξοπλιςμό (κράνθ και προςτατευτικά για το
κεφάλι) που ςκοπεφουν να χρθςιμοποιιςουν ςτθ διάρκεια του αγϊνα. Θα ελεγχκοφν αν είναι ςφννομα με τθν εγκφκλιο τθσ
ΕΠΑ.
8.1.2
Κάκε διαγωνιηόμενο αυτοκίνθτο πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με κουτί πρϊτων βοθκειϊν και 1 ανακλαςτικό
τρίγωνο. ε περίπτωςθ που δεν τα φζρει το αυτοκίνθτο μπορεί να του απαγορευτεί θ εκκίνθςθ. Ο εξοπλιςμόσ κα ελεγχκεί
ςτον τεχνικό ζλεγχο και μπορεί να ελεγχκεί και ςτθ διάρκεια του αγϊνα.

8.1.3
Τπενκυμίηεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ ότι ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, μζςα ςτο αυτοκίνθτο πρζπει να βρίςκονται
2 κόφτεσ ηωνϊν αςφαλείασ. Πρζπει να είναι εφκολα προςβάςιμοι ςτον οδθγό και ςτον ςυνοδθγό όταν είναι κακιςμζνοι και
φοροφν τισ ηϊνεσ αςφαλείασ (άρκ. 253.6, Παράρτθμα J).
8.2
Πινακίδεσ - αρικμοί ςυμμετοχισ
8.2.1
Κάκε πλιρωμα κα εφοδιαςτεί από τουσ οργανωτζσ με δφο πινακίδεσ για τισ μπροςτινζσ πόρτεσ μικουσ 70 cm και
φψουσ 20 cm. Επίςθσ κα εφοδιαςτοφν με 2 κίτρινουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ για τα πίςω πλαϊνά παράκυρα, φψουσ 20 cm
και πάχουσ 2,5 cm..
Σα πλθρϊματα πρζπει να τοποκετιςουν κάτω από τον αρικμό των παρακφρων, και από τισ δφο πλευρζσ, το
ονοματεπϊνυμό τουσ με γράμματα φψουσ 5 cm και πάχουσ από 0,7 ζωσ 1.5 cm. Σο αρχικό γράμμα κεφαλαίο τα υπόλοιπα
πεηά (μικρά). υνιςτάται θ πιο διαδεδομζνθ και ευκρινισ γραφι , “HELVETICA”. Σο όνομα του οδθγοφ πρζπει να
τοποκετθκεί πάνω από το όνομα του ςυνοδθγοφ και από τισ δφο πλευρζσ.
8.2.2
Οι πινακίδεσ και οι αρικμοί ςυμμετοχισ πρζπει να βρίςκονται πάνω ςτο αυτοκίνθτο ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα.
Θ υποχρεωτικι ι θ προαιρετικι διαφιμιςθ απαγορεφεται να αφαιρεκεί ι να τροποποιθκεί.
8.3 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΕΙ
8.3.1
Διάρκεια
Οι αναγνωρίςεισ είναι ελεφκερεσ και λιγουν το άββατο 22.09 ςτισ 19.00 με τθν δφςθ του θλίου.
8.3.2
Κανονιςμοί που αφοροφν τισ αναγνωρίςεισ
8.3.2.1 Ελεφκερα περάςματα.
8.3.2.2 H οδιγθςθ με φορά αντίκετθ από τθ φορά του αγϊνα επιτρζπεται.
8.3.2.3 Θ μζγιςτθ ταχφτθτα ςτισ ειδικζσ διαδρομζσ είναι 70 χλμ/ ϊρα, εκτόσ αν οι πινακίδεσ ςιμανςθσ ορίηουν μικρότερο
όριο ταχφτθτασ.
8.3.2.4 Oι ειδικζσ διαδρομζσ κα είναι ανοιχτζσ ςτθν κυκλοφορία. Για τον λόγο αυτό θ αςφάλεια και τα δικαιϊματα των
