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                                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

Tν πξφγξακκα ηνπ αγψλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο: 
 
― Έλαξμε Εγγξαθψλ πκκεηνρήο  18 - 05 - 2015 
 
 
― Λήμε Εγγξαθψλ πκκεηνρήο   5 – 06 - 2015  22:00κκ 
 
 
― Δηαλνκή βηβιίνπ Δηαδξνκήο (Road Book)   6 – 06 - 2015 

 
 
 
― Δεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερφλησλ   9 -  06 – 2015 θαη ψξα 14:00κκ  
 
 
― Λήμε Αλαγλσξίζεσλ   13 - 06 – 2015 κε ηελ δχζε ηνπ ειίνπ. 
 
 
― Δηαλνκή εληχπσλ θαη Αξηζκψλ πκκεηνρήο 
 ζηνπο αγσληδνκέλνπο   13 – 06 – 2015 15:00 Πιαηεία Πνιχκπινπ  
 
 
― Δηνηθεηηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο εμαθξίβσζεο    13 – 06 – 2015 15:00 – 18:00κκ  
                                                                                               Πιαηεία Πνιχκπινπ 
 
 
― 1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθψλ   13– 06 – 2015 18:30 κκ Κνηλφηεηα Πνιχκπινπ  
 
 
― Δεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ δεθηψλ λα 
 εθθηλήζνπλ / σξάξηα εθθίλεζεο   13 –06 – 2015 19:30 κκ  Πιαηεία Πνιχκπινπ 
 
  
 
― Εθθίλεζε αγψλα   14 – 06 – 2015 11:00πκ  
                                                                                                Πνιχκπινο Καζηαληάο  
 
 
― Σεξκαηηζκφο αγψλα   14 – 06 – 2015 Μεηά ην πέξαο ηνπ ηξίηνπ   
                                                                                               Σκήκαηνο ζην Stop ηνπ αγψλα. 
 
 
― Σειηθφο ηερληθφο Έιεγρνο   14 –06 – 2015 ην  Park Ferme ζην Stop  
                                                                                               ηνπ αγψλα.  
 
 
― Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο θαηάηαμεο    14 –06 – 2015 Μεηά ην πέξαο ηνπ ηειηθνχ   
                                                                                                ηερληθνχ έιεγρνπ ζηελ γξακκαηεία αγψλα. 
 
 
― Απνλνκή Επάζισλ    14 – 06 – 2015 κηα ψξα κεηά ηνλ ηειηθφ     
                                                                                                ηερληθφ έιεγρν ζηελ Κνηλφηεηα Πνιχκπινπ. 
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                                          ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 

 
        Ζ Γξακκαηεία ,ζα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά έσο ηελ Παξαζθεπή 12 Ηνπλίνπ ζηα γξαθεία 

ηεο Απηνθηλεηηζηηθήο Λέζρεο Πηνιεκαΐδαο. 

Γηεύζπλζε: Πιαηεία Δξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ηξαηνπέδνπ Πηνιεκαΐδα  Σ.Κ 50200 
Σει – Fax : 2463502087 –  Κηλ. 6972051167 Κεραγηάο Γεκήηξηνο. 
e-mail: alptolemaidas@hotmail.com   Website www.alp.com.gr  

 
 
Από ην άββαην 13 Ηνπλίνπ ε γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα κεηαθεξζεί ζην ρώξν ηνπ ηερληθνύ 
έιεγρνπ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Πνιύκπινπ από ηηο 11:00 έσο 20:00 θαη ηελ Κπξηαθή ζηηο 

14 Ηνπλίνπ ζηελ αθεηεξία ηνπ αγώλα πεξηνρή Πνιύκπινο Καζηαληάο. 
 

 
 
       Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα 
       γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 
 
 
 
 
 
        ΔΠΗΖΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ : ηε γξακκαηεία ηνπ Αγώλα. 
 
