ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ &
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Αττικό Trail Ride
“Τα Μυςτικά τησ Ραμνουςίασ“
11/3/2018

Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 022/26.02.2018

Δ
ΔΠ
ΠΗΗΣΣΡ
ΡΟ
ΟΠ
ΠΖ
ΖΑ
ΑΓΓΩ
ΩΝ
ΝΩ
ΩΝ
Ν ((Δ
ΔΠ
Π..Α
Α..))

ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

Γενικζσ Διατάξεισ & Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Αγώνα Trail Ride 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ηκεξνκελία

Ώξα

Σόπνο

Γεκνζίεπζε Καλνληζκνύ

26/02/2018

10:00

Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο

07/03/2018

23:59

Γξακκαηεία Αγώλα

Γηαλνκή εληύπσλ θαη αξηζκώλ ζπκκεηνρήο

11/03/2018

08:00

Αγ. ηέθαλνο

Γηνηθεηηθόο & Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο

11/03/2018

08:00

Αγ. ηέθαλνο

Λήμε δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ

10/03/2018

10:00

Γξακκαηεία Αγώλα

Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ

11/03/2018

09:30

Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ

Δθθίλεζε

11/03/2018

10:00

Αγ. ηέθαλνο

Σεξκαηηζκόο

11/03/2018

15:00

Αγ. ηέθαλνο

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ

11/03/2018

15:30

Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ

Απνλνκή Δπάζισλ

11/03/2018

16:00

Αγ. ηέθαλνο

1 ΟΡΓΑΝΩΖ
1.1 Δπεξηγήζειρ
Ο νξγαλσηήο ηνπ Αηηικό Trail Ride “Τα μσζηικά ηης Ραμνοσζίας» πνπ δηεμάγεηαη ζηηο 11/03/2018 είλαη ην
Α. Αγσληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ (ΑΛΑ)
Γηεύζπλζε κόληκεο γξακκαηείαο ηνπ αγώλα έως 10/03/2018 ζηα γραθεία ηοσ ζωμαηείοσ ΑΛΑ, Βολανάκη 3,

Αθήνα, τηλ. 2106923180, από 19:00-21:00
Κέληξν ηνπ αγώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, ζηηο 11/03/2018 ζηνλ Άγην ηέθαλν ζην ρώξν ηνπ πάξθηλγθ
Υσξηάηηθν
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε
- Tνλ Eζληθό Aζιεηηθό Kαλνληζκό (EAK) θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ
- Σελ εγθύθιην 14
- Σνλ παξόληα θαλνληζκό θαη ηπρόλ Γειηία Πιεξνθνξηώλ
- ηνλ ΚΟΚ
1.2 Οπγανυηική Δπιηποπή:
Ππόεδπορ:
Μέλη:

Ππόδπομορ Κηπώζηρ
Θεόδυπορ Νάκορ, Γεώπγιορ Βούλγαπηρ

1.3 ηελέση ηος αγώνα
Παπαηηπηηήρ/Αγυνοδίκηρ

Θ.Α.

Αλςηάπσηρ:

Δμμανοςήλ Παπανικολάος

Σεσνικόρ Έθοπορ

Γεώπγιορ Γευπγίος

Γπαμμαηέαρ ηος αγώνα

Ανδπέαρ Γεληγιάννηρ

1.4 ςμπληπώζειρ ζηον Κανονιζμό
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ εάλ ππάξμεη αλάγθε.
Κάζε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζα γίλεηαη γλσζηή κε αξηζκεκέλα θαη
ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
Κάζε δειηίν πιεξνθνξηώλ πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη ηελ
έγθξηζε ησλ αγσλνδηθώλ.
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Απηά ηα δειηία αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζην θέληξν ηνπ αγώλα θαη ζα
αλαθνηλσζνύλ απ’ επζείαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα βεβαηώζνπλ ηελ παξαιαβή
ηνπο ελππόγξαθα, εθηόο αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ ηεο εμέιημεο ηνπ αγώλα.
1.5 Δθαπμογή και Δπμηνεία ηος κανονιζμού
Ο Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ησλ
δηαηάμεώλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα εμεηάδεηαη από ηνλ αγσλνδίθε.
2 ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ - ΣΗΣΛΟ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ Αηηηθνύ Trail Ride «Σα κπζηηθά ηεο Ρακλνπζίαο» ΓΔΝ πξνζκεηξνύλ ζε θάπνην ζεζκό
3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν κήθνο ηνπ Αηηηθνύ Trail Ride «Σα κπζηηθά ηεο Ρακλνπζίαο» είλαη ~100ρικ κε 6 εηδηθέο Regularity κε
ζπλνιηθή απόζηαζε 35 ρικ. Ο αγώλαο απνηειείηαη απν έλα ζθέινο.
Οη δηαδξνκέο δελ έρνπλ δπζθνιίεο ηύπνπ enduro - trial.
Η δηαδξνκή, θαζώο θαη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ (ΔΥ), ζηαζκνί δηέιεπζεο (ΔΓ), λεθξνί ρξόλνη, θιπ
πεξηγξάθνληαη ζην road book θαη θαξλέ, πνπ δίλεη ζην πιήξσκα θάζε απαηηνύκελε πιεξνθνξία γηα λα
ηεξκαηίζνπλ ηε δηαδξνκή ζσζηά (π.ρ. ηνπιίπεο, ράξηεο θιπ).
4 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΓΔΚΣΑ
4.1 Kάζε πιήξσκα πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηόλ ηνλ αγώλα πξέπεη λα βεβαηώζεη όηη θαηά ηελ
εκέξα ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην απηνθίλεηό ηνπ πξέπεη λα είλαη λόκηκν
ζύκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ γηα λα θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα θαη όηη είλαη ζύκθσλν κε ηελ πεξίνδν θαηάηαμεο,
όπσο απηή δηεπθξηλίδεηαη ζην Παξάξηεκα Κ ηνπ ΔΑΚ (γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπεηαη).
Δπηπξόζζεηα αγσληζηηθά νρήκαηα (θαζνξίδεηαη απν ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ εηδηθέο αγσληζηηθέο
πηλαθίδεο, ΓΣΣ θαη επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνύλ ζηνπο δεκόζηνπο δξόκνπο) ζα πξέπεη λα είλαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νκάδαο ηνπο.
Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα ζπκπηύμεη θαη/ή δηαηξέζεη ηηο θιάζεηο.
4.2 Η ρξήζε Trip Master θαη ινηπώλ ειεθηξνληθώλ βνεζεκάησλ είλαη ειεύζεξε.
4.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
Σα απηνθίλεηα δηαηξνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο:
- Καη I:
Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ
1.1.1977 - 31.12.1981
- Καη J1/J2:
Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ
1.1.1982 - 31.12.1990
- Καη J3/J4:
Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ
1.1.1991 - 31.12.2000
- Καη J5/J6:
Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ
1.1.2001 - 31.12.2010
- Καη J7:
Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ
1.1.2011 - έσο ζήκεξα
-Καηηγοπία R: Απηνθίλεηα κε αγσληζηηθέο πηλαθίδεο θαηάιιεια γηα ρξήζε δξόκνπ θαη ΓΣΣ
αλεμαξηήηνπ έηνπο θαηαζθεπήο. Σα πιήξώκαηα ηεο θαηεγνξίαο R, εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ δελ ζα θνξνύλ
θξάλε / θόξκεο θαη ινηπό έμνπιηζκν θαζώο ν αγώλαο δελ πεξηιακβάλεη εηδηθέο δηαδξνκέο ηαρύηεηαο
- Καη 2WD: Απηνθίλεηα κε θίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο, ύζηεξα απν έγθξηζε ηνπ νξγαλσηή
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο παιαηόηεξνπ απηνθηλήηνπ, ηζρύνπλ νη θαηεγνξίεο ησλ αγώλσλ ηζηνξηθώλ
απηνθηλήησλ.
5 ΓΔΚΣΟΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΗ - ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΤΜΜΔΣΟΥΔ
5.1 Σν πιήξσκα κπνξεί λα απνηειείηαη από ηνλ νδεγό θαη έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε όπσο αλαθέξεηαη ζην
έληππν ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο.