άλλων οδθγϊν πρζπει να είναι ςεβαςτά.
8.3.2.5 Οι αγωνιηόμενοι απαγορεφεται να κλείνουν με οποιοδιποτε τρόπο και ςε οποιαδιποτε ςτιγμι το δρόμο μιασ
ειδικισ διαδρομισ προκειμζνου να κάνουν τθν αναγνϊριςθ.
8.3.2.6 Θ ΕΠΑ και οι οργανωτζσ μποροφν να εποπτεφουν τθν τιρθςθ των ανωτζρω με τθ χριςθ radar. Οι μετριςεισ του
radar δεν κα επιδζχονται αμφιςβιτθςθ.
8.3.2.7 Απαγορεφεται το βάψιμο και το μαρκάριςμα των παρυφϊν του δρόμου με ςπρζι ι άλλο μζςο. Ο Οργανωτισ κα
αφαιρζςει αυτά τα ςθμάδια, πριν από τθν εκκίνθςθ του αγϊνα.
8.3.3
Επιτρεπτά αυτοκίνθτα αναγνωρίςεων
8.3.3.1
Απαγορεφονται όλα τα αγωνιςτικά αυτοκίνθτα.
8.3.3.2
Αυτοκίνθτα ςυμβατικά ι τφπου Jeep ζωσ 2500 cc, ατμοςφαιρικά ι ζωσ 1600 cc turbo.
8.3.3.3
Tο αυτοκίνθτο πρζπει να είναι μονόχρωμο, χωρίσ διαφθμίςεισ, χωρίσ αυτοκόλλθτα κλπ.
8.3.3.4
O κινθτιρασ πρζπει να είναι ςειράσ παραγωγισ.
8.3.3.5
Tο κιβϊτιο ταχυτιτων πρζπει να είναι ςειράσ παραγωγισ.
8.3.3.6
H εξάτμιςθ πρζπει να είναι ςειράσ παραγωγισ και πρζπει να γίνονται ςεβαςτά τα επιτρεπόμενα όρια
κορφβου τθσ χϊρασ.
8.3.3.7
Oι αναρτιςεισ είναι ελεφκερεσ.
8.3.3.8
Οι ηϊνεσ αςφαλείασ πρζπει να είναι ςε παρόμοια χρϊματα με αυτά του εςωτερικοφ του αυτοκινιτου.
8.3.3.9
Αγωνιςτικά εξαρτιματα π.χ.roll bar, πρόςκετεσ προςτατευτικζσ ποδιζσ, κλπ ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ. Επιτρζπεται
όμωσ ποδιά που κα καλφπτει μόνο τον χϊρο κάτω από τον κινθτιρα. Θ μπάρα κόλων επιτρζπεται .
8.3.3.10
Σα μπάκετ κακίςματα επιτρζπονται.
8.3.3.11
Oι ηάντεσ είναι ελεφκερεσ
8.3.3.12
Σα ελαςτικά είναι ελεφκερα. Απαγορεφονται τα ςταμπωτά και slicks.
8.3.3.13
Tο πλιρωμα μπορεί να χρθςιμοποιεί ζνα “ελαφρό” ςφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ (χωρίσ κράνθ).
8.3.4. Ποινζσ
τουσ παραβάτεσ όλων των ανωτζρω άρκρων, μετά από καταγγελία από τθν Οργάνωςθ, τθν ΕΠΑ ι Αςτυνομικό όργανο, κα
επιβάλλονται ποινζσ. Για τον υπολογιςμό των ποινϊν κα λαμβάνεται υπ’ όψθ θ εν γζνει αγωνιςτικι ςυμπεριφορά του
πλθρϊματοσ. Οι ποινζσ που μπορεί να επιβλθκοφν είναι :
-

Άρνθςθ εκκίνθςθσ ςτον ςυγκεκριμζνο αγϊνα, με απόφαςθ Αγωνοδικϊν

-

Επιβολι αφαίρεςθσ Δελτίου Ακλθτοφ από 4 ζωσ 12 μινεσ από τθν ΕΠΑ
Παραπομπι ςτθν Πεικαρχικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΚΚΙΝΗΣΗ
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
.
9.3

