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ΠPOΓPAMMA
Ημερομθνία

Ώρα

Σόποσ

Ζναρξθ Eγγραφών υμμετοχισ

Δευτζρα 19/08

Σ.Δ.Δ.Α. ΟΜΑΕ

Λιξθ Εγγραφών υμμετοχισ

Ραραςκευι 30/08

24:00

Διανομι εντφπων & αρικμών
ςυμμετοχισ

Σάββατο 07/09

08:00-11:00

Διοικθτικόσ & Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ

Σάββατο 07/09

08:00-11:00

1θ υνεδρίαςθ Αγωνοδικών

Σάββατο 07/09

11:10

Δθμοςίευςθ Πίνακα Εκκινοφντων

Σάββατο 07/09

11:15

Κλείςιμο δρόμου

Σάββατο 07/09
Κυριακι 08/09

11:00
09:00

Τποχρεωτικι ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων

Σάββατο 07/09

11:30

Χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ

Σάββατο 07/09

12:00

Εκκίνθςθ αγώνα

Κυριακι 08/09

10:00

Tελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ

Κυριακι 08/09

Μετά τθ λιξθ
του 2ου
ςκζλουσ

Δθμοςίευςθ αποτελεςμάτων

Κυριακι 08/09

14:30

Γραμματεία
PORTARIA HOTEL & SPA

Απονομι Επάκλων

Κυριακι 08/09

15:00

Villa Ρορταριά 1990

Σ.Δ.Δ.Α. ΟΜΑΕ
Γραμματεία Τ.Ε.
Hotel Xenia Palace
Γραμματεία Τ.Ε.
Hotel Xenia Palace
Αίκουςα Συνεδριάςεωσ
Hotel Xenia Palace
Χϊροσ Pits

Χϊροσ Pits

Χϊροσ Parc Ferme
Hotel Xenia Palace

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Η Γραμματεία του αγϊνα κα λειτουργεί:
α) μζχρι τθν Παραςκευι 06.09.19 ςτα γραφεία τθσ Λ.Α.ΒΟΛΟΤ, Θθςζωσ 27Α, τθλ.24210 55339
β) το άββατο 07.09.19 & τθν Κυριακι 08.09.19 ςτθν εκκίνθςθ του αγϊνα και μετά το τζλοσ ςτο PORTARIA
HOTEL & SPA
Oι Αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να παραλαμβάνουν
τα Δελτία Ρλθροφοριϊν. Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 6939 884291 – 6983 601734
ΕΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ
Ζωσ τθν Ραραςκευι 06/09, ςτα γραφεία του Σωματείου μασ, Θθςζωσ 27α και ϊρα 22:00. Κατά τθ διάρκεια
των δοκιμϊν 07.09.19 αλλά και του αγϊνα 08.09.19 ςτον Σερματιςμό τθσ Ανάβαςθσ. Μετά το τζλοσ των
δοκιμϊν και του αγϊνα ςτθν Γραμματεία ςτο PORTARIA HOTEL & SPA.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ενθμζρωςθ των αγωνιηομζνων, αλλά και των υπολοίπων κα γίνεται μζςω τθσ ςελίδασ του Σωματείου
www.lavolos.gr και τθσ ςελίδασ του Σωματείου ςτο facebook (ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ). Τισ θμζρεσ του
αγϊνα το Γραφείο Τφπου κα βρίςκεται ςτθν εκκίνθςθ του αγϊνα.
APΘPO 1 – OPΓANΩH
Το Ακλθτικό ςωματείο ¨ΛΕΧΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΒΟΛΟΤ¨ μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ, διοργανϊνει τον
αγϊνα τθσ 39θσ Ανάβαςθ Πορταριάσ ¨Δθμιτρθσ Γαρουφαλιάσ¨, ο οποίοσ κα διεξαχκεί ςτισ 7 & 8 Σεπτεμβρίου
2019 ςε τμιμα τθσ Ε.Ο. Βόλου – Ρορταριάσ από διαςταφρωςθ Σταγιατϊν ζωσ το χωριό Ρορταριά ςε
διαδρομι 3km περίπου.
O αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
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Tου Eκνικοφ Aκλθτικοφ Kανονιςμοφ (EAK) και των παραρτθμάτων του
Tθσ Ρροκιρυξθσ Ρρωτακλθμάτων τθσ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ κακϊσ και των εγκυκλίων τθσ
Tου Γενικοφ Κανονιςμοφ Αναβάςεων 2019 και των παραρτθμάτων του
Tου παρόντοσ Συμπλθρωματικοφ Kανονιςμοφ που αποτελεί ςυμπλιρωμα του Γ.Κ. και των
Ραραρτθμάτων του

1.1 ΚΑΘOPIMO
Ονομαςία:
39θ Ανάβαςθ Πορταριάσ ¨Δθμιτρθσ Γαρουφαλιάσ¨ 2019
Οργανωτισ:
ΛΕΧΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΒΟΛΟΤ (Λ.Α.ΒΟΛΟΤ)
1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH
Ρρόεδροσ
Mζλθ

