ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

Εγκύκλιος 4/2017 – Έκδοση & Ανανέωση ταυτοτήτων Κριτών/Στελεχών
EΓKYKΛIOΣ 4 / 2017
Θέμα: Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης ταυτοτήτων κριτών και στελεχών

Για την καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Tα στελέχη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1.1
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9

Aγωνοδίκης (AΓΔ)
Aλυτάρχης Aυτοκινήτου (AΛA)
Aλυτάρχης Kαρτ (AΛK)
Aγωνοδίκης Β’ (AΓΔΒ)
Aλυτάρχης Aυτοκινήτου Β’ (AΛAΒ)
Tεχνικός Έφορος Aυτοκινήτων (TEA)
Tεχνικός Έφορος Kαρτ (TEK)
Δόκιμος Tεχνικός Έφορος (ΔΟΚΤΕ)
Βαθμολογητης Drift (ΒΑΘ)
Kριτής (KPI)
Δόκιμος Kριτής (ΔOK)

Oι ανωτέρω ιδιότητες πιστοποιούνται με την κατοχή σχετικής ταυτότητας η οποία εκδίδεται από το τμήμα μητρώου
στελεχών της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.
H ισχύς των ταυτοτήτων λήγει τρία χρόνια μετά την έκδοση ή ανανέωσή τους.
Oι ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στους αγώνες κατά την περίοδο ισχύος των ταυτοτήτων και για τη διατήρησή
τους, ορίζονται ειδικότερα στις παραγράφους που ακολουθούν.
H μη τήρηση των ελαχίστων απαιτήσεων επιφέρει αυτόματα την απώλεια της ιδιότητας κατά τη σύνταξη του επομένου
μητρώου. H πιστοποίηση των συμμετοχών θα γίνεται από τις εκθέσεις των Αλυταρχών που υποβάλλονται στην ΕΠΑ. Oι
ενδιαφερόμενοι δύνανται απ’ ευθείας να ενημερώνονται για τις εγγραφές στο ατομικό τους δελτίο μέσω του Συστήματος
Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων της ΟΜΑΕ.
Διευκρινίζεται ότι κάθε στέλεχος θα πρέπει να είναι ενταγμένο σε κάποιο σωματείο. Το Σωματείο είναι υπόλογο για
τη συμπεριφορά του στελέχους του για κάθε θέμα που το αφορά και μπορεί να προκύψει. Όλες οι κατηγορίες
στελεχών μπορούν, σύμφωνα με την ιδιότητά τους, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην οργάνωση αγώνων
όχι μόνο του σωματείου τους αλλά και σε διοργανώσεις αγώνων άλλων αναγνωρισμένων σωματείων που
περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.
2. Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ)
Τα σωματεία πρέπει να ενημερώσουν τα στελέχη τους, ότι στο Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) έχουν
καταχωρηθεί τα στοιχεία των στελεχών τους από το αρχείο που μέχρι σήμερα τηρούσε η ΟΜΑΕ.
Για την επικαιροποίηση των στοιχείων και για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της έκδοσης κάρτας στελέχους αλλά
και για να είναι δυνατή η απρόσκοπτη ασφάλιση των στελεχών που υποστηρίζουν τη διενέργεια των αγώνων, τα
Σωματεία καλούνται να ενημερώσουν τα στελέχη τους να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
2.1 Όλα τα στελέχη πρέπει να μπουν στο ΣΔΔΑ και να επικαιροποιήσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία τους. Η είσοδος
του κάθε στελέχους στην καρτέλα του γίνεται μπαίνοντας στην ομάδα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» και επιλέγοντας το
«Είσοδος Στελέχους». Στη συνέχεια ζητείται να δοθεί:
Username:
Password:

(Είναι το επώνυμο του κάθε στελέχους.) Πρέπει να γραφεί με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ κεφαλαίους χαρακτήρες.
(Είναι η ημερομηνία γέννησης του καθενός στη μορφή ‘ηη/μμ/εεεε’)

