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Με επιζήμανζη οι αλλαγέρ από ηο 2019 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ, ΚΤΠΔΛΛΩΝ & ΔΠΑΘΛΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝDRAGRACINGΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
 

HΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ, ηνλ Γεληθό Καλνληζκό DragRacing, ηα Παξαξηήκαηα θαη ηηο Δγθπθιίνπο, 

πξνθεξύζζεη γηα ην 2020 ηνπο Αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ θη Δπάζινπ DragRacing, όπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό DragRacing2020. 

 

Α.    ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ, ΚΤΠΔΛΛΩΝ & ΔΠΑΘΛΩΝ 

 
1. Κλάζη Open 

2. Κλάζη ΑΣ2 

2.1 Τπνθιάζε AT2 3 CYL 

2.2 Τπνθιάζε AT2 4 CYL 

2.3 Τπνθιάζε ΑΣ2 5-6 CYL 

2.4 Τπνθιάζε AT2 MAX 

3. Κλάζη ΑΣ1 

3.1 Τπνθιάζε AT1 1300 

3.2 Τπνθιάζε AT1 1600 

3.3 Τπνθιάζε ΑΣ1 2000 

3.4 Τπνθιάζε ΑΣ1 MAX 

4. Κλάζη ΑA2 

4.1 Τπνθιάζε ΑA2 4 CYL 

4.2 Τπνθιάζε ΑA2 5-6 CYL 

4.3 Τπνθιάζε ΑA2 MAX 

5. Κλάζη ΑA1 

5.1 Τπνθιάζε ΑA1 1300 

5.2 Τπνθιάζε ΑA1 1600 

5.3 Τπνθιάζε ΑA1 2000 

5.4 Τπνθιάζε ΑA1 MAX 

6. Κλάση ΒΤ2 
6.1 Τπνθιάζε ΒΣ2 4 CYL 

6.2 Τπνθιάζε ΒΣ2 5-6 CYL 

6.3Τπνθιάζε ΒΣ2 MAX 

7. Κλάζη ΒΣ1 

7.1  Τπνθιάζε ΒΣ1 1300 

7.2  Τπνθιάζε ΒΣ1 1600 

7.3  Τπνθιάζε ΒΣ1 2000 

7.4  Τπνθιάζε ΒΣ1 MAX 

8. Κλάζη ΒΑ2 

8.1 Τπνθιάζε ΒΑ2 4 CYL 

8.2 Τπνθιάζε ΒΑ2 5-6 CYL 

8.3 Τπνθιάζε ΒΑ2 MAX 

9. Κλάζη ΒΑ1 

9.1 Τπνθιάζε ΒΑ1 1300 

9.2 Τπνθιάζε ΒΑ1 1600 

9.3 Τπνθιάζε ΒΑ1 2000 

9.4 Τπνθιάζε ΒΑ1 MAX 

10. Ομάδα Index 

10.1 ΚιάζεIndex15 

10.2 ΚιάζεIndex14 

10.3 ΚιάζεIndex 13 

10.4 ΚιάζεIndex 12 

10.5 ΚιάζεIndex 11 

10.6 ΚιάζεIndex 10 

10.7 Κιάζε Index 9 

10.8 Κιάζε Index8 
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10.9 Κιάζε Index 7 

11. Κλάζη Truck 

12. Κλάζη Kart 

13. FreePass 

Η θιάζε FreePass δίλεη ην δηθαίσκα γηα επηπιένλ ειεύζεξα ρξνλνκεηξεκέλα πεξάζκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ αγώλα κε ζθνπό ηε δπλαηόηεηα γηα δνθηκέο θαη ξπζκίζεηο, δελ βαζκνινγνύληαη ηα πεξάζκαηά ηεο, δελ 

ππάξρεη θαηάηαμε θη αλαθέξεηαη εδώ κόλν γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο. 

 

ΔΠΑΘΛΟ DRAGINDEX ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
Ομάδα Index 

 

1.1 Κιάζε Index 15 

1.2 Κιάζε Index 14 

1.3 Κιάζε Index 13 

1.4 Κιάζε Index 12 

1.5 Κιάζε Index 11 

1.6 Κιάζε Index 10 

1.7 Κιάζε Index 9 

1.8 Κιάζε Index 8 

1.9 Κιάζε Index 7 

 

Β. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 1 -  ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΝΙΚΗΣΩΝ 
Η ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2020 ζα αλαθεξύμεη ηνπο Πξσηαζιεηέο, Κππειινύρνπο θη Δπαζινύρνπο 

Διιάδαο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Πξνθήξπμε.  

ΑΡΘΡΟ 2  -  ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
HΔΠΑ πξνβαίλεη ειεύζεξα (κεηά από αλαθνξά ή απηεπάγγειηα), ζηελ επηθύξσζε, δηόξζσζε ή αθύξσζε ηεο 

βαζκνινγίαο πνπ πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ελόο αγώλα, βαζκνινγία πνπ πξνζκεηξά ζηελ ηειηθή 

θαηάηαμε θαη απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ. Η απόθαζή ηεο απηή εθδίδεηαη κέζα ζε 30 κέξεο από 

ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ αγώλα ή κέζα ζε 30 κέξεο από ηελ ηειεζίδηθε 

απόθαζε ζρεηηθά κε θάζε εθθξεκή δηαδηθαζία.  

