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Αλλαγές σε σχέση με το 2018
Με κόκκινο οι αλλαγές του 2019
ΠPOΓPAMMA

Έλαξμε Eγγξαθψλ πκκεηνρήο
Λήμε Eγγξαθψλ πκκεηνρήο
Γηαλνκή βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book)

Ζκεξνκελία
Γεπηέξα 9 επηεκβξίνπ
2019
Παξαζθεπή 27
επηεκβξίνπ 2019
Παξαζθεπή 27
επηεκβξίνπ 2019

Ώξα
10:00

Αζήλα

24:00

Αζήλα

20:00

Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερφλησλ

Σξίηε 1 Οθησβξίνπ 2019

14:00

Λήμε Αλαγλσξίζεσλ

άββαην 5 Οθησβξίνπ
2019

18:00 (εθηφο ηεο
ππεξεηδηθήο πνπ
ιήγνπλ 14:00)

Γηαλνκή εληχπσλ θαη αξηζκψλ
ζπκκεηνρήο

άββαην 5 Οθησβξίνπ
2019

14:00 – 17:00

Γηνηθεηηθφο έιεγρνο

άββαην 5 Οθησβξίνπ
2019

14:00 – 17:00

Αξρηθφο Σερληθφο Έιεγρνο θαη
έιεγρνο/ζθξάγηζε ησλ turbo

άββαην 5 Οθησβξίνπ
2019

14:00 – 17:00

1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθψλ

άββαην 5 Οθησβξίνπ
2019

17:15

Γεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ δεθηψλ
λα εθθηλήζνπλ / σξάξηα εθθίλεζεο

άββαην 5 Οθησβξίνπ
2019

17:45

Δθθίλεζε αγψλα
Tεξκαηηζκφο
Tειηθφο Σερληθφο Έιεγρνο

άββαην 5 Οθησβξίνπ
2019
Κπξηαθή 6 Οθησβξίνπ
2019
Κπξηαθή 6 Οθησβξίνπ
2019

Σφπνο

Κχπξνπ 76,
Πεξηζηέξη
Κχπξνπ 76,
Πεξηζηέξη
www.elladaracingclub.com

Service Park
Κηήξην
Πεξηθέξεηαο Θήβα
Service Park
Κηήξην
Πεξηθέξεηαο Θήβα
Service Park
Κηήξην
Πεξηθέξεηαο Θήβα
Παιαηφ Γεκαξρείν
Θήβαο
Παιαηφ Γεκαξρείν
Θήβαο + service
park +
www.elladaracingclub.com

19:30

Πιαηεία Θήβαο

16:30

Μνπζείν Θήβαο

16:30

Μνπζείν Θήβαο

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο
θαηάηαμεο

Κπξηαθή 6 Οθησβξίνπ
2019

17:30

Παιαηφ Γεκαξρείν
Θήβαο + service
park +
www.elladaracingclub.com

Απνλνκή Δπάζισλ

Κπξηαθή 6 Οθησβξίνπ
2019

18:00

Μνπζείν Θήβαο

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA
H Γξακκαηεία ηνπ Aγψλα ζα ιεηηνπξγεί
Έωρ και ηην Παπαζκεςή 4 Οκηωβπίος ζηα γπαθεία ηος ζωμαηείος ΕΛΛΑΔΑ, Κύππος 76
Πεπιζηέπι. Το Σάββαηο και ηην Κςπιακή 5&6 Οκηωβπίος ζηο Παλαιό Δημαπσείο Θήβαρ.
Παπάπηημα ηηρ γπαμμαηείαρ θα λειηοςπγεί και ζηο service park.
Oη αγσληδφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα γηα λα
παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηψλ.
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EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN
Έωρ και ηην Παπαζκεςή 4 Οκηωβπίος ζηα γπαθεία ηος ζωμαηείος ΕΛΛΑΔΑ, Κύππος 76
Πεπιζηέπι. Το Σάββαηο και ηην Κςπιακή 5&6 Οκηωβπίος ζηο Παλαιό Δημαπσείο Θήβαρ.
ΓΡΑΦΔΙΟ TYΠOY
Έωρ και ηην Παπαζκεςή 4 Οκηωβπίος ζηα γπαθεία ηος ζωμαηείος ΕΛΛΑΔΑ, Κύππος 76
Πεπιζηέπι. Το Σάββαηο και ηην Κςπιακή 5&6 Οκηωβπίος Παλαιό Δημαπσείο Θήβαρ.
SERVICE PARK και PARC FERME
Service Park ζηο κηήπιο ηηρ Πεπιθέπειαρ ζηην Θήβα από ηο Σάββαηο 5 Οκηωβπίος και ώπα
10:00 έωρ ηην Κςπιακή 6 Οκηωβπίος 2019 ζηο ηέλορ ηος αγώνα..
Park Ferme ηο Σάββαηο μεηά ηην Super Ειδική ζηο κηήπιο ηηρ Πεπιθέπειαρ ζηην Θήβα και ηην
Κςπιακή μεηά ηην Super Ειδική ζηο σώπο ηος Μοςζείος ζηην Θήβα..
OPΓANΩH
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΗ
O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α. Tνπ Eζληθνχ Aζιεηηθνχ Kαλνληζκνχ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
β. Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο
γ. Tνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
δ. Tνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Kαλνληζκνχ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
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 αγψλα: ΔπΒνησηηθφ Ράιιπ 2019
Oξγαλσηήο: ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α.
Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 5 & 6 Οθησβξίνπ 2019
1.2