Ο Οδεγόο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο δηπιώκαηνο. Έλα κέινο ην πιεξώκαηνο επηηξέπεηαη λα νδεγήζεη ην
όρεκα κόλν αλ είλαη θάηνρνο δηπιώκαηνο νδήγεζεο.
Οη αγσληδόκελνη πνπ πξόθεηηαη λα νδεγήζνπλ πξέπεη:
- είηε λα είλαη θάηνρνη θάπνηνπ δειηίνπ αζιεηνύ κε ηζρύ γηα ην ηξέρνλ έηνο.
- είηε λα πξνκεζεπζνύλ από ηνλ νξγαλσηή δειηίν αζιεηνύ γηα αγώλεο TRAILRIDE. Aπηά ηα δειηία
αζιεηνύ εθδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ θαη ην θόζηνο ηνπο αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 6 (Παξάβνια πκκεηνρήο)
5.2 Oπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζην Αηηηθνύ Trail Ride «Σα κπζηηθά ηεο Ρακλνπζίαο», πξέπεη λα
ζηείιεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζηα γραθεία ηοσ ζωμαηείοσ ή ζηο
email info@ala-racingclub.gr
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Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ην αξγόηεξν κέρξη 7/2/2018.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο κπνξνύλ λα δνζνύλ κέρξη ην δηνηθεηηθό έιεγρν.
Η αληηθαηάζηαζε ηοσ ζσνοδηγού ή ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ειέγρνπ κε ηελ έγθξηζε ησλ νξγαλσηώλ.
Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηνρώλ νξίδεηαη ζηα 40 απηνθίλεηα
5.3 ςμμεηοσέρ ομάδυν
Μέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο κπνξνύλ λα δεισζνύλ νκάδεο ιεζρώλ. Έλα απηνθίλεην κπνξεί λα
δεισζεί κόλν ζε κηα νκάδα.
Η νκάδα πξέπεη λα απνηειείηαη από 3 πιεξώκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ιέζρε.
Σν θύπειιν νκάδαο απνλέκεηαη ζηελ νκάδα πνπ ην άζξνηζκα βαζκώλ πνηλήο θαη ησλ 3 πιεξσκάησλ
ηεο είλαη ην κηθξόηεξν.
Γηα λα κεηξήζνπλ νη βαζκνί πνηλήο κηαο νκάδαο γηα ην θύπειιν νκάδαο πξέπεη λα θαηαηαγνύλ θαη ηα 3
απηνθίλεηα ηεο νκάδαο απηήο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ θξηηήξην επίιπζεο είλαη ε
θαιύηεξε ζέζε ελόο απηνθηλήηνπ ζηε Γεληθή θαηάηαμε
Κύπειιν νκάδαο απνλέκεηαη αλ δεισζνύλ θαη ειάρηζηνλ ηξεηο νκάδεο. Γηα λα δεισζεί κηα νκάδα
πξέπεη ε θάζε κηα από απηέο λα θαηαβάιεη ην πνζόλ ησλ 80 εσρω
5.4 Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο όια ηα πιεξώκαηα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
ηεξήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
6 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΑΦΑΛΔΗΑ
6.1 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο γηα θάζε απηνθίλεην πνπ απνηειείηαη από ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό
νξίδεηαη ζηα 60€
Γηα θάζε επηπιένλ επηβαίλνληα 5€.
6.1.2 Η δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν όηαλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν
ζπκκεηνρήο.
6.2 Σο παπάβολο ζςμμεηοσήρ επιζηπέθεηαι εξ ολοκλήπος
α. ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή
β. ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο
Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα επηζηξέςεη κέρξη ην 50% ηνπ παξαβόινπ ζε πεξίπησζε «αλσηέξαο βίαο» ε
νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί από ηελ ιέζρε ζηελ νπνία αλήθεη ην πιήξσκα. Σπρόλ έμνδα Ξελνδνρείσλ θαη
ινηπώλ Τπεξεζηώλ αθαηξνύληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο.
6.3 ΑΦΑΛΔΗΑ
6.3.1 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε θάιπςε ηνπ πιεξώκαηνο γηα αζηηθή επζύλε
ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ ΔΠΑ πεξί αζθαιηζηηθήο θάιπςεο :
6.3.2 Οη νξγαλσηέο δε θέξνπλ θακία επζύλε γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ζπκβεί από ζπκκεηέρνληα πξνο
άιινπο ζπκκεηέρνληεο ή ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Οη Οξγαλσηέο
επίζεο δε θέξνπλ θακία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ Διιεληθώλ Νόκσλ θαη θαλόλσλ.
6.3.3. Η αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηελ εθθίλεζε, παύεη δε λα ηζρύεη κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα ή από ηε
ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο από ηνλ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ.
6.3.4 Σα νρήκαηα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο service θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε πηλαθίδα πνπ
εθδόζεθε από ηελ Οξγάλσζε δε θαιύπηνληαη από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ηνπ αγώλα, θαη
