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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα      15.06.15 
 
Λήμε Δγγξαθώλ: Παξαζθεπή  26.06.15  ώξα  22.00  
 
Γηνηθεηηθόο & Σερληθόο Έιεγρνο:            άββαην      04.07.15 ώξα  08.00 – 10.30 
 
Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ:           άββαην      04.07.15 ώξα  11.00 
 
Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ: άββαην    04.07.15 ώξα  10.45 
ζην ρώξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ 
 

Έλαξμε Υξνλνκεηξεκέλσλ Γνθηκώλ: άββαην   04.07.15 ώξα  11.30 
 
Δθθίλεζε Αγώλα:                                          Κπξηαθή     05.07.15 ώξα 11.30 
 
Σειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο:             Κπξηαθή     05.07.15  κεηά ηε ιήμε ηνπ 2νπ  ζθέινπ  

 
 

Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ:      Κπξηαθή     05.07.15   30΄κεηα ην πέξαο ηνπ Β΄ ζθέινπο    
                                                                                                      ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα 
 
Απνλνκή Δπάζισλ:                         Κπξηαθή    05.07.15  κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα 
ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Πνιύκπινπ 

 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ 
 
Η Γξακκαηεία θαη ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγνύλ: 
 
Α) κέρξη ηελ Παξαζθεπή 03.07.15 ζηα γξαθεία ηνπ Σ.Μ.Α.Κ., Μαθξπγηάλλε θαη Θ.Μηιεζίνπ, Κνδάλε,  
ηει. 2461036742, 6972051167 - email info@smakracing.gr - http://kastaniahillclimb.gr 
 
Β) ην άββαην 04.07.15& ηελ Κπξηαθή 05.07.15 ζην ρώξν ηεο αθεηεξίαο 
 
Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ 
ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ. 
 

 

 
 

ΔΠΗΖΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ 
 
Ο Δπίζεκνο Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο αλάβαζεο. 

 
Ζ ΟΜΑΔ, ε ΔΠΑ, ηα Αζιεηηθά σκαηεία Α.Λ.ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ θαη .Μ.Α.ΚΟΕΑΝΖ, ε Οξγαλσηηθή 
Δπηηξνπή θαζώο θαη νη Οδεγνί ηνπ αγώλα δελ θέξνπλ θακία επζύλε έλαληη ηξίησλ γηα ηπρόλ αηύρεκα 
πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ ή ηνπ αγώλα. 
 

Ζ αζηηθή επζύλε βαξύλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο 
θηλδύλσλ από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

mailto:info@smakracing.gr
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ΑΡΘΡΟ 1   ΟΡΓΑΝΩΖ 
 

Τα Αζιεηηθά Σσκαηεία Α.Λ.ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ θαη .Μ.Α.ΚΟΕΑΝΖ, κεηά από έγθξηζε ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ, 
νξγαλώλεη ηνλ 4

ν
 Αγώλα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Αλαβάζεσλ 2015 πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 4 & 5 Ηνπιίνπ 

2015 ζηνλ Πνιύκπιν Κνδάλεο.  
 
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
- Τνπ Γηεζλνύο Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΓΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
- Τνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
- Τεο Πξνθήξπμεο πξσηαζιεκάησλ ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο 
- Τνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Αλαβάζεσλ 2015 
- Τνπ παξόληνο Σπκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 
θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

 

 
1.1 ΚΑΘΟΡΗΜΟ 
 
Ολνκαζία:      1

ε
 Αλάβαζε Καζηαληάο 

Οξγαλσηέο:     Α.Λ.ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ  &  .Μ.Α.ΚΟΕΑΝΖ 

Γηεύζπλζε Γξακκαηείαο:  Μαθξπγηάλλε θαη Θ.Μηιεζίνπ, Κνδάλε 

 
1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο  Λίηζηνο Γεκήηξηνο  
 
Μέιε      Καιηαληώηεο Δπάγγεινο   

Υαηδεαπνζηόινπ Παλαγηώηεο 
       
      
1.3 ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
Παξαηεξεηήο/Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ  Αζαλαζίνπ Σάζνο 
 