9.4

Επίςημη ώρα
ε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα θ επίςθμθ ϊρα είναι θ ϊρα που μεταδίδεται από τον αρικμό 14844 του ΟΣΕ.
Εκκίνθςθ
Εκκίνθςθ του αγϊνα
Θ εκκίνθςθ κα δοκεί τθν Κυριακι 23.09 και ϊρα 09.30, από τον ΕΧ 0,
Σο ωράριο εκκίνθςθσ κα ανακοινωκεί το άββατο 22.09, ςτισ 19:00
Σο διάςτθμα εκκίνθςθσ μεταξφ των αυτοκινιτων κα είναι 2 λεπτά, εκτόσ εάν οι ςυμμετοχζσ είναι περιςςότερεσ από
τριάντα, οπότε κα αποφαςιςτεί αναλόγωσ από τθν Οργανωτικι Επιτροπι και κα ανακοινωκεί με Δ.Π.
Σελετι Πανθγυρικισ Εκκίνθςθσ
Θ τελετι εκκίνθςθσ κα γίνει το άββατο 22 επτεμβρίου, ςτισ 20.30 ςτθν προβλιτα Ιτζασ ,
Μετά τθν τελετι εκκίνθςθσ τα αυτοκίνθτα κα είναι ελεφκερα.
Επιτρεπτι Προάφιξθ
Θ προάφιξθ ςτον τερματιςμό ΕΧ 6Α (23.09) και ςτο Parc Fermé του τερματιςμοφ του αγϊνα ΕΧ 6Β (23.09)
επιτρζπεται και δεν επιφζρει ποινι.
Tα εμβλιματα των Εφόρων και των Τπευκφνων των ςτακμϊν ελζγχου είναι τα ακόλουκα:
Yπεφκυνοι τακμϊν Eλζγχου:
Μπλε γιλζκο
Χρονομζτρεσ:
Μπλε γιλζκο με το ςιμα του ΑΜΑ
Ενδιάμεςοι:
Πορτοκαλί γιλζκο με ςιμα κεραυνοφ
Φφλακεσ:
Πορτοκαλί γιλζκο με το ςιμα του ΑΜΑ

9.5

Ώρα κλειςίματοσ των ειδικϊν διαδρομϊν ςτθν κυκλοφορία
Οι ειδικζσ διαδρομζσ κα κλείςουν ςτθν κυκλοφορία τθν Κυριακι 23.09 μία ϊρα. πριν το ωράριο του πρϊτου
αυτοκινιτου.
9.6

Λιξθ τελικοφ parc fermé
Σο parc fermé λιγει 15 λεπτά μετά το τερματιςμό του τελευταίου αυτοκινιτου, εκτόσ αν οι Αγωνοδίκεσ
αποφαςίςουν διαφορετικά.

9.7

Διοικθτικόσ και αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ

Σο ΑΜΑ επιλζγει ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο να παρουςιαςτοφν όλα τα αυτοκίνθτα .
Ο διοικθτικόσ και ο ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ κακϊσ και θ παραλαβι υλικϊν κα γίνει το άββατο 22/9/2018 από 16:30
μζχρι 18:00. ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ του Μy ΚΣΕΟ ςτθν βιομθχανικι περιοχι Άμφιςςασ
9.7.1

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ
o Πρωτότυπα ζγγραφα που πρζπει να επιδειχκοφν ςτον διοικθτικό ζλεγχο:
o Αγωνιςτικζσ άδειεσ και διπλϊματα οδθγοφ, ςυνοδθγοφ (Δελτία ακλθτοφ)
o Αγωνιςτικι άδεια ςυμμετζχοντοσ (αν υπάρχει).
o Επίςθμα ζγγραφα αγωνιςτικοφ αυτοκινιτου (άδεια κυκλοφορίασ, εξουςιοδότθςθ με το γνιςιο υπογραφισ
του ιδιοκτιτθ βεβαιωμζνου από τθν αςτυνομία, δελτίο ταυτότθτοσ αυτοκινιτου κλπ). Αν το αυτοκίνθτο
διακζτει αγωνιςτικζσ πινακίδεσ, πρζπει να προςκομιςτεί το βιβλίο τθσ ΕΘΕΑ, το οποίο κα ςφραγίςει θ
γραμματεία.
o Δελτίο ταυτότθτασ αυτοκινιτου και πλιρθσ homologation (ςτουσ τεχνικοφσ εφόρουσ)
o Θα ςυμπλθρωκοφν τυχόν ελλείψεισ τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ

9.7.2

Σεχνικόσ ζλεγχοσ

Όλοι οι αγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν τελειϊςει με τον διοικθτικό ζλεγχο πριν παρουςιαςτεί το αυτοκίνθτό τουσ ςτον
τεχνικό ζλεγχο.
Θ παρουςία των πλθρωμάτων δεν είναι υποχρεωτικι. Σα αυτοκίνθτα μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτουσ τεχνικοφσ εφόρουσ
από εκπρόςωπό τουσ.
Tα αυτοκίνθτα πρζπει να παρουςιαςτοφν ςτουσ τεχνικοφσ εφόρουσ με τοποκετθμζνεσ τισ πινακίδεσ, τουσ αρικμοφσ
ςυμμετοχισ και τθν προαιρετικι διαφιμιςθ, (αν υπάρχει).
Σο πλιρωμα 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 από τθ Γραμματεία
του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου.
Οι τεχνικοί ζφοροι μπορεί να ηθτιςουν τθν ταυτοποίθςθ του αυτοκινιτου.
Εάν κατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο ζνα αυτοκίνθτο βρεκεί να μθν είναι ςφμφωνο με τουσ τεχνικοφσ ι/και τουσ κανονιςμοφσ
αςφαλείασ, οι Αγωνοδίκεσ μπορεί να ορίςουν μία ςυγκεκριμζνθ ϊρα μζχρι τθν οποία το αυτοκίνθτο πρζπει να γίνει
ςφμφωνο ι να του απαγορεφςουν τθν εκκίνθςθ
Σα ιςτορικά αυτοκίνθτα, ςε ότι αφορά τα κζματα αςφαλείασ πρζπει να ακολουκιςουν τα μζτρα αςφαλείασ που ιςχφουν για
το ελλθνικό πρωτάκλθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτατευτικϊν για το κεφάλι (FHR).
9.73
τον χϊρο του τεχνικοφ ελζγχου κα γίνει και θ παραλαβι των transponders χρονομζτρθςθσ (ςζνςορεσ) από τθν
INFOMEGA για όςα πλθρϊματα δεν ζχουν τοποκετθμζνο μόνιμο. Οι αγωνιηόμενοι αυτοί δεν κα πλθρϊςουν για τθν
ενοικίαςι τουσ.
9.7.4
—
—
9.7.5

φραγίςεισ εξαρτθμάτων
Tα τοφρμπο όλων των αυτοκινιτων (τοποκετθμζνα και εφεδρικά) κα ςφραγιςτοφν.
Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ δεν κα ςφραγιςτεί.
Σελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ
Θα γίνει τθν Κυριακι 23 επτεμβρίου, ςτισ 15:45, ςτον χϊρο του parc fermé. ε περίπτωςθ ζνςταςθσ το/τα
αυτοκίνθτο/τα κα μεταφερκοφν για ζλεγχο με ςυνοδεία ςτο Μy ΚΣΕΟ ςτθν βιομθχανικι περιοχι Άμφιςςασ

Οι αγωνιηόμενοι που κα επιλεγοφν για τελικό τεχνικό ζλεγχο (με απόφαςθ των Αγωνοδικϊν) παρακαλοφνται να φζρουν τον
κατάλλθλο εξοπλιςμό (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςφραγιςμζνων ανταλλακτικϊν) τθν Homologation του αυτοκινιτου και
τουσ μθχανικοφσ τουσ ςτον παραπάνω χϊρο.
9.8
9.8.1

Service park
Σαχφτθτα των αυτοκινιτων μζςα ςτο “service park”
H ταχφτθτα των αυτοκινιτων μζςα ςτο “service park” απαγορεφεται να ξεπερνάει τα 20 χλμ/ϊρα και ςτον χϊρο
ανεφοδιαςμοφ τα 5 χλμ/ϊρα.

9.8.2

Είςοδοσ αγωνιηομζνων ςτο service park για εγκατάςταςθ
Θα γίνει από το άββατο 22/09, 14.30
.
Χρονομζτρθςθ ειδικϊν διαδρομϊν
H χρονομζτρθςθ ςτισ ειδικζσ διαδρομζσ κα γίνει ςτο εκατοςτό του δευτερολζπτου.

