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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Έλαξμε Δγγξαθώλ 
Δεςηέπα 

20/11/2017 
  

Λήμε Δγγξαθώλ 
Παπαζκεςή 

01/12/2017 

Ώπα 

20.00 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΜΑ 

Γηνηθεηηθόο & Σερληθόο Έιεγρνο 
 Κςπιακή  

10/12/2017 

Ώπα 

08:00 

έωρ 

09.30 

ΠΙΣΑ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

Τπνρξεσηηθή Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ 
Κςπιακή  

10/12/2017 

Ώπα 

09.30 

ΠΙΣΑ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

Έλαξμε Υξνλνκεηξεκέλσλ 
Κςπιακή  

10/12/2017 

Ώπα 

10.00 

ΠΙΣΑ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

Tειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 
Κςπιακή 

10/12/2017 

Μεηά ηο 

ηέλορ 

ηος 

αγώνα 

ΠΙΣΑ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάησλ 
Κςπιακή 

10/12/2017 

Ώπα 

15.00 

ΠΙΣΑ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

Απνλνκή 
Κςπιακή 

10/12/2017 

Ώπα 

16.00 

ΠΙΣΑ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
Ζ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί: 
Α)  κέρξη  08 Γεθεκβξίνπ  2017 ζηα γξαθεία ηνπ Α..Μ.Α , Αραξλώλ 70 Κεθηζηά, ηει. 210 8087267, fax 210 8087269 
 Από ηηο 17.00 κέρξη ηηο 20.00.  

B) ηηο 10 Γεθεκβξίνπ  2017 ζην ρώξν ηνπ αγώλα πίζηα Μεγάξσλ ηει. 6931845991, από ηηο 08.00 κέρξη ηηο 16.00 

Οη αγωληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα 
Γειηία Πιεξνθνξηώλ. 

 

Τπνρξεσηηθή ελεκέξσζε ησλ αγσληδνκέλσλ (briefing) 

O Αιπηάξρεο  θαιεί ηνπο αγωληδόκελνπο ζε ζπλάληεζε πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα, ηελ Κπξηαθή 10/12/2017 ώξα 
09.30.  Ζ παξνπζία ηνπ νδεγνύ, ή ζε πεξίπηωζε αλώηεξεο βίαο ελόο εθπξνζώπνπ ηνπ, είλαη ππνρξεωηηθή. 

 

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN  
Ο Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα. 
 
 

ΓΡΑΦΔΗΟ TYΠOY 
Σν Γξαθείν Σύπνπ ζα ιεηηνπξγεί θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ θαη ηνπ Αγώλα ζηελ πίζηα. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

1.1 ΟΡΗΜΟ 

Σο ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ 
νξγαλώλεη ην 4

ν
 DIRT GAMES  CHALLENGE  πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 10 Δεκεμβπίος 2017 ζηην 

Πίζηα Μεγάπων 

 
O αγώλαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α. Tνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
β. Σνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ Αηνκηθήο Υξνλνκέηξεζεο 
γ. Tνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ ηνπ αγώλα  

 
1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
Πξόεδξνο                                           Υαιηβειάθε Καηεξίλα 
Μέιε                                                            ηαύξνπ Κσλ/λνο 
                                                                    Γεκεηξηάδνπ Έπα 
                                                                    Βπηηλάξνπ Σδέλε 

1.3 ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
Αγσλνδίθεο & Παξαηεξεηήο EΠA Μαςποςδήρ Γιώπγορ 
Αγσλνδίθεο Γθνπξηζνύιεο Θσκάο 
 Καξαληθνιόο άθεο 
 
Aιπηάξρεο  Καηηήο Γεκήηξεο 
 

Γξακκαηέαο ηνπ Aγώλα  Μαηξάιεο Σάθεο 

Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο Μαξαληδίδεο Αιέμεο 
 

Yπεύζπλνο ρώξνπ PITS  Μαθξήο Νίθνο 

Yπεύζπλνο Γηαηξόο  Παππάς Νίκος 

Έθνξνο Υξνλνκέηξεζεο   Βαζίιεο Σζηγαξίδεο 

Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ  Σόιεο Παιάηνο 

Τπεύζπλνο ρέζεσλ κε αγσληδόκελνπο                 Κσηζνλόπνπινο Νίθνο 

 

APΘPO 2 – ΓENIKA  

Ο αγώλαο  πξνζκεηξά ζην Έπαζιν DIRT GAMES CHALLENGE θαη είλαη θηιηθόο γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο ηνπ άξζξνπ 4. 

