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1νο& 2νο ΑΓΩΝΑ 
ROTAX MAX CHALLENGE 

 
 
 
 
 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
 

 
 

Πίζηα Καξη“Kartodromo” Αθηδλώλ 
ΑΘΗΝΑ 

 
 

άββαην 30 Μαξηίνπ 2019 
Κπξηαθή 31 Μαξηίνπ 2019 

 
 
 

 
Αξηζκόο Μεηξώνπ ΔΠΑ: 005/28.1.2019 

 

 

Οξγάλωζε: 
 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί μζχρι την Παραςκευή 29Μαρτίου 2019 ςτην οδό Βολανάκη3,19:00-

22.00, και ςτα τηλζφωνα 2106923180/ 6944368469. Το Σάββατο & Κυριακή 30,31 Μαρτίου2019 θα λειτουργεί 

ςτην πίςτα με τηλζφωνο 6944368469. 

Νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα 

Γειηία Ξιεξνθνξηώλ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
ΔΛΑΟΜΖ ΔΓΓΟΑΦΩΛ   Ρξίηε 12 Καξηίνπ2019 

ΙΖΜΖ ΔΓΓΟΑΦΩΛ Ξαξαζθεπή 22 Καξηίνπ 2019 ώξα  24:00 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΞΗΛΑΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ Ρξίηε  26 Καξηίνπ 2019 ώξα 20:00 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ Ξαξαζθεπή 29 Καξηίνπ 2019 ώξα 14:30 - 17:00 

ΡΔΣΛΗΘΝΠ  ΔΙΔΓΣΝΠ Ξαξαζθεπή 29 Καξηίνπ2019 ώξα 14:30 - 17:00 
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΞΗΛΑΘΑ ΔΘΘΗΛΝΛΡΩΛ Ξαξαζθεπή 29 Καξηίνπ 2019 ώξα  19:00 

ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΩΛ Πάββαην 30 Καξηίνπ 2019 ώξα 09:00 - 09:30 
 

Η παξνπζία ηωλ αγωληδνκέλωλ είλαη ππνρξεωηηθή. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΗ 

Ζ Αγσληζηηθή Ιέζρε Απηνθηλήηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζιεηηθή Έλσζε Άξηεκηο, κεηά από έγθξηζε ηεο 
ΝΚΑΔ-ΔΞΑ, νξγαλώλεη  ηνλ 1ν& 2ναγώλα ηνπ ROTAX MAX CHALLENGE 2019, νη νπνίνη ζα 

δηεμαρζνύληνάββαην 30 θαη ηελ Κπξηαθή 31Μαξηίνπ 2019 ζηελ πίζηα θαξη Αθηδλώλ 

“Kartodromo”. 
Ν αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Tνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Θώδηθα (ΔΑΘ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
2. Ρνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Θαξη θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

3. ΡνπΓεληθνύθαηΡερληθνύΘαλνληζκνύ 2019ηεοRotax 

4. Ρνπ παξόληνο Ππκπιεξσκαηηθνύ Θαλνληζκνύ θαη ησλ δειηίσλ πιεξνθνξηώλ πνπ ηπρόλ εθδνζνύλ 
 

 
 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
Ξξόεδξνο:     Πεβληαιήο Γηώξγνο 

Κέιε:     Ενπιηλάθεο Σξηζηόθνξνο, Ξάιιαο Απόζηνινο 

 
 

1.3 ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
Ξξόεδξνο Αγσλνδηθώλ:   Γάθλε Θαηεξίλα 

Αγσλνδίθεο:    ΑγγειόπνπινοΆγγεινο 
Αγσλνδίθεο:    Ξαπαδάο Ράζνο 

 
Αιπηάξρεο:  `   Θαγηάθαο Πηέιηνο 

Βνεζόο Αιπηάξρε:    Κηράινγινπ Θνδσξήο 

Γξακκαηέαο ηνπ Αγώλα:   Ξξνβίδα Ξαξαζθεπή 
 

Δπηθεθαιήο Ρερληθόο Έθνξνο:  …………………………… 
Βνεζνί Ρερληθνύ εθόξνπ:   …………………………… 

 

 
Ηαηξόο ηνπ Αγώλα:    Θαξδάηνο Αληώλεο 

PitMarshal:    Κακάθνο Ξαλαγηώηεο 
Έθνξνο Σξνλνκέηξεζεο-Απνηειεζκάησλ: SPORTSTIMING 
 

