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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Λήξη Εγγραφών
Διοικητικός & Τεχνικός
Έλεγχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΩΡΑ
21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
(προαιρετικά)

18.30 – 20.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

08.00 - 09.00

ΤΟΠΟΣ
Γραφεία
ΦΙΛ.Μ.Π.Α

πίστα

Υποχρεωτική Ενημέρωση
Αγωνιζομένων

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

09.10

πίστα

Ελεύθερα περάσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

09.30- 11.45

πίστα

Βαθμολογημένα Περάσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Υποχρεωτική Ενημέρωση
Αγωνιζομένων

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

17.30

πίστα

Έναρξη Διπλών Μαχών

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

18.00

πίστα

Απονομή

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

20.00

πίστα

12.00 - 14.25

πίστα

Από 01/01/2016 οι συμμετοχές για όλους τους αγώνες θα λήγουν την Παρασκευή της εβδομάδας που
προηγείται του αγώνα. Μη έγκαιρη συμμετοχή μπορεί να γίνει δεκτή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα
14:00 με προσαύξηση παραβόλου συμμετοχής 20% του αρχικού παράβολου.

Γνωστοποιούμε στους συμμετέχοντες οδηγούς ότι το Σάββατο η πίστα θα είναι
ανοιχτή για Ελεύθερα Δοκιμαστικά από 19 :00 – 21:00 με κόστος πληρωμής στην
πίστα 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί:
Α) μέχρι την Παρασκευή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 στα γραφεία της στα Γραφεία της ΦΙΛ.Μ.Π.Α
(Ι. Σταυροπούλου 81 Μονοδένδρι Πατρών) και στο τηλ 6906611682
Β) το Σάββατο 08/07/2017 και την Κυριακή 09/07/2017 στο χώρο του αγώνα
Οι Αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν
τα Δελτία Πληροφοριών.

Υποχρεωτική ενημέρωση των αγωνιζομένων (briefing)
O Aλυτάρχης υποχρεούται να καλέσει τους Αγωνιζόμενους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του Αγώνα,
στον χώρο της πίστας ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ
Η παρουσία του οδηγού, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας ενός εκπροσώπου του, είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 1
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Το Αθλητικό Σωματείο ΦΙΛ.Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας) μετά από έγκριση της
ΟΜΑΕ διοργανώνει τον 5o γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift 2017, που θα διεξαχθεί την
Κυριακή 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, στην πίστα ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΑΤΡΑ.
Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
β.
Του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα (ΕΑΚ), των παραρτημάτων του και των εγκυκλίων της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ
γ.
Του Γενικού Κανονισμού DRIFT 2017
δ.
Του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού
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1.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Μέλη

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Παρατηρητής / Αγωνοδίκης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ

Αλυτάρχης
Βοηθός Αλυτάρχη
Γραμματέας του Αγώνα
Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος
Τεχνικός Έφορος
PIT MARSHAL
Ιατρός Αγώνα

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΓΟΥΡΑΣ
ΕΥΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΑΤΑΣΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΕΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΡΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΡΙΜΠΕΗΣ (Ορθοπεδικός)

Βαθμολογητές

Θα ανακοινωθούν

Κριτής εκκίνησης
Κριτής επιτάχυνσης
Κριτής επιτήρησης των διαδρομών
Κριτής μέτρησης ταχύτητας με ραντάρ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΓΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ

Εκφωνητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΕΝΙΚΑ
O αγώνας περιλαμβάνεται: στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα DRIFT 2017 για την κατηγορία PRO και στο
εσωτερικό Έπαθλο της ΦΙΛΜΠΑ με την ονομασία «Αχαικό Έπαθλο Drift» για τις κατηγορίες Pro και
Street Legal.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΙΣΤΕΣ
Θέση: ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ Βραχνέϊκα Πατρών.
Τηλέφωνο: 2613-011090
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : markoskapetanakis@hotmail.com
Μήκος της διαδρομής: 500 ΜΈΤΡΑ
Πλάτος της διαδρομής: 8-10
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον Αγώνα γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και έγκυρο Αθλητικό Δελτίο της ΟΜΑΕ και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή
άλλη ποινή η οποία μπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΟΜΑΕ και
εμπίπτει στις προϋποθέσεις του ΓΚ Drift 2017.
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο ή αυτός δεν επιβαίνει του Αυτοκινήτου, κάθε
υποχρέωση του βαρύνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη
Δήλωση Συμμετοχής.
Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον Αγώνα οφείλει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής και να την
υποβάλει στη Γραμματεία του Αγώνα μέχρι την Παρασκευή 30/06/17 στα γραφεία της ΦΙΛ.Μ.Π.Α.
1.

Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της εκτός από τις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό του αγώνα. Ο Αγωνιζόμενος μπορεί όμως να αντικαταστήσει το
Αυτοκίνητο που δήλωσε με άλλο της ίδιας κλάσης μέχρι τον έλεγχο εξακρίβωσης.
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2.