.9

9.10

Σα άτομα που εκτελοφν χρζθ μθχανικοφ των αγωνιηομζνων ςτο service park απαγορεφεται να βρίςκονται ςτουσ
τερματιςμοφσ των ειδικϊν διαδρομϊν ι να ακολουκοφν τα αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, υπό οποιαδιποτε ιδιότθτα.
Απαγορεφεται θ κυκλοφορία οποιουδιποτε αυτοκινιτου ςζρβισ ι κοινοφ αυτοκινιτου, που φζρει ανταλλακτικά,
καφςιμα, ελαςτικά, εργαλεία κλπ, από τον τερματιςμό κάκε ειδικισ ζωσ τον επόμενο ΕΧ.

9.11

Κάκε πλιρωμα κα εφοδιαςτεί με μία πινακίδα service. Παράκλθςισ, όπωσ προμθκευτοφν οι ςυμμετζχοντεσ αυτιν
τθν πινακίδα από τον Διοικθτικό ζλεγχο, διότι για λόγουσ εξοικονόμθςθσ χϊρου δεν κα επιτραπεί θ είςοδοσ του
φορτθγοφ τουσ ςτον χϊρο του Service Park χωρίσ τθν πινακίδα Service.

9.12 Κακυςτζρθςθ εκκίνθςθσ από υπαιτιότθτα του πλθρϊματοσ.
ε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ εκκίνθςθσ που οφείλεται ςτο πλιρωμα ο κριτισ κα γράψει ςτο καρνζ νζα ϊρα και
θ ποινι που κα επιβλθκεί κα είναι 1 λεπτό για κάκε λεπτό ι κλάςμα λεπτοφ κακυςτζρθςθσ. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ

κακυςτζρθςθσ εκκίνθςθσ είναι τα 5 λεπτά. Μετά τθν παρζλευςθ των 5 λεπτϊν κα τίκεται εκτόσ αγϊνα και κα
απομακρφνεται αμζςωσ ςε αςφαλι κζςθ.

9.13 Αδυναμία εκκίνθςθσ ςτθν γραμμι αφετθρίασ.
Κάκε αυτοκίνθτο που δεν είναι ςε κζςθ να εκκινιςει από τθ γραμμι εκκίνθςθσ μζςα ςτο διάςτθμα των 20
δευτερολζπτων που ακολουκοφν το ςιμα εκκίνθςθσ, κα αποκλείεται και κα απομακρφνεται αμζςωσ ςε αςφαλι
κζςθ.

9.14. Ακινθτοποίθςθ αυτοκινιτου μεταξφ ΕΧ – ΑΦΕΣΗΡΙΑ
ε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του αυτοκινιτου μεταξφ ΕΧ – Αφετθρίασ ο μζγιςτοσ χρόνοσ μζχρι τθ γραμμι τθσ
Αφετθρίασ είναι τα 5 λεπτά. Ο κριτισ κα του γράψει ςτο καρνζ νζα ϊρα εκκίνθςθσ. Η ποινι που κα επιβλθκεί για
κάκε λεπτό πζρα από τθν αρχικά προβλεπόμενθ ϊρα εκκίνθςθσ , είναι 10’’ για κάκε λεπτό ι κλάςμα λεπτοφ
κακυςτζρθςθσ. Μετά τθν παρζλευςθ των 5 λεπτϊν κα τίκεται εκτόσ αγϊνα και κα μετακινείται ςε κζςθ που να μθν
εμποδίηει τθν ομαλι ροι των υπολοίπων αγωνιςτικϊν αυτοκινιτων.
9.15

ΠΙΝΑΚΙΔΑ SOS / OK
Κάκε πλιρωμα πρζπει να ζχει μζςα ςτο αγωνιςτικό ζνα πλαςτικοποιθμζνο χαρτόνι διαςτάςεων
τουλάχιςτον 42 Χ 29 (Α3), που από τθν μία πλευρά να ζχει ζνα κόκκινο “SOS” και από τθν άλλθ πλευρά
ζνα πράςινο “OK” . Σο ςυγκεκριμζνο ζντυπο κα διανζμεται από τθν ΟΜΑΕ/ΕΠΑ με τθν ζκδοςθ των
Δελτίων των Ακλθτϊν.