 
 
 
 
                                                             ΓΡΑΦΔΗΟ TYΠOY 
 
        Από ηις 6 Απριλίοσ ηο γραθείο ηύποσ θα λειηούργει καθημερινά ζηα γραθεία ηις Λέζτης από 

ηις 19:00 έως ηις 21:00 μμ και από ηις 4 Μάιοσ μέτρι και ηις 12 Ιοσνίοσ από ηις 18:00 μέτρι ηις 
23:00 ζηα γραθεία ηις Λέζτης. Σηις 13 Ιοσνίοσ θα μεηαθερθεί από ηις 11:00 πμ ζηο τώρο ηοσ 
ηετνικού έλεγτοσ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Πνιύκπινπ, και ηην Κσριακή 14 Ιοσνίοσ ζηην αθεηηρία 
ηοσ αγώνα ζε ειδικά διαμορθωμένο τώρο. 

 
 
 

 
 
 

 
 
        Services Area  ζα ιεηηνπξγήζεη ηελ Κπξηαθή 14 Ηνπλίνπ από ηηο 09:00 έσο θαη ην ηέινο ηνπ 

αγώλα ζην Super Market Lidl ζηνλ πεξηθεξεηαθό ηεο Βέξνηαο. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:alptolemaidas@hotmail.com
http://www.alp.com.gr/
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OPΓANΩH 
 
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΖ 
O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Eζληθνχ Aζιεηηθνχ Kαλνληζκνχ (EAK), ηεο 
Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ ηεο ΕΠΑ θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνχ 
Kαλνληζκνχ θαη ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Kαλνληζκνχ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ 
Γεληθνχ Kαλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή/θαη δηνξζψζεηο ζηνλ πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ζα αλαθνηλψλνληαη 
κφλν κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εθδίδνπλ νη Οξγαλσηέο ή νη 
Αγσλνδίθεο θαη ζα ηππψλνληαη ζε ραξηί θίηξηλνπ ρξψκαηνο. 
 
1.1 KAΘOPIMO 
 
Ολνκαζία ηνπ αγώλα: 1

ν
  Ράιιπ πξηλη Καζηαληάο 

 
Οξγάλσζε : Απηνθηλεηηζηηθή Λέζρε Πηνιεκαΐδαο 
 
Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο : 13 & 14 Ηνπλίνπ 2015 
 
 
1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 
 
Πξόεδξνο: ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
 
Mέιε: ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ – ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ - ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΝΣΩΝΖ. 
 
 
1.3  TEΛEXH TOY AΓΩNA 
 
Παξαηεξεηήο & Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ: Αζαλαζίνπ Αλαζηάζηνο 
 
Aγσλνδίθεο : Μσξίο Ραθαήι – Μπηιαδέξεο  Βαζίιεηνο 
 
Aιπηάξρεο : Ληαθόο Ησάλλεο 
 
Bνεζόο Aιπηάξρε : Υ’’ Απνζηόινπ Παλαγηώηεο  
 
Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα : Υ’’ Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 
 
Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο : Σζηθίλαο Ησάλλεο 
 
Tερληθνί Έθνξνη : Αδαιόγινπ Γεκήηξηνο 
 
Yπεύζπλνο ζρέζεσλ κε αγσληδνκέλνπο : Απνζηνιίδεο Αλέζηεο 
 
Δπηθεθαιήο αζθαιείαο: Πνιπρξνλίδεο Νηθόιανο 
 
Yπεύζπλνο Tύπνπ: Πεηαιίδεο Γεώξγηνο 
 
Eπηθεθαιήο γηαηξόο : Μπαξκπάθεο  Γεώξγηνο  
 
Τπεύζπλνο Service Area : Ναλνύζεο Παλαγηώηεο 
 
Τπεύζπλνο Απνηειεζκάησλ : INFOMEGA 
 
Τπεύζπλνο Δπηθνηλσληώλ: Νάζηαο Ησάλλεο ( ΔΡΑΓΤΜ)  
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
APΘPO 2 - ΓΔΝΗΚΑ 
 
2.1 Σίηινη  ηεο ΔΠΑ γηα ηνπο νπνίνπο πξνζκεηξά ν αγώλαο 
 

Σίηινη Αγώλσλ πξηλη Δληαίαο Καηεγνξίαο ( Ν – Α – Δ - R –  4X4) 

 
1) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο κέρξη 1400cc 
2) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1400cc κέρξη 1600cc 
3) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1600cc κέρξη 2000cc 
4) Κύπειιν Οδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 2000cc 
5) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο κέρξη 1400cc 
6) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1400cc κέρξη 1600cc 
7) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 1600cc κέρξη 2000cc 
8) Κύπειιν πλνδεγώλ πξηλη Βνξείνπ Διιάδνο πάλσ από 2000cc 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH 
 
3.1 πλνιηθό κήθνο ηνπ αγώλα:  199.26 Υηιηόκεηξα. 
 
