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Έλαξμε Δγγξαθψλ  
 

 

Λήμε Δγγξαθψλ Κσριακή 23/6/2018 
Ώρα 09:00 

Γραθεία ΜΑΚ 

Γηνηθεηηθφο & Αξρηθφο Σερληθφο Έιεγρνο Κσριακή 23/6/2018 
09:00-10:30 

Υώρος Αγώνα 

Τπνρξεσηηθή Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ Κσριακή 23/6/2018 
10:30 

Υώρος Αγώνα 

Αλαγλσξίζεηο Κσριακή 23/6/2018 
11:00-12:30 

Υώρος Αγώνα 

Έλαξμε αγψλα Κσριακή 23/6/2018 
12:45 

Υώρος Αγώνα 

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ Κσριακή 23/6/2018  

16:00 
Υώρος Αγώνα 

 
Απνλνκή 

 
Κσριακή 23/6/2018 

 

16:40 
Υώρος Αγώνα 

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
H Γξακκαηεία ηνπ αγψλα ζα ιεηηνπξγεί: από 16-06-2018 έως 22-06-2018 ζηα Γραθεία ηες ΜΑΚ και ηεν εμέρα 

ηοσ αγώνα ζηον τώρο ηοσ αγώνα. 

Οη Αγσληδφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία 
Πιεξνθνξηψλ. 

 



Τποτρεωηική ενεμέρωζε ηων αγωνιδομένων (briefing) από ηον Αλσηάρτε 
Η παξνπζία ηνπ νδεγνχ, ή ζε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο ελφο εθπξνζψπνπ ηνπ, είλαη ππνρξεσηηθή. 

 
 
EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 

Ο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ ζα είλαη ζηνλ ρψξν θαη ψξεο πνπ ζα βξίζθεηαη θάζε θνξά ε Γξακκαηεία. 

 
 
APΘPO 1 - OPΗΜΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – ΣΔΛΔΥΖ 

 OPIMO 

 Η ΜΑΚ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΑ νξγαλψλεη ηνλ αγψλα GYMKHANA πνπ ζα δηεμαρζεί  ζηνλ Γεκνηηθφ 
Υψξν ηάζκεπζεο Βαξέσλ Ορεκάησλ ζηελ πεξηνρή Καζιά Κνδάλεο 
― Tηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Kαλνληζκνχ Γεμηνηερλίαο. 
― Tηο δηαηάμεηο ηνπ EζληθνχAζιεηηθνχKαλνληζκνχ (E.A.K.), ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο ΔΠΑ. 
― Tνπ παξφληνο Kαλνληζκνχ. 

 
 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 

Πξφεδξνο Λίηζηνο Γεκήηξηνο 

     ΓξακκαηέαοΣδνιίδεο Γεψξγηνο 

 
 

 TEΛEXH TOY AΓΩNA 

Παξαηεξεηήο - Αγσλνδίθεο Γαθλνκίιεο Μηράιεο 

Αιπηάξρεο: ΜνξξίοΡθαήι 

Γξακκαηέαο ηνπ Αγψλα Κφηθθα Ισάλλα 

Σερληθφο Έθνξνο Μπαζάθεο Υξήζηνο 

Υξνλνκέηξεο:  

ΤπέπζπλνοΚξηησλ επηηήξεζεο ησλ δηαδξνκψλ Σδνιίδεο Γεψξγηνο 

YπεπζπλνοPitsΑπγνπζηίδεοΑλαζηάζζηνο 

Γηαηξφο ηνπ αγψλα : (Θα αλαθνηλσζεί κε δειηίν ηχπνπ) 

 
«Η αζηηθή επζχλε ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

φπσο ΟΜΑΔ, ΔΠΑ, ΜΑΚ, Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ηειέρε θαζψο θαη νδεγνί ηνπ αγψλα, θαιχπηεηαη απφ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε βάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί θαη ηζρχεη κεηαμχ ηεο ΟΜΑΔ θαη ηεο εθάζηνηε 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκβάζεσο απηήο θαη ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο. 

Οπνηαδήπνηε άιιε επζχλε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο πξνβιέπνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ε επζχλε ηνπ θαζελφο.» 

 
APΘPO 2 – ΓENIKA  

Ο Αγψλαο GYMKHANA δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνην ζεζκφ πξνθεξπγκέλν απφ ηελ ΟΜΑΔ. 