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε η ακριβής ημερομηνία γέννησης για τον καθένα στο τηρούμενο από την ΟΜΑΕ αρχείο, σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εισαγωγή σας με αυτή την ημερομηνία τότε δοκιμάστε να δώσετε ως Password:
την 01/01 του έτους που γεννηθήκατε. Δηλαδή 01/01/εεεε Αν και αυτό δεν είναι εφικτό δοκιμάστε να δώσετε ως
Password: 01/01/1900. Αν οι παραπάνω τρεις δυνατότητες αποτύχουν επικοινωνήστε με τον κ. Αμαξόπουλο στην
ΟΜΑΕ.
2.2 Με την είσοδο στην προσωπική καρτέλα φροντίστε να γράψετε τη σωστή ημερομηνία γέννησής σας ώστε αφού
κάνετε καταχώρηση των στοιχείων σας στη συνέχεια να χρησιμοποιείται αυτή ως Password. Όσοι θα ήθελαν να μη
χρησιμοποιείται η ημερομηνία γέννησής τους ως «Password», έχουν τη δυνατότητα να το αλλάξουν από την επιλογή
«Αλλαγή Username-Password» στο επάνω δεξί μέρος της καρτέλας τους. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τι καταχωρήσατε
και δεν μπορείτε να μπείτε στην καρτέλα σας επικοινωνήστε με τον κ. Αμαξόπουλο στην ΟΜΑΕ για να επαναφέρει τις
αρχικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.
2.3 Πέρα των στοιχείων που θα καταχωρήσετε στην καρτέλα σας είναι αναγκαίο να «ανεβάσετε» στο σύστημα μία
φωτογραφία σας, για την έκδοση ταυτότητας στελέχους, και αντίγραφο της ταυτότητάς σας. Η φωτογραφία και η
ταυτότητα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν με ανάλυση 150dpi (σκανάρισμα) και να καταχωρηθούν στο ΣΔΔΑ.
2.4 Όσοι από τα στελέχη έχουν πληρώσει τα 30€ εγγραφής στο μητρώο, (αυτό φαίνεται στην καρτέλα τους στο πεδίο
«Δελτία Στελέχους»), για αυτούς θα εκδοθεί η ταυτότητα στελέχους, μόλις το σωματείο, στο οποίο ανήκουν,
επιβεβαιώσει ότι τα καταχωρηθέντα στην καρτέλα τους στοιχεία είναι αληθή.
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2.5 Τα υπόλοιπα στελέχη θα παραλαμβάνουν την ταυτότητά τους αφού γίνει η επιβεβαίωση των στοιχείων τους από το
σωματείο και μόλις καταβάλουν το ποσό των 30€ με πληρωμή μέσω του ΣΔΔΑ.
2.6 Σε περίπτωση απώλειας ή επανέκδοσης της ταυτότητας στελέχους λόγω αλλαγής στοιχείων (π.χ. αλλαγή από κριτής σε
αλυτάρχη ή/και αγωνοδίκη) θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο το ποσόν των 10 € μέσω του ΣΔΔΑ.
2.7 Από το 2016 ξεκίνησε η διαδικασία ασφάλισης για Νομική Προστασία όλων των εμπλεκομένων στους αγώνες.
Όποιο στέλεχος επιθυμεί να έχει αυτή τη μορφή ασφάλισης θα πρέπει να καταβάλει σε ετήσια βάση το ποσό των 10€ με
πληρωμή μέσω του ΣΔΔΑ, ώστε να του εκδίδεται το σχετικό σημείωμα κάλυψης.
Επιπλέον τα σωματεία έχουν τις παρακάτω δυνατότητες και υποχρεώσεις:
2.8 Μπαίνοντας με τους κωδικούς του σωματείου υπάρχει το πλήκτρο «Πίνακες Στελεχών». Επιλέγοντάς το έχουν τη
δυνατότητα να δουν και να διαχειριστούν τα στοιχεία των στελεχών τους και επιπλέον επιλέγοντας το πλήκτρο
«Εμφάνιση φίλτρων» και στη συνέχεια την «ιδιότητα» των στελεχών που τους ενδιαφέρει να δουν το σύνολο των
διαθέσιμων στελεχών της ΟΜΑΕ για να επιλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες τους τα στελέχη που χρειάζονται για
κάποιο αγώνα.
2.9 Κάθε μη πτυχιούχο κριτή που χρησιμοποιούν θα πρέπει να τον καταχωρούν στο σύστημα από την ομάδα εντολών «ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ» επιλογή «Εγγραφή Νέου Στελέχους» και αυτός θα λαμβάνει την ιδιότητα του ‘Υποψήφιου Δόκιμου Κριτή’
2.10 Κάθε νέος κριτής που καταχωρείται στο σύστημα θα πρέπει το σωματείο του να επιβεβαιώσει την ορθότητα των
καταχωρημένων στοιχείων, στη συνέχεια ο κριτής να φροντίσει να συμπληρώσει και να στείλει υπογεγραμμένη την
‘‘ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΕ’’, μέσω του σωματείου του στην ΟΜΑΕ. Αυτό του
επιτρέπει να λάβει μέρος σε εξετάσεις για την ανάδειξη κριτών. Αν στις εξετάσεις αυτές πετύχει τότε αποκτά την ιδιότητα