Aγσλνδίθεο    Κέπεηδεο Γηάλλεο 
     Μσξίο Ραθαήι 

 

Αιπηάξρεο:       Υησηίδεο  Γεκήηξηνο   
 
Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα:    Σόγεινπ Μαξία 
 
Τπεύζπλνο Αζθαιείαο:    Υαηδεαπνζηόινπ Παλαγηώηεο 
 
Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο:   Σζηθίλαο Γηάλλεο 
 
Tερληθόο Έθνξνο:     Αδαιόγινπ Γεκήηξηνο  
 
Τπεύζπλνο ρώξνπ PITS :    Μαθξήο Παλαγηώηεο  
 
Τπεύζπλνο Γηαηξόο :     Βξέθαο Γεκήηξηνο 
 
ρεζεηο κε Αγσληδνκέλνπο:    Παξραξίδεο Μαλώιεο 
 
Έθνξνο Απνηειεζκάησλ:    INFOMEGA 
 
Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ :    Παιάηνο Απόζηνινο  
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ΑΡΘΡΟ 2    ΓΔΝΗΚΑ 
 
Ο Αγώλαο πεξηιακβάλεηαη ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ 2015 θαη  είλαη ν 4νο αγώλαο ηνπ 
πξνθεξπρζέληνο Πξσηαζιήκαηνο Αλαβάζεσλ θαη ζην Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθώλ Απηνθίλεησλ. 

ΑΡΘΡΟ 3   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 
H Αλάβαζε ζα γίλεη ζε δηαδξνκή πεξίπνπ 5.000 κέηξσλ ηελ νπνία νη αγσληδόκελνη ζα αλέβνπλ δύν θνξέο θαη 
γηα ηελ θαηάηαμε ζα ιακβάλεηαη ππόςε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ ηεο. 
  
APΘPO 4   AYTOKINHTA ΓEKTA 
 
4.1 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓAK. 
 
4.2 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ Δ, ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο.  
 
4.3 Απηνθίλεηα νπνηαζδήπνηε νκάδαο πνπ έρεη πξνηαζεί θαη εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ, (π.ρ. Δληαίν θιπ). 
 
4.4 Ιζηνξηθά Απηνθίλεηα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Κ 
 
4.5 Τα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON  
 
Τα απηνθίλεηα ησλ παξαθάησ νκάδσλ Ν,A,Δ,Ιζηνξηθά ζα ρσξηζζνύλ ζε θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 
4.6 Κιάζεηο 
4.6.1 Τα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 
N 1 θιάζε : έσο 1400 cc 
N 2 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 cc 
N 3 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο  2000 cc 
N 4 θιάζε : πάλσ από 2000 cc 
 
4.6.2    Τα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο A ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 
A 5 θιάζε:  έσο 1400 cc 
A 6 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 cc θαη R2 
A 7 θιάζε :   πάλσ από 1600 έσο 2000 cc θαη R3  
A 8 θιάζε :   πάλσ από 2000 cc θαη A7 kitcar θαη R4 θαη R5 θαη RGT θαη S2000 θαη  WRC 
 
4.6.3 Tα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο ΔE ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 
EE   9 θιάζε :  έσο 1400 cc 
EE 10 θιάζε :  πάλσ από 1400 έσο 1600 cc 
EE 11 θιάζε :  πάλσ από 1600 έσο 2000 cc 
EE 12 θιάζε :  πάλσ από 2000 ccδηθίλεηα 
 
Τα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη  θαη  βαζκνινγνύληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. 
ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1) 
 
4.6.4 Τα  απηνθίλεηα ησλ Ιζηνξηθώλ ππνδηαηξνύληαη ζε 5θαηεγνξίεο: 
Έσο 1150cc  (1/Β1, 1/Β2, 2/C0, 3/D0, 4/E1, 4/E5,) 
Έσο 1300cc  (1/B2, 2/C1, 3/D1, 4/E1) 
Από 1300 έσο 1600 cc (1/B3, 2/C2, 3/D2, 4/E2, 4/E5) 
Από 1600 έσο 2000 cc  (1/B4, 2/C3, 3/D3, 4/E3) 
Πάλσ από 2000 cc    (1/B5, 2/C4, 2/C5, 3/D4, 4/E4, 4/E6, 4/Δ7, 4/Δ8) 