 
 ΣΗΣΛΟΗ  ΔΠΑΘΛΟΤ “DIRT GAMES CHALLENGE”  
1)  Έπαζιν νδεγώλ θιάζεο έσο  650cc  
2) Έπαζιν νδεγώλ θιάζεο από 651 έσο 750cc  
3)  Έπαζιν νδεγώλ θιάζεο πάλσ από 751cc  

4)  Έπαζιν  νδεγώλ   SSV 

 

 

APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH  

O αγώλαο αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 10/12/2017 κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 4.  

θνπόο ηνπ θάζε αγσληδνκέλνπ είλαη λα θαιύςεη ηελ ρξνλνκεηξεκέλε δηαδξνκή (ηέζζεξηο γύξνπο) ζηνλ κηθξόηεξν ρξόλν 

πξαγκαηνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) ρξνλνκεηξεκέλνπο γύξνπο όπνπ ζα κεηξεζεί ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ θαιύηεξσλ γύξσλ . Ο 

Νηθεηήο πξνθύπηεη από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θαιύηεξνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ πνπ πξνθύπηεη από ηνπο 3 γύξνπο., εθόζνλ 

έρεη εθθηλήζεη θαη ηνπο ηέζζεξηο (4) γύξνπο. 
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3..1  Σα ειαζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα είλαη απνθιεηζηηθά αζθάιηηλα      

αγωληζηηθά, ειαζηηθά slick ,intermediate, rain , radial ή απιά ιάζηηρα δξόκνπ  (όρη ρωκάηηλα) 

 

3.2 πλνιηθό κήθνο δηαδξνκήο 2.200=1 γύξνο 

3.3 ύλνιν ηκεκάηωλ 4 

3.4  πλνιηθά ρικ  8800 

3.5  Σύπνο νδνζηξώκαηνο : άζθαιηνο-ρώκα 

 

APΘPO 4 – AYTOKINHTA ΓEKTA  

 
4.1 Ορήκαηα Οκάδσλ N, Α, Δ, R & Ηζηνξηθώλ ησλ θιάζεσλ έσο 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc θαη πάλσ από 2001cc 
4.2 Ορήκαηα ηεο Καηεγνξίαο 4Υ4 (Σ1, Σ2, Σ3, Σ8 θαη Ε1) 
4.3 Διιεληθέο Υσκάηηλεο Φόξκνπιεο 
4.4 Ορήκαηα Καηεγνξίαο SSV 
4.5 Kartcross  ησλ θιάζεσλ έσο 650cc, από 651 έσο 750cc θαη πάλσ από 750cc 
 

ε πεξίπηωζε πνπ θάπνηα θιάζε ΓΔΝ ζπκπιεξώλεη ζπκκεηνρέο, ε/νη ζπκκεηνρή/έο απηήο ηεο θιάζεο κπνξεί λα 

δηαγωληζηνύλ κε ηελ ακέζωο κεγαιύηεξε θιάζε. 

 

APΘPO 5 – ΓIKAIOYMENOI YMMETOXH 

5.1  Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ 

ή αγσληδνκέλνπ ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο.  

5.2  Aλ ζαλ δηαγσληδόκελνο αλαθέξεηαη λνκηθό πξόζσπν ή εθόζνλ απηόο δελ επηβαίλεη ζην απηνθίλεην θάζε ππνρξέσζή 

ηνπ βαξαίλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 

5.3  ηνπο αγώλεο αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο απηνθηλήησλ ηεο ίδηαο εκέξαο ν ίδηνο νδεγόο κπνξεί λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζε 

δύν ην πνιύ δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε ην ίδην ή δηαθνξεηηθό απηνθίλεην, ππό ηνλ όξν όηη δελ γίλεηαη θνηλόο αγώλαο γηα ηηο 

νκάδεο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη κε ην ίδην απηνθίλεην, ηόηε, ζε θάζε αγώλα, ην απηνθίλεηό ηνπ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο. 

Tν ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα αγσληζηηθή ζπλάληεζε κε δηαθνξεηηθό νδεγό. 

 

APΘPO 6 – ΓHΛΩH YMMETOXH / EΓΓPAΦE 

 
ύκθωλα κε αλαθνίλωζε ηεο ΟΜΑΔ γηα ηνπο αγώλεο πνπ ζα δηεμαρζνύλ από 1 Απξηιίνπ 2017 θαη ζηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηνρέο ζα 
δειώλνληαη κόλν κέζω ηνπ ΓΓΑ (ύζηεκα Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγώλωλ) http://www.e-omae-epa.gr 

Έηζη ινηπόλ θαη γηα ην 4
ν
 DIRT GAMES  CHALLENGE νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνπλ κε απηή ηελ δηαδηθαζία. 