1.3

OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH
Πξφεδξνο
Mέιε

Πνπιηάδεο Παληειήο
Κνιιαξίδεο Νίθνο
Μαξαζιήο Απνζηφιεο

TEΛEXH TOY AΓΩNA
Πξφεδξνο Aγσλνδηθψλ &
Παξαηεξεηήο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ

Αζαλαζίνπ Αλαζηάζηνο

2νο Αγσλνδίθεο

Αξγπξίνπ Γηψξγνο

3νο Aγσλνδίθεο

Γαθλνκίιιεο Μηράιεο

Aιπηάξρεο

Κέπεηδεο Ησάλλεο

Βνεζφο Αιπηάξρε

Γάθλε Καηεξίλα

Γξακκαηέαο ηνπ αγψλα

Σφγεινπ Μαξία

Δπηθεθαιήο Σερληθφο Έθνξνο Μαξαληδίδεο Αιέμεο
Tερληθνί Έθνξνη

Κνηξσλάξνο Νηθφιανο

Yπεχζπλνο ζρέζεσλ κε
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αγσληδνκέλνπο

Καλέιινπ Αλαζηαζία

Δπηθεθαιήο αζθαιείαο

Πιέζζαο Νηθφιανο

Yπεχζπλνο Σχπνπ

Γξαθείν Σχπνπ ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α.

Eπηθεθαιήο γηαηξφο

Παππάο Νίθνο

Τπεχζπλνο Service Park

Κνξκαδφπνπινο Αλαζηάζηνο

Τπεχζπλνο Απνηειεζκάησλ

INFOMEGA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Κανέλλου Αναςταςία
Ο Υπεφθυνοσ Σχέςεων με τουσ αγωνιζόμενουσ θα είναι παρών ςτον Τεχνικό Έλεγχο, ςτην Εκκίνηςη,
ςτο Service Park και ςτον Tερματιςμό.
ΓENIKOI OPOI
APΘPO 2 - ΓENIKA
2.1 Tίηλοι ηηρ ΕΠΑ για ηοςρ οποίοςρ πποζμεηπά ο αγώναρ
Ο αγψλαο πξνζκεηξά ζην «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Ράιιπ Αζθάιηνπ 2019»
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH
3.1 πλνιηθφ κήθνο ηνπ αγψλα
3.2 Αξηζκφο Δ.Γ.
3.3 χλνιν ρηιηνκέηξσλ Δ.Γ.
3.4 Αξηζκφο ηκεκάησλ δηαδξνκήο
3.5 Αξηζκφο ζθειψλ
3.6 Σχπνο νδνζηξψκαηνο θάζε ζθέινπο

200,93 ρικ.
8.
70,45 ρικ
4
2
άζθαιηνο

APΘPO 4 - ΓEKTA AYTOKINHTA
4.1 Απηνθίλεηα Καηεγνξίαο C1, C2, C3, C4, C5, C6 θαη C7
4.2 Απηνθίλεηα ησλ Καηεγνξηψλ Ηζηνξηθψλ (Παξάξηεκα Κ)
4.3 Δληαίν Skoda Cup.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΓHΛΩEI ΤΜΜΔΣΟΥΗ – EΓΓPAΦE
(Γηλώζειρ γίνονηαι μέζω ςζηήμαηορ Γιαδικηςακήρ Γιασείπιζηρ Αγώνων-ΓΓΑ.
Βλέπε Δγκςκλίοςρ 6 και επόμενερ)
5.1 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΠΑ, λα αξλεζεί ηελ
εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληα ή νδεγνχ γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο
ιφγνπο άξλεζήο ηεο (EAK Άξζξν 3.14). H απφξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ
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ελδηαθεξφκελν εγγξάθσο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξψηε εξγάζηκε κέξα κεηά ην θιείζηκν ησλ
εγγξαθψλ.
5.2