 
4.6.5    Τα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON ππνδηαηξνύληαη ζε 3 θιάζεηο: 
Κιάζε FSA (Αηκνζθαηξηθά, Γηθίλεηα ή Τεηξαθίλεηα Παξαγσγήο) 
Κιάζε FST  (Turbo, Τεηξαθίλεηα Παξαγσγήο) 
Κιάζε FST2(Turbo, Γηθίλεηα Παξαγσγήο) 
Κιάζε FSR Αγσληζηηθά (Αηκνζθαηξηθά ή turbo, Γηθίλεηα ή Τεηξαθίλεηα Αγσληζηηθά) 
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ΑΡΘΡΟ 5  ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
5.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή αγσληδνκέλνπ. 
 
5.2 Σηνπο αγώλεο Αλαβάζεσλ έλαο αγσληδόκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε δηαθνξεηηθό απηνθίλεην ζε 
δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θιάζεηο.  
 
5.3 Τν ληνπκπιάξηζκα απηνθηλήηνπ απαγνξεύεηαη.  
 
5.4 Έλαο αγσληδόκελνο πνπ ζην πξώην ζθέινο ηνπ αγώλα δελ ηεξκάηηζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζην 
δεύηεξν ζθέινο, εθόζνλ ην απηνθίλεην ειεγρζεί από ηνλ ηερληθό έθνξν θαη βξεζεί αζθαιέο. Σηελ πεξίπησζε 
απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδόκελνο ηξέρεη εθηόο ζπλαγσληζκνύ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα 
ηνπ αγώλα. 

ΑΡΘΡΟ 6   ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΔΓΓΡΑΦΔ 
 
Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηελ Αλάβαζε πξέπεη  λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη 
ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα κέρξη ηελ Παξαζθεπή 26.06.15 θαη ώξα 22.00. 
 
Η ηνπνζέηεζε ησλ απηνθηλήησλ ζηα pits ζα γίλεη  θαηά θαηεγνξία, κε πξώηε ηελ θαηεγνξία πνπ ζα μεθηλάεη 
πξώηε. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπκε νκάδα service ε νπνία ππνζηεξίδεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα 
δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν ηεο θαηεγνξίαο πνπ μεθηλάεη πξώηε. 
Κάζε αγσληδόκελνο πνπ επηζπκεί λα έρεη θνηλό service κε άιινλ αγσληδόκελν, ππνρξενύηαη λα ην δειώλεη ζηελ 
δήισζε ζπκκεηνρήο 

ΑΡΘΡΟ 7   ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΑΦΑΛΗΖ 
 

7.1 Τα παξάβνια ζπκκεηνρήο βάζεη ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ. θαζνξίδνληαη σο εμήο:  
γηα απηνθίλεηα κέρξη 1.600 cc ζηα 200 €  
γηα απηνθίλεηα άλσ ησλ 1.600 cc ζηα 220 €. 
 
7.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ηνλ αξηζκό 
αγσληζηηθήο αδείαο, ηνλ αξηζκό δηπιώκαηνο θαη ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (πηλαθίδεο ηνπ 
Υπνπξγείνπ ή αγσληζηηθέο ή Ιζηνξηθέο). Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΖΡΑ νη πηλαθίδεο ΓΟΚ θαη Μ. 

 
7.3  Σην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ θαιύπηεη αζηηθή επζύλε 
πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξόγξακκα 
θαη ηνπ αγώλα, από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζήο ηνπ θαη παύεη λα ηζρύεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. 

