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                                 ΠPOΓPAMMA 
 
 

 

 
 
 
 

 Ηκεξνκελία Ώξα Τόπνο 

Έλαξμε Δγγξαθώλ Σπκκεηνρήο Γεπηέξα       16.08.16 10:00 πκ 

Γξαθεία Α.Λ.Πηνιεκαηδαο 

Πιαηεία Δξγαηηθώλ 
Καηνηθηώλ Σηξαηνπέδνπ 

Λήμε Δγγξάθσλ Σπκκεηνρήο Παξαζθεπή  02.09.16 22:00 κκ 

Γξαθεία Α.Λ.Πηνιεκαηδαο 

Πιαηεία Δξγαηηθώλ 
Καηνηθηώλ Σηξαηνπέδνπ 

Γηαλνκή  εληύπσλ θαη αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
Σάββαην      10.09 .16 
 

08:30 – 10:30 Γξακκαηεία  πξηλ  ηα pits 

Γηνηθεηηθόο & Αξρηθόο Τερληθόο Έιεγρνο 
Σάββαην      10.09 .16 
 

08:30 – 10:30 Γξακκαηεία  πξηλ ηα pits 

Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ Σάββαην       10.09 .16 11.00 πκ Γξακκαηεία  πξηλ  ηα pits 

Υπνρξεσηηθή ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ Σάββαην       10.09 .16 10.45 πκ Γξακκαηεία  πξηλ  ηα pits 

Κιείζηκν δξόκνπ 

Σάββαην  10.09 .16 10:30 πκ 
Γηαζηαύξσζε Αλαξξάρεο 

Βιάζηεο 

Κπξηαθή   11.09.16 10:00 πκ 
Γηαζηαύξσζε Αλαξξάρεο 

Βιάζηεο 

1ε Σπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ Σάββαην  10.09 .16 10:45 πκ Γξακκαηεία  πξηλ  ηα pits 

Φξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο Σάββαην  10.09 .16 11:30 πκ Αυετηρία Ανάβασης 

Δθθίλεζε αγώλα Κπξηαθή   11.09.16 11:00 κκ Αυετηρία Ανάβασης 

Τειηθόο Τερληθόο Έιεγρνο Κπξηαθή   11.09.16 
Μεηά ην πέξαο 

ηνπ αγώλα 
       Σην Parc Ferme 

Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ Κπξηαθή   11.09.16 
30΄ κεηά  πέξαο 

ηνπ αγώλα 
Γξακκαηεία ηνπ αγώλα. 

Απνλνκή Δπάζισλ Κπξηαθή   11.09.16 
1΄ κεηά ηελ  

δεκνζίεπζε ησλ 
απνηειεζκάησλ 

Κεληξηθή Πιαηεηά Βιάζηεο 
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                                   ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ – ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
Η Γξακκαηεία θαη ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγνύλ: 
 
Μέρξη ηελ Παξαζθεπή 09.09.16 ζηα γξαθεία ηεο Απηνθηλεηηζηηθήο Λέζρεο Πηνιεκαΐδαο, Πιαηεία Δξγαηηθώλ 
Καηνηθηώλ Σηξαηνπέδνπ  ηει - fax. 2463502087 – 6973 438 365 e-mail: alptolemaidas@hotmail.com  
 
Τν άββαην 10 .09.16 & ηελ Κπξηαθή 11 .09 .16 ζην ρώξν πξηλ ηα pits. 
 
Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ 
ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ. 
Τειέθσλα επηθνηλσλίαο - fax  2463502087 –  6973 438 365. 
 

 

 
 

ΔΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 
 
1) άββαην 10 – 09 - 16  ζην ρώξν ηεο γξακκαηείαο. 

 
2) Κπξηαθή  11 – 09 - 16 ζην ρώξν ηεο γξακκαηείαο. 