3.2 ύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ (Δ.Γ.) 34.2 Υηιηόκεηξα. 
 
3.3 Σύπνο νδνζηξώκαηνο ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο: Άζθαιηνο  
 
3.4 Αξηζκόο ηκεκάησλ δηαδξνκήο: O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζε 3 ηκήκαηα. 
 
 
 
APΘPO 4 – ΓΔΚΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 
 
4.1       

α.  Eπηηξεπηέο ηξνπνπνηήζεηο 
Eπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο θάησ απφ ην απηνθίλεην. 
Επί πιένλ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ  
πιαζηηθφ, κέηαιιν ή ζπλζεηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ακαμψκαηνο απφ ηε δηάβξσζε,  
ππφ ηνλ φξν φηη ε πνδηά απηή είλαη αθαηξεηή, αθνινπζεί αθξηβψο ηηο θακπχιεο ηνπ  
ακαμψκαηνο, δελ παξαβηάδεη θαλέλα άξζξν ηνπ δειηίνπ αλαγλψξηζεο θαη δελ έρεη θακία  
(αεξνδπλακηθή ή άιιε) ιεηηνπξγία εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ακαμψκαηνο. 
 
β.  Λαζπσηήξεο: 
 
O φξνο “ιαζπσηήξαο” επεμεγείηαη ζην Παξάξηεκα “J” (Άξζ. 252.7.7). 
 
γ.  Παξάζπξα (Άξζ. 253.11 ηνπ Παξαξηήκαηνο J): 
 

4.2 Aπηνθίλεηα Oκάδαο N 
4.3 Aπηνθίλεηα Oκάδαο A 
4.4 Aπηνθίλεηα Oκάδαο Ε 
4.5 Aπηνθίλεηα Oκάδαο R 
4.6 Απηνθίλεηα ηεο Καηεγνξίαο 4Υ4 (Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Εκπνξίνπ, SUV) 
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ΑΡΘΡΟ  5 - ΓHΛΩEI ΤΜΜΔΣΟΥΖ - EΓΓPAΦE 
 
Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο 

θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα: 
Πιαηεηά Δξγαηηθώλ θαηνηθηώλ Πηνιεκαΐδαο Σ.Κ 50200  Σει – Fax : 2463502087 
e- mail: alptolemaidas@hotmail.com 

 
Απηή ε δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία 
κέρξη ηελ :  Παξαζθεπή 5 - 06 - 2015 θαη ώξα 22:00 κκ. 
 

Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ ηεο: 13 – 06 – 2015 - 18:00κκ. 
 

Eαλ ε δήισζε απηή έρεη ζηαιεί κε fax ηόηε ε πξσηόηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ 
νξγαλσηή ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  6 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΑΦΑΛΗΖ 
 
6.1 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη σο εμήο : 150€ 
 
 
6.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ νιφθιεξν ην παξάβνιν 

ζπκκεηνρήο. 
 
6.3 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 ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ 

απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 
 
6.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή 

επζχλε πξνο ηξίηνπο. 
           H αζθάιηζε απηή ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παχεη δε λα ηζρχεη κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ηνλ αγψλα ή ηνπ  
          ηνπ απνθιεηζκνχ απφ απηφλ 
           
          Tα απηνθίλεηα ησλ service, 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 θαη θπθινθνξνχλ κε ηελ επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ 
ηνπο. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 - ΓIAΦHMIEI 
 

7.1 Σνπνζέηεζε ηαηληώλ 
          Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιχ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξκπξίδ  
          θαη, εθφζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο ηαηλίαο 

θάξδνπο 15 cm ην πνιχ ζην πίζσ παξάζπξν. 
 