ΠΡΟΟΥΖ : Οη αζιεηέο ζα πξέπεη λα πιεξώζνπλ κέζω ΓΓΑ ην πνζό ηεο ζπκκεηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζην παξάβνιν ηεο 
Αζθάιηζεο ( 30 € γηα ηνλ αγώλα καο) . 

Σν ππόινηπν πνζό  ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκόο ηνπ Α..Μ.Α πνπ ζα βξείηε ζηελ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ( Ζ 
νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί θαη λα καο απνζηαιεί θαλνληθά) .  Α..Μ.Α. Ασαπνών 70 Κηθιζιά. ηηλ. 210 8087267  θαξ: 210 
8087269 mail: agonistiko.auto@gmail.com  

Ζ δήιωζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη  ηελ Παξαζθεπή 1  Γεθεκβξίνπ , ώξα 20:00. 
  
Eάλ ε δήιωζε έρεη ζηαιεί κε fax ηόηε ε πξωηόηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ νξγαλωηή ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν.  
 
Ζ νξγάλωζε δελ κπνξεί λα δερζεί θακία ζπκκεηνρή ηδηνρείξωο όιεο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ από ηνλ αζιεηή ζην ΓΓΑ 

 
Οη αγσληδόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 4

ν
 DIRT GAMES CHALLENGE πξέπεη λα ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηε 

δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 1 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη 20:00 ζηελ γξακκαηεία  ηνπ αγώλα 
Αραξλώλ 70, 145 61 Κεθηζηά, Αζήλα   Tει: 210 8087267 Fax:  210 8087269 e-mail:agonistiko.auto@gmail.com
 Website:   www.agonistiko.gr 
 

6.1 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ, λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή 
νπνηνπδήπνηε δηαγσληδόκελνπ/ζπκκεηέρνληα ή νδεγνύ γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο ιόγνπο άξλεζήο ηεο (ΔΑΚ Άξζξν 74). 
Ζ απόξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν εγγξάθσο ην αξγόηεξν εληόο ηεο πξώηεο εξγάζηκεο κέξαο 
κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ. 

6.2 Ο Οξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερζεί πεξηζζόηεξεο από  80 ζπκκεηνρέο  
 

http://www.e-omae-epa.gr/
mailto:agonistiko.auto@gmail.com
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APΘPO 7 – ΠAPABOΛO YMMETOXH / AΦAΛIH 

7.1  Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα 80 επξώ.  

7.2  H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ηνλ αξηζκό Γειηίνπ 

Αζιεηνύ θαη ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (πηλαθίδεο Τπνπξγείνπ, αγσληζηηθέο πηλαθίδεο θ.ιπ.). 

7.3  ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη ε αζθάιηζε ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ θαιύπηεη αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. H 

αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηε ζηηγκή πνπ ηα απηνθίλεηα εηζέξρνληαη ζηνλ θαζνξηζκέλν θαη θάησ από ηνλ έιεγρν ηεο 

νξγάλσζεο αγσληζηηθό ρώξν, κέρξη ηε ζηηγκή ηεο απνρώξεζήο ηνπο από απηόλ. 

7.4  Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

α. Δάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή 

β. Δάλ καηαησζεί ν αγώλαο ή αλαβιεζεί 

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγω ηερληθνύ 
πξνβιήκαηνο     ζηνλ Αξρηθό Σερληθό Έιεγρν. 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ  8 - ΓIAΦHMIEI 

8.1 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

Δπηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο λα ηνπνζεηνύλ νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε πάλσ ζηα απηνθίλεηα ηνπο κε ηνπο  
παξαθάησ όξνπο: 

 ε δηαθήκηζε θαπλνύ ή πξντόλησλ θαπλνύ απαγνξεύεηαη από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 λα κελ αληηβαίλεη ηνπο Νόκνπο ηνπ θξάηνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΠΑ. 

 λα κελ είλαη πξνζβιεηηθέο. 

 λα κελ έρνπλ ζξεζθεπηηθό ή πνιηηηθό πεξηερόκελν. 
8.2 Σνπνζέηεζε ηαηληώλ   

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιύ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξκπξίδ, εθόζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ 
νξαηόηεηα ηνπ νδεγνύ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο ηαηλίαο θάξδνπο 15 cm ην πνιύ ζην πίζσ παξκπξίδ. 