θπθινθνξνύλ κε ηελ επζύλε ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο .Η Οξγάλσζε δε θέξεη θακία επζύλε
6.3.5 Αγσληδόκελνη από ην εμσηεξηθό νθείινπλ λα έρνπλ αζθαιηζκέλα ηα απηνθίλεηά ηνπο από ηε
ρώξα ηνπο θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θάξηα αζθάιηζεο (πξάζηλε θάξηα).
7 ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ
Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΑΚ πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθήκηζε. Αληίγξαθν ησλ δηαηάμεσλ
είλαη δηαζέζηκν από ηνλ νξγαλσηή, εθόζνλ δεηεζνύλ.
Η ππνρξεσηηθή δηαθήκηζε ηνπ νξγαλσηή είλαη
ζηα λνύκεξα ζπκκεηνρήο
ζηηο πηλαθίδεο ηνπ αγώλα
ζε άλλα ζημεία ηοσ ασηοκινήηοσ
8 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
8.1 Πληπώμαηα
Μόλν ηα πιεξώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο επηηξέπεηαη λα εθθηλήζνπλ.
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ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο εγθαηαιείςεη ην απηνθίλεην, ή θάπνην ηξίην πξόζσπν
επηβηβαζζεί ζ’ απηό ην απηνθίλεην (εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα κεηαθνξά αζζελνύο ή ηξαπκαηία ή κεηά απν
άδεηα ηνπ Αιπηάξρε) κπνξεί λα απνθιεηζηεί από ηνλ αγώλα.
8.2 ειπά εκκίνηζηρ – Πινακίδερ – Απιθμοί ςμμεηοσήρ
8.2.1 H ζεηξά εθθίλεζεο ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Δθθηλνύλησλ. Κάζε πιήξσκα πνπ θηάλεη κε
θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζθέινπο ή ηκήκαηνο δηαδξνκήο (επαλεθθίλεζε κεηά
από αλαζπγθξόηεζε) ζα ηηκσξείηαη θαηά ηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθώλ (Άξζξν 9.3.2.2).
8.2.2 Οη νξγαλσηέο ζα εθνδηάζνπλ ην πιήξσκα κε 2 απηνθόιιεηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πόξηαο.
α. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα θαιύπηνληαη, έζησ θαη κεξηθώο, νη αξηζκνί
θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Γηα νπνηαδήπνηε θάιπςε ηνπ(σλ) αξηζκνύ(σλ) θπθινθνξίαο, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή
ηνπ αγώλα, ζα επηβιεζεί ρξεκαηηθό πξόζηηκν 100€
β. Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Δάλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα, βεβαησζεί όηη ιείπεη έλαο αξηζκόο ή πηλαθίδα ηνπ
αγώλα, ζα επηβιεζνύλ 100 βαζκνί πνηλήο
8.3 Καπνέ
8.3.1 ε θάζε πιήξσκα ζα παξαδνζεί έλα θαξλέ πνπ ζα εκθαλίδεη ηνπο ηδαληθνύο ρξόλνπο γηα λα
θαιπθζεί ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ (EX). Σν θαξλέ ζα παξαδίδεηαη ζην
ζεκείν πνπ ζα πεξηγξάθεη ν νξγαλσηήο. Θα παξαδίδεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο θαη ζα
αληηθαζίζηαηαη από λέν ζηελ εθθίλεζε ηνπ επνκέλνπ ζθέινπο.
Σα θαξλέ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ νξγαλσηώλ θαη ζύκθσλα κε
ηηο εθηππσκέλεο νδεγίεο ζε θάζε θαξλέ. ηνπο αγσληδόκελνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ην θαξλέ
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο κπνξεί λα επηβιεζεί ε πνηλή από ηνπο αγσλνδίθεο πνπ θζάλεη κέρξη θαη
απνθιεηζκό.
Oη ζειίδεο ησλ εηδηθώλ δνθηκαζηώλ είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ θαξλέ.
Οη ζειίδεο ησλ εηδηθώλ δνθηκαζηώλ ζα έρνπλ ηε κνξθή πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα.
8.3.2 Οπνηαδήπνηε δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε ζην θαξλέ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό, εθηόο αλ
ηέηνηα δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί από ηνλ αξκόδην θξηηή., ν νπνίνο πξέπεη λα
ππνγξάθεη δίπια ζε θάζε ζρεηηθή δηόξζσζε/ηξνπνπνίεζε.
8.3.3 Σν πιήξσκα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ην κόλν ππεύζπλν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαξλέ ζηνπο
δηαθόξνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξαθώλ ηνπ ρξόλνπ ζ’ απηό.
8.3.4 Γηα ην ιόγν απηό ην πιήξσκα πξέπεη λα παξαδώζεη ζηνλ έθνξν ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ ην θαξλέ
ζηνλ ζσζηό ρξόλν θαη λα βεβαησζεί όηη ε εγγξαθή ηνπ ρξόλνπ έγηλε ζσζηά. Ο θξηηήο είλαη ν
κόλνο ππεύζπλνο πνπ επηηξέπεηαη λα γξάςεη ην ρξόλν ζην θαξλέ κε ην ρέξη ή ζθξαγίδα.
8.4 ΚΟΚ - Eπιζκεςέρ
8.4.1 ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα πιεξώκαηα πξέπεη λα αθνινπζνύλ απζηεξά ηνλ KOK. ε θάζε
πιήξσκα πνπ δελ αθνινπζεί ηνλ KOK κπνξεί λα επηβιεζνύλ νη παξαθάησ ρξνληθέο πνηλέο,
ζύκθσλα κε απόθαζε ησλ αγσλνδηθώλ.
α)
β)