 
APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH 

Ο Αγψλαο GYMKHANA απνηειείηαη απφ κηα δνθηκαζία ζηελ «κπιε δηαδξνκή» (αξηζηεξά) γηα θάζε αγσληδφκελν ζηε 

πξψηε θάζε ε νπνία νλνκάδεηαη “stage 1” θαη απνηειείηαη απφ Slalom θαη πεξηζηξνθέο γχξσ απφ εκπφδηα θαη 

βαξέιηα θαη ρξνλνκεηξείηαη απφ ηελ εθθίλεζε έσο ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ. Έπεηηα απεπζείαο ζα δηαγσλίδεηαη θαη ζηελ 

«θφθθηλε δηαδξνκή» (δεμηά ράξαμε) θαη ρξνλνκεηξείηε εμίζνπ. Σν  άζξνηζκα ησλ δπν παξαπάλσ δνθηκαζηψλ είλαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ ζηε πξψηε θάζε “stage 1” 

 
ην “stage 2” θαηαηάζζνληαη ζε δεπγάξηα (ζε ζράξεο εθθίλεζεο) νη αγσληδφκελνη βάζε ηεο θαηάηαμεο ηνπ “stage 1” 

(δει. βάζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο ρξφλνπ) κε ηνλ πξψην λα δηαγσλίδεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν, ηνλ δεχηεξν κε ηνλ 

πξνηειεπηαίν θαη νχησ ν θαζεμήο. Δάλ νη νδεγνί είλαη κνλφο αξηζκφο (δει. δελ ζπκπιεξψλνληαη δεπγάξηα) γίλεηαη 

αγψλαο γηα ηνπο δχν ηειεπηαίνπο γηα λα πξνθχςεη ν πξννξηζζέληαο νδεγφο πνπ ζα δηαγσληζηεί ζην “stage 2”. 

ε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζε δεπγάξηα νδεγνί κε «ληνπκπιαξηζκέλν» ίδην απηνθίλεην είλαη κεηαμχ ηνπο ε απφθαζε 

γηα ην πνηνο ζα απνρσξήζεη. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαιχηεξνο είλαη απηφο κε ηνλ θαιχηεξν ρξφλν ζην “stage 1” (ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ δπν 
δηαδξνκψλ 

-κπιε θαη θφθθηλε-) 

ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε, δηαγσλίδνληαη ηα «δεπγάξηα» θαη ν έλαο «πεηάεη» έμσ ηνλ άιιν θαη ζπλερίδεη ζηελ δεχηεξε 

θάζε ησλ δεπγαξηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ νκνίσο βάζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ησλ δπν δηαδξνκψλ (θφθθηλε θαη κπιε), 

κε ηνλ πξψην λα κάρεηαη ηνπ ηειεπηαίνπ, ηνλ δεχηεξν ηνπ πξνηειεπηαίνπ θαη νχησ θαζεμήο. 

Έηζη ζα πξνθχςνπλ θαη 3 θαιχηεξνη νδεγνί ζε θάζε θαηεγνξία (κπξνζηνθίλεηα, πηζσθίλεηα θαη ηεηξαθίλεηα) 

 



Υρονομέηρεζε : 

- α) ηα απνηειέζκαηα ηεο «stage 1» ζα ιεθζεί ππφςηλ ν θαιχηεξνο ρξφλνο απ ηηο δπν πξνζπάζεηεο, γηα ηε 

πξφθξηζε ζην “stage 2” 

β) ηα απνηειέζκαηα ηεο «stage 2» (δεπγάξηα) ζα ηζρχζεη ην άζξνηζκα θαη ησλ δπν δηαδξνκψλ 

 
APΘPO 4 – ΓIKAIΩMA YMMETOXH 

Γίλεηαη δεθηφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ελ ηζρχ άδεηα νδήγεζεο ηνπ Yπνπξγείνπ 

πγθνηλσληψλ. O ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ ΓΓΑ, λα 

ζπκπιεξψζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαλσηή θαη λα θαηαβάιεη ην παξάβνιν 

ζπκκεηνρήο ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν ή φπσο απηφ ζα πξνβιέπεηαη ζηνλ 

πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ. 

Eάλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή απηφο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ θάζε 

ππνρξέσζε ηνπ βαξχλεη απφιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγφ πνχ έρεη δεισζεί ζηε 

δήισζε ζπκκεηνρήο. 