8.3 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε εκηδηαθαλνύο δηαθήκηζεο ζην πίζσ παξκπξίδ (one way vision). 
 
8.4 Τπνρξεωηηθή δηαθήκηζε  

Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ νξγαλσηώλ.  
8.5 Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε 

8.5.1 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 πεξηζζόηεξν από ην 
δηπιάζην.  

         Δάλ ε πξναηξεηηθή δηαθήµηζε αλαθνηλσζεί µε δειηίν πιεξνθνξηώλ θαη αληηβαίλεη µε ηε δηαθήµηζε ηνπ 
ζπκκεηέρνληα, ν ζπκκεηέρσλ µπνξεί λα αξλεζεί απηή ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ρσξίο λα πιεξώζεη επηπιένλ 
παξάβνιν. 

8.5.2 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. Ζ ζέζε ηεο πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο γηα ηα kartcross θαη buggies είλαη ειεύζεξε 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΟΝΟΜΑ ΟΓΖΓΟΤ 
9.1 Αξηζκνί ζπκκεηνρήο πόξηαο  

 Κάζε νδεγόο ζα εθνδηαζζεί από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δύν αξηζκνύο ζπκκεηνρήο γηα ηηο κπξνζηηλέο πόξηεο 
κήθνπο 70cm θαη ύςνπο 20cm. Κάζε ηέηνην παλώ ζα πεξηιακβάλεη κία καύξε καη επηθάλεηα γηα ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο.  
Κάζε παλώ ζα ηνπνζεηείηαη νξηδόληηα ζηε κπξνζηηλή άθξε θάζε κπξνζηηλήο πόξηαο, κε ηνλ αξηζκό κπξνζηά (ζηελ 
πιεπξά ηνπ κεληεζέ). 

9.2 Αξηζκνί ζπκκεηνρήο ρωκάηηλωλ θνξκνπιώλ, buggies θαη kartcross 

Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ησλ ρσκάηηλσλ θνξκνπιώλ θαη ησλ kartcross ζα είλαη 3 απηνθόιιεηα δηαζηάζεσλ 25εθ.Υ25εθ. 
ελώ νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ ειάρηζην ύςνο 15εθ. θαη ειάρηζην πάρνο 1.5 εθ.  
Οη αξηζκνί απηνί ζα ηνπνζεηνύληαη δεμηά θαη αξηζηεξά πίζσ από ηνλ νδεγό. Σν ηξίην απηνθόιιεην κε ηνλ αξηζκό 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί είηε κπξνζηά από ηνλ νδεγό ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ νρήκαηνο είηε ζηελ νξνθή.  

9.3 Όλνκα νδεγνύ 

Σν όλνκα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηα δύν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελν ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηνρήο 
θαη πξέπεη λα είλαη επθξηλώο γξακκέλν.  

- 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΣΟΜΗΚΑ ΤΝΔΡΓΔΗΑ (PITS) 

Σνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειν ρώξν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Oξγαλσηή. 
10.1 Kάζε αγσληδόκελνο κπνξεί λα νξγαλώζεη ην αηνκηθό ηνπ ζπλεξγείν (PIT) πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο, 

κεραληθή βνήζεηα θαη αλεθνδηαζκό κε θαύζηκα, ζε ρώξν πξνθαζνξηζκέλν από ηνλ Oξγαλσηή. 
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10.2 ε θάζε PIT πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά θαη έηνηκνη γηα ρξήζε 2 θαηάιιεινη ππξνζβεζηήξεο ζπλνιηθνύ 
πεξηερνκέλνπ ηνπιάρηζηνλ 8 θηιώλ, ή αληίζηνηρνπ επηηξεπόκελνπ πιηθνύ θαη πνζόηεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
επηβάιιεηαη πνηλή από ηνπο Αγσλνδίθεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζηνλ απνθιεηζκό. 

 
APΘPO 11 - METPA AΦAΛEIA   
Σα κέηξα αζθαιείαο ηνπ αγωληζηηθνύ απηνθηλήηνπ ζα είλαη ζύκθωλα κε όζα πξνβιέπνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο 
ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηωλ Οκάδωλ/Καηεγνξηώλ. 