1ε παξάβαζε: 600 βαζκνί πνηλήο.
2ε παξάβαζε: πηζαλόο απνθιεηζκόο

Απνθιεηζκό κπνξεί λα επηθέξεη, εθόζνλ δηαπηζησζεί 2 θνξέο, ε ππέξβαζε ηνπ αλώηαηνπ
επηηξεπηνύ από ηνλ KOK νξίνπ ηαρύηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ. ε θάζε ζθέινο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη
ηνπιάρηζηνλ 2 έιεγρνη ππέξβαζεο ηαρύηεηαο
Σα αξκόδηα όξγαλα, (αζηπλνκία) πνπ ζα πηζηνπνηήζνπλ θάπνηα παξάβαζε ηνπ KOK από θάπνην
πιήξσκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγώλα πξέπεη λα ηνπ ην γλσζηνπνηήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνπο άιινπο νδεγνύο.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη εηδηθέο δηαδξνκέο πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε δξόκνπο θιεηζηνύο ζηελ
θπθινθνξία, όπνπ ην αλώηαην επηηξεπηό όξην ηαρύηεηαο ηνπ ΚΟΚ δελ ηζρύεη, απηό ζα νξίδεηαη
από ηνπο νξγαλσηέο θαη ζα ππνβάιινληαη πνηλέο, όπσο αθξηβώο θαη ζηε πεξίπησζε πνπ δελ
εθαξκόδεηαη ν ΚΟΚ .
8.4.2 Oη επηζθεπέο θαη ν αλεθνδηαζκόο επηηξέπνληαη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο από ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ απαγνξεύνληαη από ην Road Book
8.4.3 Δπίζεο απαγνξεύεηαη ζηα πιεξώκαηα, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό:
λα εκπνδίδνπλ εθνπζίσο ηε δηέιεπζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηνθηλήησλ ή λα παξεκπνδίδνπλ
ην πξνζπέξαζκά ηνπο,
λα ζπκπεξηθέξνληαη κε αληηαζιεηηθό ηξόπν.
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8.4.4 Η κνξθή ηνπ Road Book ζπληζηάηαη λα είλαη εγθεθξηκέλε ησλ αγώλσλ rally ή ε εγθεθξηκέλε
κνξθή ηεο FIA γηα ηνπο αγώλεο CCRR / Baja *Δπιζςνάπηονηαι παπαδείγμαηα
9 Ο ΑΓΩΝΑ
9.1 Eκκίνηζη
9.1.1 Ο ρξόλνο εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ είλαη ζηηο 10:00 ηηο 11/3/2018 θαη ζα εθθηλνύλ αλά 1 ιεπηό.
Η εθθίλεζε δίλεηαη κε βάζεη ην πξόγξακκα. Δπίζεκε ώξα είλαη ε ώξα Διιάδνο όπσο αλαθέξεηαη
ζην ξνιόη ηεο γξακκαηείαο
9.1.2 Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα ζθξαγίζνπλ ηε δηέιεπζή ηνπο από όια ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην
θαξλέ θαη κε ηε ζσζηή ζεηξά. Με ζπκκόξθσζε επηθέξεη πνηλή 600 βαζκώλ.
9.2 ηαθμοί Eλέγσος - Γενικέρ διαηάξειρ
9.2.1 Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ, δειαδή νη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ θαη δηέιεπζεο, εθθίλεζεο θαη
ηεξκαηηζκνύ ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ, ζα ζεκαίλνληαη κε πηλαθίδεο ηππνπνηεκέλεο από ηελ ΟΜΑΔ
(βιέπε παξάξηεκα 1). Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ θαη θάζε ελδηάκεζν ζεκείν ειέγρνπ ησλ εηδηθώλ
δηαδξνκώλ δελ ζεκαίλνληαη. ε κέγηζηε απόζηαζε ελόο ρηιηνκέηξνπ κεηά ην ηειεπηαίν ζεκείν
ρξνλνκέηξεζεο ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο, ζα ηνπνζεηεζεί από ηνπο νξγαλσηέο κηα πηλαθίδα
ηεξκαηηζκνύ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. Απηή ελεκεξώλεη ηα πιεξώκαηα όηη έρνπλ πεξάζεη ην
ηειεπηαίν θξπθό ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο ηεο regularity δηαδξνκήο.
9.2.2 H άθημε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο από δηαθνξεηηθή θνξά από απηήλ ηνπ αγώλα
ή κε εκθάληζε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο επηθέξεη πνηλή.
9.2.3 Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ από ηελ ηδαληθή
ώξα άθημεο ηνπ πξώηνπ αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ. Θα θιείζνπλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ
αιπηάξρε.
9.2.4 Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληεηαικέλνπ θξηηή νπνηνπδήπνηε
ζηαζκνύ ειέγρνπ.
9.3 ηαθμοί Δλέγσος Γιέλεςζηρ (ΔΓ) και Υπόνος (ΔΥ) – Δγκαηάλειτη
9.3.1 ηαθμοί Δλέγσος Γιέλεςζηρ
ε απηνύο ηνπο ζηαζκνύο νη θξηηέο απιώο ζθξαγίδνπλ θαη/ή ππνγξάθνπλ ην θαξλέ κόιηο απηό
ηνπο παξαδνζεί από ην πιήξσκα, ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηελ ώξα δηέιεπζεο.
Η έιιεηςε ηέηνηαο ζθξαγίδαο ή/θαη ππνγξαθήο από ζηαζκό δηέιεπζεο επηθέξεη πνηλή 600
βαζκώλ.
Οη νξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξγαλώζνπλ θξπθνύο ζηαζκνύο δηέιεπζεο ζε νπνηνδήπνηε
ζεκείν ηεο δηαδξνκήο. Μπνξνύλ επίζεο λα νξγαλώζνπλ κε επαλδξσκέλνπο ζηαζκνύο.
9.3.2 ηαθμοί Δλέγσος Υπόνος
9.3.2.1 ηνπο ζηαζκνύο απηνύο νη έθνξνη ζεκεηώλνπλ ζην θαξλέ, πνπ πξνζθνκίδεη έλα από ηα
κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, ηελ ώξα επίδνζήο ηνπ. Η ηδαληθή ώξα ζθξάγηζεο είλαη απηή πνπ
πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο ηνλ ρξόλν θάιπςεο ηεο επί κέξνπο δηαδξνκήο ζηελ ώξα
εθθίλεζεο απηήο ηεο δηαδξνκήο.
Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή εθόζνλ ε ώξα πνπ ην απηνθίλεην εηζέξρεηαη ζην ζηαζκό
ειέγρνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμέιημε (δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο ή ηνπ
ιεπηνύ πνπ πξνεγείηαη.
9.3.2.2 Kάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηδαληθήο ώξαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ώξαο ζθξάγηζεο ζα
επηθέξεη πνηλή όπσο παξαθάησ:
α. Γηα θαζπζηέξεζε: 10 βαζκνύο γηα θάζε ιεπηό.
β. Γηα πξνάθημε: 60 βαζκνύο γηα θάζε ιεπηό.
γ. Mε ζθξάγηζε ζε EX ή άθημε κεηά ηε κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ησλ 30
ιεπηώλ ζα επηθέξεη πνηλή 600 βαζκώλ
δ. Η κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε
κε ηνλ ηδαληθό ρξόλν είλαη 30 ιεπηά
ε. Η κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ζην ηέινο θάζε ηκήκαηνο θαη/ε ζθέινπο είλαη 30
ιεπηά.
9.3.2.3 ην ηέινο θάζε ζθέινπο ή/θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα επηηξέπεηαη ε πξνάθημε
9.4 ηαθμοί Aναζςγκπόηηζηρ
9.4.1 Kαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα νξγαλσζνύλ ζηαζκνί αλαζπγθξόηεζεο. Καηά ηελ άθημή
ηνπο ζηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ηα πιεξώκαηα ζα παξαδώζνπλ ηα θαξλέ ζηνλ αξκόδην
θξηηή θαη ζα πάξνπλ νδεγίεο γηα ηελ ώξα επαλεθθίλεζήο ηνπο.
9.4.2 Oη σο άλσ ζηαζκνί αλαζπγθξόηεζεο ρξεζηκεύνπλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηνλ θελό ρξόλν πνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κεηαμύ ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηνθηλήησλ . Πξέπεη ινηπόλ λα ιακβάλεηαη
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ππόςε ε ώξα εθθίλεζεο από ηνλ ζηαζκό αλαζπγθξόηεζεο θαη όρη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζ’
απηόλ.