H παξαπάλσ ελέξγεηα ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ αλαθήξπμε ησλ ληθεηώλ θαη ηελ απνλνκή 

ησλ επάζισλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα θαη ηζρύεη κόλν ζε όηη αθνξά ηε βαζκνινγία απνλνκήο ησλ σο άλσ 

ηίηισλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θππέιινπ θη επάζινπ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 30 εκεξώλ ηζρύνπλ ηα απνηειέζκαηα όπσο απηά αλαθνηλώζεθαλ, 

ζεσξνύκελα σο επηθπξσκέλα από ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ 

ΑΡΘΡΟ 3 -  ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΑΓΩΝΩΝ 
3.1  Δπιπλέον Αγώνερ 

HΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζκέηξεζε ησλ ηίηισλ θη 

άιινπο αγώλεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, πνπ πάλησο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνύο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΠΑ/ΟΜΑΔ πξέπεη λα αλαθνηλώζεη ηε ζρεηηθή ηεο 

απόθαζε ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί 

3.2  Διδικέρ Πεπιπηώζειρ 

Δάλ πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο ελόο αγώλα, πνπ πξνζκεηξά ζηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ, δελ ηεξεζεί κηα 

ή πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα λα πξνζκεηξήζεη ν αγώλαο (π.ρ. αξηζκόο 

αγσληδνκέλσλ πνπ μεθίλεζαλ, κήθνο δηαδξνκήο, ρξνληθή δηάξθεηα θ.ιπ.), ε ΔΠΑ κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηεο, λα πξνζκεηξήζεη ηνλ αγώλα απηόλ. Μπνξεί επίζεο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, λα 

απνλείκεη ηίηιν γηα ηνλ νπνίν δελ ζπκπιεξώζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο απνλνκήο ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 4 -  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
HΔΠΑ κπνξεί κε απόθαζε ηεο λα αιιάμεη ηηο εκεξνκελίεο, ηνπο ηόπνπο ηέιεζεο θαη ηνπο νξγαλσηέο ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ από ηνπο αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ ζηνπο πξνθεξπγκέλνπο ηίηινπο. Μπνξεί επίζεο λα 

αληηθαηαζηήζεη ή λα αθαηξέζεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από απηνύο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζρεηηθή 
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απόθαζε ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε ησλ 

αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο ε απόθαζε ζα αλαθέξεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 -  ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 
Tα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ηίηινπο πνπ πξνθεξύρζεθαλ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ηζρύνληα ΓK θαη ζηηο εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΑΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  -  ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΚΙΝΗΑΝΣΩΝ ΟΓΗΓΩΝ 
Ο αξηζκόο ησλ εθθηλεζάλησλ νδεγώλ είλαη ν αξηζκόο ησλ νδεγώλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ, πέξαζαλ ηε 

δηαδηθαζία ηερληθνύ ειέγρνπ θαη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ 1 πξνθξηκαηηθό ρξνλνκεηξεκέλν 

πέξαζκα. Δπηηπρέο είλαη έλα πέξαζκα, όηαλ ην όρεκα μεθηλάεη από ην ζεκείν εθθίλεζεο θαη θόβεη ηελ ηειηθή 

δέζκε, ρσξίο λα «ζπάζεη» ηνλ ειάρηζην ρξόλν ηεο θαηεγνξίαο εάλ απηή είλαη Index. Οδεγόο πνπ δελ 

νινθιήξσζε κε επηηπρία θαλέλα πξνθξηκαηηθό ρξνλνκεηξεκέλν, δελ ζπκκεηέρεη ζηηο θόληξεο (ladders) θαη 

δελ βαζκνινγείηαη θαζόινπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  -  ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
7.1  ύζηημα Βαθμολόγηζηργια ηην απονομή ηων ηίηλων Ππωηαθλημάηων, Κςπέλλων & Δπάθλων. 

Γηα ηελ απνλνκή όισλ ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ εθαξκόδεηαη ην αθόινπζν ζύζηεκα βαζκνινγίαο: 

 

Απιθμόρ ςμμεηοσών 1 2 3 - 4 5 - 8 9 - 16 17 - 32 33 - 64 

Υαμένορ 1
ος

 γύπος (64άδαρ) - - - - - - 20 

Υαμένορ 2
ος

 γύπος (32άδαρ) - - - - - 20 40 

Υαμένορ 3
ος

 γύπος (16άδαρ) - - - - 20 40 60 

Υαμένορ 4
ος

 γύπος (Πποημιηελικού) - - - 20 40 60 80 

Υαμένορ 5
ος

 γύπος (Ημιηελικού) - - 20 40 60 80 100 

Υαμένορ Σελικού - 20 40 60 80 100 120 

Νικηηήρ 20 40 60 80 100 120 140 

 

Πξόζζεηνη βαζκνί απνλέκνληαη σο θάησζη: 

 

 10 βαθμοί ζε θάζε ζπκκεηνρή, γηα θάζε γύξν (θόληξα) πνπ θεξδίδεη. Κεξδηζκέλε θόληξα ζεσξείηαη θη 

απηή ζηελ νπνία έλαο αγσληδόκελνο ηξέρεη BYE, είηε ιόγσ ηεο δνκήο ηνπ ladder είηε ιόγσ ηνπ όηη ν 

αληίπαινο δελ εκθαλίζηεθε. 

