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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΦΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ(O.M.A.E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ΑΓΩΝΑ ENDURO 4 4X4 ΠΑΣΡΑ 

ΟΜΑΔΕ 

OPEN/NORMAL  

05-06-07 / 04 / 2019 

                          

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΑ ΣΟΠΟ 

Έλαξμε Δγγξαθώλ 

πκκεηνρήο 

Σξίηε 5/3/2019 

 

 

09:00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Λήμε Δγγξαθώλ 

πκκεηνρήο 

Παξαζθεπή 29/03/2019 21:00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Γεκνζίεπζε πίλαθα 

ζπκκεηερόλησλ 

Σεηάξηε  3/04/2019 

 

 

21:00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

Γηαλνκή εληύπσλ θαη 

Αξηζκώλ πκκεηνρήο 

ζηνπο αγσληδνκέλνπο 

Παξαζθεπή 5/4/2019 17:00 έσο 19:00 Μόινο Αγ. Νηθνιάνπ 

Πάηξα 

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο – 

Έιεγρνο Δμαθξίβσζεο 

Παξαζθεπή 5/4/2019 17:00 έσο 19:00 Μόινο Αγ. Νηθνιάνπ 

Πάηξα 

1ε πλεδξίαζε 

Αγσλνδηθώλ 

Παξαζθεπή 5/04/2019   19:15 Μόινο Αγ. Νηθνιάνπ 

Πάηξα 

Γεκνζίεπζε πίλαθα 

πιεξσκάησλ δεθηώλ λα 

εθθηλήζνπλ / σξάξηα 

εθθίλεζεο 

Παξαζθεπή 5/04/2019   19:30 Μόινο Αγ. Νηθνιάνπ 

Πάηξα 

Παλεγπξηθή Δθθίλεζε Παξαζθεπή 5/4/2019 20:00 Μόινο Αγ. Νηθνιάνπ 

Πάηξα 

Δλεκέξσζε 

Αγσληδνκέλσλ 

άββαην 6/04/2019   08:30 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Απηνθηλεηνδξόκην 

Πάηξαο Α.Δ. 

Δθθίλεζε Α ζθέινο άββαην 6/04/2019   09:00 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Απηνθηλεηνδξόκην 

Πάηξαο Α.Δ. 

Δθθίλεζε Β ζθέινο Κπξηαθή 7/04/2019   09:00 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Απηνθηλεηνδξόκην 

Πάηξαο Α.Δ. 

Σεξκαηηζκόο Κπξηαθή 7/04/2019   14:30 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Απηνθηλεηνδξόκην 

Πάηξαο Α.Δ. 

Σειηθόο ηερληθόο 

Έιεγρνο 

Κπξηαθή 7/04/2019   14:45 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Απηνθηλεηνδξόκην 

Πάηξαο Α.Δ. 

2
ε
 πλεδξίαζε 

Αγσλνδηθώλ 

Κπξηαθή 7/04/2019   15:00 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Απηνθηλεηνδξόκην 

Πάηξαο Α.Δ. 
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Γεκνζίεπζε 

απνηειεζκάησλ 

Κπξηαθή 7/04/2019   15:15 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Απηνθηλεηνδξόκην 

Πάηξαο Α.Δ. 

Απνλνκή Δπάζισλ Κπξηαθή 7/04/2019   15:45 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο –  

Κηήκα ΓΟΤΡΓΟΤΠΗ 

 
 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

 

Η Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα ζα ιεηηνπξγεί  σο ηελ Πέκπηε 4/04/2019 ζηα γξαθεία ηεο ιέζρεο 

Παπαλαζηαζίνπ 109 - Πάηξα, Γεπηέξα θαη Σεηάξηε θαη ώξεο από 20:00 – 22:00, ηελ Παξαζθεπή 

05/04/2019 ζηνλ Μόιν ηεο Αγ. Νηθνιάνπ θαη ώξα 16:00 έσο 21:00 θαη ην άββαην 6/04/2019 θαη ηελ 

Κπξηαθή 07/04/2019 ζην ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΙΟ ΠΑΣΡΑ (Υαιαλδξίηζα Αραΐαο) θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ Αγώλα.  

Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα 

παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 

 

 

ΕΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 

 

Ο Δπίζεκνο Πίλαθαο ηνπ Αγώλα ζα είλαη σο ηελ Πέκπηε 4/04/2019 ζηα γξαθεία ηεο ιέζρεο 

Παπαλαζηαζίνπ 109 - Πάηξα, Γεπηέξα θαη Σεηάξηε θαη ώξεο από 20:00 – 22:00, ηελ Παξαζθεπή 

05/04/2019 ζηνλ Μόιν ηεο Αγ. Νηθνιάνπ θαη ώξα 16:00 έσο 21:00 θαη ην άββαην 6/04/2019 θαη ηελ 

Κπξηαθή 07/04/2019 ζην ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΙΟ ΠΑΣΡΑ (Υαιαλδξίηζα Αραΐαο) θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ Αγώλα.  