 
 

                                                                      ΓΡΑΦΔΙΟ TYΠOY 
Σν γξαθείν ηύπνπ ζα ιεηηνύξγεη θαζεκεξηλά από ηηο 1 – 7 – 2016 από ηηο 19:00 έωο ηηο 22:00 
ζηα γξαθεία ηεο Απηνθηλεηηζηηθήο Λέζρεο Πηνιεκαΐδαο. Σα επίζεκα δειηία ηύπνπ ηνπ αγώλα 
ζα δεκνζηεύνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιόγνπ : www.alp.com.gr 
 

 

 
APΘPO 1 – OPΓANΩH 
1.1  ΚΑΘOPIMO 

 
 Η Α.Λ.ΠΣΟΛΔΜΑΙΓΑ κεηά από έγθξηζε ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ, νξγαλώλεη ηελ 4

ε 
ΑΝΑΒΑΗ ΣΟ ΚΤΠΔΛΛΟ 

Β.ΔΛΛΑΓΟ ε όπνηα ζα είλαη ζηελ ΒΛΑΣΗ ΠΣΟΛΔΜΑΙΓΑ ζηηο 10 & 11 επηεκβξίνπ 2016.  
 
O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
 
α. Τνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
β. Τεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο 
γ. Τνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
δ. Τνπ Σπκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ ηνπ Οξγαλσηή (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ) θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηνπ. 
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1.2      OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 

 
           Πξόεδξνο Οξγαλωηηθήο              Υαηδεαπνζηόινπ Παλαγηώηεο  

      
     Μέιε                Πνιπρξνλίδεο Νηθόιανο  
                                                                  Νίθθνπ Δπάγγεινο  
                                                                   

              
                                                                                             
1.1 ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
Παξαηεξεηήο/ Πξόεδξνο Αγωλνδηθώλ: Μωξίο Ραθαήι  
 
 
Αγωλνδίθεο: Ληαθόο Ιωάλλεο – Γεωξγαθάο Βαζίιεο  
              
 
    

Αιπηάξρεο :   Καξθάλεο Αλαζηάζηνο    
 
Βνεζόο Αιπηάξρε: Υαηδεαπνζηόινπ Παλαγηώηεο 
 
Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα : Υαηδεαλαζηαζίνπ Ιωάλλεο -  Νίθθνπ Δπάγγεινο  
 
Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο: Σζηθίλαο Ιωάλλεο 
 
Tερληθνί Έθνξνη : Πνιπρξνλίδεο Νηθόιανο – Απνζηνιίδεο Γεκήηξηνο  
 
Τπεύζπλνο ρώξνπ PITS : Απνζηνιίδεο Αλέζηεο 
 
Τπεύζπλνο Γηαηξόο : Σξηαληαθπιιίδνπ Κπξηαθή 
 
Τπεύζπλνο Parc Fermé: Πξάππαο Υαξίιανο 
 
Έθνξνο Απνηειεζκάηωλ: INFOMEGA 
 
Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ :  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2    ΓΔΝΙΚΑ 
  Ο Αγώλαο πεξηιακβάλεηαη ζην Κύπειιν Αλαβάζεωλ Βνξείνπ Διιάδνο 2016 θαη  είλαη ν 4νο αγώλαο ηνπ 
πξνθεξπρζέληνο Κππέιινπ Αλαβάζεωλ Βνξείνπ Διιάδνο 2016. 
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ΑΡΘΡΟ 3   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Τν ζύλνιν ηεο δηαδξνκήο ηεο αλάβαζεο ζα είλαη 9 ρικ. πεξίπνπ.  
Θα δηεμαρζεί ζε 2 ζθέιε, κήθνπο 4.5 ρικ. ην θάζε έλα.  
Οη αγσληδόκελνη ζα αλέβνπλ δύν θνξέο θαη γηα ηελ θαηάηαμε ζα ιακβάλεηαη ππόςε ην άζξνηζκα ηωλ ρξόλωλ ηωλ δύν 

ζθειώλ ηεο.  

 

 
 
APΘPO 4    - AYTOKINHTA ΓEKTA 
4.1 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ αξρηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ, 

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 Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο FORMULA SALOON 
4.5   Ιζηνξηθά Απηνθίλεηα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Κ  

Tα απηνθίλεηα ησλ παξαθάησ νκάδσλ Ν, A, Δ θαη 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: 

 N1 – N2 – N3 – N4 
 
4.6.2    Τα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο A ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 

 A5 – A6 – A7 – A8 
 
4.6.3 Τα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο Δ ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 

  E9 – E10 – E11 – E12Γ 
 
4.6.4 Τα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON ππνδηαηξνύληαη ζε 5 θιάζεηο: 