 

 ηελ πεξίπησζε κίαο ζπκκεηνρήο, απνλέκνληαη νη 10 βαζκνί ηνπ ηειηθνύ, αλεμάξηεηα είηε 

πξαγκαηνπνηεζεί ην BYE πέξαζκα ηνπ ηειηθνύ είηε όρη. 

 

 5 βαθμοί ζηε ζπκκεηνρή πνπ ζα επηηύρεη ην θαιύηεξν ρξόλν ηεο θιάζεο ηεο, είηε ζηα πξνθξηκαηηθά, είηε 

ζηηο θόληξεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ όςε ν ρξόλνο αληίδξαζεο θαη ην αλ ‘θνθθίληζε’ ζην πέξαζκα απηό, 

ρσξίο όκσο λα έρεη ζπκβεί Breakout (θαηεγνξίεο index).ηελ πεξίπησζε κίαο ζπκκεηνρήο, δελ απνλέκνληαη 

βαζκνί θαιύηεξνπ ρξόλνπ θιάζεο. 

 

Δπηπιένλ, από ηα πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα θαη ηε ζέζε πνπ έρεη ιάβεη ν θάζε νδεγόο, κεηά ην πέξαο απηώλ, 

ε θάζε ζέζε θεξδίδεη βαζκνύο σο θάησζη: 
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Βαθμοί Πποκπιμαηικών ανάλογα με ηιρ ςνολικέρ ςμμεηοσέρ 

 Κλάζηρ 

 1 2 1 - 4 1 - 8 1 - 16 17 - 32 33 - 64 

Θέζη 1
η
: - 2 4 6 8 9 10 

Θέζη 2
η
: - 1 3 5 7 8 9 

Θέζη 3
η
: - - 2 4 6 7 8 

Θέζη 4
η: 

- - 1 3 5 6 7 

Θέζειρ 5
η
 – 6

η:
 - - - 2 4 5 6 

Θέζειρ 7
η
 – 8

η: 
- - - 1 3 4 5 

Θέζειρ 9
η
 – 12

η:
 - - - - 2 3 4 

Θέζειρ 13
η
 – 16

η
: - - - - 1 2 3 

Θέζειρ 17
η
 – 32

η
: - - - - - 1 2 

Θέζειρ 33
η
 – 64

η
: - - - - - - 1 

 

7.2  Βαθμολόγηζη ζε πεπίπηωζη Γιακοπήρ Αγώνα 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο αγώλα γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, ηόηε γηα θάζε θιάζε μερσξηζηά θη αλάινγα ην 

ζεκείν ζην νπνίν έρεη θηάζεη ν αγώλαο (ζηε ζπγθεθξηκέλε θιάζε) ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:  

 

 αλ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ δύν πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα, γηα όιεο ηηο ζπκκεηνρέο, ηόηε: 

- δελ ππάξρεη βαζκνιόγεζε. 

 αλ έρνπλ νινθιεξσζεί δύν πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα, γηα όιεο ηηο ζπκκεηνρέο, ε βαζκνινγία ζα 

πεξηιακβάλεη: 

- ηνπο κηζνύο βαζκνύο από ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνθξηκαηηθώλ ζπλ 

- ηνπο κηζνύο βαζκνύο πνπ δίλεη ν ηαρύηεξνο ρξόλνο ηεο θιάζεο. 

 αλ έρνπλ νινθιεξσζεί ηξία ή ηέζζεξα πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα, γηα όιεο ηηο ζπκκεηνρέο, θαη δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ν πξώηνο γύξνο από ηηο θόληξεο, ε βαζκνινγία ζα πεξηιακβάλεη: 

- ηνπο βαζκνύο από ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνθξηκαηηθώλ ζπλ 

- ηνπο βαζκνύο πνπ δίλεη ν ηαρύηεξνο ρξόλνο ηεο θιάζεο. 

 αλ έρνπλ νινθιεξσζεί όια ηα πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα θη έρνπλ νινθιεξσζεί θαη θάπνηνη γύξνη από ηηο 

θόληξεο, γηα όιεο ηηο ζπκκεηνρέο, ελώ ν επόκελνο γύξνο δελ έρεη νινθιεξσζεί ή δελ έρεη θαλ μεθηλήζεηηόηε ε 

βαζκνινγία ζα πεξηιακβάλεη ηνπο βαζκνύο: 

- ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνθξηκαηηθώλ 

- ηνπ ηαρύηεξνπ ρξόλνπ ηεο θιάζεο 

- ηεο θάζε θεξδηζκέλεο θόληξαο 

- ησλ ρακέλσλ ησλ γύξσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί 

- ησλ ρακέλσλ ηνπ γύξνπ πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ή δελ έρεη μεθηλήζεη θαλ, γηα όινπο ηνπο νδεγνύο πνπ 

έρνπλ πξνθξηζεί ζην γύξν απηό. 

 

Για παπάδειγμα: αλ έρνπκε 4 αγσληδόκελνπο νη νπνίνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη όια ηα πξνθξηκαηηθά θη 

έρνπλ νινθιεξώζεη θαη ηνλ πξώην γύξν από ηηο θόληξεο (εκηηειηθνί) ελώ δελ κπόξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ν 

ηειηθόο, ηόηε ε βαζκνινγία ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 ηνπο βαζκνύο ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνθξηκαηηθώλ ζπλ 

 ηνπο βαζκνύο πνπ δίλεη ν ηαρύηεξνο ρξόλνο ηεο θιάζεο ζπλ 

 ηνπο βαζκνύο πνπ δίλεη ε θάζε θεξδηζκέλε θόληξα, θαζώο θαη 

 ηνπο βαζκνύο πνπ ιακβάλνπλ νη ρακέλνη ηνπ εκηηειηθνύ. 