του Δόκιμου Κριτή (ΔΟΚ) και θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Στελεχών της ΟΜΑΕ, πληρώνοντας μέσω του ΣΔΔΑ
το ποσό των 30€. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα λάβει τον αριθμό μητρώου του.
2.11 Όσα από τα στελέχη επιθυμούν να αλλάξουν σωματείο στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μπορούν να το
κάνουν, επιλέγοντας το πλήκτρο: «Αίτηση Αλλαγής Σωματείου» στο επάνω μέρος της καρτέλας τους. Με την επιλογή
αυτή ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το σωματείο στο οποίο επιθυμείτε να προσφέρετε τις
υπηρεσίες σας στο εξής. Επιλέγετε το σωματείο και στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο «Καταχώρηση». Από τη στιγμή
που θα πατηθεί το πλήκτρο «Καταχώρηση» η απόφαση σας δεν είναι αναστρέψιμη. Στη συνέχεια στο επάνω μέρος της
καρτέλας του στελέχους, εμφανίζεται η επιθυμία που δήλωσε και τα δύο σωματεία: Αυτό από το οποίο φεύγει και εκείνο
στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί. Για να ολοκληρωθεί η ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, θα πρέπει τα σωματεία να
μπουν στον κατάλογο των στελεχών τους, εκεί θα βρουν το στέλεχος που έκανε τη σχετική κίνηση και να
δηλώσουν ότι αποδέχονται τη συγκεκριμένη αλλαγή. Όσα στελέχη ακολουθήσουν την διαδικασία που έχει
περιγραφεί και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν ευδοκιμήσει, μπορούν να στέλνουν το σχετικό αίτημα με email στη
διεύθυνση stelexi@omae-epa.gr γράφοντας την διαδικασία που ακολούθησαν. Αφού εξετασθεί το αίτημα, αυτό θα
ικανοποιηθεί ή θα απορριφθεί κατά περίπτωση.
2.12 Όσα από τα στελέχη σας είχαν στο παρελθόν Ταυτότητα της ΕΛΠΑ και επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο
στελεχών της ΟΜΑΕ, θα πρέπει να ψηφιοποιήσουν (σκανάρουν) την Ταυτότητα της ΕΛΠΑ και να την αποστείλουν ως
συνημμένο, στο e-mail: stelexi@omae-epa.gr μαζί με τα παρακάτω στοιχεία:
- ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ
- το ΣΩΜΑΤΕΙΟ στο οποίο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
- την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ τους. (ημέρα/μήνας/έτος)
Όταν η διαδικασία καταχώρησής στο ΣΔΔΑ ολοκληρωθεί θα λάβουν σχετικό email και θα πρέπει ακολουθώντας τις
οδηγίες των παραγράφων 2.1, 2.3, 2.5 να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο μητρώο στελεχών της ΟΜΑΕ.
3. H ιδιότητα του ΔOK αποκτάται από τους ενδιαφερόμενους μετά από αίτηση προς την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ και επιτυχή
συμμετοχή τους σε εξετάσεις που διοργανώνονται από τα Σωματεία σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης
και την υποστήριξη εμπείρων στελεχών.
H απόκτηση της ιδιότητος του ΔOK επιτρέπει στον κάτοχο την ανάληψη καθηκόντων κριτού, όπως αυτά περιγράφονται στην
επόμενη παράγραφο, πάντοτε όμως υπό την επίβλεψη πτυχιούχου κριτή (ΚΡΙ).
Mετά τη συμπλήρωση των 4 αγώνων εντός διετίας και με βάση τις, για αυτόν, αναφορές των Αλυταρχών και των πτυχιούχων
κριτών υπό την επίβλεψη των οποίων παρείχαν τις υπηρεσίες τους, θα κρίνεται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης η απόδοση
και η ικανότητά του οπότε ή θα αποκτά την ιδιότητα του Κριτή (ΚΡΙ) ή αλλιώς θα συνεχίσει την εκπαίδευση ως βοηθός για 4
ακόμα αγώνες. Mε την επιτυχή συμμετοχή του σε 4 αγώνες και μετά από αίτησή του στο τμήμα μητρώου της ΕΠΑ ο ΔOK
αποκτά την ιδιότητα του KPI.
4. H ιδιότητα KPI επιτρέπει στον κάτοχο την ανάληψη καθηκόντων κριτού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του EAK και
ειδικότερα των καθηκόντων που περιγράφονται στα άρθρα 144, 147, 148 και 149 του EAK.
H ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής για διατήρηση του τίτλου ορίζεται σε 4 αγώνες ανά διετία.