Κιάζε FSA  
Κιάζε FSA 1.6 L 
Κιάζε FSA 2 L 
Κιάζε FST  (Turbo, Τεηξαθίλεηα Παξαγσγήο) 

 Κιάζε FST2 (Turbo, Γηθίλεηα Παξαγσγήο) 
 

4.6.5   Τα  απηνθίλεηα ησλ Ιζηνξηθώλ ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θαηεγνξίεο (Καη. 1, 2, 3, θαη 4) θαη GR5  θαη ζε 5 θιάζεηο 

 

 

 

Γηα ηελ αλάδεημε ηωλ ληθεηώλ ηα παξαπάλω ρωξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 
 
Α. Ορήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηα Ν-Α-Δ ηα νπνία ρωξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο θιάζεηο  
 
ζύκθωλα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: 

- έωο 1400θ.ε. 

- 1400 – 1600θ.ε. 

- 1600 – 2000θ.ε. 

- Πάλω από 2000θ.ε. 
 
 
Β. Ορήκαηα θαηεγνξίαο SALOON ηα νπνία ρωξίδνληαη ζε δύν θιάζεηο: 

- Αηκνζθαηξηθά (FSA, FSA1.6L & FSA2L) 

- Turbo (FST & FST2) 
 

 

 

 



                                  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΔΣΦΗ ΠΤΟΛΔΜΑΪΓΑΣ – ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

5.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή αγσληδνκέλνπ. 

 
5.2 Αλ ζαλ δηαγσληδόκελνο αλαθέξεηαη λνκηθό πξόζσπν ή εθόζνλ απηόο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ θάζε ππνρξέσζή 

ηνπ βαξύλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 
 
5.3  ηνπο ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ έλαο αγωληδόκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε δηαθνξεηηθό απηνθίλεην ζε 

δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θιάζεηο.  
 
5.4  Αλ ν δηαγσληδόκελνο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα δειώζεη κέρξη δύν νδεγνύο αλά απηνθίλεην, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη θαηά ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν ζα δειώζεη απηόλ πνπ ηειηθά ζα ζπκκεηάζρεη. 
 
5.5 Δάλ έλαο αγωληδόκελνο ζπκκεηέρεη ζε θάπνην από ηα πξνθεξπρζέληα από ηελ ΔΠΑ έπαζια εηαηξεηώλ ΓΔΝ 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ίδηα αλάβαζε θαη ζε άιιε θαηεγνξία. 

 
5.6 Σν ληνπκπιάξηζκα απηνθηλήηνπ απαγνξεύεηαη. 

  
5.7 Έλαο αγωληδόκελνο πνπ ζην πξώην ζθέινο ηνπ αγώλα δελ ηεξκάηηζε, έρεη ην δηθαίωκα λα ζπκκεηάζρεη ζην 

δεύηεξν ζθέινο, εθόζνλ ην απηνθίλεην ειεγρζεί από ηνλ ηερληθό έθνξν θαη βξεζεί αζθαιέο. 
        ηελ πεξίπηωζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγωληδόκελνο ηξέρεη εθηόο ζπλαγωληζκνύ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη  
        ζηα  απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα. 

 

        Σηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδόκελνο ηξέρεη εθηόο ζπλαγσληζκνύ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα   
        απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα.  
 

                    κέλν.               
                                                                   AΡΘΡΟ 6   ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΔΓΓΡΑΦΔ 

6.1 Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηελ Αλάβαζε πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηνπ Οξγαλσηή. 
H δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 02.09.15 θαη ώξα 22.00, ζηα γξαθεία ηεο Απηνθηλεηηζηηθήο 
Λέζρεο Πηνιεκαΐδαο  Πιαηεία Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ ηξαηνπέδνπ. 

         Γηα ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ εγγξαθώλ ν Οξγαλσηήο πξέπεη απαξαίηεηα λα αθνινπζεί ηε ζρεηηθή 
εγθύθιην ηεο ΔΠΑ. 

 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. 
 