 

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

 
 
 

mailto:alptolemaidas@hotmail.com
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7.3 Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε 

 
7.3.1  Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα απαηηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ επηπιένλ πξναηξεηηθή 

δηαθήκηζε. Εάλ έλαο ζπκκεηέρσλ αξλεζεί απηή ηε δηαθήκηζε, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο 

ηνπ δελ κπνξεί λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην. 
7.3.2 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 πξναηξεηηθή δηαθήµηζε ηνπ νξγαλσηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαζαξά ζηνλ 
πκπιεξσηηθφ Καλνληζµφ. 

7.3.3  Εάλ ε πξναηξεηηθή δηαθήµηζε αλαθνηλσζεί µε δειηίν πιεξνθνξηψλ θαη αληηβαίλεη µε ηε 

δηαθήµηζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, ν ζπκκεηέρσλ µπνξεί λα αξλεζεί απηή ηελ πξναηξεηηθή 
δηαθήµηζε ρσξίο λα πιεξψζεη επηπιένλ παξάβνιν. 

7.3.4 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνδέρνληαη ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ Οξγαλσηή ζα 

πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ λα θξαηήζνπλ θελό ηνλ ζρεηηθό ρώξν. 
          Ζ ζέζε ηεο πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο είλαη ζηα δύν κπξνζηηλά θηεξά.  
          Οη δηαζηάζεηο απηήο είλαη 25 εθ. Υ 15 εθ. πεξίπνπ. 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8  - ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
 
8.1         Έιεγρνο γηα ηα θξάλε, ηηο θόξκεο θαη ηα εθόδηα ησλ νδεγώλ 
                  O έιεγρνο απηφο ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο, ζηηο 13 Ιοσνίοσ 2015    
                  από 15:00 έως 18:00 μμ ζηην κενηρική πλαηεία ηοσ Πολύμσλοσ Καζηανιάς. 

8.1.1 Σα πιεξψκαηα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ φιν ηνλ ξνπρηζκφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ (θξάλε θαη 
HANS) πνπ ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Θα ειεγρζνχλ αλ 
είλαη ζχλλνκα κε ηελ εγθχθιην ηεο ΕΠΑ. 

         Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα, ζα ζπκκεηέρνπλ ζαλ ΕΕ θαη 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 (HANS)}. 

                    Όινη νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ φηη αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή εγθχθιην. 
    8.1.2  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 Έιεγρν Εμαθξίβσζεο θαη κπνξεί 
λα ειεγρζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

          8.1.3 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). 

 
8.2           Αξηζκνί ζπκκεηνρήο πόξηαο 

         Kάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δχν αξηζκνχο     

         ζπκκεηνρήο δηαζηάζεσλ 70εθ. Υ 20εθ. (ζε θάζε πφξηα, ην λνχκεξν πξέπεη λα  
         ηνπνζεηεζεί ζηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εκπξφο πφξηεο. Θα   
         εθνδηαζηεί επίζεο κε 2 αξηζκνχο δηαζηάζεσλ 25εθ. χςνο θαη 2.5 εθ. πάρνο ηνπ θάζε  

         αξηζκνχ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα πίζσ πιατλά παξάζπξα.  Οη αξηζκνί πξέπεη λα   
         βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ ζην απηνθίλεην ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.  
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   Σν επίζεην ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ, πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα δύν πίζσ   
πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. Καη από ηηο δύν πιεπξέο ην 
όλνκα  ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πξώην  θαη κεηά ηνπ ζπλνδεγνύ. 

Σα νλόκαηα ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη επθξηλώο γξακκέλα. 
-  πληζηάηαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επθξηλήο γξαθή , “HELVETICA”. Σν πξώην γξάκκα 

θεθαιαίν θαη ηα ππόινηπα κηθξά (πεδά). 

-  ε ιεπθό ρξώκα κε δηαθαλέο θόλην. 
-  Ύςνο γξακκάησλ 5cm θαη πάρνο από 0,7 έσο 1.5cm (ίδην ύςνο γξακκάησλ γηα ηνλ 

νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό) 
 

8.3 ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ 
8.3.1. Γηάξθεηα 
ΟΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΗ ΛΖΓΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ ΣΖ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ. 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΜΔ ΣΗ  
ΠΟΗΝΔ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΟ 8.3.4. 