Δάλ ν αγψλαο έρεη ιηγφηεξεο απφ 20 ζπκκεηνρέο ζα καηαησζεί.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH
6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη κε ηελ Δγθχθιην 3 T ηεο ΔΠΑ, (1.4.1.Αγψλεο Ράιιπ
έσο 1600 cc 330,00 € 1.4.2 Ράιιπ πάλσ απφ 1600 cc 360,00 €). Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν
δηαγσληδφκελνο δελ απνδερζεί λα επηθνιιήζεη ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ Oξγαλσηή ζηα
θηεξά ηνπ απηνθηλήηνπ ε επαχμεζε ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο ζα είλαη απηή πνπ
πξνβιέπεηαη θαη πνπ αληηζηνηρεί ζ' απηφλ ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 100%.
Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα θαηαβάιεη ην παξάβνιν ηεο ΟΜΑΔ κέζσ .Γ.Γ.Α.( Δγκύκλιορ 6 και
επόμενερ) αμίαο 80 επξψ.
Σν ππφινηπν πνζφ, 250 επξψ γηα απηνθίλεηα έσο 1600cc θαη 280 επξψ γηα απηνθίλεηα πάλσ
απφ 1600cc, νθείιεη λα ην θαηαβάιεη ζην ζσκαηείν, ηνπ νπνίνπ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ.
ηνηρεία ηξαπέδεο:
Όλνκα ινγαξηαζκνχ:
Αξηζκφο ινγαξηαζκνχ:
ΗΒΑΝ:
6.2

EUROBANK
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
0026.0207.67.0201245801
GR7402602070000670201245801

Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ:
6.2.1 ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή.
6.2.2 ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγψλαο.
6.2.3 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγψλαο.
6.2.4 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ ηνπ
απηνθηλήηνπ ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν.

6.3 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ έλαληη
ηξίησλ αζηηθή επζχλε απηνχ.
6.4

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρχεη απφ ηελ εθθίλεζε ηεο 1εο Μέξαο κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ, παχεη δε
λα ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο εγθαηάιεηςεο απφ ηνλ αγψλα ή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ
απηφλ. Σα απηνθίλεηα πνπ εγθαηαιείπνπλ θαη επαλεθθηλνχλ ηελ επφκελε Μέξα δελ ζα
ζεσξνχληαη φηη εγθαηέιεηςαλ νξηζηηθά.

6.5

Σα απηνθίλεηα ησλ service, ηα βνεζεηηθά θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
αλαγλσξίζεηο, αθφκα θαη απηά πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πηλαθίδεο ηνπ νξγαλσηή,
δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επίζεκεο ζπκκεηνρέο ηνπ αγψλα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ
θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ αγψλα.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΓIAΦHMIEI
7.1 Σοποθέηηζη ηαινιών
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 (one way vision).

7.3

Τποσπεωηική διαθήμιζη
Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ Pάιιπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ
νξγαλσηψλ.

7.4

Πποαιπεηική Γιαθήμιζη
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7.4.1 Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα απαηηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ επηπιένλ πξναηξεηηθή
δηαθήκηζε. Δάλ έλαο ζπκκεηέρσλ αξλεζεί απηή ηε δηαθήκηζε, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο
ηνπ δελ κπνξεί λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην.
7.4.2 Δάλ ε πξναηξεηηθή δηαθήµηζε 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 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ 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 Απιθμοί ςμμεηοσήρ Πόπηαρ
8.1.1 Γχν αξηζκνί ζπκκεηνρήο γηα ηηο κπξνζηηλέο πφξηεο κήθνπο 70cm θαη χςνπο 20cm.
Κάζε ηέηνην παλψ ζα πεξηιακβάλεη κία καχξε καη επηθάλεηα γηα ηνλ αξηζκφ
ζπκκεηνρήο. Οη αξηζκνί ζα έρνπλ θίηξηλν θσζθνξίδνλ ρξψκα (PMS 803), χςνπο 14cm θαη
πάρνπο 2cm. Σν ππφινηπν απηνχ ηνπ παλψ κέλεη γηα ηνλ νξγαλσηή. Ζ επάλσ πιεπξά
ηνπ παλψ πξέπεη λα απέρεη 7 – 10 cm απφ ην θάησ άθξν ηνπ παξαζχξνπ.
8.1.2 Κάζε παλψ ζα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ζηε κπξνζηηλή άθξε θάζε κπξνζηηλήο πφξηαο, κε
ηνλ αξηζκφ κπξνζηά (ζηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ)..
8.1.3 ε απφζηαζε 10cm γχξσ απφ ην παλψ δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηείηαη θακία άιιε
ζήκαλζε.
8.2

Πίζω Πλαϊνά Παπάθςπα
Γχν αξηζκνχο γηα θάζε πίζσ πιατλφ παξάζπξν, χςνπο 20cm θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ
2,5cm ζε θσζθνξίδνλ θίηξηλν ρξψκα (PMS 803), ζε δηαθαλέο θφλην, πνπ κπνξεί λα είλαη
αλαθιαζηηθνί. Απηνί νη αξηζκνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην επάλσ ηκήκα ησλ πίζσ πιατλψλ
παξαζχξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα νλφκαηα νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ.