9.15.1

ε περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν οποία απαιτείται άμεςθ ιατρικι βοικεια, πρζπει, όπου είναι δυνατόν, να
επιδειχκεί αμζςωσ το κόκκινο ςιμα “SOS” ςτα επόμενα αυτοκίνθτα.
Κάκε πλιρωμα που του ζχει επιδειχκεί το κόκκινο “SOS” ι ζχει αντιλθφκεί ότι κάτι ιδιαίτερα ςοβαρό ζχει ςυμβεί
και τα δφο μζλθ του πλθρϊματοσ βρίςκονται μζςα ςτο αυτοκίνθτο, πρζπει άμεςα και χωρίσ καμία εξαίρεςθ, να
ςταματιςει ςτο ςθμείο για να προςφζρει βοικεια. Όλα τα επόμενα αυτοκίνθτα κα ςταματιςουν επίςθσ. Σο
δεφτερο αγωνιςτικό αυτοκίνθτο που κα φτάςει ςτο ςυμβάν, κα προχωριςει για να ειδοποιιςει τον επόμενο
ενδιάμεςο. Όλα τα επόμενα αυτοκίνθτα κα πρζπει να αφιςουν ανοικτό το δρόμο για τα οχιματα αςφαλείασ. Κάκε
πλιρωμα που δεν ανταποκρίνεται ςτον παραπάνω κανονιςμό, κα αναφζρεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ που μπορεί να
επιβάλουν οποιαδιποτε ποινι κρίνουν.
τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ που δεν απαιτείται άμεςθ ιατρικι βοικεια, ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ πρζπει να
επιδείξει κακαρά το ςιμα ΟΚ ςτα επόμενα αυτοκίνθτα.
Κάκε πλιρωμα που εγκαταλείπει το αυτοκίνθτο πρζπει να τοποκετιςει το ςιμα ΟΚ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι
εφκολα ορατό από τουσ άλλουσ αγωνιηόμενουσ.
ε περίπτωςθ εγκατάλειψθσ, και εφόςον είναι δυνατόν, το πλιρωμα πρζπει να ενθμερϊςει τθ γραμματεία και να
παραδϊςει το καρνζ του είτε ςε Κριτι ενόσ ΕΧ είτε ςτον ουραγό.

9.15.2

9.15.3

9.15.4

9.15.5 Κάκε διαγωνιηόμενο αυτοκίνθτο πρζπει να φζρει ζνα κόκκινο ανακλαςτικό τρίγωνο το οποίο, ςε περίπτωςθ που το
αυτοκίνθτο ςταματιςει ςε μία Ε.Δ., πρζπει να τοποκετθκεί από ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ ςε εμφανζσ ςθμείο,
τουλάχιςτον 50μ. πριν το αυτοκίνθτο, ϊςτε να προειδοποιεί τουσ οδθγοφσ που ακολουκοφν. Σο τρίγωνο πρζπει να
τοποκετθκεί ςτθν ίδια πλευρά του δρόμου με αυτι του αυτοκινιτου κάκε πλιρωμα που δεν ςυμμορφϊνεται
μπορεί να επιβλθκεί ποινι, ςτθν κρίςθ των Αγωνοδικϊν.
Αυτό το τρίγωνο πρζπει να τοποκετείται ακόμα και αν το ςταματθμζνο αυτοκίνθτο είναι εκτόσ δρόμου.
9.16
9.16.1

Χριςθ κόκκινθσ ςθμαίασ ςτισ ειδικζσ διαδρομζσ
Περνϊντασ από ςθμείο τθσ διαδρομισ που επιδεικνφεται κοκκινθ ςθμαία, ο οδθγόσ πρζπει άμεςα να ελαττϊςει
ταχφτθτα και να παραμείνει με μειωμζνθ ταχφτθτα μζχρι τον τερματιςμό τθσ ειδικισ διαδρομισ, ακολουκϊντασ
τισ οδθγίεσ των ενδιαμζςων ι των οδθγϊν των οχθμάτων αςφαλείασ. Κόκκινεσ ςθμαίεσ κα εμφανίηονται ςε
όλουσ τουσ ενδιαμζςουσ που προθγοφνται του ατυχιματοσ. Κάκε πλιρωμα που δεν ανταποκρίνεται ςτον
παραπάνω κανονιςμό, κα αναφζρεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ που μπορεί να επιβάλουν οποιαδιποτε ποινι
κρίνουν.

