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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Παραςκευι18/10/2019 Ζναρξθ Εγγραφών ΔΔΑ 

Δευτζρα     11/11/2019 Λιξθ Εγγραφών 
Ώρα 24:00  

ΔΔΑ 

Σρίτθ   12/11/2019 Ανακοίνωςθ υμμετεχόντων ΟΜΑΕ 

Παραςκευι 15/11/2019 
Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ-Ενθμζρωςθ 

Αγωνιηομζνων 

Ώρα: 17:00 - 19:00 

ΟΜΑΕ 

άββατο 16/11/2019 Διοικθτικόσ & Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 
Ώρα: 08:00 - 09:00 

Markopoulo Park 
 

άββατο 16/11/2019 
 

Τποχρεωτικι Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων Ώρα: 09:00 

 

άββατο 16/11/2019 
 

Αναγνωρίςεισ Ώρα: 09:15 - 09:45 

 

άββατο 16/11/2019 
 

Ζναρξθ Α΄ Q KARTCROSS Ώρα: 10:00 

 

 

Κυριακι 17/11/2019 
 

Τποχρεωτικι Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 

& Ζναρξθ Προγράμματοσ 

Ώρα: 09:00 

Markopoulo Park 
 

 

Κυριακι 17/11/2019 
 

Σελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 
το τζλοσ του 

αγώναMarkopoulo Park 
 

 

Κυριακι 17/11/2019 
 

υνεδρίαςθ Αγωνοδικών 
το τζλοσ του Σ.Ελζγχου 

Markopoulo Park 
 

Κυριακι 17/11/2019 
 

Δθμοςίευςθ Προςωρινών / Σελικών 

Αποτελεςμάτων 

Ώρα:13:00 

Markopoulo Park 
 

 

Κυριακι 17/11/2019 
 

Απονομι 
Ώρα:14:00 

Markopoulo Park 
 

*Ανάλογα με τον αρικμό ςυμμετοχϊν των αυτοκινιτων ςτον αγϊνα ατομικισ χρονομζτρθςθσ, δφναται ο 
οργανωτισ να μεταβάλλει το πρόγραμμα το οποίο κα ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ των ςυμμετοχϊν με Δελτίο 
Πλθροφοριϊν. 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
Θ Γραμματεία του αγϊνα κα λειτουργεί από: 

Σo άββατο16/11/2019ζωσ τθν Κυριακι 17/11/2019και ϊρα 15.00 ςτο χϊρο του αγϊνα Markopoulo Park. 

Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγώνα για να 
παραλαμβάνουν τα Δελτία Πλθροφοριών. 
 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΩΝ ΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ (Briefing) 
Θ ενθμζρωςθ των αγωνιηομζνων πριν από τθν εκκίνθςθ του αγώνα, κα γίνει από τον Αλυτάρχθ το άββατο 
16/11/2019και τθν Κυριακι 17/11/2019, ώρα 09:00. 
Θ παρουςία του οδθγοφ, ι ςε περίπτωςθ ανώτερθσ βίασ ενόσ εκπροςώπου του, είναι υποχρεωτικι. 
 

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 
Ο Πίνακασ Ανακοινϊςεων κα βρίςκεται ςτθ Γραμματεία του αγϊνα. 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ TYΠOY 
Σο Γραφείο Σφπου κα λειτουργεί κακϋ όλθ τθ διάρκεια του Διοικθτικοφ-Σεχνικοφ Ελζγχου και του Αγϊνα ςτθν 
πίςτα. 
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ΑΡΘΡΟ 1–ΟΡΓΑΝΩΗ 

O αγϊνασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
α.Σου Εκνικοφ Ακλθτικοφ Κανονιςμοφ (EAK) και των παραρτθμάτων του 
β. Σθσ Προκιρυξθσ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ κακϊσ και των εγκυκλίων τθσ 
γ.Σου Γενικοφ Κανονιςμοφ και των παραρτθμάτων του 
δ.Σου παρόντοσ υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ(που αποτελεί ςυμπλιρωμα του Γενικοφ Κανονιςμοφ) και των  
παραρτθμάτων του. 
Οι τροποποιιςεισ, προςκικεσ ι/και διορκϊςεισ ςτο υμπλθρωματικό Κανονιςμό κα ανακοινωκοφν με 
αρικμθμζνα και χρονολογθμζνα Δελτία Πλθροφοριϊν που κα εκδοκοφν από τον Οργανωτι ι τουσ Αγωνοδίκεσ 
ςε χαρτί κίτρινου χρϊματοσ. 
 

1.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ  

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμοφ Ελλάδαςοργανϊνει το άββατο 16 και τθν Κυριακι 17Νοεμβρίου 
2019τον5ο ΑγώναEKORACINGDIRTGAMESςτο Markopoulo Park. 
 

1.2      ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Πρόεδροσ Δθμιτρθσ Μιχελακάκθσ 

Μζλθ Κωνςταντίνοσ ταφρου 

 Νίκοσ Παπαςτακόπουλοσ 
 

1.3     ΣΕΛΕΥΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

Παρατθρθτισ ΕΠΑ-Πρ. Αγωνοδικϊν Γιϊργοσ ωτθρόπουλοσ 

Αγωνοδίκεσ πφροσ Ηθρόπουλοσ 

 Διονυςία Μθτςοποφλου 

Αλυτάρχθσ: τζλιοσ Καγιάφασ 

Γραμματζασ του Αγϊνα Κωνςταντίνα Καραμανίδου 

Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ Γιάννθσ Αντωνίνθσ 

Τπεφκυνοσ χϊρου Pits Κωνςταντίνοσ ταφρου 

Τπεφκυνοσ Γιατρόσ Δθμιτρθσ Μανάρασ 

Αποτελζςματα Sportstiming 

Τπεφκυνοσ Γραφείου Σφπου Παναγιϊτθσ Σριανταφυλλίδθσ 

χζςεισ με Αγωνιηομζνουσ Κωνςταντίνοσ ταφρου 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

APΘPO 2 – ΓENIKA  

Ο αγϊνασ του EKORACINGDIRTGAMES2019προςμετρά ωσ Ζπακλο για όλεσ τισ άλλεσ κατθγορίεσ αυτοκινιτων. 
 