 
7.4 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 
α. Eάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή θαη  
β. Eάλ ν αγώλαο καηαησζεί ή αλαβιεζεί 
 
ΑΡΘΡΟ 8  ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ / ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ / ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ / ΓΟΚΗΜΔ ΑΓΩΝΑ 
 
εηξά εθθίλεζεο 
H ζεηξά εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ ζα θαζνξίδεηαη σο εμήο:  
νκάδα Ν (Ν1-ΔΝ1,Ν2-ΔΝ2,Ν3-ΔΝ3,Ν4-ΔΝ4)  
νκάδα Α (Α5-ΔΑ5,Α6-ΔΑ6,Α7-ΔΑ7,Α8-ΔΑ8)  
νκάδα ΔΔ (ΔΔ9, ΔΔ10, ΔΔ11, ΔΔ12)  
θαηεγνξία Ιζηνξηθώλ 
θαηεγνξία FORMULA SALOOΝ 
 
8.1 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ-ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
Όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Γ.Κ. Αλαβάζεσλ 2015 
Απαγνξεύεηαη όηαλ ηα αγσληζηηθά απηνθίλεηα επηζηξέθνπλ από ην parc fermé ηνπ ηεξκαηηζκνύ πξνο 
ηα pits, (αγώλαο θαη δνθηκέο) λα επηβαίλνπλ άιια άηνκα εθηόο από ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγώλα 
νδεγό επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα. 
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8.2  Έιεγρνο εμαθξίβσζεο 
Ο έιεγρνο εμαθξίβσζεο ζα γίλεη ην άββαην 04.07.15, ώξα  08:00 – 10:30 ζηα pits ζηνλ Πνιύκπιν Κνδάλεο. 
 
8.3  Γνθηκέο 
 
8.3.1 AΠAΓOPEYETAI θάζε δνθηκή ή αλαγλώξηζε ζηηο δηαδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηάζιεκα 
Αλαβάζεσλ, νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα κε απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη Rollbar, Rollcage, θαζίζκαηα κπάθεη, 
αγσληζηηθή εμάηκηζε, δώλεο 4 ή 6 ζεκείσλ ή αγσληζηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε. 
8.3.2 Αλαγλσξίζεηο κε νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην ζε ξπζκνύο αγώλα απαγνξεύνληαη. 
8.3.3 Απαγνξεύνληαη νη αλαγλσξίζεηο ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ αγώλα από ηηο 08:00 έσο ηελ 
ιήμε ησλ δνθηκώλ θαη ηνπ αγώλα. 
O νδεγόο πνπ ζα παξαβεί ηα παξαπάλσ ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. 
Οη νξγαλσηέο ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ. 
8.3.4 Σηελ ίδηαδηαδξνκή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγώλα ζα γίλνπλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα θαη ώξα 11.30 νη 
δνθηκέο.  
Θα γίλνληαη ηξεηο (3) ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη δνθηκέο ζα γίλνπλ θαηά ην 
δπλαηόλ θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε απηέο ηνπ αγώλα.  
Οη εθθηλήζεηο θαη ζηα 3 ζθέιε ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. 
Τα απνηειέζκαηα θαη από ηηο 3 ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο ζα αλαθνηλώλνληαη άκεζα ζηνπο αγσληδόκελνπο.  
8.3.5 Οδεγόο πνπ δελ ζα ιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο δνθηκέο απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα.  
Δάλ έλαο αγσληδόκελνο γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί, δελ κπόξεζε λα θάλεη 
ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο ή εθθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηε δνθηκή, ηόηε, κε απόθαζε ησλ 
αγσλνδηθώλ, ζα εμεηαζζεί αλ ζα εθθηλήζεη ηνλ αγώλα. 
8.3.6 Μόλν ιόγσ αλσηέξαο βίαο θαη κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ θαη εηζήγεζε ηνπ Τερληθνύ Δθόξνπ, 
επηηξέπεηαη ζηνλ νδεγό λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δνθηκέο άιιν απηνθίλεην από απηό πνπ έρεη δειώζεη εγγξάθσο 
ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Σην απηνθίλεην απηό, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αλάινγα κέηξα αζθαιείαο θαη πνπ 
ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηηο δνθηκέο, ζα δνζεί ηδηαίηεξνο αξηζκόο ζπκκεηνρήο θαη ν ρξόλνο ηνπ δελ 
ζα αλαθνηλσζεί. 
8.3.7 Σηηο δνθηκέο ηζρύνπλ όια όζα ηζρύνπλ θαη ζηνλ αγώλα. 
 