Γηα ηνπο δύν πνπ δελ πξόιαβαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ ηειηθό: ζα πάξνπλ θαη νη δύν ηνπο βαζκνύο ηνπ 

ρακέλνπ ηνπ ηειηθνύ. 

 

7.3  Ιζοβαθμία 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ Σειηθή Βαζκνινγηθή Καηάηαμε, πξνεγείηαη απηόο πνπ ζπκπιήξσζε πξώηνο 

(ρξνληθά) ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο βαζκνύο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνεγείηαη απηόο ηνπ νπνίνπ ην πέξαζκα πνπ 

ηνπ έδσζε ηνπο ηειεπηαίνπο βαζκνύο ηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ην αληίζηνηρν πέξαζκα ηνπ άιινπ 

νδεγνύ κε ηνλ νπνίν ηειηθά ηζνβάζκηζε. Ωο ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πεξάζκαηνο ελλνείηαη ην θόςηκν 
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ηεο δέζκεο ηνπ ηεξκαηηζκνύ.ηελ ζπάληα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πεξάζκαηα ησλ νδεγώλ, πνπ ηνπο 

έδσζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο βαζκνύο ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ηόηε κνηξάδνληαη ηε 

ζέζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, κπνξνύκε λα έρνπκε δύν πξώηνπο, ελώ ν ηξίηνο 

θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε. 

 

7.4  Σελική Καηάηαξη 

ε ζρέζε κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε θαη ηελ πξνζκέηξεζε ηεο θάζε θιάζεο, ηζρύνπλ νη αθόινπζνη θαλόλεο: 

 

 ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, γηα θάζε θιάζε μερσξηζηά, θάζε αγσληδόκελνο κε ηνπο βαζκνύο 

πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη, από ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπκκεηάζρεη, ζπκκεηέρεη ζηελ 

Πποζωπινή Καηάηαξη ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο. 

 Αθνινύζσο, ε Πξνζσξηλή Καηάηαμε, ηαμηλνκείηαη σο πξνο ηα αθόινπζα δύν πεδία: α) ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπκκεηνρώλ ηνπ θάζε αγσληδόκελνπ θαη β) ηνπο βαζκνύο ηνπ θάζε αγσληδόκελνπ. Πξνθύπηεη έηζη ε Σειηθή 

Καηάηαμε. 

 Δάλ ε Σειηθή Καηάηαμε πεξηιακβάλεη: 

 

- Σνπιάρηζηνλ ηπειρ οδηγούρ πνπ ζπκκεηείραλ ζε όρη ιηγόηεξνπο από ηνπο μιζούρ Πξσηαζιεκαηηθνύο 

Αγώλεο πνπ ηειηθά δηνξγαλώζεθαλ (θη όρη αξρηθά πξνθεξύρζεθαλ), ηόηε η ζςγκεκπιμένη κλάζη 

πποζμεηπά ωρ Ππωηάθλημα. 

- Σνπιάρηζηνλ ηπειρ οδηγούρ πνπ ζπκκεηείραλ ζε όρη ιηγόηεξνπο από ην ένα ηπίηο ησλ Πξσηαζιεκαηηθώλ 

Αγώλσλ πνπ ηειηθά δηνξγαλώζεθαλ (θη όρη αξρηθά πξνθεξύρζεθαλ), ηόηε η ζςγκεκπιμένη κλάζη 

πποζμεηπά ωρ Κύπελλο. 

- Σνπιάρηζηνλ δύο οδηγούρ πνπ ζπκκεηείραλ ζε όρη ιηγόηεξνπο από ην ένα ηπίηο ησλ Πξσηαζιεκαηηθώλ 

Αγώλσλ πνπ ηειηθά δηνξγαλώζεθαλ (θη όρη αξρηθά πξνθεξύρζεθαλ), ηόηε η ζςγκεκπιμένη κλάζη 

πποζμεηπά ωρ Έπαθλο. 

 

 Κάηνρνο ηνπ Σίηινπ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ είλαη απηόο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή 

ηεοΣελικήρ Καηάηαξηρ. 

 

Παπάδειγμα: 

Έζησ όηη δηνξγαλώζεθαλ 5 αγώλεο θαη ε πξνζσξηλή θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

 

Οδηγόρ 
Πποζωπινή 
Καηάηαξη 

Βαθμοί 
Αγώνερ πος 
ζςμμεηείσε 

Β 1 32 3 

Γ 2 30 2 

Γ 3 17 3 

Α 4 16 3 

Δ 5 5 2 

 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαλόλσλ ε Σειηθή Καηάηαμε έρεη σο εμήο: 

 

Οδηγόρ Σελική Καηάηαξη Βαθμοί 
Αγώνερ πος  
ζςμμεηείσε 

Β 1 32 3 

Γ 2 17 3 

Α 3 16 3 

Γ 4 30 2 

Δ 5 5 2 
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Η ζπγθεθξηκέλε θιάζε έρεη ζηελ Σειηθή ηεο Καηάηαμε ηνπιάρηζηνλ 3 νδεγνύο κε ζπκκεηνρή ζε όρη 

ιηγόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αγώλεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ (3) θαη άξα πξνζκεηξά σο Πξσηάζιεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  -ΤΠΟΚΛΑΔΙ 
8.1 ύζηημα Βαθμολόγηζηρ 

Δηδηθά γηα ηηο ππνθιάζεηο ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: ε βαζκνιόγεζε θάζε ζπκκεηνρήο ζηελ θάζε ππνθιάζε, ζε 

θάζε αγώλα, εμαξηάηαη από ηξεηο παξάγνληεο: 

 

 ηελ θαηάηαμε ηεο ζηηο ππνθιάζεηο 

 ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ ζηελ ππνθιάζε 

 ην κέζν όξν ηνπ ρξόλνπ (ET) ησλ πξνθξηκαηηθώλ ηεο πεξαζκάησλ 

 

Η θαηάηαμε, ζε θάζε ππνθιάζε, ζε θάζε αγώλα, αξρηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ Πξνθξηκαηηθώλ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Τπνινγίδεηαη δειαδή κε βάζε ηνλ θαιύηεξν θαζαξό ρξόλν (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζε 

απηόλ ν Υξόλνο Αληίδξαζεο) πνπ έλα όρεκα έρεη επηηύρεη ζηε δηάξθεηα ησλ Υξνλνκεηξεκέλσλ 

Πξνθξηκαηηθώλ. ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαιύηεξνπ ρξόλνπ ηνπ θάζε αγσληδνκέλνπ, ιακβάλνληαη ππ’ όςε όια 

ηα πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα ζηα νπνία ν αγσληδόκελνο ηεξκαηίδεη επηηπρώο (ζπάεη ηε δέζκε ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ) αλεμάξηεηα από ην ρξόλν αληίδξαζήο ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δύν νδεγνί επηηύρνπλ αθξηβώο ηνλ ίδην θαιύηεξν ρξόλν, ζηελ θαηάηαμε πξνεγείηαη απηόο 

πνπ πέηπρε ηνλ θαιύηεξν ρξόλν πξώηνο. 

Με βάζε, ινηπόλ, ηελ θαηάηαμε ζηηο ππνθιάζεηο αληηζηξέθνπκε ηα λνύκεξα ηεο θαηάηαμεο θαη ηα 

πνιιαπιαζηάδνπκε επί δύν (2).  

 

Παπάδειγμα Α:  Γηα 3 ζπκκεηνρέο ζηελ ππνθιάζε ΒΣ1 1600 Light έρνπκε: 

 

Όσημα Καλύηεπη Δπίδοζη Σελική Καηάηαξη Βαθμολογία 

Α 12,293 1 6 

Β 13,337 3 2 

Γ 13,201 2 4 

 

Παπάδειγμα Β: Γηα 5 ζπκκεηνρέο ζηελ ππνθιάζε ΑΣ2 Max έρνπκε: 

 

Όσημα Καλύηεπη Δπίδοζη Σελική Καηάηαξη Βαθμολογία 

Α 9,203 3 6 

Β 10,201* 5 2 

Γ 10,201 4 4 

Γ 7,654 1 10 

Δ 8,200 2 8 

 

*Σν Β όρεκα πέηπρε ηελ επίδνζε 10,201 ζε κεηαγελέζηεξε εκέξα ή/θαη ώξα από ην όρεκα Γ. Άξα ζηε 

κεηαμύ ηνπο θαηάηαμε, ην όρεκα Γ πξνεγείηαη. 

Καηόπηλ, 2 βαζκνί απνλέκνληαη ζηε ζπκκεηνρή πνπ έρεη επηηύρεη ηνλ θαιύηεξν (κηθξόηεξν) κέζν όξν 

πξνθξηκαηηθώλ από ην ζύλνιν ησλ πξνθξηκαηηθώλ ηεο πεξαζκάησλ. ηελ πεξίπησζε κίαο ζπκκεηνρήο ζηελ 

ππνθιάζε, δελ απνλέκνληαη βαζκνί θαιύηεξνπ κέζνπ όξνπ ζηελ ππνθιάζε. 

 

8.2  Βαθμολόγηζη ζε πεπίπηωζη Γιακοπήρ Αγώνα 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο αγώλα γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, ηόηε γηα θάζε ππνθιάζε μερσξηζηά θη αλάινγα ην 

ζεκείν ζην νπνίν έρεη θηάζεη ν αγώλαο (ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνθιάζε) ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:  

 

 αλ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ δύν πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα, γηα όιεο ηηο ζπκκεηνρέο, ηόηε: 
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- δελ ππάξρεη βαζκνιόγεζε. 

 αλ έρνπλ νινθιεξσζεί δύν πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα, γηα όιεο ηηο ζπκκεηνρέο, ε βαζκνινγία ζα 

πεξηιακβάλεη: 

- ηνπο κηζνύο βαζκνύο από ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνθξηκαηηθώλ ζπλ 

- ηνπο κηζνύο βαζκνύο πνπ δίλεη ν θαιύηεξνο κέζνο όξνο πξνθξηκαηηθώλ ηεο ππνθιάζεο. 