Αντϊνθσ Σταφυλοπάτθσ
Γιϊργοσ Κλείτςασ – Απόςτολοσ Γρίβασ

1.3 TEΛEXH TOY AΓΩNA
Ραρατθρθτισ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ
Ρρόεδροσ Aγωνοδικϊν
2οσ Αγωνοδίκθσ
3οσ Αγωνοδίκθσ
Αλυτάρχθσ
Βοθκόσ Αλυτάρχθ
Γραμματζασ του Αγϊνα
Επικεφαλισ Τεχνικόσ Ζφοροσ
Τεχνικοί Ζφοροι
Υπεφκυνοσ χϊρου PITS
Υπεφκυνοσ Parc Fermé
Υπεφκυνοσ Γιατρόσ
Ζφοροσ Αποτελεςμάτων
Υπεφκυνοσ Γραφείου Τφπου

Γιϊργοσ Αργυρίου
αφαιλ Μωρίσ
Σοφοκλισ Γαρουφαλιάσ
Νίκοσ Καραλισ
Γιϊργοσ Μόρασ
Γιϊργοσ Μπζτασ
Δ.Ρ
Χριςτοσ Ευαγγζλου - Σταφροσ Κουμπλάκθσ
Σταφροσ Βάτςοσ - Μάνοσ Καλατηισ
Ραναγιϊτθσ Μακρισ
Ακανάςιοσ Μόρασ
Κϊςτασ Σταμνάσ
Infomega
Γιϊργοσ Λαμπράκθσ