 

 

Η αζηηθή επζύλε ηωλ εκπιεθνκέλωλ κε ηελ νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή ηνπ αγώλα θπζηθώλ θαη 
λνκηθώλ πξνζώπωλ, όπωο ΟΜΑΔ,  ΔΠΑ, Αζιεηηθό ωκαηείν, Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή, νδεγνί θαη 

ζηειέρε ηνπ αγώλα, θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε βάζε αζθαιηζηηθή ζύκβαζε πνπ 
έρεη ζπλαθζεί θαη ηζρύεη κεηαμύ ηεο ΟΜΑΔ θαη ηεο εθάζηνηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ζύκθωλα 

κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ζπκβάζεωο απηήο θαη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο.  

Οπνηαδήπνηε άιιε επζύλε ηωλ παξαπάλω πξνζώπωλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 
θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο  ζηνπο νπνίνπο  πξνβιέπνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη ε επζύλε 

ηνπ θαζελόο. 

ΑΡΘΡΟ 2       ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ πίζηα  θαξη Αθηδλώλ “KARTODROMO” 
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ζε θιεηζηή δηαδξνκή κήθνπο 1.090κέηξσλ, θαηά ηελ  θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ (ΓΔΜΗΝΠΡΟΝΦΖ) θαη 

ε ρσξεηηθόηεηα ηεο θαζνξίδεηαη ζηα 34 θαξη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3         ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ  

Ρα θαξη πνπ ζα γίλνπλ δεθηά ζηνλ αγώλα είλαη όζα ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηήξα ROTAX FR 125cc θαη 
ρσξίδνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο. 

• MICRO MAX   
• MINI MAX  

• JUNIOR MAX  

• SENIOR MAX  
• DD2 MAX  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4         ΚΙΛΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  
Γηα ηελ MICRO MAX είλαη 115 θηιά. 

Γηα ηελ MINI MAX είλαη 125 θηιά. 
Γηα ηελ JUNIOR MAX είλαη 145 θηιά. 

Γηα ηελ SENIOR MAX είλαη 165 θηιά. 

Γηα ηελ DD2 MAX – DD2 MASTERS είλαη 175 θηιά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5         ΚΑΤΙΜΟ 

Ρν θαύζηκν ζα είλαη βελδίλε ακόιπβδε 95 νθηαλίσλ κε κίμε ιάδη 2% γηα δίρξνλνπο θηλεηήξεο full ζπλζεηηθό 
(ROTAX XPS KART TEC) θαη ζα δηαηίζεηαη από ηελ νξγάλσζε. Ρα ξεδεξβνπάξ ζα ηεινύλ από ηα 

ρξνλνκεηξεκέλα κέρξη ην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ αγώλα ζε θαηάζηαζε ParkFerme. Όια ηα ξεδεξβνπάξ ζα 

πξέπεη λα παξαδίδνληαη θαζαξά θαη άδεηα. Όια ηα ξεδεξβνπάξ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε ζην κέγηζην 
επίπεδν βελδίλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ζε ζήκαλζε. Οεδεξβνπάξ ρσξίο ζήκαλζε ζα 

γεκίδνπλ κέρξη επάλσ. Ζ αθαίξεζε θαπζίκνπ απαγνξεύεηαη απζηεξά. Απαγνξεύεηαη ζε όια ηα θαξη θαη ηνπο 
νδεγνύο λα εηζέξρνληαη ζην ParkFerme κε νπνηνδήπνηε πγξό (εθηόο από λεξό ζε πιαζηηθό δηαθαλέο 

κπνπθάιη γηα πόζε).  
 