8.4   ΑΓΩΝΑ 
 
8.4.1 Ζ εθθίλεζε ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ ζα δνζεί ηελ Κπξηαθή 05.07.15 ζηηο 11.30. 
8.4.2 Γελ επηηξέπεηαη ε δηνξγάλσζε WARM UP αλεμάξηεηα αλ έρνπλ αιιάμεη ή όρη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 
από ηηο δνθηκέο ηνπ αββάηνπ. 
8.4.3 Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα πξνζέξκαλζε ζηνλ ρώξν ησλ PITS. Τν όξην ηαρύηεηαο εληόο ησλ 
pits θαζνξίδεηαη ζηα 30 ρικ. Η παξαθνινύζεζε ηεο ηαρύηεηαο ζα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν θξηηή. 
Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζα επηθέξεη πνηλή 10’’ γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη εθηόο αγώλα ζηελ 
δεύηεξε.  
8.4.4 Ο ρξόλνο κεηαμύ ησλ εθθηλήζεσλ ησλ  απηνθηλήησλ, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από 30΄΄ 
8.4.5 Μόιηο ν αγσληδόκελνο θιεζεί λα πξνζέιζεη ζηελ Αθεηεξία πξέπεη λα βάιεη εκπξόο ηε κεραλή κε ηε κίδα, 
παξνπζία θξηηή. Σηε γξακκή εθθίλεζεο ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη αθίλεηα κε αλακκέλε ηε κεραλή θαη λα 
επηβαίλεη ζε απηά κόλνλ ν νδεγόο. H εθθίλεζε ζα δνζεί κε ηε ζεκαία ηνπ Αθέηε. 
8.4.6 Τν απηνθίλεην ζεσξείηαη όηη μεθίλεζε από ηε ζηηγκή πνπ νη ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα ρξνλνκέηξεζεο 
από ην απηνθίλεην. 
H ρξνλνκέηξεζε ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνηείλεη 
ε Ο.Μ.Α.Δ. 
8.4.7 Γελ δίλεηαη δεύηεξε εθθίλεζε παξά κόλν εθόζνλ νη Αγσλνδίθεο θξίλνπλ όηη ηνύην είλαη αλαγθαίν. 
8.4.8 Σηελ πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην, ελώ βξίζθεηαη ζηε γξακκή αθεηεξίαο θαη κεηά ηελ πηώζε ηεο 
ζεκαίαο εθθίλεζεο θαη πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ ρξνλνκέηξεζεο, δελ μεθηλήζεη ιόγσ βιάβεο, ν 
αγσληδόκελνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 2 ιεπηά γηα λα πξνζπαζήζεη λα ηελ επηζθεπάζεη. Αλ ζην δηάζηεκα απηό ην 
απηνθίλεην δελ επηζθεπαζζεί ηόηε ζα απνρσξήζεη από ηε γξακκή εθθίλεζεο θαη ζα δνζεί εθθίλεζε ζηα επόκελα 
απηνθίλεηα, ην δε απηνθίλεην πνπ παξνπζίαζε ηε βιάβε έρεη δηθαίσκα λα εκθαληζηεί γηα εθθίλεζε ην αξγόηεξν 
10 ιεπηά κεηά ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 10 ιέπηνπ 
απνθιείεηαη. 
8.4.9 Δάλ έλαο αγσληδόκελνο θιεζεί θαη δελ παξνπζηαζζεί ζηνλ ρώξν ηεο αθεηεξίαο ζηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα 
μεθηλήζεη θαζπζηεξεκέλα, εθόζνλ παξνπζηαζζεί ζηελ εθθίλεζε ην αξγόηεξν εληόο 3ιέπηνπ από ηελ αξρηθά 
πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ θαη αηηηνινγήζεη ζηνπο αγσλνδίθεο ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζήο ηνπ, 
δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη. 
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8.4.10 Όηαλ ζηελ αλάβαζε ζπκκεηέρνπλ πάλσ από 60 απηνθίλεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ ζθέινπο 
ηνπ αγώλα, θαη αθνύ έρνπλ αγσληζζεί  πεξίπνπ ην 50% ησλ αγσληδνκέλσλ, θαη πάλησο λα έρεη 
ζπκπιεξσζεί ε Οκάδα, ζα ζηακαηά ε δηαδηθαζία ηνπ αγώλα θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ηεξκάηηζαλ ζην 1ν 
ζθέινο ζα επηζηξέθνπλ ζηνλ ρώξν ησλ pits ζπλνδεία απηνθηλήηνπ ηεο νξγάλσζεο  πξνθεηκέλνπ λα 
εηνηκαζζνύλ γηα ην 2ν ζθέινο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ησλ απηνθηλήησλ, ν 
αγώλαο ζα ζπλερηζζεί κε ηα ππόινηπα απηνθίλεηα. 
8.4.11 Ο Αιπηάξρεο ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία εθθηλήζεσλ ρσξίο δηαθνπή, ζε ζπλελλόεζε 
κε ηνπο Αγσλνδίθεο, αλ αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ή θαζπζηεξήζεηο από βιάβεο / εμόδνπο θιπ ζα 
επεξεάζνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.  
 