APΘPO 2 – ΓENIKA
O αγϊνασ περιλαμβάνεται ςτο Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα Αναβάςεων 2019 και ςτο Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα
Αναβάςεων Ιςτορικϊν Αυτοκινιτων 2019 και είναι ο 6οσ αγϊνασ του προκθρυχκζντοσ Ρρωτακλιματοσ
Αναβάςεων.
ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ AΝΑΒΑΕΩΝ
Πρωτάκλθμα Αναβάςεων Ομάδασ Α, Ομάδασ Ν, Ομάδασ E, Ομάδασ A αυτοκινιτων 2 λίτρων, Ομάδασ Ν
αυτοκινιτων 2 λίτρων, Ομάδασ Ε αυτοκινιτων 2 λίτρων, Ομάδασ FORMULA SALOON.
Kφπελλο Αναβάςεων κλάςθσ Α5, Α6, Α7, Α8, Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ε9, Ε10, Ε11, E12 μόνο για δικίνθτα αυτοκίνθτα
Κφπελλο Αναβάςεων κλάςθσ FST, FST2, FSA, FSA2L.
ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΒΑΕΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
Ρρωτάκλθμα Αναβάςεων Ιςτορικϊν Αυτοκινιτων
Κφπελλο Αναβάςεων Ιςτορικϊν Αυτοκινιτων Κατθγορίασ 1, 2, 3, 4 και GR 5
APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH
H Ανάβαςθσ κα διεξαχκεί ςε δφο ςκζλθ, μικουσ 3.100 μζτρων περίπου το κάκε ζνα.
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Οι αγωνιηόμενοι κα ανζβουν δφο φορζσ και για τθν κατάταξθ κα λαμβάνεται υπόψθ το άκροιςμα των χρόνων
των δφο ςκελϊν τθσ.
APΘPO 4 - AYTOKINHTA ΔEKTA
4.1 Αυτοκίνθτα των ομάδων N και A που είναι αναγνωριςμζνα μζχρι τθν θμερομθνία του Αρχικοφ Τεχνικοφ
Ελζγχου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ J του ΔAK.
4.2 Αυτοκίνθτα των ομάδων Ε, ςφμφωνα με τoυσ αντίςτοιχουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ.
4.4 Αυτοκίνθτα τθσ ομάδασ FORMULA SALOON (ςτθν ομάδα αυτι προςμετροφν και τα αυτοκίνθτα DRIFT)
4.5 Ιςτορικά Αυτοκίνθτα, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Κ
Tα αυτοκίνθτα των παρακάτω ομάδων Ν, A, Ε και Ιςτορικά, κα χωριςκοφν ςε κλάςεισ, ανάλογα με τον
κυβιςμό τουσ.
4.6Κλάςεισ
4.6.1 Tα αυτοκίνθτα τθσ Oμάδασ N υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ:
N1 – N2 – N3 – N4
4.6.2 Tα αυτοκίνθτα τθσ Ομάδασ A υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ:
A5 – A6 – A7 – A8
4.6.3 Tα αυτοκίνθτα τθσ Ομάδασ Ε υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ:
E9 – E10 – E11 – E12Δ
4.6.4 Τα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ FORMULA SALOON υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ:
Κλάςθ FSA
Κλάςθ FSA 2 L
Κλάςθ FST (Turbo, Τετρακίνθτα Ραραγωγισ)
Κλάςθ FST2 (Turbo, Δικίνθτα Ραραγωγισ)
4.6.5 Τα αυτοκίνθτα των Ιςτορικϊν υποδιαιροφνται ςε 4 κατθγορίεσ (Κατ. 1, 2, 3, και 4) και ςε 5 κλάςεισ
APΘPO 5 - ΔIKAIOYMENOI YMMETOXH
5.1 Γίνεται δεκτό κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που κατζχει ζγκυρθ άδεια διαγωνιηομζνου ι
αγωνιηομζνου.
5.2 Aν ςαν διαγωνιηόμενοσ αναφζρεται νομικό πρόςωπο ι εφόςον αυτόσ δεν επιβαίνει του αυτοκινιτου