8.3

Ονόμαηα Πληπώμαηορ
Σν αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο θαη ην επίζεην ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ, πξέπεη λα
εκθαλίδνληαη ζηα δχν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο. Καη απφ
ηηο δχν πιεπξέο ην φλνκα ηνπ νδεγνχ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πάλσ θαη θάησ ηνπ ζπλνδεγνχ.
ημειώνεηαι όηι εκηόρ από ηα ονόμαηα οδηγού/ζςνοδηγού, ηον απιθμό ζςμμεηοσήρ και
ηην Δλληνική ζημαία, δεν επιηπέπεηαι η ηοποθέηηζη διαθημιζηικών ή άλλων
αςηοκόλληηων ζηα πλαϊνά παπάθςπα.
Tα νλφκαηα ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη επθξηλψο γξακκέλα.
- πληζηάηαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επθξηλήο γξαθή, “HELVETICA”. Σν πξψην γξάκκα
θεθαιαίν θαη ηα ππφινηπα κηθξά (πεδά).
- ε ιεπθφ ρξψκα κε δηαθαλέο θφλην.
- Ύςνο γξακκάησλ 5cm θαη πάρνο απφ 0,7 έσο 1.5cm (ίδην χςνο γξακκάησλ γηα ηνλ νδεγφ
θαη ηνλ ζπλνδεγφ).
ε πεξίπησζε ζξαχζεο ελφο παξαζχξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, δελ ζα επηβάιιεηαη
πνηλή γηα ηελ έιιεηςε ησλ νλνκάησλ ηνπ πιεξψκαηνο.
Ζ κε ηήξεζε ησλ άξζξσλ 14 & 15 ηνπ Γ.Κ.Ρ. ζα επηζχξνπλ ρξεκαηηθέο πνηλέο θαηά ηελ θξίζε
ησλ Αγσλνδηθψλ.
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ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΔΙ
9.1. Γιάπκεια
ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΔΙ ΔΙΝΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΙ ΛΗΓΟΤΝ ηο άββαηο 5 Οκηωβπίος και ώπα
18:00 για ηιρ ειδικέρ Λοςκίζια και Πλαηανάκι. Για ηην Τπεπειδική ηο άββαηο 5
Οκηωβπίος και ώπα 14:00
9.2

Κανονιζμοί πος αθοπούν όλα ηα πληπώμαηα:
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 Απαγνξεχεηαη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθψλ ηνπ δξφκνπ κε ζπξέη ή
άιιν κέζν.
Ο Οξγαλσηήο ζα αθαηξεί απηά ηα ζεκάδηα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα.
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

Αςηοκίνηηα αναγνωπίζεων και Πεπιοπιζμοί:
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.
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

Ποινέρ
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
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Παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ

APΘPO 10 - METPA AΦAΛEIA
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 δηαδξνκψλ πξέπεη 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 Κεθάιαην ΗΗΗ - Δμνπιηζκφο νδεγψλ).
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 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα, ζε φπνηα νκάδα θαη αλ ζπκκεηάζρνπλ (ζαλ Δ ή ζαλ Ηζηνξηθά) ζε φηη
αθνξά ηα ζέκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ γηα ην
ειιεληθφ πξσηάζιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ γηα ην θεθάιη (FHR).
10.6 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 έιεγρν θαη 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).
10.7 Πινακίδα SOS/ΟΚ
10.7.1 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο φπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή επέκβαζε, πξέπεη, φπνπ
είλαη δπλαηφλ, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην θφθθηλν ζήκα “SOS” ζηα επφκελα απηνθίλεηα.
10.7.2 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
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.
10.7.3 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.
10.7.4 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ην απηνθίλεην πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζήκα ΟΚ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνια νξαηφ απφ ηνπο άιινπο αγσληδφκελνπο.
10.7.5 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη απφ έλα αγψλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα απηή ηελ
εγθαηάιεηςε ηνπο νξγαλσηέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο
αλσηέξαο βίαο.
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Κάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο, ζα
αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο.
10.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ
Αλ έλα πιήξσκα εκπιαθεί 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.
Οη λφκνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζρέζε κε ηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα.
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.
10.9 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΡΙΓΩΝΟ
10.9.1 Κάζε δηαγσληδφκελν απηνθίλεην πξέπεη λα θέξεη έλα θφθθηλν αλαθιαζηηθφ ηξίγσλν ην
νπνίν, ζε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην ζηακαηήζεη ζε κία Δ.Γ., πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί απφ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ζε εκθαλέο ζεκείν, ηνπιάρηζηνλ 50κ.
πξηλ ην απηνθίλεην, ψζηε λα πξνεηδνπνηεί ηνπο νδεγνχο πνπ αθνινπζνχλ. Σν ηξίγσλν
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ κε απηή ηνπ απηνθηλήηνπ.ε θάζε
πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή, ζηελ θξίζε ησλ
Αγσλνδηθψλ.
10.9.2 Απηφ ην ηξίγσλν πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αθφκα θαη αλ ην ζηακαηεκέλν απηνθίλεην είλαη
εθηφο δξφκνπ.
10.10 ΥΡΗΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΗΜΑΙΑ
10.10.1 Πεξλψληαο κπξνζηά απφ κία επηδεηθλπφκελε θφθθηλε ζεκαία ν νδεγφο πξέπεη λα
κεηψζεη ακέζσο ηαρχηεηα, λα θξαηήζεη απηή ηε κεησκέλε ηαρχηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο
Δ.Γ. θαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ησλ θξηηψλ ή ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ άκεζεο
επέκβαζεο. Οη ζεκαίεο ζα επηδεηθλχνληαη ζε φια ηα ζεκεία πνπ πξνεγνχληαη ηνπ
αηπρήκαηνο. Με ζπκκφξθσζε κε απηφλ ηνλ θαλφλα ζα επηθέξεη πνηλή ζηελ θξίζε ησλ
Αγσλνδηθψλ.
10.10.2 Σν πιήξσκα ζην νπνίν επηδείρζεθε ε θφθθηλε ζεκαία ζα ιάβεη έλα ζεσξεηηθφ ρξφλν
γηα ηελ Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ Γ.Κ.
Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη.
10.10.3 Ζ θφθθηλε ζεκαία ζα επηδεηθλχεηαη ζηα πιεξψκαηα κφλν κεηά απφ εληνιή ηνπ
Αιπηάξρε. Ζ θφθθηλε ζεκαία κπνξεί λα επηδεηθλχεηαη κφλν απφ θξηηή πνπ θνξά ην
δηαθξηηηθφ γηιέθν θαηά πξνηίκεζε ζην ρξψκα πνπ ζπληζηάηαη ζην Παξάξηεκα Ζ (ηεο
FIA) επάλσ ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζήκα ηνπ ελδηακέζνπ (θεξαπλφο). Ο ρξφλνο
επίδεημεο ηεο ζεκαίαο ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο απφ
ηνλ Αιπηάξρε.
10.10.4 Δθηφο απφ ηελ θφθθηλε ζεκαία θακία άιιε ζεκαία δελ επηηξέπεηαη λα επηδεηθλχεηαη ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Δ.Γ.
10.10.5 Ζ θφθθηλε ζεκαία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ζεκείν κε ελδηάκεζν θξηηή