 
8.3.2 Καλνληζκνί πνπ αθνξνύλ όια ηα πιεξώκαηα: 

8.3.2.1 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. 
8.3.2.2 Η ΕΠΑ θαη νη Οξγαλσηέο ζα επνπηεχνπλ κε εηδηθά ζπλεξγεία, ηε ζπκκφξθσζε 

ησλ αγσληδνκέλσλ κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

8.3.2.3  Η κέγηζηε ηαρχηεηα ζηηο Ε.Δ. είλαη 70 ρικ/ψξα, εθηφο αλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο 
νξίδνπλ κηθξφηεξν φξην ηαρχηεηαο. 

8.3.2.4  ηνπο αζθάιηηλνπο αγψλεο επηηξέπεηαη  ε νδήγεζε κε θνξά αληίζεηε απφ ηε 

θνξά ηνπ αγψλα. 
 
8.3.2.5 Απαγνξεύεηαη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθώλ ηνπ δξόκνπ κε 

ζπξέη ή άιιν κέζν . Ο  Οξγαλσηήο ζα αθαηξέζεη απηά ηα ζεκάδηα, πξηλ 
ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα 

              

8.3.2.6  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 8.3.4. 

 
   8.3.3.                 Απηνθίλεηα αλαγλσξίζεσλ θαη Πεξηνξηζκνί: 

8.3.3.1 ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΩΝΗΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 

8.3.3.2 Απηνθίλεηα ζπκβαηηθά ή ηχπνπ Jeep  έσο 2500cc, αηκνζθαηξηθά ή έσο 1600cc 
turbo. 

8.3.3.3 Σν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη κνλφρξσκν, ρσξίο δηαθεκίζεηο, ρσξίο 

απηνθφιιεηα θιπ. 
8.3.3.4 O θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 
8.3.3.5 Σν θηβψηην ηαρπηήησλ πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 

8.3.3.6 H εμάηκηζε πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά 
ηα επηηξεπφκελα φξηα ζνξχβνπ ηεο ρψξαο. 

8.3.3.7 Οη αλαξηήζεηο είλαη ειεχζεξεο. 

8.3.3.8  Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε παξφκνηα ρξψκαηα κε απηά ηνπ 
εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

8.3.3.9 Αγσληζηηθά εμαξηήκαηα (roll bar, πξφζζεηεο πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο, θιπ.) 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ. 
8.3.3.10 Σα κπάθεη θαζίζκαηα επηηξέπνληαη. 
8.3.3.11 Οη δάληεο είλαη ειεχζεξεο 

8.3.3.12 Σν πιήξσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα “ειαθξφ” ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο 
(ρσξίο θξάλε). 
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8.3.3.13 ηνπο αζθάιηηλνπο αγψλεο ηα ειαζηηθά είλαη ειεχζεξα, εθηφο απφ slick θαη 
ζηακπσηά. 

 

 
8.3.4. Πνηλέο 

ηνπο παξαβάηεο όισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, κεηά από θαηαγγειία από ηελ 

Οξγάλσζε, ηελ ΔΠΑ ή Αζηπλνκηθό όξγαλν, ζα επηβάιινληαη πνηλέο. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ησλ πνηλώλ ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςε ε ελ γέλεη αγσληζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξώκαηνο. Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνύλ είλαη : 
- Άξλεζε εθθίλεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, κε απόθαζε Αγσλνδηθώλ 

- Δπηβνιή αθαίξεζεο Γειηίνπ Αζιεηνύ από 4 έσο 12 κήλεο από ηελ ΔΠΑ 
- Παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ 

 
APΘPO 9  –  ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
 
9.1 Δελ 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 ΕΠΑ. 
 
9.2    Όηαλ έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε Ε.Δ. ην πιήξσκα πξέπεη λα θνξά αλαγλσξηζκέλα θξάλε, θαη 

φιν ηνλ απαηηνχκελν ξνπρηζκφ θαη εμνπιηζκφ αζθαιείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 
Παξάξηεκα L (ηεο FIA) Κεθάιαην ΙΙΙ - Εμνπιηζκφο νδεγψλ θαη λα έρεη δεκέλεο ηηο δψλεο 
αζθαιείαο  

 
9.3    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. 
 