κάκε υποχρζωςι του βαρφνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ
διλωςθ ςυμμετοχισ.
5.3 Στουσ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ζνασ αγωνιηόμενοσ ΔΕΝ μπορεί να ςυμμετάςχει με διαφορετικό αυτοκίνθτο
ςε δφο διαφορετικζσ ομάδεσ και κλάςεισ.
5.4 Aν ο διαγωνιηόμενοσ δεν επιβαίνει του αυτοκινιτου μπορεί να δθλϊςει μζχρι δφο οδθγοφσ ανά
αυτοκίνθτο, με τθν προχπόκεςθ ότι κατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο κα δθλϊςει αυτόν που τελικά κα
ςυμμετάςχει.
5.5 Εάν ζνασ αγωνιηόμενοσ ςυμμετζχει ςε κάποιο από τα προκθρυχκζντα από τθν ΕΡΑ ζπακλα εταιρειϊν
ΔΕΝ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθν ίδια ανάβαςθ και ςε άλλθ κατθγορία.
5.6 Το ντουμπλάριςμα αυτοκινιτου απαγορεφεται.
5.7 Ζνασ αγωνιηόμενοσ που ςτο πρϊτο ςκζλοσ του αγϊνα δεν τερμάτιςε, ζχει το δικαίωμα να ςυμμετάςχει
ςτο δεφτερο ςκζλοσ, εφόςον το αυτοκίνθτο ελεγχκεί από τον τεχνικό ζφορο και βρεκεί αςφαλζσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ αγωνιηόμενοσ τρζχει εκτόσ ςυναγωνιςμοφ και δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτα αποτελζςματα του αγϊνα.
APΘPO 6 - ΔHΛΩH YMMETOXH - EΓΓPAΦE
6.1 Πποιοσ κζλει να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα πρζπει να διλωςθ ςυμμετοχι μζςω του Συςτιματοσ
Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων (ΣΔΔΑ) (εγκφκλιοσ 6 και επόμενεσ)
Η διλωςθ πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν Παραςκευι 30.08.19 ώρα 24:00 τθσ προθγοφμενθσ από τον
αγώνα εβδομάδασ
6.2 Η τοποκζτθςθ των αυτοκινιτων ςτα pits κα γίνει κατά κατθγορία, με πρϊτθ τθν κατθγορία που κα
ξεκινάει πρϊτθ. Σε περίπτωςθ που ζχουμε ομάδα service θ οποία υποςτθρίηει περιςςότερα από ζνα
αυτοκίνθτα διαφόρων κατθγοριϊν, κα τοποκετείται ςτο χϊρο τθσ κατθγορίασ που ξεκινάει πρϊτθ.
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6.3 Κάκε αγωνιηόμενοσ που επικυμεί να ζχει κοινό service με άλλον αγωνιηόμενο, υποχρεοφται να το
δθλϊνει ςτθν διλωςθ ςυμμετοχισ.
APΘPO 7 - ΠAPABOΛO YMMETOXH - AΦAΛIH
7.1 Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακορίηονται ωσ εξισ:

Πλθρωμι μζςω ΔΔΑ
Ζωσ 1600cc
Ράνω από 1600cc

Ραράβολο αςφάλιςθσ
Ραράβολο αςφάλιςθσ

Πλθρωμι ςτο ωματείο
80€
80€

Ραράβολο ςυμμετοχισ
Ραράβολο ςυμμετοχισ

150€
180€

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ
Το παράβολο ςυμμετοχισ πρζπει να πλθρωκεί είτε ςτα γραφεία τθσ Λ.Α.ΒΟΛΟΥ, είτε ςτον παρακάτω λογαριαςμό
τραπζηθσ:
Τράπεηα:
ΕΘΝΙΚΗ
Πνομα Λογαριαςμοφ: ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Αρικ. Λογαριαςμοφ:
810 – 296014-16
Κωδικόσ ΙΒΑΝ: GR42 0110 8100 0000 8102 9601 416
Τράπεηα:
ΡΕΙΑΙΩΣ
Πνομα Λογαριαςμοφ: ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Αρικ. Λογαριαςμοφ:
5610 – 082989 – 723
Κωδικόσ ΙΒΑΝ: GR80 0172 6100 0056 1008 2989 723
Τα ζξοδα τραπζηθσ επιβαρφνουν τον κατακζτθ.