5. Oι ιδιότητες TEA και TEK αποκτώνται από τους ενδιαφερόμενους, με την ακόλουθη διαδικασία:
α. Υποβάλλουν αίτηση προς την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ
β. Μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από την Τεχνική Επιτροπή σε συνεργασία
με την Επιτροπή Εκπαίδευσης και την υποστήριξη εμπείρων στελεχών.
γ. Μετά από προσωπική συνέντευξη με κλιμάκιο της Eπιτροπής.
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δ. Mετά την έγκριση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να φροντίσει, με δικές του ενέργειες, να του ανατεθούν
καθήκοντα βοηθού τεχνικού εφόρου σε 4 τουλάχιστον αγώνες για κάθε ιδιότητα που τον ενδιαφέρει. Mετά τη
συμπλήρωση των 4 αγώνων εντός διετίας και με βάση τις, για αυτόν, αναφορές των τεχνικών εφόρων, θα κρίνεται από
την Επιτροπή η απόδοση και η ικανότητά του οπότε ή θα αποκτά την ιδιότητα του Tεχνικού Eφόρου ή θα συνεχίσει την
εκπαίδευση σαν βοηθός για 4 ακόμα αγώνες. Yποψήφιος που μετά από 8 αγώνες δεν θεωρείται ικανός θα αποκλείεται.
H απόκτηση των τίτλων TEA και TEK επιτρέπει στον κάτοχό τους την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού εφόρου σε
αγώνες Aυτοκινήτου και Kαρτ αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 136 του EAK και ειδικότερα των καθηκόντων που
περιγράφονται στα άρθρα 145, 146 και 150 του EAK.
H ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής για διατήρηση του τίτλου ορίζεται σε 4 αγώνες για κάθε ιδιότητα στη διάρκεια της διετίας.
6. Oι ιδιότητες AΛA – AΛK - ΑΛΑΒ αποκτώνται από τους ενδιαφερόμενους με την ακόλουθη διαδικασία και
προϋποθέσεις:
α. Μεγάλη εμπειρία κριτή (ΚΡΙ) στο αντίστοιχο άθλημα, με τη συμμετοχή τους σε πολλούς αγώνες και έγγραφη
επιβεβαίωση/σύσταση από εν ενεργεία στελέχη (Αλυτάρχες ή/και Αγωνοδίκες) για την επάρκεια του υποψήφιου
Αλυτάρχη. Οι συστάσεις θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με την θετική εισήγηση του
Σωματείου που τον προτείνει (§ γ).
β. Να έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντα
i. του Υπεύθυνου ασφαλείας Ε.Δ. ή του Επικεφαλής ασφαλείας σε τουλάχιστον 4 αγώνες αυτοκινήτων
ii. του βοηθού αλυτάρχη σε τουλάχιστον 4 αγώνες Αυτοκινήτου ή Καρτ
γ. Υποβάλλουν αίτηση προς την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ η οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Σωματείου που τον προτείνει.
δ. Πολύ καλή γνώση των κανονισμών και των διαδικασιών διεξαγωγής αγώνων αυτοκινήτων/ καρτ, που πιστοποιείται μετά
από επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και την
υποστήριξη εμπείρων Αλυταρχών.
ε. Μετά από προσωπική συνέντευξη και θετική πρόταση της Eπιτροπής.
ζ. Mετά την έγκριση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος ως Δόκιμος Αλυτάρχης, θα πρέπει να φροντίσει, με δικές του ενέργειες,
να του ανατεθούν καθήκοντα βοηθού Αλυτάρχη σε 4 τουλάχιστον αγώνες για κάθε ιδιότητα που τον ενδιαφέρει. Mετά τη
συμπλήρωση των 4 αγώνων εντός διετίας και με βάση τις, για αυτόν, γραπτές αναφορές των Αλυταρχών, θα κρίνεται
από την Επιτροπή η απόδοση και η ικανότητά του, οπότε ή θα αποκτά την ιδιότητα του Αλυτάρχη ή θα συνεχίσει την
εκπαίδευση ως βοηθός Αλυτάρχης για 4 ακόμα αγώνες. Yποψήφιος που μετά από 8 αγώνες δεν θεωρείται ικανός θα
αποκλείεται.
H απόκτηση των τίτλων AΛA και AΛK επιτρέπει στον κάτοχό τους την ανάληψη καθηκόντων Aλυτάρχου σε αγώνες
Aυτοκινήτου και Kαρτ αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 136 του EAK και ειδικότερα των καθηκόντων που περιγράφονται
στο άρθρο 142 του EAK.
H ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής για διατήρηση του τίτλου ορίζεται σε 3 αγώνες για κάθε ιδιότητα στη διάρκεια της διετίας.
7. H ιδιότητα του AΓΔ ΚΑΙ ΑΓΔΒ αποκτάται από τους ενδιαφερόμενους με την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:
α.