11.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα  ηνπο ρξνλνκεηξεκέλνπο γύξνπο ζε νπνηνδήπνηε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε 
ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ θαη ηνλ παξόληα Καλνληζκό. Δπίζεο δελ ζα δνζεί εθθίλεζε ζηνλ αγώλα, κεηά από απόθαζε 
ησλ Αγσλνδηθώλ, ζε νδεγό ν νπνίνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλσκαιία ή αηύρεκα ή πνπ ην 
απηνθίλεηό ηνπ έρεη θαηαζηεί επηθίλδπλν. 

11.2 Ζ νξζή θαη πιήξεο εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο (θξάλνο, θόξκα, δώλε, ππξόζβεζε θνθ.) ειέγρεηαη ζηελ έμνδν 
ησλ PITS από Σερληθό Έθνξν. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο κε ηα παξαπάλσ, ν ειεγθηήο Σερληθόο Έθνξνο έρεη 
δηθαίσκα, ελεκεξώλνληαο ηνλ Αιπηάξρε, λα απαγνξεύζεη πξνζσξηλά ηελ έμνδν από ηα PITS, κέρξη ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή / θαη πξνβιεκάησλ. 

11.3 Όινη νη νδεγνί, πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θέξνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηνλ εμνπιηζκό αζθαιείαο 
πνπ αλαθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκόο. Απηά πεξηιακβάλνπλ εγθεθξηκέλα: θόξκα, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο 
κπαιαθιάβεο, γάληηα θαη παπνύηζηα.  

11.4 Όινη νη νδεγνί (εθηόο από ηνπο νδεγνύο Kartcross) πξέπεη λα θέξνπλ ζύζηεκα FHR.  πληζηάηαη ζηνπο νδεγνύο ησλ 
Kartcross λα θέξνπλ επίζεο ζύζηεκα FHR, άιισο είλαη ππνρξεσηηθό λα θνξνύλ θνιάξν ηύπνπ θαξη (neck support).   

11.5 Όινη νη νδεγνί πξέπεη λα θνξνύλ εγθεθξηκέλα θξάλε ηύπνπ FIA8859-2015, FIA8860-2010, FIA8858-2010, FIA8860-
2004, SNELL SA2015, SNELL SA2010, SNELL SA2005, , SFI 31.1A 31.2A, BS6658 Type A/FR, BS6658-85 Type A. 
Σα θξάλε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ζεκάδηα πξόζθξνπζεο ή δεκηάο. Δπίζεο πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ηελ κπιε ηαηλία πνπ απνδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηα γηα αγώλεο. Πξνζνρή επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζηελ 
άξηζηε εθαξκνγή ηνπ θξάλνπο θαη ζην ζσζηό δέζηκν.   

11.6 Οη νδεγνί ησλ Kartcross επηηξέπεηαη λα θνξνύλ αλνηθηά θξάλε κε ηελ ρξήζε γπαιηώλ ηύπνπ κνηνθξόο.  
11.7 Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα απαγνξεύεηαη ε παξνρή εμσηεξηθήο βνήζεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο) 

από νπνηνλδήπνηε, εθηόο από απηήλ πνπ πξνζθέξεηαη κέζα ζηνλ ρώξν ησλ Pits από ηνπο κεραληθνύο θάζε 
αγσληδνκέλνπ. Eπίζεο, κεηά ην ζήκα εθθίλεζεο απαγνξεύεηαη ην ζπξώμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηνλ ίδην ηνλ νδεγό 
ηνπ ή από νπνηνλδήπνηε άιινλ.  

11.8 Aπαγνξεύεηαη ε αιιαγή ή ε επηδηόξζσζε ηξνρνύ θαηά ηε δηαδξνκή. Eπηηξέπεηαη κόλν ζηνλ ρώξν ησλ αηνκηθώλ 
ζπλεξγείσλ (PIT). H παξάβαζε ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 

11.9 ε πεξίπησζε βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην απηνθίλεην πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηειείσο έμσ από ηελ πίζηα. 
Mόλν ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί ν νδεγόο λα δηνξζώζεη ηε βιάβε κε ηα κέζα πνπ έρεη ζην απηνθίλεηό ηνπ. Kάζε 
βνήζεηα από ηξίην άηνκν επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 

11.10 ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απηνθίλεην βγεη από ηελ πίζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα μαλακπεί από 
ζεκείν πνπ λα βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζε απηό ηεο εμόδνπ. H επαλείζνδνο ζηελ πίζηα γίλεηαη κόλν κεηά από άδεηα ηνπ 
πιεζηέζηεξνπ θξηηή ηεο πεξηνρήο. Eάλ ν θξηηήο βξίζθεηαη ζε θάπνηα απόζηαζε από ην ζεκείν εμόδνπ, ε άδεηα απηή 
κπνξεί λα δνζεί κε ζρεηηθό ζήκα κε ηα ρέξηα ηνπ. Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ 
αγώλα, κε απόθαζε ησλ Aγσλνδηθώλ. 