9.5 Regularity Eιδικέρ Γιαδπομέρ (Ακπιβείαρ)
9.5.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα νξγαλσζεί έλαο αξηζκόο regularity εηδηθώλ δηαδξνκώλ ζε
δξόκνπο αλνηθηνύο ζηελ θπθινθνξία. Η Μ.Ω.Σ. ζε όιεο ηηο regularity εηδηθέο δελ ζα είλαη
κεγαιύηεξε από 30 ρικ/ώξα. Οη νξγαλσηέο παξνηξύλνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ΜΩΣ θάησ απν 20
ρηιηόκεηξα (ζε ζπλδπαζκό κε ην είδνο ηεο δηαδξνκήο).
9.5.2 Οη εηδηθέο δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα εμειίζζνληαη ζε έδαθνο ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη λα είλαη
εθηθηέο νη πξνβιεπόκελεο ΜΩΣ απν ηεηξαθίλεηα νρήκαηα ρσξίο θνληέο ζρέζεηο.
9.5.3 ηηο regularity εηδηθέο δηαδξνκέο νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα αθνινπζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε ηε
ΜΩΣ (πνπ κπνξεί θαη λα αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο) όπσο έρεη νξηζηεί από
ηνλ νξγαλσηή ζην δειηίν πιεξνθνξηώλ πνπ ζα κνηξαζηεί πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο. Σα
πιεξώκαηα πξέπεη λα ηεξκαηίζνπλ ηηο regularity εηδηθέο δηαδξνκέο ρσξίο λα ζηακαηήζνπλ. Ο
νξγαλσηήο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα νξίζεη ελδηάκεζα ζεκεία ρξνλνκέηξεζεο ζε νπνηνδήπνηε
ζεκείν κηαο regularity εηδηθήο θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν
δηεμαγσγήο ησλ regularity εηδηθώλ δηαδξνκώλ. Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη πάλησο
ώζηε ην ζύλνιν ησλ αιιαγώλ ηαρύηεηαο κέζα ζηηο εηδηθέο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηνπ
ζύλνινπ ησλ ρηιηνκέηξσλ. ΠΥ ζε έλα αγώλα κε ζύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ αθξηβείαο 30, ν
ζπλνιηθόο αξηζκόο αιιαγώλ ηαρύηεηαο ζηηο εηδηθέο ζα πξέπεη είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 (καδί κε ηηο
δνζείζεο ΜΩΣ ζηελ αξρή ηεο θάζε εηδηθήο).
9.5.4 ηηο εηδηθέο δηαδξνκέο κε εθθίλεζε από ζηάζε δελ ζα ππάξρεη ελδηάκεζν ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο
ζην πξώην ρηιηόκεηξν ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο.
Σν ειάρηζην κήθνο πνπ κπνξεί λα έρεη κία εηδηθή δηαδξνκή είλαη 1.5 ρικ.
ηηο Δ.Γ. ζηηο νπνίεο ππάξρεη θνηλό ζεκείν αθεηεξίαο κε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεξκαηηζκνύ δελ ζα
ππάξρεη ρξνλνκέηξεζε ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 ρηιηνκέηξνπ από ηνλ θάζε ηεξκαηηζκό (πιελ
ηνπ ηειεπηαίνπ)
Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ θαη νπνηνδήπνηε ελδηάκεζν ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο δελ ζα ζεκαίλεηαη.
9.5.5 Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε θοπηηά σπονόμεηπα κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ.
9.6 Parc fermé (αν ιζτύει)
Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζην απηνθίλεην (επηζθεπή, αλεθνδηαζκόο θιπ) όηαλ ην
απηνθίλεην είλαη ζε θαηάζηαζε parc ferme εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ζνβαξώλ ιόγσλ αζθαιείαο πνπ
πηζηνπνηνύληαη από ηνπο ππεύζπλνπο Σερληθνύο εθόξνπο κεηά από άδεηα ησλ αγσλνδηθώλ
Οη νξγαλσηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νξίζνπλ πεξηνρέο όπνπ εθαξκόδνληαη νη θαλνληζκνί ηνπ parc
ferme.
10 ΑΡΥΗΚΟ & ΣΔΛΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΠΟΗΝΔ
10.1 Απσικόρ ηεσνικόρ έλεγσορ ππιν ηην εκκίνηζη
10.1.1 Kάζε πιήξσκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγώλα TRAILRIDE, πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ αξρηθό
ηερληθό έιεγρν ζύκθσλα κε ην σξάξην πνπ ζα δνζεί κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ
Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ηα παξαθάησ έγγξαθα:
- Γίπισκα νδήγεζεο (όζσλ πξόθεηηαη λα νδεγήζνπλ)
- Γειηίν αζιεηή. (όζσλ πξόθεηηαη λα νδεγήζνπλ)
- Tα επίζεκα έγγξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο απαηηείηαη από ηνλ λόκν ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν
έρεη θαηαρσξεζεί ην απηνθίλεην.
- Βεβαίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο νξίδεηαη από ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο ηνπ
απηνθηλήηνπ.(πξάζηλε θάξηα γηα ηα μέλα πιεξώκαηα)
- ΓΣΣ γηα ηα αγσληζηηθά νρήκαηα
10.1.2 O ηερληθόο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθήο κνξθήο, (έιεγρνο
ηνπ ηύπνπ θαη θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο, έηνο θαηαζθεπήο, ζπκθσλία απηνθηλήηνπ κε ηνλ KOK,
θιπ).
Δπίζεο, ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν ζα ειεγρζεί ε νξζή ηνπνζέηεζε ησλ αξηζκώλ ζπκκεηνρήο
πνπ πνπ ζα έρνπλ δνζεί από ηνλ νξγαλσηή.
10.2 Σελικόρ Σεσνικόρ Έλεγσορ
Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ζέζνπλ ηα απηνθίλεηα ζηε δηάζεζε ησλ
ηερληθώλ εθόξσλ γηα έλα ζύληνκν έιεγρν.
10.3 Πεπίλητη ποινών
ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ
4.1
Με ζπκκόξθσζε ηνπ απηνθηλήηνπ κε ην πλεύκα ηεο επνρήο.
8.4.1
Τπέξβαζε ηνπ αλώηαηνπ επηηξεπηνύ νξίνπ ηαρύηεηαο 2 θνξέο
ΠΗΘΑΝΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΟΓΗΚΩΝ
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9.3.3