Απαγορεφονται ΑΤΣΗΡΑ οι πινακίδεσ ΔΟΚ και Μ.
7.2 Στο παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του αγωνιηόμενου που καλφπτει αςτικι
ευκφνθ προσ τρίτουσ.
H αςφάλιςθ αυτι ιςχφει ςε όλθ τθ διάρκεια των δοκιμϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο πρόγραμμα και του
αγϊνα (από τθ ςτιγμι τθσ εκκίνθςισ του) και παφει να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
ζνςταςθσ ι διαφορετικά από τθ ςτιγμι εγκατάλειψθσ του αγϊνα ι του αποκλειςμοφ από αυτόν.
7.3 Tο παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α. Eάν θ διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνει δεκτι
β. Eάν ο αγϊνασ ματαιωκεί ι αναβλθκεί
γ. Σο παράβολο ςυμμετοχισ δεν επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ αποκλειςμοφ του αυτοκινιτου λόγω
τεχνικοφ προβλιματοσ ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο.
APΘPO 8 - EIPA EKKINHH
H ςειρά εκκίνθςθσ των αυτοκινιτων κα κακορίηεται ωσ εξισ:
Ομάδα Ν (Ν1, Ν2, Ν3, Ν4) - Ομάδα Α (Α5, Α6, Α7, Α8) - Ομάδα Ε (Ε9, Ε10, Ε11, Ε12)
Ομάδα FORMULA SALOON - Κατθγορία Ιςτορικϊν - Αυτοκίνθτα Drift (προςμετροφν ςτθν Ομάδα FS)
APΘPO 9 - METPA AΦAΛEIA / KYKΛOΦOPIA
Ππωσ αναφζρονται ςτον Γ.Κ. Αναβάςεων 2019
O αγωνιηόμενοσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα και των επιςιμων δοκιμϊν οφείλει να φζρει πάνω ςτο
αυτοκίνθτό του τουλάχιςτον τθν πίςω πινακίδα κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου (Υπουργείου, ι
αγωνιςτικζσ ι Ιςτορικζσ).
Απαγορεφεται όταν τα αγωνιςτικά αυτοκίνθτα επιςτρζφουν από το parc fermé του τερματιςμοφ προσ τα
pits, (αγώνασ και δοκιμζσ) να επιβαίνουν άλλα άτομα εκτόσ από τον ςυμμετζχοντα ςτον αγώνα οδθγό
επί ποινι αποκλειςμοφ από τον αγώνα.
APΘPO 10 - ΑΡΧΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΔOKIME
Ο Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ με ΔΤΤ χωρίσ τθν παρουςία του αυτοκινιτου καταργείται (άρκρο 2.5 τθσ
Εγκυκλίου 10/2019)
10.1 Ο Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ κα γίνει το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 από ϊρα 08:00 ζωσ 11:00 ςτο
χϊρο του Ξενοδοχείου Xenia Palace ςτθν Ρορταριά.
10.2 AΡAΓOPEYETAI κάκε δοκιμι ι αναγνϊριςθ ςτισ διαδρομζσ που αναφζρονται ςτο πρωτάκλθμα
Αναβάςεων οποιαδιποτε ϊρα και θμζρα με αυτοκίνθτο που κα διακζτει Roll bar, Roll cage, κακίςματα
μπάκετ, αγωνιςτικι εξάτμιςθ, ηϊνεσ 4 ι 6 ςθμείων ι αγωνιςτικι εξωτερικι εμφάνιςθ.
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10.3 Αναγνωρίςεισ με οποιοδιποτε άλλο αυτοκίνθτο ςε ρυκμοφσ αγϊνα απαγορεφονται.
10.4 Οι αναγνωρίςεισ το Σάββατο και τθν Κυριακι επιτρζπονται μζχρι 1 ϊρα πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν
και του αγϊνα. Οι αγωνιηόμενοι οφείλουν να ζχουν επιςτρζψει ςτα pits μζχρι τθν ϊρα που κλείνει ο
δρόμοσ από τθν Αφετθρία.
10.5 O οδθγόσ που κα παραβεί τα παραπάνω κα τιμωρείται με αποκλειςμό από τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα.
10.6 Oι οργανωτζσ κα είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των ανωτζρω.
10.7 Στθν ίδια διαδρομι που ζχει οριςκεί για τον αγϊνα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου και με ϊρα ζναρξθσ
12:00, κα πραγματοποιθκοφν οι Δοκιμζσ.
10.8 Θα γίνουν τρεισ (3) Χρονομετρθμζνεσ Δοκιμζσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
10.9 Oι Δοκιμζσ κα γίνουν κατά το δυνατόν κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με αυτζσ του αγϊνα.
10.10 Οι εκκινιςεισ και ςτα 3 ςκζλθ κα γίνονται ςφμφωνα με τον αρικμό ςυμμετοχισ.
10.11 Τα αποτελζςματα και από τισ 3 Χρονομετρθμζνεσ Δοκιμζσ κα ανακοινϊνονται άμεςα ςτουσ