 αλ έρνπλ νινθιεξσζεί ηξία ή ηέζζεξα πξνθξηκαηηθά πεξάζκαηα, γηα όιεο ηηο ζπκκεηνρέο, ε βαζκνινγία 

ζα πεξηιακβάλεη: 

- ηνπο βαζκνύο από ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνθξηκαηηθώλ ζπλ ηνπο βαζκνύο πνπ δίλεη ν θαιύηεξνο 

κέζνο όξνο πξνθξηκαηηθώλ ηεο ππνθιάζεο. 

 

8.3  Ιζοβαθμία 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ Σειηθή Βαζκνινγηθή Καηάηαμε, πξνεγείηαη απηόο πνπ ζπκπιήξσζε πξώηνο 

(ρξνληθά) ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο βαζκνύο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνεγείηαη απηόο ηνπ νπνίνπ ην πέξαζκα πνπ 

ηνπ έδσζε ηνπο ηειεπηαίνπο βαζκνύο ηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ην αληίζηνηρν πέξαζκα ηνπ άιινπ 

νδεγνύ κε ηνλ νπνίν ηζνβάζκεζε. Ωο ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πεξάζκαηνο ελλνείηαη ην θόςηκν ηεο 

δέζκεο ηνπ ηεξκαηηζκνύ. 

ηελ ζπάληα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πεξάζκαηα ησλ νδεγώλ, πνπ ηνπο έδσζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο 

βαζκνύο ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ηόηε κνηξάδνληαη ηε ζέζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε, κπνξνύκε λα έρνπκε δύν πξώηνπο ελώ ν ηξίηνο θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε. 

 

8.4  Σελική Καηάηαξη Κςπέλλος 

Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη θάζε ππνθιάζεο εθαξκόδνληαη θαη’ αλαινγία νη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ θαη γηα 

ηελ απνλνκή ηίηισλ ζηελ θιάζε.  

 ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, γηα θάζε ππνθιάζε μερσξηζηά, θάζε αγσληδόκελνο κε ηνπο 

βαζκνύο πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη, από ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπκκεηάζρεη, ζπκκεηέρεη 

ζηελ Πποζωπινή Καηάηαξη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνθιάζεο ηνπ θππέιινπ. 

 Αθνινύζσο, ε Πξνζσξηλή Καηάηαμε, ηαμηλνκείηαη σο πξνο ηα αθόινπζα δύν πεδία: α) ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπκκεηνρώλ ηνπ θάζε αγσληδόκελνπ θαη β) ηνπο βαζκνύο ηνπ θάζε αγσληδόκελνπ. Πξνθύπηεη έηζη ε Σελική 

Καηάηαξη. 

 Δάλ ε Σειηθή Καηάηαμε πεξηιακβάλεη: 

 Σνπιάρηζηνλ δύν νδεγνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζε όρη ιηγόηεξνπο από ην έλα ηξίην ησλ Πξσηαζιεκαηηθώλ 

Αγώλσλ πνπ ηειηθά δηνξγαλώζεθαλ (θη όρη αξρηθά πξνθεξύρζεθαλ), ηόηε η ζςγκεκπιμένη ςποκλάζη 

πποζμεηπά ωρ Κύπελλο. 

 Σνπιάρηζηνλ έλα νδεγό πνπ ζπκκεηείρε ζε όρη ιηγόηεξνπο από ην έλα ηξίην ησλ Πξσηαζιεκαηηθώλ 

Αγώλσλ πνπ ηειηθά δηνξγαλώζεθαλ (θη όρη αξρηθά πξνθεξύρζεθαλ) θαη ηνπιάρηζηνλ έλαλ αθόκα νδεγό πνπ 

ζπκκεηείρε ζε όρη ιηγόηεξνπο από ην έλα έθην ησλ Πξσηαζιεκαηηθώλ αγώλσλ πνπ ηειηθά δηνξγαλώζεθαλ (θη 

όρη αξρηθά πξνθεξύρζεθαλ), ηόηε η ζςγκεκπιμένη ςποκλάζη πποζμεηπά ωρ Έπαθλο. 

 Κάηνρνο ηνπ Σίηινπ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ είλαη απηόο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

Σειηθήο Καηάηαμεο. 

 

Παπάδειγμα: 

 

Έζησ όηη δηνξγαλώζεθαλ 5 αγώλεο θαη ε πξνζσξηλή θαηάηαμε έρεη σο εμήο: 

 

 

Οδηγόρ 
Πποζωπινή 
Καηάηαξη 

Βαθμοί 
Αγώνερ πος 
ζςμμεηείσε 

Β 1 17 3 

Γ 2 15 1 

Γ 3 9 2 

Α 4 8 2 

Δ 5 5 1 
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Με ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαλόλσλ ε Σειηθή Καηάηαμε έρεη σο εμήο: 

 

Οδηγόρ Σελική Καηάηαξη Βαθμοί 
Αγώνερ πος 
ζςμμεηείσε 

Β 1 17 3 

Γ 2 9 2 

Α 3 8 2 

Γ 4 15 1 

Δ 5 5 1 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ππνθιάζε έρεη ζηελ Σειηθή ηεο Καηάηαμε ηνπιάρηζηνλ 2 νδεγνύο κε ζπκκεηνρή ζε όρη 

ιηγόηεξνπο από ην έλα ηξίην (2) ησλ αγώλσλ πνπ δηνξγαλώζεθαλ θαη άξα πξνζκεηξά σο Κύπειιν. 