(ηνπνζεηεκέλνο πεξίπνπ θάζε 5ρικ).
10.11 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΔΚΣΟ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ
Ο Οξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ
ξπκνχιθεζε, ή επαλαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζην δξφκν κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ην κεηαθέξεη ζηνλ ΔΥ ή ζην ΣΟΠ.
Ζ κεηαθνξά εθηφο ηεο Δ.Γ. απφ ηνλ Οξγαλσηή, ζε πεξίπησζε επαλάιεςήο ηεο, ζα γίλεηαη
κεηά ην ηέινο φισλ ησλ πεξαζκάησλ ηνπ αγψλα, αλεμάξηεηα αλ απνηειείηαη απφ 2 ή 3
Σκήκαηα.
Ο Οξγαλσηήο δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ επηηεπρζεί κελ ε επαλαθνξά ζην
δξφκν, αιιά ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ην απηνθίλεην ππνζηεί δεκηέο.
Δπίζεο ν αγσληδφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε, αζθάιεηα θαη κεηαθνξά ηνπ
απηνθηλήηνπ απφ ηνλ ΔΥ ή ην ΣΟΠ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 11 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Ο Απσικόρ Σεσνικόρ Έλεγσορ με ΓΣΣ σωπίρ ηην παποςζία ηος αςηοκινήηος καηαπγείηαι.
(Άπθπο 2.5 Δγκύκλιορ 10/2019)
11.1 Σα απηνθίλεηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν απφ εθπξφζσπν ηεο
νκάδαο.
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11.2 ηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ απαηηνχκελν
εμνπιηζκφ έλδπζεο (.Κ. άξζξν 10.2), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ FHR πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ.
11.3 Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηνπο Σερληθνχο Δθφξνπο ην πιήξσο επηθπξσκέλν
δειηίν αλαγλψξηζεο θαη ην Γειηίν Σερληθήο Σαπηφηεηαο (ΓΣΣ). Σν ΓΣΣ ζθξαγίδεηαη απφ ηνπο
Σερληθνχο Δθφξνπο θαη φρη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ αξρηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ.
11.4 Οη ηερληθνί έθνξνη κπνξεί λα δεηήζνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ.
11.5 Δάλ θαηά ηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν έλα απηνθίλεην βξεζεί λα κελ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο
ηερληθνχο ή/θαη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο, νη Αγσλνδίθεο κπνξεί λα νξίζνπλ κία
ζπγθεθξηκέλε ψξα κέρξη ηελ νπνία ην απηνθίλεην πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλν ή λα ηνπ
απαγνξεχζνπλ ηελ εθθίλεζε.
11.6 Δάν ζηον Απσικό Σεσνικό Έλεγσο ένα αςηοκίνηηο βπεθεί να μην ανηαποκπίνεηαι ζηην
καηηγοπία/κλάζη πος έσει εγγπαθεί, οι Αγωνοδίκερ μποπούν να ηο μεηαθέποςν ζηην
καηηγοπία/κλάζη πος πποηείνοςν οι Σεσνικοί Έθοποι. μεηά από επαπκώρ
αιηιολογημένη και λεπηομεπή γπαπηή έκθεζη πος θα ηοςρ καηαθέζοςν. (Άπθπο 20
ΓΚΡάλλς)
11.7 ε θάζε πιήξσκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί εθπξφζεζκα ζηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη/ή ζηνλ αξρηθφ
ηερληθφ έιεγρν, ζηνλ ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ζα επηβιεζεί
πξφζηηκν απφ ηνπο Aγσλνδίθεο ηζφπνζν κε 100 επξψ.
11.8 Γηα ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν βιέπε θαη εγθχθιην
2, ζέκα ΗΗΗ.
- Αγσληζηηθέο άδεηεο (Γειηίν Αζιεηνχ) θαη δηπιψκαηα νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ
- Αγσληζηηθή άδεηα ζπκκεηέρνληνο (γηα κε πξνζσπηθέο ζπκκεηνρέο)
- Δπίζεκα έγγξαθα αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο, εμνπζηνδφηεζε κε ην
γλήζην ππνγξαθήο ηνπ ηδηνθηήηε βεβαησκέλνπ απφ ηελ αζηπλνκία, Γειηίν Σερληθήο
Σαπηφηεηαο απηνθηλήηνπ, homologation θ.ιπ.). Αλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη αγσληζηηθέο
πηλαθίδεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην βηβιίν ηεο ΔΘΔΑ, ην νπνίν ζα ζθξαγίδεη ε
γξακκαηεία.
- Ο θπβηζκφο ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο.
- Απαγοπεύονηαι ΑΤΣΗΡΑ οι πινακίδερ ΓΟΚ και Μ.
- Iαηξηθέο βεβαηψζεηο (γηα αιινδαπνχο αγσληδφκελνπο)
- Σπρφλ ειιείςεηο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο
11.9 O αξρηθφο ηερληθφο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθήο κνξθήο:
Oξαηή ζπκθσλία ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ θαηεγνξία πνπ έρεη δεισζεί, εμνπιηζκφο αζθαιείαο,
ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνλ KOK, εμνπιηζκφο θαη ξνπρηζκφο ηνπ πιεξψκαηνο θιπ.
Kαηά ηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν ζα γίλεηαη ζε φια ηα απηνθίλεηα κε turbo έιεγρνο θαη ζθξάγηζε
ησλ πεξηνξηζηψλ.