9.4  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. 
 

9.5 ηελ εηδηθή  δηαδξνκή, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη θαη δεύηεξν αζζελνθόξν, 
ππξνζβεζηηθό θαη  γεξαλνθόξν όρεκα, θαζώο θαη νκάδα δηάζσζεο. 

 
9.6  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ησλ αγψλσλ Ράιιπ. 
 
 
ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
APΘPO 10 - ΔΚΚΗΝΖΖ 
 
10.1 Δπίζεκε ώξα 
           Επίζεκε ψξα ηνπ αγψλα ζεσξείηαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ “14844”. 
 
10.2  εηξά εθθίλεζεο 
           Η ζεηξά εθθίλεζεο αθνινπζεί ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγψλσλ ξάιιπ. 
 
10.3   Υξνλνκέηξεζε ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο 

Η ρξνλνκέηξεζε ησλ Ε.Δ. ζα γίλεηαη κε απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζην εθαηνζηό ηνπ 
δεπηεξνιέπηνπ. 
 

10.4    Άθημε απηνθηλήησλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο 
           Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ ΕΥ εθθίλεζεο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο    
           ζηις  10:50 πμ. 
 
 
 



                ΟΜΑΕ-ΕΠΑ            υμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Ράλλυ πριντ 

 

                                               
                                                                  10  

10.5  Δθθίλεζε Αγώλα 
           H εθθίλεζε ηνπ αγψλα ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηψλ ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2015  ζηην αθεηηρία 

ηοσ αγώνα ζηον Πολύμσλο Καζηανιάς  και ώρα 11:00 πμ. 
           Καζπζηέξεζε κεγαιχηεξε απφ 15 ιεπηά ζην πξψην ΕΥ (εθθίλεζε αγψλα) επηθέξεη ηνλ    
           απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. 
 
 
10.6  Σαρύηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζηελ Service Area” 
          H ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζηελ “Service Area” απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20   
          ρικ/ψξα θαη ζηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ ηα 5 ρικ/ψξα. 
 
10.7  Λαλζαζκέλε εθθίλεζε 

          Η 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 
          Επηπιένλ παξαβάζεηο:  ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθψλ 
          Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξχηεξεο θπξψζεηο απφ ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ 

απαξαίηεην. 
 
 
10.8 Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο 

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. Σν πιήξσκα ζα αλαθεξζεί ζηνπο Αγσλνδίθεο αζρέησο αλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ή φρη ε Ε.Δ. Μέγηζηνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο είλαη ηα 5 

ιεπηά. 
 

 
10.9   Αδπλακία εθθίλεζεο ζηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο 

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. 

 
 

10.10 Αθηλεηνπνίεζε απηνθηλήηνπ κεηαμύ ΔΥ – ΑΦΔΣΖΡΗΑ 
ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ  απηνθηλήηνπ κεηαμύ ΔΥ – Αθεηεξίαο ν κέγηζηνο 
ρξόλνο κέρξη ηε γξακκή ηεο Αθεηεξίαο είλαη ηα 5 ιεπηά. Ο θξηηήο ζα ηνπ γξάςεη ζην 

θαξλέ λέα ώξα εθθίλεζεο. Ζ πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί γηα θάζε ιεπηό πέξα από ηελ 
αξρηθά πξνβιεπόκελε ώξα εθθίλεζεο , είλαη 10’’ γηα θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ 
θαζπζηέξεζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 ιεπηώλ ζα ηίζεηαη εθηόο αγώλα θαη ζα 

κεηαθηλείηαη ζε ζέζε πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νκαιή ξνή ησλ ππνινίπσλ αγσληζηηθώλ 
απηνθηλήησλ. 

 

10.11 Μεηά ηελ έμνδν ηεο Service Area θαη ηα δηόδηα ηνπ Πνιύκπινπ ζα νξγαλσζεί 20 ιεπηή 
αλαζπγθξόηεζε. Θα ππάξρεη ΔΥ εηζόδνπ θαη ΔΥ εμόδνπ ηεο αλαζπγθξόηεζεο. 

          Καη κεηά ην ηέινο ηνπ 3
νπ

 ηκήκαηνο  όια ηα απηνθίλεηα ζα θαηεπζύλνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ 

park ferme κεηά ην stop ηνπ αγώλα. 
 