Μεγάλη εμπειρία κριτή (ΚΡΙ) στο αντίστοιχο άθλημα, με την συμμετοχή τους σε πολλούς αγώνες και έγγραφη
επιβεβαίωση/σύσταση από εν ενεργεία στελέχη (Αλυτάρχες ή/και Αγωνοδίκες) για την επάρκεια του υποψήφιου
Αγωνοδίκη. Οι συστάσεις θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με την θετική εισήγηση του
Σωματείου που τον προτείνει (§ γ).

β. Να έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντα

i. του Υπεύθυνου ασφαλείας Ε.Δ. ή του Επικεφαλής ασφαλείας σε τουλάχιστον 4 αγώνες αυτοκινήτων
ii. του βοηθού αλυτάρχη σε τουλάχιστον 4 αγώνες Αυτοκινήτου ή Καρτ
γ. Υποβάλλουν αίτηση προς την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ η οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Σωματείου που τον προτείνει.
δ. Πολύ καλή γνώση των κανονισμών και των διαδικασιών διεξαγωγής αγώνων αυτοκινήτων/ καρτ, που πιστοποιείται μετά
από επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης με την
συμμετοχή εμπείρων Αλυταρχών.
ε. Μετά από προσωπική συνέντευξη και θετική πρόταση της Eπιτροπής.
ζ. Mετά την έγκριση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος ως Δόκιμος Αγωνοδίκης, θα πρέπει να φροντίσει, με δικές του ενέργειες,
να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αγωνοδικών χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε 8 τουλάχιστον
Πρωταθληματικούς αγώνες ή αγώνες κυπέλλου. Mετά τη συμπλήρωση των 8 αγώνων εντός διετίας και με βάση τις, για
αυτόν, γραπτές αναφορές των Προέδρων Αγωνοδικών στις συνεδριάσεις των οποίων συμμετείχε, θα κρίνεται από την
Επιτροπή η απόδοση και η ικανότητά του, οπότε ή θα αποκτά την ιδιότητα του Αγωνοδίκη ή θα συνεχίσει την εκπαίδευσή
του ως Δόκιμος Αγωνοδίκης για 4 ακόμα αγώνες. Yποψήφιος που μετά από 12 αγώνες δεν θεωρείται επαρκής θα
αποκλείεται.
H απόκτηση του τίτλου AΓΔ επιτρέπει στον κάτοχο την ανάληψη καθηκόντων Aγωνοδίκη σε όλες τις μορφές των
αγώνων, σύμφωνα με τα άρθρα 140 και 141 του EAK. H ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής για διατήρηση του τίτλου ορίζεται σε
4 αγώνες στη διάρκεια της διετίας.
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Oι οργανωτές πρέπει να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια που θα συμβάλει στην αρτιότερη κατάρτιση των υποψηφίων
Αλυταρχών, Αγωνοδικών, Τεχνικών Εφόρων και Κριτών.
Oι υποψήφιοι Αγωνοδίκες, μετά από συνεννόηση με τον οργανωτή και το συμβούλιο των Αγωνοδικών μπορούν να
παρευρίσκονται, σαν μέλη του συμβουλίου αγωνοδικών, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις των Αγωνοδικών του αγώνα.
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα ονόματα και οι αριθμοί μητρώου τους να περιλαμβάνονται στις εκθέσεις
των Αλυταρχών των αγώνων στους οποίους απασχολήθηκαν και ν' αποστέλλονται στην ΕΠΑ/ΟΜΑΕ οι προβλεπόμενες
εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Διευκρινίζεται ότι ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ Β’ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ Β’ μπορούν να αναλαμβάνουν τα σχετικά καθήκοντα μόνο σε
αγώνες Ατομικής χρονομέτρησης, αγώνες επιτάχυνσης, dragster, drift κτλ. εκτός αν η ΕΠΑ εγκρίνει αλλιώς για συγκεκριμένες
περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στα στελέχη που έχουν περιορισμό στα είδη αγώνων που
ασκούν τα καθήκοντά τους, να επανέλθουν μετά από 2-ετία για να επαναξιολογηθούν προκειμένου να επεκταθεί η ισχύς
του πτυχίου τους σε όλα τα είδη των αγώνων.
***************
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