ΑΡΘΡΟ 6         ΔΛΑΣΙΚΑ 

Ρα ειαζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη είλαη:  
• MOJO TYPE C2 (slick) γηα ηελ θαηεγνξία MICRO MAX  

• MOJO TYPE D2 (slick) γηα ηηο θαηεγνξίεο MINI MAX & JUNIOR MAX  
• MOJO TYPE D5 (slick) γηαηηοθαηεγνξίεο SENIOR MAX/SENIORMAXMASTER& DD2 MAX/DD2 MAX 

MASTER 

• MOJO TYPE CW (wet) γηα ηελ θαηεγνξία MICRO MAX 
• MOJO TYPE W2 (wet) γηα ηηο θαηεγνξίεο MINI MAX & JUNIOR MAX 

• MOJO TYPE W3 (wet) γηαηηοθαηεγνξίεο SENIOR MAX/SENIOR MAXMASTERS& DD2 MAX/DD2 MAX 
MASTERS 

• Πξέπεη λα ηεξείηαη γηα όια ηα ειαζηηθά ε καξθαξηζκέλε θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ηνπο. 
(ROTATION) 

• Γελ επηηξέπεηαη θακία παξαπνίεζε ή ηξνπνπνίεζε ηωλ ειαζηηθώλ ζε θακία θαηεγνξία, 

ΑΤΣΗΡΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7        ΓΙΚΑΙΩΜΑ-ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ έρεη έγθπξν Γειηίν Αζιεηνύ (άδεηα 

αγσληδόκελνπ) γηα ην έηνο 2019. 

Γηα λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα πξέπεη λα δειώζεη ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΓΓΑ) www.e-omae-epa.gr 

 

• Ρν παξάβνιν αζθάιηζεο ην νπνίν θαηαβάιεη ν αζιεηήο θαηά ηε Γήισζε Ππκκεηνρήο ηνπ ζην ΠΓΓΑ 

θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε θαηεγνξία: 

                MICRO & MINI: 40€      
                ΛΟΙΠΔ: 50€       

Ζ δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα πιήξε απνδνρή θαη γλώζε ηνπ 
ζπκπιεξσκαηηθνύ θαλνληζκνύ. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηε Ξαξαζθεπή 22 

Καξηίνπ 2019 θαη ώξα 24:00ΑΤΣΗΡΑ κέζσ ηνπ ΠΓΓΑ.  

 

• Ρν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ην νπνίν θαηαβάιεη ν αζιεηήο ζην Αζιεηηθό Πσκαηείν. 

http://www.e-omae-epa.gr/
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          MICRO & MINI: 120€      

          ΛΟΙΠΔ: 130€       
 

Ρν παξάβνιν ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην Αζιεηηθό Πσκαηείν ΑΙΑ κέρξη ηε Ξαξαζθεπή 23 Καξηίνπ2019ζηνλ 

αξηζκό ΗΒΑΛ EUROBANKGR3202602530000420101747956. Ρά έμνδα εκβάζκαηνο βαξύλνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα. 
 

Ρα ειαζηηθά ζα πιεξσζνύλ ζηνλ αληηπξόζσπν ησλ ειαζηηθώλ θαηά ηελ παξαιαβή. 

 

Νη θάηνηθνη ηνπ Δμσηεξηθνύ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο Διιεληθνύο αγώλεο, πξέπεη απαξαίηεηα 
λα δηαζέηνπλ εθηόο από ηελ αγσληζηηθή ηνπο άδεηα θαη startingpermissionαπό ηελ Νκνζπνλδία πνπ έρεη 

εθδόζεη ηελ άδεηά ηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8    ΔΙΟΓΟ ΣΗΝ ΠΙΣΑ 
Απαγνξεύεηαη κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηελ ζπλάληεζε, ε είζνδνο ζηελ 

πίζηα ρσξίο εληνιή ηνπ αιπηάξρε.  

Νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα παξαιάβνπλ από ηνλ Νξγαλσηή ηα δηαθξηηηθά ηνπο γηα ηνλ  κεραληθό. 
Γηαθξηηηθό επίζεο ζα ρνξεγεζεί ζηνπο ππεύζπλνπο νκάδαο ΘΑΟΡ, εθόζνλ είλαη ππεύζπλνη γηα πεξηζζόηεξα 

από έλα θαξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 9    ΔΙΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ   
Ζ εθθίλεζε ζα γίλεη κε ρακειή ηαρύηεηα (rolling start). 

Ζ εθθίλεζε ηνπ αγώλα δίλεηαη κε ην ζβήζηκν ησλ θόθθηλσλ θώησλ ζηελ εθθίλεζε. 

Νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο 4 πιεπξέο ηνπ θαξη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζπλάληεζεο. Νη αξηζκνί ζα είλαη ρξώκαηνο καύξνπ ζε θαζαξό θίηξηλν θόλην. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 14.2 

ηνπ ΓΘΘ) 
Γηαδηθαζία εθθίλεζεο 

Γηεπθξηλίδνπκε όηη:Μεηά ηελ θόθθηλε γξακκή επηβξάδπλζεο, νη αγωληδόκελνη επηβξαδύλνπλ θαη 
εηζέξρνληαη ζηνπο δύν δηαδξόκνπο (ηνύλει) κε ρακειή ηαρύηεηα. Οη αγωληδόκελνη πξέπεη λα 

δηαηεξνύλ ζηαζεξή ηαρύηεηα ρωξίο απμνκεηώζεηο θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά θάζε επηηάρπλζε 

από ηελ γξακκή επηβξάδπλζεο κέρξη ηελ θίηξηλε γξακκή επηηάρπλζεο. Δπηηαρύλνπλ κεηά ηελ 
θίηξηλε γξακκή επηηάρπλζεο παξακέλνληαο κέζα ζηνπο δύν δηαδξόκνπο πεξηκέλνληαο λα 

ζβήζνπλ ηα θόθθηλα θώηα ηεο εθθίλεζεο θαη λα αξρίζεη ν αγώλαο. 
 

Σα απνηειέζκαηα ηωλ ρξνλνκεηξεκέλωλ δνθηκώλ ηζνδπλακνύλ κε ηελ ζράξα εθθίλεζεο ηωλ Α’ 

ηειηθώλ αγώλωλ όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ. 
Σα απνηειέζκαηα ηωλ Α’ ηειηθώλ αγώλωλ ηζνδπλακνύλ κε ηελ ζράξα εθθίλεζεο ηωλ Β’ ηειηθώλ 

αγώλωλ όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ.  
Νηθεηήο ζε θάζε θαηεγνξία ζεωξείηαη ν αζιεηήο πνπ έρεη θεξδίζεη ηνλ Β’ Σειηθό Αγώλα.    

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

άββαην 30 & Κπξηαθή 31 Μαξηίνπ 2019 

 
ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΓΟΚΙΜΔ 

 MICROMAX 09:30 – 09:40 

 MINIMAX 09:45 – 09:55 
 SENIOR MAX 10:00 – 10:10 

 JUNIOR MAX 10:15 – 10:25 
 DD2 MAX 10:30 – 10:40 

 

ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΜΔΝΔΓΟΚΙΜΔ 
 MICROMAX 10:50 – 11:00 

 MINI MAX 11:05 – 11:15 
 SENIOR MAX 11:20 – 11:30 

 JUNIOR MAX 11:35 – 11:45 

 DD2 MAX 11:50 – 12:00 
 

ΑΣΔΛΙΚΟΙ 
 MICROMAX 12:10 – 12:25 

 MINIMAX 12:30 – 12:45 

 SENIOR MAX 12:50 – 13:05 
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 JUNIOR MAX 13:10 – 13:25 

 DD2 MAX 13:30 – 13:45 
 

 
ΒΣΔΛΙΚΟΙ 

 MICROMAX 14:00 – 14:15 

 MINIMAX 14:20 – 14:35 
 SENIORMAX 14:40 – 14:55  

 JUNIORMAX 15:00 – 15:15  
 DD2 MAX 15:20 – 15:35 

 
 

ΑΞΝΛΝΚΖ ΔΞΑΘΙΩΛ  Πην ρώξν ηεο πίζηαο κεηά ηελ ιήμε ησλ αγώλσλ. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 10            ΤΜΠΣΤΞΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  

Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο θαηεγνξίεο δελ ζπκπιεξώλνπλ ηθαλό αξηζκό ζπκκεηνρώλ, ππάξρεη πεξίπησζε λα 

ζπκπηπρζνύλ ζε θνηλό ζθέινο κε δηαθνξεηηθή βαζκνινγία κεηά από απόθαζε αγσλνδηθώλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 11        ΗΜΑΙΔ  
• Πξάζηλε κε θίηξηλεο δηαγώληεο γξακκέο : Ιαλζαζκέλε εθθίλεζε. 

• Μπιε : Ξαξνπζηάδεηαη ζηνπο νδεγνύο πνπ ζα ληνπκπιαξηζηνύλ θαη πνπ ζα 
βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ έλα γύξσ πίζσ. Ζ ζεκαζία ηεο είλαη ε εμήο : 

• Αθίλεηε : Παο πξνζπεξλνύλ , θξαηήζηε ηε γξακκή ζαο. 