10.12 Αλαθνξά Αηπρήκαηνο 
          Αλ έλα πιήξσκα αλακεηρζεί ζε αηύρεκα όπνπ ηξαπκαηίζηεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν 

ζπγθεθξηκέλνο νδεγόο ή ν  ζπλνδεγόο πξέπεη λα παξακείλεη ζην ζεκείν ηνπ 
αηπρήκαηνο θαη λα ζηακαηήζεη ην επόκελν απηνθίλεην ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεη ην 
γεγνλόο ζηνλ επόκελν ελδηάκεζν. 

          Οη λόκνη πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε ζρέζε κε ηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα. 

          ε όια ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ζηακαηήζνπλ από απηή ηε δηαδηθαζία, ζα δνζεί ρξόλνο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 
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10.13      Πηλαθίδα SOS / ΟΚ 
10.13.1   Κάζε πιήξσκα πξέπεη λα έρεη κέζα ζην αγσληζηηθό έλα πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηόλη 
               δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 42 Υ 29 (Α3), πνπ από ηελ κία πιεπξά λα έρεη έλα θόθθηλν 

              “SOS” θαη από ηελ άιιε πιεπξά έλα πξάζηλν “OK” . Σν ζπγθεθξηκέλν έληππν ζα 
               δηαλέκεηαη από ηελ ΟΜΑΔ/ΔΠΑ κε ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ ησλ Αζιεηώλ. 

              10.13.2  ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο όπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή επέκβαζε, πξέπεη, όπνπ 
είλαη δπλαηόλ, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην θόθθηλν ζήκα “SOS” ζηα επόκελα απηνθίλεηα 

θαη ζε όπνην ειηθόπηεξν (αλ ππάξρεη) πξνζπαζεί λα βνεζήζεη. 
               10.13.3  Κάζε πιήξσκα πνπ ηνπ επηδεηθλύεηαη ην θόθθηλν SOS ή δεη έλα απηνθίλεην λα έρεη 

ππνζηεί ζνβαξό αηύρεκα όπνπ ηα δύν κέιε ηνπ πιεξώκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζην 

απηνθίλεην, αιιά δελ επηδεηθλύνπλ ην θόθθηλν SOS, ζα ζηακαηήζεη ακέζσο θαη 
ρσξίο εμαίξεζε γηα λα δώζεη βνήζεηα. Δπίζεο ζα ζηακαηήζνπλ όια ηα απηνθίλεηα 
πνπ αθνινπζνύλ. Σν δεύηεξν απηνθίλεην πνπ ζα θηάζεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο 

ζα πξνρσξήζεη γηα λα ελεκεξώζεη ηνλ ακέζσο επόκελν ελδηάκεζν θξηηή. Σα 
επόκελα απηνθίλεηα ζα αλνίμνπλ ηνλ δξόκν γηα λα πιεζηάζνπλ ηα απηνθίλεηα 
άκεζεο βνήζεηαο. 

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

   10.13.5 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ην απηνθίλεην πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζήκα ΟΚ 
κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνια νξαηό από ηνπο άιινπο αγσληδόκελνπο. 

   10.13.6 Σν road book πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζειίδα πνπ λα αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία 

αηπρήκαηνο. 
 
    10.13.7 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη από έλα αγώλα πξέπεη λα ελεκεξώζεη γηα απηή   

                 ηελ εγθαηάιεηςε ηνπο νξγαλσηέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, εθηόο από πεξηπηώζεηο 
                 αλσηέξαο βίαο. 

       Κάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο, ζα 

       αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο. 
 
10.14       Λήμε ηειηθνύ Parc Fermé (κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό) 
                 
                 Σν ηειηθφ Parc Fermé ζα ιήγεη 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. 
 