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σν Γξαθείν Σύπνπ ηνπ Αγώλα ζα είλαη σο ηελ Πέκπηε 4/04/2019 ζηα γξαθεία ηεο ιέζρεο 

Παπαλαζηαζίνπ 109 - Πάηξα, Γεπηέξα θαη Σεηάξηε θαη ώξεο από 20:00 – 22:00, ηελ Παξαζθεπή 

05/04/2019 ζηνλ Μόιν ηεο Αγ. Νηθνιάνπ θαη ώξα 16:00 έσο 21:00 θαη ην άββαην 6/04/2019 θαη ηελ 

Κπξηαθή 07/04/2019 ζην ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΙΟ ΠΑΣΡΑ (Υαιαλδξίηζα Αραΐαο) θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ Αγώλα.  

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ – ΣΕΛΕΥΗ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΧΗ 

Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο , ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΑΚ), ησλ 

ηερληθώλ θαλνληζκώλ αγώλσλ εθηόο δξόκνπ, ηνπ ηερληθνύ θαλνληζκνύ ENDURO 4x4, ησλ εγθπθιίσλ 

ηεο ΟΜΑΔ, ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ΔΠΑ θαζώο θαη ησλ εγηθπθιίσλ ηνπ Γεληθνύ θαλνληζκνύ ENDURO 

4x4 2019 θαη ηνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ. 
 

 

1.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ 
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 Ολνκαζία ηνπ αγώλα : 1o ENDURO 4 4x4 - Πάηξαο 

 

 Οξγαλσηήο :   Λέζρε 4x4 Πάηξαο 

 

 Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο :  5 - 6 - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019 

 

Η Λέζρε 4x4 ΠΑΣΡΑ, κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠA, δηνξγαλώλεη ην 1ν MEGA 4 4x4 - Πάηξαο, πνπ ζα 

δηεμαρζεί ζηηο 5 - 6 - 7/4/2019, ζηνλ ηδησηηθό ρώξν ηεο Απηνθηλεηνδξόκην Πάηξαο Α.Δ. ζηελ 

Υαιαλδξίηζα Αραΐαο.   

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

 Πξόεδξνο : Μπηξκπίιεο Κώζηαο 

 Μέιε :  Μπαθαιάξνο Γ., Γεσξγηόπνπινο Α., ηαζηλόπνπινο Α. 

 

1.3  ΣΕΛΕΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 

 Παξαηεξεηήο OMAE   Οξίδεηαη από ηελ ΟΜΑΔ-ΔΠΑ   

 

 Αγσλνδίθεο    Οξίδεηαη από ηελ ΟΜΑΔ-ΔΠΑ.  

  

 Αιπηάξρεο    Νηθνιόπνπινο Άξεο 

  

 Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα   Καπεηαλάθεο Μάξθνο 

  

 Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο Μηραιόπνπινο Ηιίαο 

 Σερληθόο Έθνξνο   Κνπθόο Υξήζηνο  

  

 Τπεύζπλνο αζθαιείαο   Μπηξκπίιεο Κώζηαο 

 

 Δπηθεθαιήο γηαηξόο   Θ.Α.  

 

 Τπεύζπλνο  Απνηειεζκάησλ  ηαζάηνο Μηράιεο 

 

 Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ  Καπεηαλάθεο Μάξθνο 
  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

2.1 ύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ :4 ρικ 

2.2 Αξηζκόο εηδηθώλ δηαδξνκώλ : 4   

2.3 Αξηζκόο ζθειώλ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο: 2 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3  ΔΕΚΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ  
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3.2 ηνλ αγώλα ζπκκεηέρνπλ απηνθίλεηα ρσξηζκέλα ζε Καηεγνξίεο θαη θιάζεηο όπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό ENDURO 4x4 2019. 

  

Αλαιπηηθά: 

α.Οκάδα NORMAL 

β)Οκάδα OPEN 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4  ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ - ΕΓΓΡΑΦΕ 
4.1     Η δήισζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ΓΓΑ ηεο ΟΜΑΔ. 

  

4.2 ηνλ αγώλα γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ελ ηζρύ άδεηα νδήγεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ θαη Γειηίν Αζιεηνύ – License ηεο ΟΜΑΔ . 

 

4.3 Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ έρεη θαζνξηζηεί ζηνπο εμήληα (60). 