• Κηλνύκελε : Έλαο ε πεξηζζόηεξνη αγσληδόκελνη ζα ζαο πξνζπεξάζνπλ , 
     ειεπζεξώζηε ην πέξαζκα. 

• Κίηξηλε : Θίλδπλνο , ειαηηώζηε ηαρύηεηα ,απαγνξεύεηαη ην πξνζπέξαζκα. 
• Μαύξε κε πνξηνθαιί θύθιν θαη αξηζκόο : Πηακάηεκα ιόγσ κεραληθήο βιάβεο. Ν νδεγόο κπνξεί λα 

επαλεθθίλεζε κεηά ηελ επηδηόξζσζε ηεο. 

• Λεπθή : Ξαξνπζία ελόο αξγνύ νρήκαηνο ζηελ πίζηα. 
• Κίηξηλε κε θόθθηλεο γξακκέο : Κεησκέλε πξόζθπζε (π.ρ. ιάδη, ιίκλε λεξνύ, aquaplaning ιόγσ 

βξνρήο ,πέξαζκα από ζηεγλή ζε γιηζηεξή επηθάλεηα .Πε απηή ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε παξνπζία ηεο 
ζεκαίαο ζπλνδεύεηαη από ρέξη πνπ δείρλεη πξνο ηνλ νπξαλό. Ζ ζεκαία εκθαλίδεηαη γηα 4 ηνπιάρηζηνλ 

γύξνπο ε έσο όηνπ ε επηθάλεηα μαλαγίλεη θπζηνινγηθή ) 

• Πξάζηλε : Ρέινο ζπλαγεξκνύ. Πε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί επίζεο λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ εθθίλεζε 
γηα ηνπο γύξνπο πξνζέξκαλζεο ε ηελ έλαξμε δνθίκσλ θαηά εληνιή ηνπ Αιπηάξρε. 

• εκαία απνηεινύκελε από έλα καύξν θαη έλα άζπξν ηξίγωλν θαηαξηζκόο¨: Ρειεπηαία 
πξνεηδνπνίεζε ζηνλ νδεγό , όηη ζα ηεζεί εθηόο αγώλα γηα αληηαζιεηηθή νδήγεζε. 

• Μαύξε θαη αξηζκόο : O νδεγόο απνθιείεηαη από ην ζθέινο θαη νθείιεη ΑΜΔΑ λα βγεη από ηελ 
πίζηα.  

• Κόθθηλε : Πηακάηεκα άκεζν θαη απόιπην. 

• Καξό άζπξε θαη καύξε : Ρέινο ηνπ αγώλα. 
• Αξηζκόο ΚΑΡΣ καδί κε πηλαθίδα πνηλήο : Γλσζηνπνίεζε ζηνλ νδεγό ηνπ νπνίνπ επηδεηθλύεηαη ν 

αξηζκόο όηη ηνπ επηβιήζεθε πνηλή ρξόλνπ γηα εζθαικέλε εθθίλεζε. 
• Πηλαθίδα SLOW: άξζξν 21.5 ηνπ ΓΘΘ 

 

ΑΡΘΡΟ 12      ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
Πηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη κέρξη θαη ηελ 

απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θαξη:  
α. γηα ηα θαξη πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο θάζε θαηεγνξίαο  

β. ζε νπνηνδήπνηε άιιν θαξη, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ησλ Aγσλνδηθώλ, πνπ ελεξγνύλ απηεπάγγειηα ή 
κεηά από έλζηαζε ή κεηά από εηζήγεζε ηνπ Aιπηάξρε ή ηνπ TερληθνύEθόξνπ ή θαηόπηλ εληνιήο ηεο 

ΔΞΑ/ΝΚΑΔ.  