10.16       Σειηθόο ηερληθόο έιεγρνο 
                Ο Τελικός ηετνικός έλεγτος θα γίνει ζηο  Parc Ferme  μεηά ηο 3 ημήμα ηοσ αγώνα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ   11 - ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
                 Εάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή ηεο Ε.Δ., νη Αγσλνδίθεο  
                 κπνξνχλ λα δψζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζηεθε  ηνλ ρξφλν πνπ ζεσξνχλ σο πην 

                 δίθαην. 
                 Μνιαηαχηα, θάζε πιήξσκα ππεχζπλν ή ζπλππεχζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο Ε.Δ. ζε θακηά  
                 πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί απφ απηφ ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθφ     

                  ρξφλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. 
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ΑΡΘΡΟ  12 - ENTAEI KAI EΦEEI 
 
 
12.1   ηνπο αγψλεο ην παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζην ηζφπνζν ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο.  
 
12.2   Aλ ε έλζηαζε απαηηεί ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε δηαθφξσλ ηκεκάησλ           
          ελφο απηνθηλήηνπ ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή     
          εγθχθιην ηεο ΕΠΑ ή ην νξηζζέλ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο πνζφλ (βιέπε εγθχθιην 3/2015). 
 
12.3 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 3/2015). 

 
12.4 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 3/2015). 

 
12.5 ηνπο αγψλεο ην παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη ζην ηξηπιάζην ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο. 
 
 
 
APΘPO 13 - KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
 
13.1 Σν απνηέιεζκα γηα θάζε αγσληδφκελν δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ ησλ ηξηψλ 

ηκεκάησλ δηαδξνκήο. Γηα λα ζεσξεζεί φηη ηεξκάηηζε έλαο αγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσηηθφο ν 
ηεξκαηηζκφο ηνπ ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο. 

          ηελ πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη νδεγνί ηζνβαζκήζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγψλα ηφηε ε 
ηζνβαζκία ιχλεηαη ππέξ απηνχ πνπ ζην πξψην ηκήκα δηαδξνκήο  έθαλε θαιχηεξν ρξφλν. Εάλ ε 
ηζνβαζκία δελ ιπζεί ηφηε νη ηζνβαζκνχληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν 
επφκελνο παίξλεη ηε κεζεπφκελε. 

          ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη θαηαηάμεηο  ζα αλαθνηλσζνχλ κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ πνπ 
ζα επηηχρεη θάζε αγσληδφκελνο ζηα 3  ηκήκαηα δηαδξνκήο, καδί κε ηηο πνηλέο πνπ ηπρφλ έρεη. 

 
13.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ θαηαηάμεσλ (κεηά ην 3

ν
 ηκήκα δηαδξνκήο), νξηζηηθνπνηνχληαη ½ 

ψξα κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο. 
 
13.3 Η ανακοίνωζη ηων αποηελεζμάηων θα γίνει ζηις : 14 – 6 – 2015 , ζηην γραμμαηεία ηοσ 

αγώνα , μεηά ηο πέρας ηοσ ηελικού ηετνικού έλεγτοσ. 
 
 
 
APΘPO 14 - ΒΡΑΒΔΗΑ-ΚΤΠΔΛΛΑ 
 
           Tα έπαζια πνπ ζα απνλέκνληαη είλαη ηα εμήο: 
 
14.1      ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θαηεγνξίαο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια  
             εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. 
 
14.2      Δάλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη ζηνπο 2 πξώηνπο ληθεηέο. 
 
14.3      Δάλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη κόλν ζηνλ πξώην ληθεηή. 
      
14.4      Δάλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα δελ απνλέκνληαη θύπειια. 
 
14.5      ηνπο 3 πξώηνπο γεληθήο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια. 
 
14.6      ηνπο 3 πξώηνπο γεληθήο ζηελ F2 απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια. 
      
14.7      Οη 3 πξώηνη ηνπηθνί απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια. 
 
14.8      Οη 3 πξώηεο γπλαηθείεο ζπκκεηνρέο γεληθήο θαηάηαμεο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια. 
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ΑΡΘΡΟ  15 - AΠONOMH 
 
H απνλνκή ησλ Επάζισλ ζα γίλεη στις: 
 
14 Ιοσνίοσ 2015, ζηην κενηρική πλαηεία ηοσ Πολύμσλοσ Καζηανιάς  μια ώρα μεηά ηο πέρας ηοσ 
ηελικού ηετνικού έλεγτοσ. 

 