 
APΘPO 5 – AYTOKINHTA ΓEKTA 
Γίλνληαη δεθηά απηνθίλεηα πνπ δηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ζπγθνηλσληψλ ή λφκηκεο 
πηλαθίδεο ηζηνξηθνχ νρήκαηνο ή Γειηίν Σερληθήο Σαπηφηεηαο θαη πηλαθίδεο αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ.  
 
Tα απηνθίλεηα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
 

Α) Μπξνζηνθίλεηα (FWD) 

Β) Σεηξαθίλεηα (AWD) 

Γ) Πηζσθίλεηα (RWD) 

Γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ππάξρσλ αξηζκφο δηαθνξηθψλ 

ηνπ νρήκαηνο θαη φρη πνηα θαη πφζα είλαη ζε ιεηηνπξγία. 
 

 
Δλαζηικά 

1. Σα  επηηξεπφκελα  ειαζηηθά  πξέπεη  λα  είλαη  εκπνξεχζηκα   ζηελ  ρψξα   θαηαζθεπήο  ηνπο  θαη   λα   είλαη  

δηαζέζηκα   ζην επξχ  θνηλφ απφ ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
2. Σα επηηξεπφκελα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ γηα ρξήζε δξφκνπ DOT ή Δ. 
3. Απαγνξεχνληαη αγσληζηηθά ηχπνπ slick, ραξαγκέλα slick, ή ιάζηηρα γηα αγψλεο rally. Δπίζεοιάζηηραπνπαλαθέξνπλ 

«for racing use only» ή «for racing purpose only» ή «for competition use only» ή «not for highway use» ή «for rally 

use» ή «for rally use only» δελεπηηξέπνληαη. 
4. Διαζηηθά πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ή ειαζηηθά πνπ δείρλνπλ ζεκάδηα αιινίσζεο ζην πιατλφ 

κέξνο θαη δελ έρνπλ εκθαλψο ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ηφηε ζα ζεσξνχληαη χπνπηα θαη δελ ζα επηηξέπνληαη. 
 

APΘPO 6 – ΓHΛΩH YMMETOXH 

1. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαη  κέζσ ηνπ  πζηήκαηνο Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγψλσλ (ΓΓΑ), φπσο απηφ 

πξνβιέπεηαη ζηηο Δγθχθιην 6, Δγθχθιην 6Α, Δγθχθιην 6Β θαη Δγθχθιην 6Γ. 

 

2. H ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ θαλνληζκφ θαη παξαδέρεηαη φηη νη θαζηεξσκέλεο απφ ηνλ EAK δσζηδηθίεο 

ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ αγψλα. 
3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ απνθαζίδνπλ ηειεζίδηθα νη αγσλνδίθεο. 
 

APΘPO 7 – ΠAPABOΛO YMMETOXH / AΦAΛIH 

1. Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα ογδόνηα (80) εσρώ. 
2. Η ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεη αζθάιηζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ/αγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο H 

αζθάιηζε απηή ηζρχεη απφ ηελ ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παχεη δε λα ηζρχεη κε ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ή ηελ 

ιήμε ηεο δνθηκαζίαο, ή ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο, ή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
3. ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ειεχζεξε είζνδνο 1 αηφκνπ ζηνλ ρψξν ησλ Pits ηνπ νδεγνχ. 

O αλσηέξσ ππνρξενχηαη λα επηδεηθλχεη θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηα δηαθξηηηθά πνπ ηνπ έρνπλ 

δηαηεζεί απφ ηελ νξγάλσζε θαη λα ηα θνξά ζε επδηάθξηην ζεκείν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηα 

(PITS), κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ηνπ νδεγνχ. 
 

APΘPO 8 – ΠΛHPΩMA 

Kαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ζην απηνθίλεην ζα επηβαίλεη κφλνλ ν νδεγφο. Kαλείο αγσληδφκελνο δελ έρεη δηθαίσκα λα 

δηαγσληζζεί κε δχν απηνθίλεηα, ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

Aληίζεηα  ην ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιινπο αγσληδφκελνπο. Aπηφ φκσο πξέπεη λα δειψλεηαη κε 

ρσξηζηή δήισζε ζπκκεηνρήο. 