6.2 H Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κε δερζεί πεξηζζόηεξεο από 80 ζπκκεηνρέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7   ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΑΦΑΛΙΗ 
           

          7.1  Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη κε ηελ εγθύθιην 3/2016 ηεο ΔΠΑ. θαζνξίδνληαη ζην πνζό ησλ 160€  

           

 
7.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από: 

 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο,  

 ηνλ αξηζκό Γειηίνπ Αζιεηνύ 

 ηνλ αξηζκό δηπιώκαηνο  

 ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (πηλαθίδεο  ηνπ Υπνπξγείνπ, αγσληζηηθέο ή Ι.Ο.) 

 ηνλ αξηζκό ΓΤΤ 

 ηνλ αξηζκό homologation  ή HTP 

 ηνλ θπβηζκό  
 
Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΗΡΑ νη πηλαθίδεο ΓΟΚ θαη Μ. 
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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 Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

α.  Δάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή  
β.  Δάλ ν αγώλαο καηαησζεί ή αλαβιεζεί 
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγω ηερληθνύ 
πξνβιήκαηνο ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν. 

 
 
APΘPO 8 - EIPA EKKINHH, ΠINAKIΓE, APIΘMOI YMMETOXH 
 
H ζεηξά εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ ζα θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ θππέιινπ Αλαβάζεσλ Πνιπλίθνπο 
Οδεγνύ (Ν-Α-Δ) Βνξείνπ Διιάδνο, σο εμήο:  
Κιάζε έσο 1400cc (Ν – Α – Δ) 
Κιάζε 1400 - 1600cc (Ν – Α – Δ) 
Κιάζε 1601 - 2000cc (Ν – Α – Δ)  
Κιάζε πάλσ από 2000cc (Ν – Α – Δ)  
Κιάζε FORMULA SALOON (FSA – FSA1.6L - FSA2L),  
Κιάζε FORMULA SALOON (FST - FST2)  

 

 

APΘPO 9 - METPA AΦAΛEIA / KYKΛOΦOPIA 
 
Όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Γ.Κ. Αλαβάζεσλ 2016 

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). 
Απαγνξεύεηαη όηαλ ηα αγωληζηηθά 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. 

   

 
APΘPO 10 - ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & ΓOKIME 
 

10.1 Ο Αξρηθόο Τερληθόο Έιεγρνο ζα γίλε ην Σαββάην 10.09.2016 ζηνλ ρώξν ησλ pits.  
 

10.2 AΠAΓOPEYETAI θάζε δνθηκή ή αλαγλώξηζε ζηηο δηαδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ 
νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα κε απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη Roll bar, Roll cage, θαζίζκαηα κπάθεη, αγσληζηηθή 
εμάηκηζε, δώλεο 4 ή 6 ζεκείσλ ή αγσληζηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε. 

          Αλαγλσξίζεηο κε νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην ζε ξπζκνύο αγώλα απαγνξεύνληαη. 

 Οη αλαγλσξίζεηο ην Σάββαην θαη ηελ Κπξηαθή επηηξέπνληαη κέρξη 1 ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δνθηκώλ θαη ηνπ αγώλα.  
Οη αγσληδόκελνη νθείινπλ λα έρνπλ επηζηξέςεη ζηα pits κέρξη ηελ ώξα πνπ θιείλεη ν δξόκνο από ηελ αθεηεξία. 
O νδεγόο πνπ ζα παξαβεί ηα παξαπάλσ ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. 

  
10.3  Σηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγώλα ζα γίλνπλ ηελ πξνεγνύκελε 10.09.2016 και ώρα 11:30πμ. 
 Θα γίλνληαη ηξεηο (3) Φξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη Γνθηκέο ζα γίλνπλ θαηά ην δπλαηόλ 

θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε απηέο ηνπ αγώλα.  
 Οη εθθηλήζεηο θαη ζηα 3 ζθέιε ζα γίλνληαη ζύκθωλα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. 

Τα απνηειέζκαηα θαη από ηηο 3 Φξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο ζα αλαθνηλώλνληαη άκεζα ζηνπο αγσληδόκελνπο.  
 
10.4  Οδεγόο πνπ δελ ζα ιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο Γνθηκέο απνθιείεηαη από ηνλ Αγώλα.  

