Εγκφκλιος Νο 6 / 2019 – Δήλωση Συμμετοχής σε αγώνα μζσω ΣΔΔΑ
EΓKYKΛIOΣ Nο 6 / 2019
ΘEMA: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΜΕΣΩ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΣΔΔΑ)

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Από 01/01/2018 ο μοναδικόσ τρόποσ διλωςθσ ςυμμετοχισ ςε αγώνα κα είναι μζςω του Συςτιματοσ
Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγώνων (ΣΔΔΑ). Ακλθτισ που δεν εμφανίηεται ςτθ λίςτα ςυμμετοχών ενόσ αγώνα ςτο
ΣΔΔΑ δεν κα του επιτρζπεται να λάβει εκκίνθςθ ςτον αγώνα.
1. Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ, για αγώνεσ που απαιτείται δελτίο ακλθτι τφπου Α, Β ι Γ ι Kart, κα λιγουν ςτισ
24:00 τθσ θμερομθνίασ λιξθσ των ςυμμετοχών και το ποςό που κα προκφπτει να καταβλθκεί κα είναι το
προβλεπόμενο ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 3, πίνακασ 1.9 «ΠAPABOΛΟ AΔEIAΣ TEΛEΣHΣ AΓΩNΑ ANA
ΣYMMETEXONTA» (Παράβολο προσ ΟΜΑΕ).
2. Ωσ θμζρα λιξθσ των ςυμμετοχών, για το ςφνολο των αγώνων, ορίηεται θ Παραςκευι τθσ προθγοφμενθσ από
τον αγώνα εβδομάδασ. ΚΑΜΜΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΟ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΙΟ ΛΗΞΗ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ. Του κανόνα εξαιροφνται οι αγώνεσ μαηικοφ ακλθτιςμοφ,
εγκφκλιοσ 6D.
3. Μζχρι τθν Δευτζρα πριν τον αγώνα υπάρχει δυνατότθτα απόςυρςθσ μιασ δθλωκείςασ ςυμμετοχισ μετά από
αίτθμα του ςωματείου που διοργανώνει.
4. Η γραμματεία τθσ ΟΜΑΕ κα κατεβάηει τισ ςυμμετοχζσ όπωσ είναι ανεβαςμζνεσ ςτο ΣΔΔΑ το πρωί τθσ
επομζνθσ θμζρασ από τθν θμζρα λιξθσ των ςυμμετοχών και αυτζσ κα κεωροφνται ΤΕΛΙΚΕΣ.
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΕΚΣΗ ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ.
5. Για να δθλώςει ζνασ ακλθτισ ςυμμετοχι ςε αγώνα ςτον οποίο απαιτείται να ζχει δελτίο ακλθτι τφπου Α, Β, Γ
ι Kart κα πρζπει, πριν δθλώςει ςυμμετοχι, να ζχει φροντίςει να εκδώςει τον ανάλογο τφπο δελτίου ακλθτι,
που απαιτεί ο αγώνασ, για τον οποίο κζλει να δθλώςει ςυμμετοχι, εντόσ των χρονικών ορίων και όπωσ αυτό
προβλζπεται ςτθν Εγκφκλιο 2/2018.
6. Για να εμφανίηεται διαγωνιηόμενοσ ςτον πίνακα ςυμμετοχών, κα πρζπει να ζχει εκδοκεί δελτίο
διαγωνιηομζνου, ο Αρικμόσ Μθτρώου του οποίου κα καταχωρθκεί κατά τθ διλωςθ ςυμμετοχισ. Απαιτείται
διλωςθ διαγωνιηόμενου για τουσ ανιλικουσ ακλθτζσ και ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ακλθτισ επικυμεί να
δθλώςει κάποιον άλλο εκτόσ του εαυτοφ του.
7. Όςα οχιματα διακζτουν κλωβό αςφαλείασ ι αγωνιςτικζσ πινακίδεσ, απαιτείται να ζχουν εκδώςει ΔΤΤ εντόσ
των χρονικών ορίων που προβλζπει θ Εγκφκλιοσ 12/2018. Ειδικά για τουσ αγώνεσ που απαιτείται δελτίο
τφπου Α, κα πρζπει ο ακλθτισ να ζχει φροντίςει να εκδώςει για το όχθμά του ΔΤΤ, πριν ξεκινιςει τθ διλωςθ
ςυμμετοχισ.