 

https://www.omae-epa.gr/images/documents/2018/E_06_2018_Dilwseis_Symmetoxis_SDDA_2.pdf
https://www.omae-epa.gr/images/documents/2018/E_06_2018_Dilwseis_Symmetoxis_SDDA_2.pdf
https://www.omae-epa.gr/images/documents/2018/E_06_2018_Dilwseis_Symmetoxis_SDDA_2.pdf
https://www.omae-epa.gr/images/documents/2018/E_06D_2018_Dilwseis_Symmetoxis_SDDA_D_1b.pdf


Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα νη αγσληδφκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη αλαληίξξεηα κε ηηο νδεγίεο, ππνδείμεηο θαη εληνιέο ηνπ Aιπηάξρε, ησλ 

Aγσλνδηθψλ, ησλ Κξηηψλ θαη ησλ Eθφξσλ ηνπ αγψλα. 

 
APΘPO 9 – EIPA EKKINHH - APIΘMOI YMMETOXH 

Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ειεχζεξα απφ ηελ OξγαλσηηθήEπηηξνπή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

Γηαηίζεληαη απφ ηελ OξγαλσηηθήEπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο πφξηεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

H εθθίλεζε δίλεηαη κε ηε ζεηξά πνπ ζα επηιέμεη ν νξγαλσηήο. ε πεξίπησζε πνπ έλα απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

δχν νδεγνχο ν Οξγαλσηήο θξνληίδεη ψζηε νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ηνπ πξψηνπ απφ ηνλ δεχηεξν νδεγφ λα επηηξέπνπλ 

ηελ αιιαγή. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία ζρεκαηίδνληαο 

έλα «Υ» ηνλ αξηζκφ πνπ δελ δηαγσλίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα. 

 
APΘPO 10 – ΓIAΦHMIEI 

1. Δπηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο λα ηνπνζεηνχλ ειεχζεξα πάλσ ζηα απηνθίλεηα ηνπο νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε, 

κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
α. Tν πεξηερφκελν λα κελ αληηβαίλεη ζηνπο Nφκνπο ηνπ EιιεληθνχKξάηνπο, θαη ηεο ΟΜΑΔ/ΔΠΑ. 

β. Nα κελ πξνζβάιινπλ ηα ρξεζηά ήζε θαη έζηκα. 

γ. Nα  κελ θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο πηλαθίδεο, ηνπο αξηζκνχο ζπκκεηνρήο θαη ηνπο επίζεκνπο 

ρνξεγνχο ηνπ αγψλα. 

δ. Να κελ έρνπλ ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ πεξηερφκελν 
ε. Nα κελ εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα κέζα απφ ηα παξάζπξα. (Eπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθήο ηαηλίαο θάξδνπο 
κέρξη 15 εθ. ζην επάλσ ηκήκα ηνπ κπξνζηηλνχ παξκπξίδ θαη κέρξη 10 εθ. ζην πίζσ). 

Γελ ζα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ζε απηνθίλεηα πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

2. Oη δηαθεκίζεηο ησλ Oξγαλσηψλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο είλαη πάληνηε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ θαη θάησ 

κέξνο ησλ αξηζκψλ ζπκκεηνρήο. Οη Οξγαλσηέο κπνξνχλ λα νξίζνπλ πξναηξεηηθέο δηαθεκίζεηο, αλαθέξνληαο ηνπο 

φξνπο ΑΦΩ ζε δειηίν πιεξνθνξηψλ. 
 

APΘPO 11 – ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

H εθθίλεζε ζα δίλεηαη απφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα εθθίλεζεο γηα θάζε έλα απηνθίλεην ρσξηζηά ή 

ζπγρξφλσο. Ο ηεξκαηηζκφο ζα γίλεηαη ζηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ ηππαζηί. 

O ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο δνθηκαζίαο κεηξηέηαη ζε πξψηα ιεπηά, δεπηεξφιεπηα, θαη ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη 

αλαθνηλψλεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ θάζε δηαγσληδφκελνπ. 

O ρψξνο ηεο εθθίλεζεο δελ ζεσξείηαη ρψξνο επηηεξνχκελεο ζηάζκεπζεο 

 
APΘPO 12 – EΛEΓXO EΞAKPIBΩH 

1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζην ρψξν ηνπ αξρηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ηνπ αγψλα. 
2. H κε πξνζέιεπζε ζηνλ ρψξν ηνπ αξρηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ε κε παξνπζίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ 

εληεηαικέλν Tερληθφ Έθνξν ζπλεπάγεηαη ζε απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα θαη ηε κε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ 

ζπκκεηνρήο. 
3. O νδεγφο νθείιεη λα παξνπζηάζεη ηελ άδεηα νδήγεζεο, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην Γειηίν 