Δάλ έλαο Αγσληδόκελνο γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί, δελ κπόξεζε λα θάλεη 
Φξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο ή εθθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηε δνθηκή, ηόηε, κε απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, ζα 
εμεηαζζεί αλ ζα εθθηλήζεη ηνλ Αγώλα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ππνβάιεη ζρεηηθό γξαπηό αίηεκα πξηλ από ηελ 2

ε
 

Σπλεδξίαζε ησλ Αγσλνδηθώλ κεηά ην ηέινο ησλ Φξνλνκεηξεκέλσλ Γνθηκώλ. 
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10.5      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. 

 
10.6      Σηηο Γνθηκέο ηζρύνπλ όια όζα ηζρύνπλ θαη ζηνλ Αγώλα. 
 
 
 
 
APΘPO 11 – AΓΩNA 

 
11.1 Γελ επηηξέπεηαη ε δηνξγάλωζε WARM UP αλεμάξηεηα αλ έρνπλ αιιάμεη ή όρη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο από ηηο 

δνθηκέο ηνπ αββάηνπ. 

  
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 ηωλ αλωηέξω ζα επηθέξεη πνηλή 10΄΄ γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη εθηόο αγώλα ζηελ δεύηεξε.  
 
11.2 H εθθίλεζε ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ ζα δνζεί ηελ 11.09.2016 θαη ώξα 11:00κκ. 
 Ο ρξόλνο κεηαμύ ηωλ εθθηλήζεωλ ηωλ  απηνθηλήηωλ, δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο από 30΄΄. 
 
11.3 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. 

 
11.4 Tν απηνθίλεην ζεσξείηαη όηη μεθίλεζε από ηε ζηηγκή πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα ρξνλνκέηξεζεο από ην 

απηνθίλεην. H ρξνλνκέηξεζε ησλ αγώλσλ Πξσηαζιήκαηνο γίλεηαη κε ζέλζνξεο. Η κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ εθθίλεζεο ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε θσηνθύηηαξνπ θαη ζα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ελδηάκεζε κέηξεζε (split). 

 
11.5 Γελ δίλεηαη δεύηεξε εθθίλεζε παξά κόλν εθόζνλ νη Αγσλνδίθεο θξίλνπλ όηη ηνύην είλαη αλαγθαίν (άξζξν 11.8.2) 

 
11.6 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 δύν (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 δέθα (10) ιεπηά κεηά ηελ 
αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 10ιέπηνπ απνθιείεηαη. 

 
11.7  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. 
 
11.8 Απαγνξεύεηαη απζηεξά, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ην πξνζπέξαζκα από ηελ έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηα Pits κέρξη θαη 

ην Park Ferme. Αλαιπηηθά ην πξνζπέξαζκα απαγνξεύεηαη: 
 
 
 

11.8.1 Από ηα Pits κέρξη ηελ εθθίλεζε, εθηόο αλ ην πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαη δελ 

εκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε ησλ επόκελσλ απηνθηλήησλ. 
11.8.2 Από ηελ εθθίλεζε έωο ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο Αλάβαζεο. Αλ έλαο νδεγόο πξνιάβεη ην πξνπνξεπόκελν 

όρεκα, αζρέησο ηνπ ιόγνπ πνπ απηό θηλείηαη αξγά (επίδνζε, κεραληθή βιάβε ή άιιν), κέλεη πίζσ ηνπ ζε 
απόζηαζε αζθαιείαο.  
Σηνλ ηεξκαηηζκό αλαθέξεη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ Parc Ferme ην «Κ» από ην νπνίν είρε νπηηθή επαθή κε ην 
πξνπνξεπόκελν όρεκα. Ο Αιπηάξρεο εθόζνλ ελεκεξσζεί από ηνλ αξκόδην θξηηή ηνπ «Κ» θαη εθόζνλ 
ηζρύνπλ νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο, ζα δεηήζεη από ηνλ αγσληδόκελν λα επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία γηα 
λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Αιπηάξρε ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο 
Αγσλνδίθεο ηνπ αγώλα, λα απνθαζίζεη ην πόηε ζα δνζεί ζην ελ ιόγσ αγσληζηηθό ε λέα εθθίλεζε, όρη 
όκσο κεηά ην ηέινο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

11.8.3 ηνλ ρώξν ηνπ Parc Ferme, εθηόο αλ ην πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαη δελ 

εκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε ησλ επόκελσλ αγσληζηηθώλ, πάληα θάησ από ηηο νδεγίεο ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ Parc 
Ferme. 
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11.9 Σηελ πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο θαη εθόζνλ ην αγσληζηηθό δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη πξνο θάπνην ελδηάκεζν 

πξνβιεπόκελν ρώξν ή πξνο ηνλ ηεξκαηηζκό θαη πξνθεηκέλνπ λα ειεπζεξσζεί ε δηαδξνκή, ην απηνθίλεην ζα 
επηζηξέςεη πξνο ηελ αθεηεξία ΜΟΝΟΝ κεηά από εληνιή ηνπ Αιπηάξρε. 