 

ΑΡΘΡΟ  9  -ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
HΔΠΑ εξκελεύεη ζε θάζε πεξίπησζεκε απόθαζε ηεο ην θείκελν ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο θαη δηεπθξηλίδεη 

ηπρόλ αζάθεηεο, ειιείςεηο ή αληηθξνπόκελνπο όξνπο.Oη απνθάζεηο απηέο ζεσξνύληαη σο αλαπόζπαζηα 

ηκήκαηα ηεο Πξνθήξπμεο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  -ΔΘΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 
Oη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ θαη νη Οξγαλσηέο ηνπο,αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Αγσληζηηθό 

Ηκεξνιόγην ηνπ 2020. Αιιαγέο γίλνληαη ύζηεξα από έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ε ΔΠΑ βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο 

παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  - ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΙ ΣΙΣΛΟΙ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 
Oη ηίηινη θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο είλαη: 

 

 Πανελλήνια Ππωηαθλήμαηα, 

 Πανελλήνια Κύπελλα, 

 Κύπελλα Πεπιοσών, 

 Έπαθλα. 

 

ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, ζηνπο ηξεηο πξσηαζιεηέο (ηξεηο πξώηεο ζέζεηο) απνλέκεηαη θύπειιν κε 

ραξαγκέλα ην Όλνκα ηνπ Βξαβεπόκελνπ, ηνλ Σίηιν θαη ην Αγσληζηηθό Έηνο. 

ηα Παλειιήληα Κύπειια, ζηα Κύπειια Πεξηνρώλ θαη ζηα Έπαζια, ζηνπο πξώηνπο ληθεηέο απνλέκνληαη 

Κύπειια κε ραξαγκέλα, ζηε βάζε ηνπο, ην Όλνκα ηνπ Βξαβεπόκελνπ, ηνλ Σίηιν θαη ην Αγσληζηηθό Έηνο. 

ηνπο 2νπο θαη 3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο απνλέκνληαη κεηάιιηα. 

ηηο ππνθιάζεηο, γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ηίηινπο, ζηνπο πξώηνπο ληθεηέο απνλέκνληαη Κύπειια κε 

ραξαγκέλα, ζηε βάζε ηνπο, ην Όλνκα ηνπ Βξαβεπόκελνπ, ηνλ Σίηιν θαη ην Αγσληζηηθό Έηνο. ηνπο 2νπο θαη 

3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο απνλέκνληαη κεηάιιηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 -ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ 
H παξνπζία ησλ Νηθεηώλ ησλ δηαθόξσλ ηίηισλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνύλ 
ηα έπαζια θαη ηα κεηάιιηα, είλαη ππνρξεσηηθή δηαθνξεηηθά ΓΔΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΙ. 
H παξαιαβή ησλ επάζισλ θαη κεηαιιίσλ δη’ αληηπξνζώπνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν κε έγγξαθε αηηηνιόγεζε 
θαη κε θαζνξηζκό ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηνλ ληθεηή ηνπ ηίηινπ, εθόζνλ όκσο 
γλσζηνπνηεζεί ζηελ ΔΠΑ ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο. 
 
εκείσζε: Δάλ ε παξαιαβή ησλ θππέιισλ γίλεη ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, δηεπθξηλίδεηαη όηη 
ν αληηπξόζσπνο ζα παξαιακβάλεη ηα θύπειια κεηά ην ηέινο ηεο απνλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνύ θαη 
ρσξίο λα αλέβεη ζηε ζθελή ηεο απνλνκήο ησλ θππέιισλ. 
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ΑΡΘΡΟ 13- ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝDRAGRACING2020 
ην Πανελλήνιο Ππωηάθλημα DragRacing2020θαη γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ, ζα πξνζκεηξήζνπλ νη 

εμήο αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ: 

 

1
νο

 Αγώλαο,   08-09 Μαξηίνπ   Αγξίλην  ΑΗ 

2
νο

 Αγώλαο,  11-12  Απξηιίνπ   Σπκπάθη ΑΗ 

3
νο

 Αγώλαο,   09-10 Μαΐνπ   έξξεο  ΛΔΝΟΔ 

4
νο

 Αγώλαο,   13-14 Ινπλίνπ   Αγξίλην  ΑΗ 

5
νο

 Αγώλαο,   12-13 επηεκβξίνπ  έξξεο  ΛΔΝΟΔ 

6
νο

 Αγώλαο,   24-25 Οθησβξίνπ  Αγξίλην  ΛΔΝΟΔ 

 

ΑΡΘΡΟ 14-  ΑΓΩΝΔ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ (DRAGDAYS) 
Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ησλ Αγώλσλ Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο (DragDays) πνπ κπνξνύλ λα 

δηνξγαλσζνύλ από ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ην θαζέλα μερσξηζηά θαη ζπλνιηθά όια καδί. Απαγοπεύεηαι 

αςζηηπά η διοπγάνωζη Αγώνων Αηομικήρ Δπιηάσςνζηρ (DragDays) ηην ίδια ημεπομηνία με 

Ππωηαθλημαηικό αγώνα.Δπηηξέπεηαη όκσο ε δηνξγάλσζε Αγώλα Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο  (Drag Day) κε 

άιιν Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο (DragDay) ηελ ίδηα εκεξνκελία. 