11.11 Γηα όπνηα παξάβαζε δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλε πνηλή παξαπάλσ,  αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο πνπ κπνξεί λα 
επηβάινπλ πνηλέο πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα.  

11.12 Ζ παξαθνινύζεζε όιωλ ηωλ ελεκεξώζεωλ ηωλ νδεγώλ είλαη ππνρξεωηηθή. Ζ κε παξαθνινύζεζε κπνξεί 
λα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ειεύζεξα από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
αγώλα, δηαηίζεληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. 
Ζ εθθίλεζε δίλεηαη κε ηε ζεηξά ησλ αξηζκώλ ζπκκεηνρήο, δειαδή ην κηθξόηεξν λνύκεξν μεθηλά πξώην.  ε πεξίπησζε πνπ έλα 
απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη από δύν νδεγνύο, ν Οξγαλσηήο θξνληίδεη ώζηε νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ πξώηνπ από ηνλ δεύηεξν νδεγό 
λα επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΥΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ – ΕΚΚΙΝΗΗ 
Α. ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 
α. Πξηλ από θάζε δνθηκαζία ζα δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο ζε όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα θάζε ακθηβνιία. 

 
Β. ΔΚΚΗΝΖΖ/ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

. Ζ ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε θσηνθύηηαξα ζε εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 
H ηαρύηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην ρώξν επηζθεπώλ απαγνξεύεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20 ρικ/ώξα. 
Μεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο ηεξκαηηζκνύ θάζε απηνθίλεην ζα κεηώλεη ηελ ηαρύηεηά ηνπ θαη ζα νδεγείηαη ζην ρώξν ησλ Pits.  
Δθεί ζα παξακέλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ ζθέινπο, εθηόο αλ ληνπκπιάξεηαη από άιιν νδεγό. Οδεγόο πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη  
απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα. 
Αλ ζε θάπνην απηνθίλεην ππάξρεη ηερληθή έλζηαζε ηόηε ζε απηό δελ επηηξέπεηαη θακία αθαίξεζε, κεηαηξνπή, πξνζζήθε ή 
αλεθνδηαζκόο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 
Αλ ην απηνθίλεην ζην νπνίν έρεη γίλεη ηερληθή έλζηαζε ληνπκπιάξεηαη, ηόηε νη Αγσλνδίθεο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Δπηθεθαιήο 
Σερληθό Έθνξν θξνληίδνπλ ώζηε λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα, κόλν αλ δηαζθαιηζηεί ε αδπλακία επέκβαζεο 
(ζθξάγηζε θιπ) θαη ε ζπγθάιπςε ηπρόλ ειιείςεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο. Ο έιεγρνο γηα ηελ ηερληθή έλζηαζε ζα γίλεη 
κεηά ην ηέινο όισλ ησλ ζθειώλ, εθηόο  εάλ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ ληνπκπιάξνληα νδεγνύ.  . 
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Ζ εθθίλεζε ζα δίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε ή ην βνεζό ηνπ γηα θάζε έλα απηνθίλεην ρσξηζηά θαη ν ηεξκαηηζκόο ζα γίλεηαη Flying. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΡΥΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.5 ηεο εγθπθιίνπ 10/2017 λα γίλεηαη ν Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο κε βάζε ην ΓΣΣ, θαη 
ην  Α..Μ.Α γηα ην 4

ν
 DIRT GAMES CHALLENGE  , ζα αθνινπζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία . ‘Όζνη 

αγωληδόκελνη επηζπκνύλ λα πεξάζνπλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν κε βάζε ην ΓΣΣ, πξέπεη λα ην δειώζνπλ 
ζηε δήιωζε ζπκκεηνρήο ηνπο.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα επόκελα άξζξα ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ηζρύνπλ αθόκα θαη αλ ν 
Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο γίλεη κε βάζε ην ΓΣΣ 
 
14.1 Σα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ Αξρηθό Σερληθό Έιεγρν από εθπξόζσπν ηεο νκάδαο. 
14.2 ηνλ Αξρηθό Σερληθό Έιεγρν νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό έλδπζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ FHR πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 
14.3 Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηνπο Σερληθνύο Δθόξνπο ην πιήξσο επηθπξσκέλν δειηίν αλαγλώξηζεο θαη ην 

Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο (ΓΣΣ). Σν ΓΣΣ ζθξαγίδεηαη από ηνπο Σερληθνύο Δθόξνπο θαη όρη ηε Γξακκαηεία ηνπ 
ειέγρνπ εμαθξίβσζεο. 