Γενικζσ Διατάξεισ & Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Αγώνα Trail Ride 2018
Απνρώξεζε κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ή επηβίβαζε 3νπ, εθηόο από “αλσηέξα βία”
Με ρξήζε ησλ θαξλέ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
Γηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ζην θαξλέ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
Τπεύζπλνπ θξηηή
2ε παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ
Παξεκπόδηζε άιισλ απηνθηλήησλ, αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
Με δηέιεπζε ζην ηειεπηαίν ΔΥ ηνπ ζθέινπο

ΠΟΗΝΔ Δ ΒΑΘΜΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
8.2.1
Καζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζθέινπο ή ηκήκαηνο 20 β.πνηλήο
8.2.3.
Απώιεηα πηλαθίδαο ηνπ αγώλα ή αξηζκνύ ζπκκεηνρήο. 100 β.π
8.4.1
1ε παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ 600 βαζκνί πνηλήο.
9.1.2
Με ζθξάγηζε ζε ζηαζκό κε ηε ζσζηή ζεηξά 600 β.π
9.2.2
Με δηέιεπζε από ΔΓ ή ΔΥ ή άθημε από ιάζνο θαηεύζπλζε 600 β.π
9.3.1
Έιιεηςε ζθξαγίδαο ή/θαη ππνγξαθήο από ΔΓ πνηλή 600 βαζκώλ
9.3.2.2.
Καζπζηεξεκέλε άθημε ζε ΔΥ, γηα θάζε ιεπηό10 β.π
9.3.2.2.
Πξνάθημε ζε ΔΥ, γηα θάζε ιεπηό ιεπηό 60 β.π γηα θάζε ιεπηό
9.3.2.2.
Με εγγξαθή ρξόλνπ ζηνλ ΔΥ ή άθημε κεηά ηε κέγηζηε επηηξεπηή
θαζπζηέξεζε ζε ΔΥ, ποινή 600 βαθμών.
9.3.3
ε πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο (catching up) γηα θάζε ζηαζκό πνπ έραζε 600 β.π
9.5
Πξνάθημε ή θαζπζηέξεζε ζε εηδηθή δηαδξνκή γηα θάζε δεπηεξόιεπην πνηλή 1 βαζκόο
9.5
Με εθθίλεζε ζε εηδηθή δηαδξνκή ,ή κε νινθιεξσκέλε εηδηθή δηαδξνκή 600 β. πνηλήο.
9.5
Αλακνλή ή θαζπζηέξεζε γηα νινθιήξσζε ηδαληθνύ ρξόλνπ ζε ηκήκα ή ηέινο κίαο
εηδηθήο δηαδξνκήο 300 βαζκνί πνηλήο.
ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΠΟΗΝΔ
8.2.3
Κάιπςε νπνηνπδήπνηε αξηζκνύ θπθινθνξίαο 100€
11 KATATAΞEI - EΠAΘΛA – ENTAEI
11.1 Καηαηάξειρ
Η θαηάηαμε πνπ είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ νξγαλσηή ζα γίλεη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν
α. Οη πνηλέο εθθξάδνληαη ζε βαζκνύο
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ αζξνίδνληαη νη βαζκνί πνηλήο ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ, νη
πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηα ηκήκαηα ησλ δηαδξνκώλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πνηλέο πνπ
εθθξάδνληαη ζε βαζκνύο. Σν πιήξσκα κε ην κηθξόηεξν άζξνηζκα πνηλώλ αλαδεηθλύεηαη ληθεηήο. Σν
πιήξσκα κε ηνπο ακέζσο ιηγόηεξνπο βαζκνύο πνηλήο 2νο θνθ. Σα απνηειέζκαηα αλά θαηεγνξία
θαζνξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν.
β. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ην απηνθίλεην παιαηόηεξεο θαηεγνξίαο.
Μεηαμύ απηνθηλήησλ ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο πξνεγείηαη ην απηνθίλεην κηθξόηεξνπ θπβηζκνύ.
Μεηαμύ απηνθηλήησλ ηνπ ηδίνπ θπβηζκνύ πξνεγείηαη ην παιαηόηεξν ρξνλνινγηθά.
γ. Καηάηαμε Οκάδσλ
Νηθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ην άζξνηζκα ησλ πνηλώλ ησλ 3 πιεξσκάησλ ηεο είλαη ην
ρακειόηεξν.
11.2 Έπαθλα-Κύπελλα
11.2.1 Γεληθή θαηάηαμε
Σηοσς πρώηοσς 3 νικηηές δίδσμα κύπελλα.
11.2.2 Καηάηαμε Καηεγνξηώλ
Σηοσς πρώηοσς 3 νικηηές δίδσμα κύπελλα.
11.2.3 Κύπειν Κπξηώλ
Απνλέκεηαη ζην γπλαηθείν πιήξσκα κε ηελ πςειόηεξε ζέζε ζηε Γεληθή
Οη Οξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα απνλείκνπλ θαη άιια βξαβεία.