9.16.2
9.16.3

9.16.4
9.16.5
9.17

Κάκε πλιρωμα που του ζχει επιδειχτεί κόκκινθ ςθμαία κα πάρει ζναν κεωρθτικό χρόνο για τθν ειδικι
διαδρομι, ςφμφωνα με το άρκρο 34 του ΓΚ Ράλλυ.
Η κόκκινθ ςθμαία κα επιδειχκεί ςτα πλθρϊματα μόνο μετά από εντολι του Αλυτάρχθ. Οι κόκκινεσ ςθμαίεσ
μποροφν να επιδειχκοφν μόνο από κριτι που φορά το κίτρινο γιλζκο με το ςιμα του κεραυνοφ και μόνο ςε
ςθμείο τθσ ειδικισ διαδρομισ που ςθματοδοτείται από πινακίδα ενδιαμζςου. Η ϊρα που επιδεικνφεται θ
κόκκινθ ςθμαία κα καταγραφεί από τουσ ενδιαμζςουσ και κα δοκεί από τον Αλυτάρχθ ςτουσ Αγωνοδίκεσ.
Καμία άλλθ ςθμαία εκτόσ από τθν κόκκινθ δεν μπορεί να επιδειχκεί ςε ειδικι διαδρομι.
Κόκκινθ ςθμαία κα είναι διακζςιμθ ςε κάκε ενδιάμεςο.
Κατά τθ διάρκεια των ειδικϊν διαδρομϊν, το πλιρωμα πρζπει να φορά εγκεκριμζνα κράνθ, ηϊνεσ αςφαλείασ,
προςτατευτικά για το λαιμό, εγκεκριμζνεσ φόρμεσ και μακριά εςϊρουχα, παποφτςια και γάντια (προαιρετικά για
τον ςυνοδθγό), ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ, που μποροφν να ελεγχκοφν από τουσ
τεχνικοφσ εφόρουσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ

9.18

Μζγιςτθ επιτρεπτι κακυςτζρθςθ
Κάκε κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει τα 15 λεπτά του ιδανικοφ χρόνου μεταξφ δφο ςτακμϊν ελζγχου χρόνου ι ςτον
τερματιςμό κάκε τμιματοσ, κα ζχει ςαν αποτζλεςμα να αποκλειςτεί ο ςυγκεκριμζνοσ αγωνιηόμενοσ από τον
αλυτάρχθ. Ο αποκλειςμόσ κα ανακοινωκεί ςτο τζλοσ του τμιματοσ..

9.19

Διανομι νεροφ
τουσ τερματιςμοφσ των ειδικϊν διαδρομϊν κα διανεμθκεί νερό ςε όλα τα πλθρϊματα μόνο για να πιοφν.

9.20

Αναφορά ατυχιματοσ
Αν ζνα πλιρωμα εμπλακεί ςε ατφχθμα όπου τραυματίςτθκε κάποιοσ κεατισ, ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ ι ο
ςυνοδθγόσ πρζπει να παραμείνει ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ και να ςταματιςει το επόμενο αυτοκίνθτο το οποίο
πρζπει να αναφζρει το γεγονόσ ςτον επόμενο ενδιάμεςο.
Οι νόμοι τθσ χϊρασ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν ςχετικά
με τα ατυχιματα.
ε όλα τα αυτοκίνθτα που κα ςταματιςουν από αυτι τθ διαδικαςία, κα δοκεί χρόνοσ ςφμφωνα με το άρκρο 34 του
ΓΚΡ.