αγωνιηόμενουσ.
10.12 Οδθγόσ που δεν κα λάβει μζροσ τουλάχιςτον ςε μια από τισ Δοκιμζσ αποκλείεται από τον Αγώνα.
10.13 Εάν ζνασ Αγωνιηόμενοσ για πολφ ςοβαρό λόγο, που πρζπει να πιςτοποιθκεί, δεν μπόρεςε να κάνει
Χρονομετρθμζνεσ Δοκιμζσ ι εκκίνθςε αλλά δεν ολοκλιρωςε τθ δοκιμι, τότε, με απόφαςθ των
Αγωνοδικϊν, κα εξεταςκεί αν κα εκκινιςει τον Αγϊνα με τθν προχπόκεςθ ότι κα υποβάλει ςχετικό
γραπτό αίτθμα πριν από τθν 2θ Συνεδρίαςθ των Αγωνοδικϊν μετά το τζλοσ των Χρονομετρθμζνων
Δοκιμϊν.
10.14 Mόνο λόγω ανωτζρασ βίασ και μετά από απόφαςθ των Αγωνοδικϊν και ειςιγθςθ του Τεχνικοφ
Eφόρου, επιτρζπεται ςτον οδθγό να χρθςιμοποιιςει ςτισ δοκιμζσ άλλο αυτοκίνθτο από αυτό που ζχει
δθλϊςει εγγράφωσ ςτθν Oργανωτικι Eπιτροπι. Στο αυτοκίνθτο αυτό, που κα πρζπει να ζχει τα
ανάλογα μζτρα αςφαλείασ και που κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςτισ δοκιμζσ, κα δοκεί
ιδιαίτεροσ αρικμόσ ςυμμετοχισ και ο χρόνοσ του δεν κα ανακοινωκεί.
10.15 Στισ Δοκιμζσ ιςχφουν όλα όςα ιςχφουν και ςτον Αγϊνα.
APΘPO 11 - AΓΩNA
11.1 Δεν επιτρζπεται θ διοργάνωςθ WARM UP ανεξάρτθτα αν ζχουν αλλάξει ι όχι οι καιρικζσ ςυνκικεσ
από τισ δοκιμζσ του αββάτου.
Απαγορεφεται οποιαδιποτε κίνθςθ για προκζρμανςθ ςτον χϊρο των PITS. Το όριο ταχφτθτασ εντόσ των
pits κακορίηεται ςτα 30 χλμ. Η παρακολοφκθςθ τθσ ταχφτθτασ κα γίνεται από εξουςιοδοτθμζνο κριτι.
Παράβαςθ των ανωτζρω κα επιφζρει ποινι 10΄΄ για τθν πρώτθ παράβαςθ και εκτόσ αγώνα ςτθν
δεφτερθ.
11.2 H εκκίνθςθ του πρϊτου αυτοκινιτου κα δοκεί τθν Κυριακι 8 Σεπτεμβρίου 2019 ςτισ 10:00.
Ο χρόνοσ μεταξφ των εκκινιςεων των αυτοκινιτων, δεν κα είναι μικρότεροσ από 30΄΄.
11.3 Στθ γραμμι εκκίνθςθσ τα αυτοκίνθτα πρζπει να είναι ακίνθτα με αναμμζνθ τθ μθχανι και να επιβαίνει
ςε αυτά μόνον ο οδθγόσ. H εκκίνθςθ κα δοκεί με τθ ςθμαία του Αφζτθ.
11.4 Tο αυτοκίνθτο κεωρείται ότι ξεκίνθςε από τθ ςτιγμι που κα ενεργοποιθκεί το ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ
από το αυτοκίνθτο.
11.5 H χρονομζτρθςθ των αγϊνων Ρρωτακλιματοσ γίνεται με ςζνςορεσ. Η μζτρθςθ του χρόνου εκκίνθςθσ κα
γίνεται υποχρεωτικά με χριςθ φωτοκφτταρου και κα παρζχεται τουλάχιςτον μία ενδιάμεςθ μζτρθςθ
(split).
11.6 Δεν δίνεται δεφτερθ εκκίνθςθ παρά μόνο εφόςον οι Αγωνοδίκεσ κρίνουν ότι τοφτο είναι αναγκαίο
(άρκρο 11.9.2)
11.7 Στθν περίπτωςθ που το αυτοκίνθτο, ενϊ βρίςκεται ςτθ γραμμι αφετθρίασ και μετά τθν πτϊςθ τθσ
ςθμαίασ εκκίνθςθσ και πριν τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ χρονομζτρθςθσ, δεν ξεκινιςει λόγω
βλάβθσ, ο αγωνιηόμενοσ ζχει ςτθ διάκεςι του δφο (2) λεπτά για να προςπακιςει να τθν επιςκευάςει. Aν
ςτο διάςτθμα αυτό το αυτοκίνθτο δεν επιςκευαςκεί τότε κα αποχωριςει από τθ γραμμι εκκίνθςθσ και
κα δοκεί εκκίνθςθ ςτα επόμενα αυτοκίνθτα, το δε αυτοκίνθτο που παρουςίαςε τθ βλάβθ ζχει δικαίωμα
να εμφανιςτεί για εκκίνθςθ το αργότερο δζκα (10) λεπτά μετά τθν αρχικά προγραμματιςμζνθ ϊρα
εκκίνθςισ του. Mετά τθν παρζλευςθ του 10λζπτου αποκλείεται.
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11.8 Εάν ζνασ αγωνιηόμενοσ κλθκεί και δεν παρουςιαςκεί ςτον χϊρο τθσ αφετθρίασ ςτθ ςειρά του μπορεί να
ξεκινιςει κακυςτερθμζνα, εφόςον παρουςιαςκεί ςτθν εκκίνθςθ το αργότερο εντόσ 3λζπτου από τθν
αρχικά προγραμματιςμζνθ ϊρα εκκίνθςισ του και αιτιολογιςει ςτουσ Αγωνοδίκεσ τουσ λόγουσ τθσ
κακυςτζρθςισ του, διαφορετικά αποκλείεται.
11.9 Απαγορεφεται αυςτθρά, για λόγουσ αςφαλείασ, το προςπζραςμα από τθν ζξοδο του αυτοκινιτου από τα
Pits μζχρι και το Park Ferme. Αναλυτικά το προςπζραςμα απαγορεφεται:
11.9.1 Από τα Pits μζχρι τθν εκκίνθςθ, εκτόσ αν το προπορευόμενο αυτοκίνθτο ζχει ακινθτοποιθκεί
και δεν εμποδίηει τθν διζλευςθ των επόμενων αυτοκινιτων.
11.9.2 Από τθν εκκίνθςθ ζωσ τον τερματιςμό τθσ Ανάβαςθσ. Αν ζνασ οδθγόσ προλάβει το
προπορευόμενο όχθμα, αςχζτωσ του λόγου που αυτό κινείται αργά (επίδοςθ, μθχανικι
βλάβθ ι άλλο), μζνει πίςω του ςε απόςταςθ αςφαλείασ.
Στον τερματιςμό αναφζρει ςτον υπεφκυνο του Parc Ferme το «Κ» από το οποίο είχε οπτικι
επαφι με το προπορευόμενο όχθμα. Ο Αλυτάρχθσ εφόςον ενθμερωκεί από τον αρμόδιο
κριτι του «Κ» και εφόςον ιςχφουν οι παραπάνω προχποκζςεισ, κα ηθτιςει από τον
αγωνιηόμενο να επιςτρζψει ςτθν αφετθρία για να επαναλάβει τθν προςπάκειά του. Είναι ςτθ
διακριτικι ευχζρεια του Αλυτάρχθ ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Αγωνοδίκεσ του αγϊνα, να
αποφαςίςει το πότε κα δοκεί ςτο εν λόγω αγωνιςτικό θ νζα εκκίνθςθ, όχι όμωσ μετά το τζλοσ
τθσ ομάδασ ςτθν οποία ανικει.
11.9.3 τον χώρο του Parc Ferme, εκτόσ αν το προπορευόμενο αυτοκίνθτο ζχει ακινθτοποιθκεί και
δεν εμποδίηει τθν διζλευςθ των επόμενων αγωνιςτικϊν, πάντα κάτω από τισ οδθγίεσ του
υπεφκυνου του Parc Ferme.
11.10 Στθν περίπτωςθ μθχανικισ βλάβθσ και εφόςον το αγωνιςτικό δεν μπορεί να ςυνεχίςει προσ κάποιο
ενδιάμεςο προβλεπόμενο χϊρο ι προσ τον τερματιςμό και προκειμζνου να ελευκερωκεί θ διαδρομι,
το αυτοκίνθτο κα επιςτρζψει προσ τθν αφετθρία ΜΟΝΟΝ μετά από εντολι του Αλυτάρχθ.
11.11 Στθν επιςτροφι από το Parc Ferme μζχρι τα Pits, ςε όλα τα ςκζλθ των δοκιμϊν και του αγϊνα, τα
αγωνιςτικά πρζπει να βρίςκονται ςε μία λωρίδα του δρόμου και να αφινουν τθν άλλθ ελεφκερθ για τισ
ανάγκεσ τθσ οργάνωςθσ ι τθν διζλευςθ των κεατϊν μετά τον τερματιςμό του αγϊνα.
Η μθ ςυμμόρφωςθ ςτα παραπάνω κα αναφζρεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ που μπορεί να επιβάλουν
ποινι που μπορεί να φτάςει μζχρι τον αποκλειςμό.
11.12 Πταν ςτθν Ανάβαςθ ςυμμετζχουν πάνω από 60 αυτοκίνθτα, κατά τθν διάρκεια του 1ου ςκζλουσ του
αγϊνα, και αφοφ ζχουν αγωνιςκεί περίπου το 50% των αγωνιηομζνων, και πάντωσ να ζχει
ςυμπλθρωκεί θ Ομάδα, κα ςταματά θ διαδικαςία του αγϊνα και τα αυτοκίνθτα που τερμάτιςαν ςτο 1 ο
ςκζλοσ κα επιςτρζφουν ςτον χϊρο των pits ςυνοδεία αυτοκινιτου τθσ οργάνωςθσ προκειμζνου να
ετοιμαςκοφν για το 2ο ςκζλοσ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ επιςτροφισ των αυτοκινιτων, ο
αγϊνασ κα ςυνεχιςκεί με τα υπόλοιπα αυτοκίνθτα.
Ο Αλυτάρχθσ κα μπορεί να ςυνεχίςει κατά τθν κρίςθ του (π.χ. ςε ακραία καιρικά φαινόμενα ι
κακυςτεριςεισ από βλάβεσ / εξόδουσ κλπ που μπορεί να επθρεάςουν τθ διάρκεια του αγϊνα) τθ
διαδικαςία εκκινιςεων χωρίσ διακοπι, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Αγωνοδίκεσ και εφόςον ενθμερωκοφν
ανάλογα οι αγωνιηόμενοι.
11.13 Ο Αλυτάρχθσ κα μπορεί να ςυνεχίςει κατά τθν κρίςθ του (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα ι
κακυςτεριςεισ από βλάβεσ – εξόδουσ κλπ που μπορεί να επθρεάςουν τθ διάρκεια του αγϊνα) τθ
διαδικαςία εκκινιςεων χωρίσ διακοπι, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Αγωνοδίκεσ και εφόςον ενθμερωκοφν
ανάλογα οι αγωνιηόμενοι.
APΘPO 12 - ΣΕΛΙΚΟ TEXNIKO EΛEΓXO
Στον τερματιςμό κα γίνεται ζνασ πλιρθσ και λεπτομερισ ζλεγχοσ του αυτοκινιτου. Επίςθσ μπορεί να γίνεται
ενδιάμεςοσ τεχνικόσ ζλεγχοσ ςτον τερματιςμό του πρϊτου ςκζλουσ του αγϊνα, (βλζπε εγκφκλιο 10/2019
“Διαδικαςίεσ Τεχνικϊν Ελζγχων”)
Σε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ, ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςτο ςυνεργείο του κ. Χριςτου Ευαγγζλου
ςτο Βόλο.