 
11.10 Σηελ επηζηξνθή από ην Parc Ferme κέρξη ηα Pits, ζε όια ηα ζθέιε ησλ δνθηκώλ θαη ηνπ αγώλα, ηα αγσληζηηθά 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κία ισξίδα ηνπ δξόκνπ θαη λα αθήλνπλ ηελ άιιε ειεύζεξε γηα ηηο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο ή 
ηελ δηέιεπζε ησλ ζεαηώλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 

  
Η κε ζπκκόξθωζε ζηα παξαπάλω ζα αλαθέξεηαη ζηνπο Αγωλνδίθεο πνπ κπνξεί  λα επηβάινπλ πνηλή πνπ 
κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. 

 
11.11  Όηαλ ζηελ Αλάβαζε ζπκκεηέρνπλ πάλω από 60 απηνθίλεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1

νπ
 ζθέινπο ηνπ αγώλα, 

θαη    αθνύ έρνπλ αγωληζζεί  πεξίπνπ ην 50% ηωλ αγωληδνκέλωλ, θαη πάληωο λα έρεη ζπκπιεξωζεί ε 
Οκάδα, ζα ζηακαηά ε δηαδηθαζία ηνπ αγώλα θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ηεξκάηηζαλ ζην 1

ν
 ζθέινο ζα 

επηζηξέθνπλ ζηνλ ρώξν ηωλ pits ζπλνδεία απηνθηλήηνπ ηεο νξγάλωζεο πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζζνύλ γηα ην 
2

ν
 ζθέινο. Αθνύ νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ηωλ απηνθηλήηωλ, ν αγώλαο ζα ζπλερηζζεί κε ηα 

ππόινηπα απηνθίλεηα. 
Ο Αιπηάξρεο ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ (π.ρ. ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ή 
θαζπζηεξήζεηο από βιάβεο / εμόδνπο θιπ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα) ηε δηαδηθαζία 
εθθηλήζεωλ ρωξίο δηαθνπή, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο Αγωλνδίθεο θαη εθόζνλ ελεκεξωζνύλ αλάινγα νη 
αγωληδόκελνη.  

 
APΘPO 12 - ΣΔΛΙΚΟ TEXNIKO EΛEΓXO 

Σηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη 
ελδηάκεζνο ηερληθόο έιεγρνο ζηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πξώηνπ ζθέινπο ηνπ αγώλα. 
Σε πεξίπησζε έλζηαζεο, ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηο σνεργείο Ασηοκινήηων Πολστρονιάδης Νικόλαος 
ζηο 2

ο
 τλμ Πηολεμαΐδας Αναηολικού. 

 
 
 
APΘPO 13 - ENTAEI – EΦEEI 
13.1 Τν παξάβνιν έλζηαζεο ηζνύηαη κε ην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή. 
 
13.2 Τν παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο Αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 10/2016 

“Γηαδηθαζίεο Τερληθώλ Διέγρσλ” ηεο ΔΠΑ. 
 
13.3 Τν παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη κε ην ηξηπιάζην ηνπ παξαβόινπ.  

 
13.4 Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν EAK (άξζξα 181 θαη 

επόκελα) θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν ζύκθσλα κε ηε εγθύθιην 3 ηεο ΔΠΑ. 
 
 
 
APΘPO 14 - KATATAΞH / ANAKOINΩH AΠOTEΛEMATΩN 
14.1 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. 

 
14.2 Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε νκάδα  

 
 
14.3  Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ: Κπξηαθή   11.09.2016   30΄ κεηά ην πέξαο ηνπ αγώλα ζηελ γξακκαηεία. 
 