Καηάηαμε

11.3 Απονομή
Η ηοποθεζία και ο τρόνος ηης απονομής αναθέρεηαι ζηο πρόγραμμα (ή μέζω δεληίοσ
πληροθοριών).
11.4 Δνζηάζειρ
11.4.1 Oιεο νη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ ΔAK. Μέζα ζε 30 λεπηά από ηην
ανακοίνυζη ηυν πποζυπινών επίζημυν αποηελεζμάηυν
Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα θαηαηεζεί γξαπηώο ζηνλ Αιπηάξρε ή εθπξόζσπό ηνπ από έλα κέινο
ηνπ πιεξώκαηνο κεκνλσκέλα είηε θαηά ελόο άιινπ πιεξώκαηνο ή θαηά ησλ νξγαλσηώλ.
Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη κε ην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο
11.4.2 Οη απνθάζεηο ησλ αγσλνδηθώλ ζεσξνύληαη ηειεζίδηθεο.
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Γενικζσ Διατάξεισ & Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Αγώνα Trail Ride 2018

Τπόδειγμα CCRR / BAJA FIA
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ FIA RALLY
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Γενικζσ Διατάξεισ & Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Αγώνα Trail Ride 2018

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΩΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ
Ημερομηνία:
Θέμα:

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018
Δ.Π. Νο 2

Από:
Πρόσ:

Αλυτάρχη
Όλα τα πληρώματα

Ώρα: 08:00
Έγγραφο Νο: 2

Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ ηηο εηδηθέο δνθηκαζίεο αθξηβείαο (regularity) κε ηηο αθόινπζεο κέζεο σξηαίεο ηαρύηεηεο (ΜΩΣ).
Οη ρξνλνκεηξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη σο εμήο:
ΑΒ, ΑΓ, ΑΓ θ.ι.π όπνπ
Α= Self ζεκείν εθθίλεζεο εηδηθήο θαη
Β,Γ,Γ θιπ = ζεκεία ρξνλνκέηξεζεο

1 – Κπςονέπι
Αθεηεξία απν ζηάζε ρσξίο θξηηή 20 ιεπηά κεηά ην ρξόλν αθεηεξίαο ζαο απν ην ΔΥ 1,
Αθεηεξία
ΜΩΣ

ην ζρήκα 13, ζειίδα 3, αθξηβώο ζηελ θνπθίδα δίπια ζηελ αξρή ηνπ ρώκαηνο
25ρικ/σ

Αιιαγή ΜΩΣ
ΜΩΣ

ην ζρήκα 19, ζειίδα 4, αθξηβώο ζηελ έμνδν ζηελ άζθαιην
22ρικ/σ

Σεξκαηηζκόο

ην ζρήκα 22, ζειηδα 5.

2 – Αθίδνερ
Αθεηεξία απν ζηάζε ρσξίο θξηηή 41 ιεπηά κεηά ην ρξόλν αθεηεξίαο ζαο απν ην ΔΥ 1,
Αθεηεξία
ΜΩΣ

ην ζρήκα 25, ζειίδα 5, αθξηβώο ζην ζεκείν πνπ ηειεηώλεη ε άζθαιηνο
23ρικ/σ

Σεξκαηηζκόο

ην ζρήκα 33, ζειίδα 7.

3 – California
Αθεηεξία απν ζηάζε ρσξίο θξηηή 59 ιεπηά κεηά ην ρξόλν αθεηεξίαο ζαο απν ην ΔΥ 1,
Αθεηεξία
ΜΩΣ

ην ζρήκα 36, ζειίδα 8, αθξηβώο ζην ζεκείν πνπ ηειεηώλεη ην ηζηκέλην
22ρικ/σ

Σεξκαηηζκόο

ην ζρήκα 42, ζειίδα 9

4 – Καπανδπίηι
Αθεηεξία απν ζηάζε κε θξηηή 70 ιεπηά κεηά ην ρξόλν αθεηεξίαο ζαο απν ην ΔΥ 1,
Αθεηεξία
ΜΩΣ

ην ζρήκα 46, ζειίδα 10, αθξηβώο ζην ζεκείν πνπ αθήλεηε ηελ άζθαιην
18ρικ/σ

Αιιαγή ΜΩΣ
ΜΩΣ

ην ζρήκα 53, ζειίδα 11, αθξηβώο κέζα ζην πνηάκαθη
25ρικ/σ

Σεξκαηηζκόο

ην ζρήκα 58, ζειηδα 12.

5 – κλπ
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