8.5 Σειηθόο ηερληθόο έιεγρνο 
 
Σηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κεηαμύ ηνπ 
πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, νη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 
ζην ζπλεξγείν Αθνί Παπαλησλίνπ ζηελ Κνδάλε. 
O αγσληδόκελνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη ησλ επηζήκσλ δνθηκώλ νθείιεη λα θέξεη πάλσ  ζην 
απηνθίλεηό ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ πίζσ πηλαθίδα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (Υπνπξγείνπ, ή αγσληζηηθέο ή 
Ιζηνξηθέο). 

ΑΡΘΡΟ 9   ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΦΔΔΗ 
 
9.1 Τν παξάβνιν έλζηαζεο ηζνύηαη κε ην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε 
έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 
9.2 Τν παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 
10/1015 ηεο OMAE – ΔΠΑ. 
 
9.3 Τν παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη κε ην ηξηπιάζην ηνπ παξαβόινπ. 

ΑΡΘΡΟ 10   ΚΑΣΑΣΑΞΔΗ – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
 
10.1  Τν απνηέιεζκα δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ. Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε 
έλαο δηαγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσηηθόο ν ηεξκαηηζκόο θαη ζηα δύν ζθέιε. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδεγνί ηζνβαζκήζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα ηόηε ε ηζνβαζκία ιύλεηαη 
ππέξ ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ ζην πξώην ζθέινο έθαλε θαιύηεξν ρξόλν. Δάλ ε ηζνβαζκία δελ ιπζεί ηόηε νη 
ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επόκελνο παίξλεη ηε κεζεπόκελε. 
 
10.2 Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε νκάδα  
 
10.3 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ: Κπξηαθή 5 Ηνπιίνπ 2015  (30΄ ιεπηά κεηά ην πέξαο ηνπ β΄ ζθέινπο) 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζηνλ ηεξκαηηζκό. 
 
10.4  Τα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο (ζηνηέινο ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο, νξηζηηθνπνηνύληαη 
30 ιεπηά κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπο). 

ΑΡΘΡΟ 11  ΔΠΑΘΛΑ 
Όπσο νξίδεηαη από ην Γεληθό Καλνληζκό Αλαβάζεσλ ηνπ 2015. 
H Αλαθνίλσζε Νηθεηώλ θαη ε Απνλνκή Δπάζισλ κε βάζε ηε Γεληθή Καηάηαμε αλεμαξηήησο νκάδαο 
απαγνξεύεηαη. 
 
ΑΡΘΡΟ 12  ΑΠΟΝΟΜΖ  
Η απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 5 Ινπιίνπ 2015 κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα  ζηελ θεληξηθή πιαηεία 
ηνπ Πνιύκπινπ Κνδάλεο.  
Δάλ νη ληθεηέο δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε 
βξαβείνπ. 