Σερληθήο Σαπηφηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην έρεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο. 
4. Tα  ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη θαηά ηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν είλαη κεηάδνζε ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ 

ζηελ αληίζηνηρε θιάζε, ε χπαξμε δψλεο αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκείσλ θαη ην θξάλνο. Γελ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ αληηθείκελα ειεχζεξα κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ νδεγνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΠΟΗΝΔ 

O αγψλαο Gymkhana ρξνλνκεηξείηαη κε αθξίβεηα ρηιηνζηνχ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ελψ επηβάιινληαη θαη νη πην θάησ 
πνηλέο: 

1. Ρίςε ή κεηαθίλεζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ ζπκβάιεη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο δηαδξνκήο (Κνξίλαο, Βαξειηνχ, 
Σδέξζετ ή άιιν) 5’’ 

2. JumpStart 5” 
3. Mε   ηεξκαηηζκφο  ηππαζηί 5’’ 
4. Καθή  εθηέιεζε  ή  εθθίλεζε Απνθιεηζκφο 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ νη Αγσλνδίθεο κπνξνχλ λα επηβάινπλ ηηο πην θάησ δηνηθεηηθέο 
πνηλέο: 

1. Eπίπιεμε 
2. Eπηβνιή πξνζηίκνπ 
3. Aπνθιεηζκφο απφ ηε  Gymkhana 

Oη  δηνηθεηηθέο πνηλέο επηβάιινληαη θαη αλαθνηλψλνληαη  απφ ηνπο Aγσλνδίθεο  νη  νπνίνη  επηιακβάλνληαη  θαη 

απνθαζίδνπλ   επί παληφο ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 
APΘPO 14 – AΦAΛEIA AΓΩNIZOMENΩN 

Γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο νη αγσληδφκελνη ζα ειέγρνληαη ζηελ εθθίλεζε θαη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ 



πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο, λα είλαη δεκέλνη κε δψλε αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ θαη λα δηαζέηνπλ ηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηνλ KOK ππξνζβεζηήξα. Mέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεχεηαη λα ππάξρνπλ ειεχζεξα αληηθείκελα 

ή εξγαιεία. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε. 

 
APΘPO 15 – ENTAEI - ΔΦΔΔΗ 

1. Oη ελζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 13.4) θαη ππνβάιινληαη σο εμήο: 

 Eλζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ππνβάιινληαη κέρξη θαη 15’ κεηά ηε ιήμε ηνπ ή κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα 

ηεο θιάζεο. 

 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαηαηάμεηο κέζα ζε κηζή ψξα (30’) ψξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ φπσο θαη φπνπ πξνβιέπεη ν πκπιεξσκαηηθφο Καλνληζκφο ηεο αγσληζηηθήο 

ζπλάληεζεο. 

2. Oη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Aιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην 

παξάβνιν έλζηαζεο. Tν παξάβνιν έλζηαζεο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην πνζφ ζπκκεηνρήο. Oη ελζηάζεηο 

εθδηθάδνληαη απφ ηνπο Aγσλνδίθεο. Tν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

3. Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 15.3). Σν παξάβνιν ηεο έθεζεο νξίδεηαη 

ζηα 600€, θαηαβάιιεηαη άκεζα ηε ζηηγκή πνπ ν εθεζηβάιισλ θνηλνπνίεζε ζηνπο Αγσλνδίθεο ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

αζθήζεη έθεζε. Διιείςεη απηνχ, ε πξφζεζε έθεζεο δελ παξαιακβάλεηαη. Ο εθεζηβάιισλ έρεη 2 εξγάζηκεο εκέξεο 

ζηε δηάζεζή ηνπ ψζηε λα ππνβάιιεη γξαπηψο ηελ έθεζή ηνπ. Αλ ε έθεζε δελ ππνβιεζεί ζην δηαζέζηκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ, εάλ απνξξηθζεί ή εάλ απνζπξζεί αθνχ αζθήζεθε, θαλέλα κέξνο ηνπ 

παξαβφινπ δελ ζα επηζηξαθεί. 

 
APΘPO 16 – BPABEIA 

ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θαηεγνξίαο απνλέκνληαη Κχπειια 

 
APΘPO 17 – AΠOTEΛEMATA 

H αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κεηά απφ 30’ ιεπηά ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνζσξηλψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε απνλνκή ησλ επάζισλ. 

Eάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθφξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνχλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο 
ηνπο. 

 