7

θσ

Συμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ 39

Ανάβαςθσ Πορταριάσ 2019

APΘPO 13 - ENTAEI – EΦEEI
13.1 Το παράβολο ζνςταςθσ ιςοφται με το ιςόποςο του παραβόλου ςυμμετοχισ και επιςτρζφεται εφόςον θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι.
13.2 Το παράβολο τεχνικϊν εργαςιϊν, αν απαιτείται, κα οριςτεί από τουσ Αγωνοδίκεσ ςφμφωνα με τθν
εγκφκλιο 10/2019 “Διαδικαςίεσ Τεχνικϊν Ελζγχων” τθσ ΕΡΑ.
13.3 Oι ςυμμετζχοντεσ ζχουν το δικαίωμα τθσ ζφεςθσ ςφμφωνα με τον EAK (άρκρο 15.3). Το παράβολο τθσ
ζφεςθσ ορίηεται ςτα 1000€, καταβάλλεται εντόσ 96 ωρϊν από τθ ςτιγμι που ο εφεςιβάλλων
κοινοποιιςει ςτουσ Αγωνοδίκεσ τθν πρόκεςι του να αςκιςει ζφεςθ. Ελλείψει αυτοφ, θ Αγωνιςτικι
άδεια του εφεςιβάλλοντοσ κα αναςταλεί αυτόματα ζωσ ότου γίνει θ πλθρωμι. Αν θ ζφεςθ απορριφκεί
ι εάν αποςυρκεί αφοφ αςκικθκε, κανζνα μζροσ του παραβόλου δεν κα επιςτραφεί.
APΘPO 14 - KATATAΞH / ANAKOINΩH AΠOTEΛEMATΩN
14.1 Το αποτζλεςμα δίνεται από το άκροιςμα των χρόνων των δφο ςκελϊν. Για να κεωρθκεί ότι τερμάτιςε
ζνασ διαγωνιηόμενοσ είναι υποχρεωτικόσ ο τερματιςμόσ και ςτα δφο ςκζλθ.
Στθν περίπτωςθ που δφο ι περιςςότεροι οδθγοί ιςοβακμίςουν ςτο τζλοσ του αγϊνα τότε θ ιςοβακμία
λφνεται υπζρ του αγωνιηόμενου που ςτο πρϊτο ςκζλοσ ζκανε καλφτερο χρόνο. Εάν θ ιςοβακμία δεν
λυκεί τότε οι ιςοβακμοφντεσ παίρνουν τθν ίδια κζςθ ςτθν κατάταξθ και ο επόμενοσ παίρνει τθ
μεκεπόμενθ.
14.2 Μετά τον τερματιςμό κάκε ςκζλουσ κα εκδοκοφν προςωρινά αποτελζςματα για κάκε ομάδα
14.3 Ανακοίνωςθ προςωρινϊν αποτελεςμάτων τθσ τελικισ κατάταξθσ κάκε ομάδασ, 15’ λεπτά μετά τθ λιξθ
του Β’ ςκζλουσ
14.4 Τα αποτελζςματα τθσ τελικισ κατάταξθσ κάκε ομάδασ (ςτο τζλοσ του δεφτερου ςκζλουσ,
οριςτικοποιοφνται 30’ λεπτά μετά τθν ανάρτθςθ τουσ).
14.5 ΔEN κα εκδίδονται γενικζσ κατατάξεισ, ανεξαρτιτωσ ομάδασ, αλλά μόνο γενικι κατάταξθ για κάκε
ομάδα και για κάκε ομάδα/κλάςθ.
APΘPO 15 - EΠAΘΛA
Ππωσ ορίηεται από τον Γενικό Κανονιςμό Αναβάςεων του 2019
Στον 1ο, 2ο,3ο Ακλθτι τθσ Λ.Α.Βόλου, ανεξαρτιτου ομάδασ / κλάςθσ ζωσ 1600cc
Στον 1ο,2ο, 3ο Ακλθτι τθσ Λ.Α.Βόλου, ανεξαρτιτου ομάδασ / κλάςθσ πάνω από 1600cc
H Ανακοίνωςθ Νικθτών και θ Απονομι Επάκλων με βάςθ τθ Γενικι Κατάταξθ ανεξαρτιτωσ ομάδασ
απαγορεφεται.
ΑΡΘΡΟ 16 – AΠONOMH
H Απονομι των Επάκλων κα γίνει τθν Κυριακι 8 Σεπτεμβρίου 2019 ςτο χϊρο του Villa Ρορταριά 1990 (ζναντι
PORTARIA HOTEL & SPA) ςτισ 15:00.
Οι οδθγοί που κατατάςςονται και βραβεφονται, είναι υποχρεωτικό να παρευρίςκονται ςτθν τελετι
απονομισ του αγϊνα. Εκτόσ από τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, ςτον οδθγό που δεν παρευρίςκεται ςτθν
τελετι απονομισ, οι Αγωνοδίκεσ κα του επιβάλουν χρθματικι ποινι φψουσ 200€.
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ΠΟΡΣΑΡΙΑ: ____________ ΩΡΑ: ____:____

ΠΡΟΘΕΗ ΕΝΣΑΗ
Αυτό το ζντυπο ςυμπλθρϊνεται και παραδίδεται από τον αγωνιηόμενο ςτον Αλυτάρχθ ι ςτον βοθκό του. Σε
περίπτωςθ απουςίασ τουσ μπορεί επίςθσ να παραδοκεί ςε κάποιον από τουσ Αγωνοδίκεσ του αγϊνα.

Οδθγόσ: _____________________________________________________

Αρ. ςυμ.: __________________

Η πρόκεςθ ζνςταςθσ αφορά : _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ημερομθνία: ______________________________ Ώρα: ____________________

Υπογραφι: ___________________________________

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ονοματεπϊνυμο: ___________________________________________________________________________

Ημερομθνία: _____________________________ Ώρα: _______________________________

Υπογραφι: ____________________________________
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ΠΟΡΣΑΡΙΑ: ____________ ΩΡΑ: ____:____

ΕΝΣΑΗ

Ο Αγωνιηόμενοσ ______________________________________________________________________
με Νο ςυμμετοχισ _______ υποβάλλω ζνςταςθ κατά του/των:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Παρελιφκθ από τον
ΑΛΤΣΑΡΧΗ

Ο Αγωνιηόμενοσ
Τπογραφι

Ώρα Ραραλαβισ: ______________

- Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτον Αλυτάρχθ ςυνοδευμζνθ από παράβολο ίςο με το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα
χρονικά όρια που ορίηει ο Γενικόσ Κανονιςμόσ και παραμζνετε ςτθ διάκεςθ τθσ Οργάνωςθσ μζχρι τθν
εκδίκαςθ τθσ. Για τεχνικζσ εργαςίεσ υποχρεοφςτε να καταβάλλετε το ποςό που κα ςασ ορίςουν οι Αγωνοδίκεσ
πριν τθν εκδίκαςθ τθσ ζνςταςθσ.
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