 

Ο Αγώλαο Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο (DragDay) πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ελόο Πξσηαζιεκαηηθνύ Αγώλα 

αιιά δελ πξνζκεηξά βαζκνινγηθά ζην πξσηάζιεκα, θύπειιν ή έπαζιν. Οη επηδόζεηο πνπ ζα πεηύρνπλ νη 

αγσληδόκελνη δελ πξνζκεηξνύλ ζηα Παλειιήληα Ρεθόξ, πξνζκεηξνύλ όκσο ζηηο αηνκηθέο επηδόζεηο ηνπο 

θαζώο θαη ζηα ηπρόλ ξεθόξ πίζηαο πνπ ζα γίλνπλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 -ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΑΓΩΝΩΝ 
ηνλ εηήζην ζρεδηαζκό αγώλσλ, πξώηα θαζνξίδνληαη νη εκεξνκελίεο ησλ Πξσηαζιεκαηηθώλ Αγώλσλ 

DragRacing θαη γίλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα, νη Πξσηαζιεκαηηθνί απηνί Αγώλεο λα δηνξγαλώλνληαη 

ηαπηόρξνλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο Πξσηαζιεκαηηθνύο Αγώλεο Μνηνζπθιέηαο. 

 

Αθνύ νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ Πξσηαζιεκαηηθώλ Αγώλσλ, ηόηε νη δηνξγαλσηέο δειώλνπλ ηνπο 

ρώξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα λα δηνξγαλώζνπλ Αγώλεο Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο 

(DragDays). Σελ ηειηθή επζύλε θαη αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε ή όρη ησλ αγώλσλ απηώλ ηελ έρεη ε 

ΔΠΑ/ΟΜΑΔ. 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο Πξσηαζιεκαηηθόο Αγώλαο DragRacing ρξεηαζηεί, ιόγσ αλσηέξαο βίαο, λα 

κεηαθεξζεί μία εβδομάδα πξηλ ή κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ, ηπρόλ άιινο 

αγώλαο Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα δηεμαρζεί ζε εθείλε ηελ εκεξνκελία (ζηελ νπνία 

κεηαθέξζεθε ν Πξσηαζιεκαηηθόο) αθπξώλεηαη ή κεηαθέξεηαη ζε άιιε νπδέηεξε εκεξνκελία (ζηελ νπνία δελ 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί Πξσηαζιεκαηηθόο). 

 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο Πξσηαζιεκαηηθόο Αγώλαο DragRacing ρξεηαζηεί, ιόγσ αλσηέξαο βίαο, λα 

κεηαθεξζεί πεπιζζόηεπερ από μία εβδομάδερ, πξηλ ή κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία δηεμαγσγήο 

ηνπ, ηόηε δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί επάλσ ζε εκεξνκελία ζηελ νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί άιινο αγώλαο 

Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο. Δπηπιένλ, ε ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ώζηε ε λέα εκεξνκελία ηνπ 

Πξσηαζιεκαηηθνύ Αγώλα λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηνπο ππόινηπνπο Πξσηαζιεκαηηθνύο αγώλεο θαη λα 

κελ ηνπνζεηεζεί πνιύ θνληά ζε θάπνηνλ από απηνύο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εύξεζεο θαηάιιειεο 

εκεξνκελίαο, ν Πξσηαζιεκαηηθόο Αγώλαο αθπξώλεηαη. 

Πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο αγώλεο Αηνκηθήο Δπηηάρπλζεο, κπνξνύλ λα δηνξγαλώλνληαη ηελ ίδηα εκεξνκελία, 

αξθεί ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε λα είλαη εύινγε, λα κελ γίλνληαη ζηνλ ίδην λνκό θαη θαηά πξνηίκεζε λα είλαη 

αξθεηά καθξηά (γεσγξαθηθά) ν έλαο από ηνλ άιινλ.Η ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θξνληίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηνξγαλσηέο, ώζηε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ λα έρεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή δηαζπνξά θαη γεσγξαθηθά θαη 

ρξνληθά αιιά θαη νη αγώλεο πξνγξακκαηίδνληαη κε ηέηνην ηξόπν,  ώζηε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ νδεγώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 -ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ηοςρ Δθνικούρ αγώνερ ηος 2020 μποπούν να ζςμμεηέσοςν Οδηγοί κάηοσοι Γεληίος Αθληηού ηηρ 
ΟΜΑΔ ή αγωνιζηικήρ αδείαρ ξένος κπάηοςρ. 
 
ε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηαθόξσλ Σίηισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε, νη Γηαγσληδόκελνη 

θαη Οδεγνί πνπ είλαη θάηνρνη μέλσλ Γειηίσλ Αζιεηώλ, (ή Αγσληζηηθώλ Αδεηώλ ζε πεξίπησζε 
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δηαγσληδνκέλσλ νη νπνίνη δελ είλαη Αζιεηέο), ζα κπνξνύλ λα πάξνπλ βαζκνύο ζηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιόγσ 

Σίηισλ. ηελ απνλνκή ησλ βαζκώλ ζηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιόγσ Σίηισλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη 

Γηαγσληδόκελνη θαη Οδεγνί νη νπνίνη είλαη θάηνρνη μέλσλ Γειηίσλ Αζιεηώλ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΛΟΙΠΑ ΜΔΡΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Ο Γεληθόο Καλνληζκόο 2020 θαη ν Σερληθόο Καλνληζκόο 2020 θαζώο θαη ην Πξόγξακκα ησλ Αγώλσλ 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 