9.21

- ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Εάν για οποιονδιποτε λόγο διακοπεί ι ςταματιςει θ διεξαγωγι μίασ Ε.Δ., ςε κάκε πλιρωμα που επθρεάςτθκε, κα
του δοκεί από τον Αλυτάρχθ ζνασ χρόνοσ που κα κεωρθκεί ωσ δίκαιοσ. ε περίπτωςθ αδυναμίασ του Αλυτάρχθ, οι
χρόνοι κα δοκοφν από τουσ Αγωνοδίκεσ.
Μολαταφτα, κάκε πλιρωμα υπεφκυνο ι ςυνυπεφκυνο για τθ διακοπι τθσ Ε.Δ. ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να
ωφελθκεί από αυτό το μζτρο. Θα χρεωκεί με τον πραγματικό χρόνο που ζκανε, αν ζκανε.
10.
10.1

10.2

10.3
11.
11.1

ENTAEI
Παράβολο ζνςταςθσ
Σο παράβολο ζνςταςθσ ορίηεται ςε 330,00 € για τουσ αγωνιηόμενουσ των οποίων το αυτοκίνθτο είναι μζχρι 1600 cc
και ςε 360,00 € για τουσ αγωνιηόμενουσ των οποίων το αυτοκίνθτο είναι πάνω από 1600 cc
Aν θ ζνςταςθ απαιτεί τθν αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ διαφόρων τμθμάτων ενόσ αυτοκινιτου ο
ενιςτάμενοσ οφείλει να κατακζςει το προβλεπόμενο από τθ ςχετικι εγκφκλιο τθσ ΕΠΑ ι το οριςκζν από τουσ
Αγωνοδίκεσ, ποςό.
Παράβολο Ζφεςθσ
Σο παράβολο ζφεςθσ ορίηεται ςτο ποςό των 1,000 Ευρϊ. (άρκ. 14.2).
ΑΠΟΝΟΜΗ
H απονομι κα γίνει ςτον χϊρο τθσ προβλιτασ τθσ Ιτζασ , τθν Κυριακι 23.09, ςτισ 17:00.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΤΠΕΛΛΑ
Θα απονεμθκοφν τα εξισ :
Γενικι Κατάταξθ

τουσ Νικθτζσ : Κφπελλα
τουσ Δεφτερουσ : Κφπελλα
τουσ Σρίτουσ : Κφπελλα
Γενικι Κατάταξθ F2
τουσ Νικθτζσ : Κφπελλα
τουσ Δεφτερουσ : Κφπελλα
τουσ Σρίτουσ : Κφπελλα
Κατάταξθ Κατθγοριϊν
τουσ Νικθτζσ κάκε κατθγορίασ : Κφπελλα
τουσ Δεφτερουσ κάκε κατθγορίασ : Κφπελλα
τουσ Σρίτουσ κάκε κατθγορίασ : Κφπελλα

τθν F2 απονζμονται κφπελλα ςτουσ τρείσ πρϊτουσ εφόςον εκκινιςουν 8 αυτοκίνθτα. Εάν εκκινιςουν 7 απονζμονται ςτουσ
δφο πρϊτουσ και εάν εκκινιςουν 6 απονζμονται μόνο ςτουσ πρϊτουσ. τισ κατθγορίεσ απονζμονται κφπελλα ςτουσ τρείσ
πρϊτουσ εάν εκκινιςουν 6 αυτοκίνθτα. Εάν εκκινιςουν 5 αυτοκίνθτα απονζμονται ςτουσ δφο πρϊτουσ και εάν εκκινιςουν
4 αυτοκίνθτα, μόνο ςτουσ πρϊτουσ.
τουσ τρείσ πρϊτουσ ,τθσ γενικισ κατάταξθσ κακϊσ και ςτισ κατθγορίεσ των Ιςτορικϊν απονζμονται κφπελλα βάςει τθσ
προκιρυξθσ των Ιςτορικϊν 2018 .
11.2.
Σα πλθρϊματα που κατατάςςονται και βραβεφονται, είναι υποχρεωτικό να παρευρίςκονται ςτθν τελετι απονομισ του
εκάςτοτε αγϊνα. ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, πρζπει να παρευρίςκεται τουλάχιςτον το ζνα από τα δφο μζλθ του
πλθρϊματοσ. ε περίπτωςθ που κανζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ δεν παραςτεί ςτθν τελετι απονομισ, οι Αγωνοδίκεσ κα
επιβάλουν χρθματικι ποινι φψουσ 200€.