 

4.4   Ο νξγαλσηήο έρεη δηθαίσκα λα κελ ηειέζεη ηνλ αγώλα εθόζνλ δελ ζπκπιεξσζνύλ 15 ζπκκεηνρέο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5  ΠΑΡΑBΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ - ΑΦΑΛΙΗ 
5.1 Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη σο εμήο : 

 NORMAL/OPEN:100 ΔΤΡΏ (+20 ΓΓΑ) (κε πξναηξεηηθή δηαθήκηζε) 

 NORMAL/OPEN:140 ΔΤΡΧ(+20 ΓΓΑ) (ρσξίο πξναηξεηηθή δηαθήκηζε) 

 

 

5.2     Με Γ.Π. Θα δσζεί ι/ζκνο ηξαπέδεο ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

5.3 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ  

5.3.1 ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. 

5.3.2 ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο. 

5.3.2 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγώλαο. 

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΦΔΣΑΙ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ 

ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 

 

5.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή 

επζύλε πξνο ηξίηνπο. Η αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παύεη δε λα ηζρύεη κεηά ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο από ηνλ αγώλα ή ηνπ 

απνθιεηζκνύ από απηόλ. Η αζθάιηζε απηή ηζρύεη κόλν γηα ηε δηαδξνκή ηνπ αγώλα όπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη.  

 

 Σα απηνθίλεηα ησλ service, αθόκα θαη απηά πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πηλαθίδεο ηνπ 

νξγαλσηή, δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο επίζεκεο ζπκκεηνρέο ηνπ αγώλα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

θαιύπηνληαη από ηελ αζθάιηζε ηνπ αγώλα θαη θπθινθνξνύλ κε ηελ επζύλε ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο. 

 

  

Η ΟΜΑΔ, Η ΔΠΑ, Η ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΡΙΑ ΛΔΥΗ, Η ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΣΑ ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ 

ΑΓΧΝΑ  ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΟΓΗΓΟΙ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΧΝ 

ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΑΣΤΥΗΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΜΒΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ. 

 Η ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΒΑΡΤΝΔΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ 

ΤΝΑΦΘΔΙ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΤΦΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ. 
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ΑΡΘΡΟ  6  ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ 
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιύ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξ-κπξίδ θαη, εθόζνλ 

δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα ηνπ νδεγνύ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο ηαηλίαο θάξδνπο 15 cm ην 

πνιύ ζην πίζσ παξάζπξν. 

Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ αγώλα δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ νξγαλσηώλ.  

ηνλ Αγώλα ζα ππάξμεη πξναηξεηηθή δηαθήκηζε πνπ ζα αλαθνηλσζεί κε ζρεηηθό Γειηίν Πιεξνθνξηώλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ – ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
7.1 Πηλαθίδεο - αξηζκνί ζπκκεηνρήο 

Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε δύν αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηηο εκπξόο πόξηεο. Οη αξηζκνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ ζην 

απηνθίλεην ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

 

7.2 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ γεληθνύ θαλνληζκνύ ENDURO 2019, ηνπ ηερληθνύ θαλνληζκνύ αγώλσλ εθηόο δξόκνπ, ηνπ ηερληθνύ 

θαλνληζκνύ ENDURO, ηνπ παξόληνο ζπκπιεξσκαηηθνύ θαλνληζκνύ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο ΔΠΑ. 
Τα οχήματα που υποχρεοφνται από την κατηγορία τους να διαθζτουν roll bar. 

 

7.3 Κπθινθνξία 

ηα ζεκεία όπνπ ν αγώλαο  πεξηιακβάλεη κεηαθηλήζεηο ησλ νρεκάησλ ζε δξόκνπο αλνηθηνύο ζηελ 

θπθινθνξία, απηό κπνξεί λα γίλεη απηνδπλάκε κόλν από όζα νρήκαηα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΚΟΚ. Μπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ απηνθίλεηα πνπ πιεξνύλ ηνλ ΚΟΚ. ε θάζε πεξίπησζε νη πνηλέο 

κπνξεί λα θζάζνπλ κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 

 

7.4  Ππξνζβεζηήξεο 

Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη ζε θάζε Δθθίλεζε / ΔΓ / Σεξκαηηζκό λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ ύπαξμε 

ππξνζβεζηήξσλ (θαη΄ ειάρηζην 5 θηιώλ)  θαη αηόκσλ πνπ ζα ηνπο ρεηξηζηνύλ  

 

7.5  Πξνζηαζία ζεαηώλ 

Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεαηώλ. 