14.4 H εθπξόζεζκε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηελ 

απαγόξεπζε εθθίλεζεο ζηνλ αγώλα εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί από ηνπο Aγσλνδίθεο. 
14.5 Γηα λα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε δύν θαζξέπηεο 
νπηζζνπαξαηήξεζεο. Όια ηα θηλεηά εμαξηήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη πνιύ θαιά 
ζηεξεσκέλα. 

14.6 πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην απηνθίλεην ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
14.7 Ο αγσληδόκελνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα νθείιεη λα θέξεη πάλσ ζην απηνθίλεηό ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ πίζσ 

πηλαθίδα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (Τπνπξγείνπ, ή αγσληζηηθέο ή Ηζηνξηθέο) εμαηξνπκέλσλ ησλ kartcross. 
14.8 Γηα ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ζηνλ Αξρηθό Σερληθό Έιεγρν βιέπε θαη εγθύθιην 2, ζέκα ΗΗΗ. 

- Αγσληζηηθή άδεηα  (Γειηίν Αζιεηνύ) θαη δίπισκα νδεγνύ  
- Αγσληζηηθή άδεηα ζπκκεηέρνληνο (γηα κε πξνζσπηθέο ζπκκεηνρέο) 
- Δπίζεκα έγγξαθα αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο, εμνπζηνδόηεζε κε ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ 

ηδηνθηήηε βεβαησκέλνπ από ηελ αζηπλνκία, Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο απηνθηλήηνπ, homologation θ.ιπ.). Αλ ην 
απηνθίλεην δηαζέηεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην βηβιίν ηεο ΔΘΔΑ, ην νπνίν ζα ζθξαγίδεη ε 
γξακκαηεία. 

- Ο  θπβηζκόο  ηνπ  απηνθηλήηνπ  πξέπεη  λα  αληαπνθξίλεηαη  ζηελ  άδεηα  θπθινθνξίαο.  ε  αληίζεηε πεξίπησζε 
ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο. 

- Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΖΡΑ νη πηλαθίδεο ΓΟΚ θαη Μ. 

- Iαηξηθέο βεβαηώζεηο (γηα αιινδαπνύο αγσληδόκελνπο) 
- Σπρόλ ειιείςεηο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο 

 
ΔΝΣΑΔΗ – ΔΦΔΔΗ – KATATAΞEI – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
ΑΡΘΡΟ  15 – ENTAEI KAI EΦEEI 

15.1.1 Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 171 θαη επόκελα) θαη ππνβάιινληαη σο εμήο: 
15.1.2 ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή δηαγσληδνκέλνπ ην αξγόηεξν κηζή ώξα (30’) κεηά ηε ιήμε ηνπ Αξρηθνύ Σερληθνύ 

Διέγρνπ 
15.1.3 ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ην αξγόηεξν δέθα πέληε ιεπηά (15’) κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θάζε νκάδαο ή θαηεγνξίαο 

απηνθηλήησλ. 
15.1.4 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαηαηάμεηο κέζα ζε κηζή ώξα (30’) ώξα από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ 

απνηειεζκάησλ όπσο θαη όπνπ πξνβιέπεη ν πκπιεξσκαηηθόο Καλνληζκόο ηεο αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο. 
15.1.5 Oη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Aιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ην παξάβνιν 

έλζηαζεο.  
15.1.6 Tν παξάβνιν έλζηαζεο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην πνζό ζπκκεηνρήο. Oη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηνπο 

αγσλνδίθεο. Tν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 181). Tν παξάβνιν ηεο έθεζεο είλαη ίζν κε 
ην ηξηπιάζην ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο, θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξόζεζεο άζθεζεο έθεζεο θαη δελ 
επηζηξέθεηαη αλ ηειηθά ε έθεζε δελ ππνβιεζεί. 