3.

4.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης ένα Αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, το
Αυτοκίνητο αυτό μπορεί μετά από πρόταση των Τεχνικών Εφόρων και απόφαση Αγωνοδικών να
μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται ή να μην γίνει αποδεκτό.
Η Οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα, να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή
οδηγού χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει να
γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των εγγραφών.
Η υπογραφή της Δήλωσης Συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων και/ή ο οδηγός αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό του Αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ
δωσιδικίες, ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέμα που αφορά τον Αγώνα.
Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί περισσότερες από εξήντα (60) συμμετοχές και λιγότερες
από δέκα πέντε (15).

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τα παράβολα συμμετοχής ορίζονται από την εγκύκλιο 3/2016 της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ και είναι 100 (συν 40 στο ΣΔΔΑ)
Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα, θα πρέπει να ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία :
1) Θα συμπληρώσει την δήλωση συμμετοχής και θα την υποβάλλει στην Γραμματεία του Αγώνα
ηλεκτρονικά στο markoskapetanakis@hotmail.com μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα
21:00.
2) Θα καταβάλει το ποσό των 40 ευρώ (PRO) και των 30 ευρώ (Street Legal), που αντιστοιχεί στο
παράβολο ασφάλισης μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ).
3) Θα καταβάλει στο Τραπεζικό Λογαριασμό που εμφανίζεται στην Δήλωση Συμμετοχής το ποσό των
100 ευρώ (PRO) και 70 ευρώ (Street Legal).
Δυνατότητες – Παροχές:
1) Παρέχεται η δυνατότητα με κόστος 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα το μοντάρισμα και
ξεμοντάρισμα ελαστικών, ανεξαρτήτου αριθμού (προκαταβάλετε στην Οργάνωση στον
Διοικητικό Έλεγχο)
2) Παρέχετε η δυνατότητα Ελεύθερης Προπόνησης το Σάββατο 14 Μαΐου τις ώρες 19:00 – 21:00
με κόστος 20 ευρώ που πληρώνεται στο ταμείο της πίστας.
3) Όσοι επιθυμούν το Σάββατο 08 Ιουλίου 2017 μπορούν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους σε
περιφραγμένο και φυλασσόμενο χώρο στην πίστα ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ.

Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και Ασφάλιση των Αγωνιζόμενου που καλύπτει αστική ευθύνη προς
τρίτους. Η Ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησης τους και παύει να
ισχύει με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα ή
του αποκλεισμού από αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΑ
Κατά τη διεξαγωγή του Αγώνα στο Αυτοκίνητο θα επιβαίνει μόνον ο οδηγός. Κανείς Αγωνιζόμενος δεν έχει το
δικαίωμα να διαγωνισθεί με δύο Αυτοκίνητα.
Αντίθετα το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους Αγωνιζόμενους.

Αυτό όμως πρέπει να δηλώνεται με χωριστή Δήλωση Συμμετοχής. Για την Ομαλή και Ασφαλή
διεξαγωγή του Αγώνα, οι αγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού και να συμμορφώνονται αναντίρρητα με τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του
Αλυτάρχη, του Αγωνοδίκη και των Εφόρων του Αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (Άρθρο 171 και επόμενα).
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη και πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το
παράβολο ένστασης. Το παράβολο ένστασης πρέπει να είναι ισόποσο του Παραβόλου Συμμετοχής. Οι
ενστάσεις εκδικάζονται από τους Αγωνοδίκες. Το παράβολο ένστασης επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει
δεκτή.
3. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (Αρθρο 181). Το Παράβολο της Έφεσης
είναι τριπλάσιο του Παραβόλου Συμμετοχής, καταβάλλεται με την υποβολή της πρόθεσης άσκησης
Έφεσης και δεν επιστρέφεται αν τελικά η έφεση δεν υποβληθεί.
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4. Ενστάσεις για την διεξαγωγή του Αγώνα υποβάλλονται μέχρι 15 λεπτά μετά την λήξη του Τεχνικού Ελέγχου
ή μετά τη λήξη του αγώνα της κλάσης.
5. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέχρι 30 λεπτά από την Ανακοίνωση των
Προσωρινών Αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Θα ανακοινωθεί Γενική Κατάταξη για κατηγορία PRO και την κατηγορία Street Legal.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα θα Ανακοινωθούν μετά το πέρας της Εκδήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν Κύπελλα στους τέσσερεις (4) πρώτους κάθε κατηγορίας.
Θα απονεμηθεί Ειδικό Έπαθλο στους τρεις (3) πρώτους Αχαιούς Οδηγούς.
Θα απονεμηθεί Ειδικό Κύπελλο στον επιτυχόντα την καλύτερη βαθμολογία στα Μονά περάσματα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Φ Ι Λ. Μ. Π. Α
ΟΔΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΦΟΡΑΩ ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ
ΜΑΓΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΑΣ
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