Γελ επηηξέπεηαη λα θηλνύληαη ζεαηέο κέζα ζηηο δηαδξνκέο ησλ εηδηθώλ δνθηκαζηώλ 

 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

    

ΑΡΘΡΟ  8 ΕΚΚΙΝΗΗ 
 

8.1 Δπίζεκε ώξα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα 

 Δπίζεκε ώξα ηνπ αγώλα ζεσξείηαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ «14844» 

 

8.2 Άθημε απηνθηλήησλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο. 

Παξνπζία απηνθηλήησλ θαη πιεξσκάησλ ζην ρώξν εθθίλεζεο. 

άββαην............ : 09:00 

Κπξηαθή............ : 09:00  

 

8.3 εηξά εθθίλεζεο  

Η ζεηξά εθθίλεζεο ζα γίλεη κε θιήξσζε. 

 

8.4 Αξρηθόο Σερληθόο έιεγρνο – σξάξην αξρηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ 
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 Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο κε ηνπνζεηεκέλεο ηηο 

πηλαθίδεο θαη ηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο ηνπ αγώλα ηελ Παξαζθεπή 05/04/2019 ζηνλ Μόιν ηεο Αγ. 

Νηθνιάνπ, Πάηξαο. 

  

8.5 Αλαθνξά Αηπρήκαηνο 

 Δάλ θάπνηνο νδεγόο εκπιαθεί ζε αηύρεκα, πξέπεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ επόκελν Δλδηάκεζν ή 

Κξηηή. Δάλ παξαιείςεη λα ην αλαθέξεη νη Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα επηβάιινπλ ζην ππεύζπλν πιήξσκα 

πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. 

 

8.6 Μέζνδνο Υξνλνκέηξεζεο 

Η ρξνλνκέηξεζε ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ ζα γίλεη κε θσηνθύηηαξα θαη’ ειάρηζην κε αθξίβεηα 

δεπηεξόιεπηνπ. 

 

8.7 Πνηλέο. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Γ.Κ. Enduro 2019.  

 

8.8 Υξόλνη Θέζεο Δθηόο Γηαδξνκήο. 

 Ο Μέγηζηνο Δπηηξεπόκελνο Υξόλνο ηεο θάζε εηδηθήο είλαη είθνζη (20) ιεπηά. 

 

8.9 Υώξνη Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Park Ferme). 

1. Ο ρώξνο θαη ν ρξόλνο αλάκεζα ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο  δελ ζεσξείηαη ρώξνο επηηεξνύκελεο 

ζηάζκεπζεο (Park Ferme). 

2. Ο ρώξνο αλαζπγθξνηήζεσλ ηνπ αγώλα ζεσξείηαη  ρώξνο επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο(Park Ferme). 

3. Ο ρώξνο θαη ν ρξόλνο αλάκεζα ζηα θέιε ηνπ αγώλα  δελ ζεσξείηαη ρώξνο επηηεξνύκελεο 

ζηάζκεπζεο(Park Ferme). 

 

 

APΘPO  10  ΚΑΣΑΣΑΞΕΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
 

10.1 Η αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 7/04/2019 ώξα 15.15 ζηελ έθηαζε ηεο 

Απηνθηλεηνδξόκην Πάηξαο Α.Δ. ζηελ Υαιαλδξίηζα Αραίαο.   

 

10.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ θαηαηάμεσλ νξηζηηθνπνηνύληαη 30 ιεπηά κεηά ηελ αλαθνίλσζή 

ηνπο, εθόζνλ παξέιζεη ην ρξνληθό όξην ησλ ελζηάζεσλ 

 

10.3  Σα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα ζα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηηο θαηαηάμεηο ζηηο Οκάδεο θαη ηηο 

Κιάζεηο θαζώο θαη ηηο πνηλέο.  

 

 

APΘPO 11  ΕΠΑΘΛΑ 
 

Θα απνλεκεζνύλ δηπιά θύπειια ζηα ηξία πξώηα πιεξώκαηα θάζε νκάδαο, δηπιά θύπειια ζηα ηξία 

πξώηα πιεξώκαηα θάζε θιάζεο θαη κεηάιιηα ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δπίζεο ε Λέζρε 4ρ4 Πάηξαο έρεη ην δηθαίσκα λα αζινζεηήζεη εηδηθό έπαζιν ην νπνίν ζα αλαθνηλσζεί 

κε ζρεηηθό Γειηίν Πιεξνθνξηώλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  12   ΑΠΟΝΟΜΗ 
 

H απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ : Κπξηαθή 7/04/2019 ώξα 15.45 ζην «Κηήκα ΓΟΤΡΓΟΤΠΗ» 
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(Υαιαλδξίηζα Αραΐαο, έλαληη Απηνθηλεηνδξνκίνπ Πάηξαο).  

 

Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην 

δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).  

 