Σν ζαζί θαη ν θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ, είλαη δπλαηφλ λα ζθξαγηζζνχλ ζε νπνηαδήπνηε
ζηηγκή.
Ο ηερληθφο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Σερληθφ Έθνξν θαη ηνπο
βνεζνχο ηνπ.
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
APΘPO 12 - EKKINHH
12.1 Πανηγςπική εκκίνηζη και Δκκίνηζη ηος Αγώνα.
Πανηγςπική Εκκίνηζη ζηην Πλαηεία ηηρ Θήβαρ ηο Σάββαηο 5/10 και ώπα 19:30.
Θα ακολοςθήζει η Super Ειδική. Η εκκίνηζη ηων αςηοκινήηων ζηην Πανηγςπική θα
γίνεηαι ανά 2’’
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12.2 Δπίζημη ώπα
Δπίζεκε ψξα ηνπ αγψλα ζεσξείηαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν ηειεθσληθφο αξηζκφο “14844”.
12.3 ειπά εκκίνηζηρ
Ζ ζεηξά εθθίλεζεο αθνινπζεί ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγψλσλ ξάιιπ. Σα Ηζηνξηθά απηνθίλεηα
εθθηλνχλ ζηε ζεηξά κε ηα απηνθίλεηα ησλ άιισλ Καηεγνξηψλ αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ ηνπο.
(Άξζξν 40 ΓΚ Ράιιπ)
12.4 Υπονομέηπηζη ηων Δ.Γ.
Ζ ρξνλνκέηξεζε ησλ Δ.Γ. ζα γίλεηαη κε απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζην εκαηοζηό ηος
δεςηεπολέπηος.
12.5 Άθιξη αςηοκινήηων ζηον σώπο ηηρ εκκίνηζηρ
Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ ΔΥ0 ζηελ Παλεγπξηθή Δθθίλεζε
ζηελ Πιαηεία ηεο Θήβαο κηα ψξα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 1νπ απηνθηλήηνπ.
12.6 Δκκίνηζη Αγώνα
H εθθίλεζε ηνπ αγψλα ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηψλ ην άββαην 5 Οθησβξίνπ 2019 θαη
ψξα 19¨30 ζηελ πιαηεία ηεο Θήβαο.
Καζπζηέξεζε κεγαιχηεξε απφ 15 ιεπηά ζηνλ πξψην ΔΥ (εθθίλεζε αγψλα) επηθέξεη ηνλ
απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα.
12.7 Σασύηηηα ηων αςηοκινήηων μέζα ζηο “Service Park” και ηον “σώπο ανεθοδιαζμού”
H ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην ρψξν επηζθεπψλ απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20
ρικ/ψξα θαη ζηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ ηα 5 ρικ./ψξα.
12.8 Λανθαζμένη εκκίνηζη
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.
12.9 Καθςζηέπηζη ζηη διαδικαζία εκκίνηζηρ ΔΓ
12.9.1 Ακινηηοποίηζη αςηοκινήηος μεηαξύ ΔΥ - ΑΦΔΣΗΡΙΑ: ε πεξίπησζε
αθηλεηνπνίεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ κεηαμχ ΔΥ – Αθεηεξίαο ν κέγηζηνο ρξφλνο
κέρξη ηε γξακκή ηεο Αθεηεξίαο είλαη ηα 5 ιεπηά. Ο θξηηήο ζα ηνπ γξάςεη ζην θαξλέ
λέα ψξα εθθίλεζεο. Ζ πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί γηα θάζε ιεπηφ πέξα απφ ηελ αξρηθά
πξνβιεπφκελε ψξα εθθίλεζεο , είλαη 10‟‟ γηα θάζε ιεπηφ ή θιάζκα ιεπηνχ
θαζπζηέξεζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 ιεπηψλ ζα ηίζεηαη εθηφο αγψλα θαη ζα
κεηαθηλείηαη ζε ζέζε πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νκαιή ξνή ησλ ππνινίπσλ
αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ.
12.9.2 Καθςζηέπηζη εκκίνηζηρ από ςπαιηιόηηηα ηος πληπώμαηορ: ε πεξίπησζε
θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα, ν θξηηήο ζα γξάςεη ζην
θαξλέ λέα ψξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη 1 ιεπηφ, γηα θάζε ιεπηφ ή
θιάζκα ιεπηνχ θαζπζηέξεζεο, ελψ ζπγρξφλσο ην πιήξσκα ζα αλαθεξζεί ζηνπο
Αγσλνδίθεο αζρέησο αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ή φρη ε Δ.Γ. Μέγηζηνο ρξφλνο
θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο είλαη ηα 5 ιεπηά (Γ.Κ. „Άξζξν 32.4.1).
12.9.3 Αδςναμία εκκίνηζηρ ζηη γπαμμή ηηρ αθεηηπίαρ: Κάζε απηνθίλεην πνπ δελ είλαη
ζε ζέζε λα εθθηλήζεη απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο κέζα ζην δηάζηεκα ησλ 20
δεπηεξνιέπησλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζήκα εθθίλεζεο, ζα απνθιείεηαη θαη ζα
απνκαθξχλεηαη ακέζσο ζε αζθαιή ζέζε.
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12.10 Λήξη ηελικού Parc Fermé (μεηά ηον ηεπμαηιζμό)
Σν ηειηθφ Parc Fermé ζα ιήμεη 15‟ ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ,
αζρέησο κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ ηειηθψλ
απνηειεζκάησλ. Όζνη αγσληδφκελνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ηερληθφ ζέκα
πξέπεη λα ηελ θαηαζέζνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ Parc Fermé.
12.11 Σελικόρ ηεσνικόρ έλεγσορ
Κπξηαθή 6 Οθησβξίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Super Eηδηθήο θαη ψξα 16:30 ζην πξναχιην
ρψξν ηνπ Μνπζείνπ ηεο Θήβαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ έιεγρνο
νξίδεηαη ην ζπλεξγείν Επγνγηάλλεο Κσλ/λνο 1ν ρικ Θεβψλ - Μνπξηθίνπ.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ
Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κίαο Δ.Γ., ζε θάζε πιήξσκα
πνπ επεξεάζηεθε, ζα ηνπ δνζεί απφ ηνλ Αιπηάξρε έλαο ρξφλνο πνπ ζα ζεσξεζεί σο δίθαηνο. ε
πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αιπηάξρε, νη ρξφλνη ζα δνζνχλ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο.
Μνιαηαχηα, θάζε πιήξσκα ππεχζπλν ή ζπλππεχζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο Δ.Γ. ζε θακηά πεξίπησζε
δελ κπνξεί λα σθειεζεί απφ απηφ ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ έθαλε, αλ
έθαλε.
ΑΡΘΡΟ 14 - ENTAEI KAI EΦEEI
14.1 ηνπο αγψλεο 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 3/2019).
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 3/2019).
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
3/2019).
14.5 Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 15.3). Tν παξάβνιν
ηεο έθεζεο νξίδεηαη ζηα 1000 €, θαηαβάιιεηαη εληφο 96 σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν
εθεζηβάιισλ θνηλνπνίεζε ζηνπο Αγσλνδίθεο ηελ πξφζεζή ηνπ λα αζθήζεη έθεζε. Διιείςεη
απηνχ, ε Αγσληζηηθή Άδεηα ηνπ εθεζηβάιινληνο ζα αλαζηαιεί απηφκαηα έσο φηνπ γίλεη ε
πιεξσκή.
Αλ ε έθεζε απνξξηθζεί ή εάλ απνζπξζεί αθνχ αζθήζεθε, θαλέλα κέξνο ηνπ παξαβφινπ δελ
ζα επηζηξαθεί.
APΘPO 15 - KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
15.1 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ θαηαηάμεσλ, νξηζηηθνπνηνχληαη 30‟ ιεπηά κεηά ηελ αλαθνίλσζή
ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή ην απφγεπκα κεηά ηε ιήμε ηνπ
park ferme. Ζ αλαθνίλσζε ζα γίλεη ζην ρψξν ηεο γξακκαηείαο θαη ζην ρψξν ηεο απνλνκήο
πνπ ζα είλαη ην Μνπζείν ηεο Θήβαο.
APΘPO 16 - ΒΡΑΒΔΙΑ-ΚΤΠΔΛΛΑ
Σα έπαζια πνπ απνλέκνληαη εηο δηπινχλ έρνπλ σο εμήο:
Γεληθή Καηάηαμε
ηνπο Nηθεηέο: Kχπειια
ηνπο δεχηεξνπο: Kχπειια
ηνπο ηξίηνπο: Kχπειια
Γεληθή Kαηάηαμε F2
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ηνπο Nηθεηέο: Kχπειια
ηνπο δεχηεξνπο: Kχπειια
ηνπο ηξίηνπο:
Kχπειια Kαηάηαμε Kαηεγνξηψλ ηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο: Κχπειια ηνπο δεχηεξνπο θάζε
θαηεγνξίαο: Kχπειια ηνπο ηξίηνπο θάζε θαηεγνξίαο: Kχπειια
ηελ F2 απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο 3 πξψηνπο εθφζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 8 απηνθίλεηα. Aλ
εθθηλήζνπλ 7 απηνθίλεηα, ζα απνλεκεζνχλ θχπειια ζηνπο δχν πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 6
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 ζε θάζε θαηεγνξία θαη αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα ζα
απνλεκεζνχλ θχπειια κφλν ζηνπο πξψηνπο.
Ειδικά για ηα Ιζηοπικά Αςηοκίνηηα πος θα ζςμμεηέσοςν ζηον αγώνα θα ςπάπξει ξεσωπιζηή
καηάηαξη και απονομή όπωρ πποβλέπεηαι από ηον Γενικό Κανονιζμό.
Γεληθή Καηάηαμε
ηνπο Nηθεηέο: Kχπειια
ηνπο δεχηεξνπο: Kχπειια
ηνπο ηξίηνπο: Kχπειια
ηνπο 3 πξψηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηζηνξηθψλ απνλέκνληαη θχπειια εθφζνλ εθθηλήζνπλ
ηνπιάρηζηνλ 8 απηνθίλεηα. Aλ εθθηλήζνπλ 7 απηνθίλεηα ζε θάζε θαηεγνξία, ζα απνλεκεζνχλ
θχπειια ζηνπο δχν πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 6 απηνθίλεηα ζε θάζε θαηεγνξία, ζα απνλεκεζνχλ
θχπειια κφλν ζηνπο πξψηνπο.
Καηάηαμε θάζε θαηεγνξίαο ηνπο Νηθεηέο: Κχπειια Kαηάηαμε θιάζεσλ ηνuο Nηθεηέο: Kχπειια
Αλ εθθηλήζνπλ πάλσ απφ ηξεηο (3) ζε θαηεγνξία ή θιάζε π.ρ. ηέζζεξηο (4) ζα γίλεηαη απνλνκή
θππέιισλ ζηνπο δπν (2) πξψηνπο, ελψ αλ εθθηλήζνπλ πέληε( 5) θαη άλσ ζα γίλεηαη απνλνκή
θππέισλ ζηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο θάζε θαηεγνξίαο ή θιάζεο.
ΑΡΘΡΟ 17 - AΠONOMH
H απνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 6 Οθησβξίνπ 2019 ζην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ ηεο
Θήβαο., 30’ μεηά ηην ανακοίνωζη ηων πποζωπινών αποηελεζμάηων και ώπα πεπίπος 18:00.
17.1
Σα πιεξψκαηα πνπ θαηαηάζζνληαη θαη βξαβεχνληαη, είλαη ππνρξεσηηθφ λα
παξεπξίζθνληαη ζηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ εθάζηνηε αγψλα. ε πεξίπησζε αλσηέξαο
βίαο, πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ ηα δχν κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. ε
πεξίπησζε πνπ θαλέλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο δελ παξαζηεί ζηελ ηειεηή απνλνκήο, νη
Αγσλνδίθεο ζα επηβάινπλ ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο 200€.
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