 

 
 
  

 

 
ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ κεηά ην πέξαο θαη ησλ ηξηώλ ηκεκάησλ δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο 
αγσληδόκελνο ζα πξέπεη  λα ηεξκαηίζεη θαη ζηα ηξία ηκήκαηα δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Απνηέιεζκα γηα θάζε αγσληδόκελν δίλεηαη από ην 
άζξνηζκα ησλ ρξνλώλ  ησλ δπν ηκεκάησλ δηαδξνκήο .ηελ πεξίπησζε πνπ δπν νδεγνί ηζνβαζκήζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα ηόηε ε 
ηζνβάζκηα ιύλεηαη ππέξ .απηνύ πνπ ζην πξώην ηκήκα δηαδξνκήο έθαλε θαιύηεξν ρξόλν, θαη εάλ θαη εθεί είραλ ηνλ ίδην ρξόλν ηόηε 
παίξλνπλ ηελ ίδηα  ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επόκελνο παίξλεη ηελ κεζεπόκελε. 
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ΑΡΘΡΟ  17ΕΠΑΘΛΑ. 
 Γεληθή Καηάηαμε 

ηνπο 3 πξώηνπο Γεληθήο Καηάηαμεο N, Α, Δ, R  & Ηζηνξηθώλ 
Κιάζεηο 

ηνπο  3  πξώηνπο θιάζεο έσο 1400cc νκάδσλ  Ν – Α – Δ – R – ΗΣΟΡΗΚΑ απνλέκνληαη θύπειια 
ηνπο  3  πξώηνπο θιάζεο από  1401cc  έσο 1600cc νκάδσλ  Ν – Α – Δ – R – ΗΣΟΡΗΚΑ απνλέκνληαη θύπειια 
ηνπο  3  πξώηνπο θιάζεο από  1601cc  έσο 2000cc νκάδσλ  Ν – Α – Δ – R – ΗΣΟΡΗΚΑ απνλέκνληαη θύπειια 
ηνπο  3  πξώηνπο θιάζεο πάλσ από  2000cc νκάδσλ  Ν – Α – Δ – R – ΗΣΟΡΗΚΑ απνλέκνληαη θύπειια 
 
ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο όισλ ησλ νκάδσλ Ν – Α – Δ – R – ΗΣΟΡΗΚΑ απνλέκνληαη θύπειια εθόζνλ ζηνλ αγώλα εθθηλήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα.  Αλ εθθηλήζνπλ 4 απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απνλέκεηαη θύπειιν ζηνλ 
πξώην.  

ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4Υ4 (Σ1,Σ2,Σ3,Σ8 & ΣΕ1) 

ηνπο 3 πξώηνπο απνλέκνληαη θύπειια εθόζνλ ζηνλ αγώλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα.  Αλ εθθηλήζνπλ 4 απνλέκνληαη 
θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3  απνλέκεηαη θύπειιν ζηνλ πξώην.  

 
ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ SSV  

ηνπο 3 πξώηνπο απνλέκνληαη θύπειια εθόζνλ ζηνλ αγώλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα.  Αλ εθθηλήζνπλ 4 απνλέκνληαη 
θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απνλέκεηαη θύπειιν ζηνλ πξώην.  

 
 
 
ΥΩΜΑΣΗΝΔ ΦΟΡΜΟΤΛΔ 

ηνπο 3 πξώηνπο απνλέκνληαη θύπειια εθόζνλ ζηνλ αγώλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα.  Αλ εθθηλήζνπλ 4 απνλέκνληαη 
θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απνλέκεηαη θύπειιν ζηνλ πξώην.  

 
CROSSKART 

ηνπο  3  πξώηνπο θιάζεο έσο 650cc απνλέκνληαη θύπειια 
ηνπο  3  πξώηνπο θιάζεο από  651cc  έσο 750cc απνλέκνληαη θύπειια 
ηνπο  3  πξώηνπο θιάζεο πάλσ από  751cc απνλέκνληαη θύπειια 
 
ηνπο 3 πξώηνπο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ  απνλέκνληαη θύπειια εθόζνλ ζηνλ αγώλα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα.  Αλ 

εθθηλήζνπλ 4 απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3  απνλέκεηαη θύπειιν ζηνλ πξώην.  
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  18 - AΠONOMH 

 

H απνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ζηηο 10/12/2017  ώξα 16.00 ζηελ ΠΙΣΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Ο νδεγόο πνπ θαηαηάζζεηαη θαη βξαβεύεηαη, είλαη ππνρξεσηηθό λα παξεπξίζθεηαη ζηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ εθάζηνηε αγώλα. ε 
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ από ηελ ηειεηή απνλνκήο ζα παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθό πκβνύιην 

 

 
 
 
 