γ. θαηά ηε δηαδηθαζία απηεπάγγειηωλ ειέγρωλ ή ηερληθώλ ελζηάζεωλ θαη εθόζνλ θξηζεί όηη ν 
ρώξνο, ηα εξγαιεία ή ην πξνζωπηθό δελ επαξθνύλ ώζηε νη κεηξήζεηο θαη νη έιεγρνη λα πιεξνύλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη από ηελ ΟΜΑΔ, ηα πξνο εμέηαζε κνηέξ ή εμαξηήκαηά ηνπο 
δύλαληαη λα θξαηεζνύλ ώζηε λα ειεγρζνύλ ζε ηόπν θαη ρξόλν πνπ ζα νξηζζεί από ην πκβνύιην 

Αγωλνδηθώλ. Ζ Νξγάλσζε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηεμάγεη Ρερληθό Έιεγρν θαη πξηλ ηελ εθθίλεζε. 
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ΑΡΘΡΟ 13       ΔΝΣΑΔΙ – ΔΦΔΔΙ 

Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο : 
Α) ζρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή δηαγσληδόκελνπ ην αξγόηεξν κηζή ώξα κεηά ηελ ιήμε ηνπ έιεγρνπ 

εμαθξίβσζεο.  
Β) ζρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ην αξγόηεξν 15 ιεπηά κεηά ην ηέινο ηνπ θάζε αγώλα ή  δνθηκήο. 

Γ) ζρεηηθά κε απνηειέζκαηα θαη ηηο θαηαηάμεηο κέζα ζε 10 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θάζε δνθηκήο  ή 15 ιεπηώλ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ 
θάζε ηειηθνύ. 

     Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη, από ηνλ αγσληδόκελν (ή ηνλ θεδεκόλα ηνπ) ή ηνλ δηαγσληδόκελν θαη κόλν, 
εγγξάθσο ζηνλ Aιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ιείπνπλ ζε έλαλ από ηνπο Αγσλνδίθεο ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν ην νπνίν νξίδεηαη κε εγθύθιην ηεο ΔΞΑ/ΝΚΑΔ θαη ηζνύηαη κε ην 
παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ αγσληδόκελνπ ζηνλ αγώλα (εγθύθιηνο θαξη 03/2019). Ρν παξάβνιν εθέζεσλ 

νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 600€ (εγθύθιηνο θαξη 03/2019). Πε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή ε έθεζε ζα 

επηζηξέθεηαη ην 80% ηνπ πνζνύ ηνπ παξαβόινπ ηεο έθεζεο, ην δε 20% ζα παξαθξαηείηαη γηα ηε θάιπςε 
ησλ δηαδηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο ΝΚΑΔ.   

H έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα αθνξά:   
α. θηλεηήξα (νιηθόο έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα κε βάζε ην δειηίν αλαγλώξηζεο)  

β. ζαζί (κε βάζε ην δειηίν αλαγλώξηζεο)  

γ. άιια ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή εμαξηήκαηα ηνπ θαξη 
Θάζε έλζηαζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε έλα  κόλν ζέκα .  

Νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν Δ.Α.Θ. 
(Άξζξν 15.2) 

Γελ γίλεηαη δεθηή ε έλζηαζε ελαληίνλ δηαπίζησζεο γεγνλόηνο πνπ δειώλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε, ηνπο 
Δθόξνπο Δθθίλεζεο θαη Ρεξκαηηζκνύ ή από νπνηνλδήπνηε άιινλ έρεη νξηζζεί από ηελ νξγάλσζε γηα ηελ 

δηαπίζησζε απηνύ ηνπ γεγνλόηνο.  

 
ΑΡΘΡΟ 14  ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ 

Α’ Σειηθόο 
Αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε ζηνλ Α’ ηειηθό ζα δνζνύλ νη εμήο βαζκνί: 

• 1νο  - 34 βαζκνύο  

• 2νο  - 33 βαζκνύο 
• 3νο  - 32 βαζκνύο αλά 1 κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ηεξκαηίζαληα 

 
Β’ Σειηθόο 

  Αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε ζηνλ Β’ ηειηθό ζα δνζνύλ νη εμήο βαζκνί: 

• 1νο  - 34 βαζκνύο  
• 2νο  - 33 βαζκνύο  

• 3νο  - 32 βαζκνύο αλά 1 κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ηεξκαηίζαληα 
 

 
Πηνλ 1ν, 2ν θαη 3ν θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζνύλ θύπειια. Πε όινπο ηνπο Αζιεηέο ησλ 

θαηεγνξηώλRotaxMicroMAX θαη RotaxMiniMAX ζα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα.   

 
 

 
 

 

 
 