14.4  Τα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο (ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο, νξηζηηθνπνηνύληαη 30’ ιεπηά 

κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπο). 
 
14.5 ηηο αλαβάζεηο ΓEN επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη γεληθέο θαηαηάμεηο, αλεμαξηήηωο νκάδαο, αιιά κόλν γεληθή 

θαηάηαμε γηα θάζε νκάδα θαη γηα θάζε νκάδα/θιάζε.  
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APΘPO 15 - EΠAΘΛA  

Όπσο νξίδεηαη από ηελ πξνθήξπμε ηνπ Κππέιινπ Αλαβάζεσλ Βνξείνπ Διιάδνο γηα ηηο θιάζεηο πνπ πξνζκεηξνύλ ζην 
θύπειιν Πνιπλίθνπο. 
1

νο
 , 2

νο
, 3

νο
, θύπειιν θιάζεο έσο 1400θ.ε. (Ν – Α – Δ) 

1
νο

 , 2
νο

, 3
νο

, θύπειιν θιάζεο 1400 – 1600θ.ε. (Ν – Α – Δ) 
1

νο
 , 2

νο
, 3

νο
, θύπειιν θιάζεο 1600 – 2000θ.ε. (Ν – Α – Δ) 

1
νο

 , 2
νο

, 3
νο

, θύπειιν θιάζεο Πάλσ από 2000θ.ε. (Ν – Α – Δ) 
1

νο
 , 2

νο
, 3

νο
, θύπειιν θιάζεο SALOON Αηκνζθαηξηθά (FSA - FSA1.6L & FSA2L) 

1
νο

 , 2
νο

, 3
νο

, θύπειιν θιάζεο SALOON Turbo (FST & FST2) 
1

νο
 , 2

νο
, 3

νο   
ηνπηθήο ζπκκεηνρήο. 

 
H Αλαθνίλωζε Νηθεηώλ θαη ε Απνλνκή Δπάζιωλ κε βάζε ηε Γεληθή Καηάηαμε αλεμαξηήηωο νκάδαο απαγνξεύεηαη 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  16   - AΠONOMH 

H Απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ: Κπξηαθή   11 – 09 - 2016   1΄ ώξα κεηά ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θεληξηθή 
πιαηεηά Βιάζηεο. 
 
Οη νδεγνί πνπ  θαηαηάζζνληαη θαη βξαβεύνληαη, είλαη ππνρξεσηηθό λα παξεπξίζθνληαη ζηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ αγώλα.  
Δθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, νη νδεγνί πνπ δελ παξεπξίζθνληαη  ζηελ ηειεηή απνλνκήο, ζα παξαπέκπνληαη 
ζην Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην. 
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                                          1
η

 ΑΝΑΒΑΗ ΒΛΑΣΗ 

                        

 

 

 

                                     ΠΡΟΘΕΗ ΕΝΣΑΗ 

 

  Ασηό ηο έλησπο ζσκπιερώλεηαη θαη παραδίδεηαη από ηολ αγωληδόκελο ζηολ Αισηάρτε ή ζηολ βοεζό ηοσ.  

Σε περίπηωζε αποσζίας ηοσς κπορεί επίζες λα παραδοζεί ζε θάποηολ από ηοσς Αγωλοδίθες ηοσ αγώλα. 
 

 

Οδεγός:  ...............................................................................      Αρ. ζσκ.:  .................... .... 

 

Η πρόζεζε έλζηαζες αθορά :  ............................................................................................  

 

............................................................................................................................. ................ 

 

............................................................................................................................. ................ 

 

................................................................................................................. ............................ 

 

............................................................................................................................. ................ 

 

Ηκεροκελία  ................................................    Ώρα  ................................ 

 

                                                                           

                                                                         Υπογραθή ............................................... 

 

                                          

 

                                    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Όλοκα οδεγού ή εθπροζώποσ :  ........................................................................................  

 

............................................................................   Αρ ζσκ. ...............................................  

 

Η πρόζεζε έλζηαζες αθορά : ............................................................................................  

 

.............................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ................ 

 

.................................................................................................................................... ......... 

  

Ηκεροκελία  ................................................    Ώρα  ................................  

 

                                                                           

                                                                         Υπογραθή ................................................ 

 

Ολοκαηεπώλσκο  ................................................................................................................ 
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