8. Η διαδικαςία διλωςθσ ςυμμετοχισ για αγώνεσ όπου απαιτείται:
 δελτίο ακλθτι τφπου Α περιγράφεται ςτθν εγκφκλιο 6Α
 δελτίο ακλθτι τφπου Β περιγράφεται ςτθν εγκφκλιο 6Β
 δελτίο ακλθτι τφπου Γ περιγράφεται ςτθν εγκφκλιο 6Γ
 για αγϊνεσ μαηικοφ ακλθτιςμοφ (Δεξιοτεχνίεσ, Trial_4x4, Enduro, Regularity) για τουσ οποίουσ
εκδίδεται δελτίο ακλθτι τφπου Δ περιγράφεται ςτθν εγκφκλιο 6Δ
 από τα Σωματεία θ διαδικαςία για αγϊνεσ μαηικοφ ακλθτιςμοφ (Δεξιοτεχνίεσ, Trial 4X4, Enduro,
Regularity) περιγράφεται ςτθν εγκφκλιο 6Σ
 για αγϊνεσ Kart, περιγράφεται ςτθν εγκφκλιο 6Κ
9. Μετά τθ λιξθ ςυμμετοχών το ςωματείο, που διοργανώνει τον αγώνα, μπορεί από τθν καρτζλα του αγώνα,
επιλζγοντασ το πλικτρο «Εμφάνιςθ υμμετοχϊν» να ζχει διακζςιμεσ τισ παρακάτω δυνατότθτεσ:
8.1 Να αρικμοδοτιςει τισ ςυμμετοχζσ δίνοντασ ςε κάκε μια από αυτζσ, τον αρικμό με τον οποίο κα
αγωνιςτεί.
8.2 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Ανακοίνωςθ υμμετοχϊν», οι ςυμμετοχζσ, ςτισ οποίεσ ζχει δοκεί αρικμόσ
ςυμμετοχισ, γίνονται ορατζσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο.
8.3 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Δθλ.υμ.» μπορεί να εκτυπώςει προ-ςυμπλθρωμζνεσ τισ Δθλώςεισ Συμμετοχισ
για τον αγώνα.
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8.4 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Δ.Σ.Ε.» μπορεί να εκτυπώςει προ-ςυμπλθρωμζνα τα Δελτία Τεχνικοφ Ελζγχου
για τον αγώνα.
8.5 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Export All» μπορεί να παραλάβει το ςφνολο των ςυμμετοχών με τα αναγκαία
για τθ διοργάνωςθ του Αγώνα ςτοιχεία, ςε αρχείο επεξεργάςιμο από λογιςμικό τφπου Excel.
ΠΡΟΟΧΗ:
Η παραπάνω διαδικαςία διλωςθσ ςυμμετοχισ μζςω ΔΔΑ ςε καμιά περίπτωςθ δεν αντικακιςτά τθν κλαςικι
διαδικαςία λιψθσ τθσ υπογραφισ του αγωνιηόμενου ακλθτι πάνω ςτθν ζντυπθ Διλωςθ υμμετοχισ όπωσ
αυτό ιςχφει μζχρι ςιμερα, ακολουκϊντασ τθν παρακάτω διαδικαςία:
- Σο ςωματείο φροντίηει να τυπϊςει τισ προ-ςυμπλθρωμζνεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ από το ΔΔΑ.
- Κατά τον Διοικθτικό ζλεγχο όπου ο ακλθτισ προςκομίηει το ςφνολο των νομιμοποιθτικϊν του εγγράφων
(Δίπλωμα Οδιγθςθσ, Δελτίο Ακλθτι, Άδεια Κυκλοφορίασ Οχιματοσ και Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ), θ
γραμματεία του αγϊνα κάνει ζλεγχο ακρίβειασ των δθλωκζντων ςτο ΔΔΑ ςτοιχείων. Αποκλίςεισ των
δθλωκζντων ςτοιχείων από αυτά των εγγράφων, παραπζμπονται ςτουσ Αγωνοδίκεσ, ϊςτε να μθ
προκφψουν κζματα αςφάλιςθσ τθσ ςυμμετοχισ.
- Ο ακλθτισ (ι οι ακλθτζσ αν προβλζπεται ςυνοδθγόσ) υπογράφουν με ευκφνθ του Γραμματζα του αγϊνα
τθ διλωςθ ςυμμετοχισ, ϊςτε ςε οποιαδιποτε δικαςτικι εμπλοκι να υπάρχει πρωτότυπθ θ υπογραφι των
ακλθτϊν και να μπορεί αυτό να επιβεβαιωκεί.
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