 

APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH 

Οι αγϊνεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε κλειςτι διαδρομι. 
O αγϊνασατομικισ χρονομζτρθςθσ αυτοκινιτων κα διεξαχκεί το άββατο 16 και τθν Κυριακι 17/11/2019με 
βάςθ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ 
κοπόσ του κάκε αγωνιηομζνου είναι να καλφψει τθν χρονομετρθμζνθ διαδρομι (τζςςερισ γφρουσ) ςτον 
μικρότερο χρόνο πραγματοποιϊντασ τζςςερισ (4) χρονομετρθμζνουσ γφρουσ όπου κα μετρθκεί το άκροιςμα 
των τριϊν καλφτερων γφρων. Ο Νικθτισ προκφπτει από τθν πραγματοποίθςθ του καλφτερου ςυνολικοφ χρόνου 
που προκφπτει από τουσ 3 γφρουσ. 
Μικοσ διαδρομισ 1.150 μ. = ζνασ γφροσ ςε χωμάτινθ διαδρομι 
 

APΘPO 4 – AYTOKINHTA ΔEKTA 

4.1 Οχιματα Ομάδων N, Α, Ε & R των κλάςεων ζωσ 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc και πάνω από 
2001cc 

4.2 Οχιματα Κατθγοριϊν Ιςτορικϊν 
4.3 Οχιματα Κατθγορίασ UTV/SSV 
4.4 Οχιματα Κατθγορίασ τφπου Protocars  
ε περίπτωςθ που κάποια κλάςθ ΔΕΝ ςυμπλθρώνει ςυμμετοχζσ, θ/οι ςυμμετοχι/ζσ αυτισ τθσ κλάςθσ 
μπορεί να διαγωνιςτοφν με τθν αμζςωσ μεγαλφτερθ κλάςθ. 
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APΘPO 5 – ΔIKAIOYMENOI YMMETOXH 
5.1 Γίνεται δεκτό κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που κατζχει ζγκυρθ άδεια διαγωνιηομζνου ι αγωνιηομζνου 
θοποία επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ ατομικισ χρονομζτρθςθσ.  
5.2 Αν ςαν διαγωνιηόμενοσ αναφζρεται νομικό πρόςωπο ι εφόςον αυτόσ δεν επιβαίνει ςτο αυτοκίνθτο κάκε 
υποχρζωςι του βαραίνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ διλωςθ 
ςυμμετοχισ. 
5.3 Κατά τθ διεξαγωγι του αγϊνα ςτο αυτοκίνθτο δίνεται θ δυνατότθτα να επιβαίνει και ςυνοδθγόσ, ο 

οποίοσ κα πρζπει να είναι κάτοχοσ αγωνιςτικισ άδειασ και θ ςυμμετοχι του να ζχει δθλωκεί ςτο ΔΔΑ  
5.4 Ο ίδιοσ οδθγόσ ΔΕΝ μπορεί να δθλϊςει ςυμμετοχι ςε διαφορετικζσ ομάδεσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ      
οχιματοσ. Μπορεί όμωσ να δθλϊςει ςυμμετοχι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ οχιματοσ (Kartcross - Αυτοκίνθτο). 
5.5 Σο ίδιο αυτοκίνθτο μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ίδια αγωνιςτικι ςυνάντθςθ ςε δφο ομάδεσ με διαφορετικό  
οδθγό, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα δθλϊνεται με χωριςτι διλωςθ ςυμμετοχισ. 
 

APΘPO 6– ΔHΛΩH YMMETOXH / EΓΓPAΦE 

Δθλϊςεισ γίνονται μζςω υςτιματοσ Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων-ΔΔΑ.http://www.e-omae-epa.gr 
(Εγκφκλιοσ 6 και επόμενεσ). 
6.1 Θ Οργανωτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, να αρνθκεί τθν εγγραφι 
οποιουδιποτε διαγωνιηόμενου/ςυμμετζχοντα ι οδθγοφ γνωρίηοντάσ του τουσ λόγουσ άρνθςισ τθσ (ΕΑΚ Άρκρο 
74).Θ απόρριψθ πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον ενδιαφερόμενο εγγράφωσ το αργότερο εντόσ τθσ πρϊτθσ 
εργάςιμθσ μζρασ μετά το κλείςιμο των εγγραφϊν. 
6.2 Ο Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να μθν δεχκεί περιςςότερεσ από 80ςυμμετοχζσ  
 

APΘPO7 – ΠAPABOΛO YMMETOXH / AΦAΛIH 

7.1 Σο παράβολο ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα100 ευρϊ για τα αυτοκίνθτα και 200 ευρϊ για τα Kartcross.  
Εάν ο διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό ι φυςικό πρόςωπο που δεν διαγωνίηεται (τρίτοσ), το παράβολο ςυμμετοχισ 
προςαυξάνεται κατά 50% του οριςκζντοσ για τουσ διαγωνιηομζνουσ – αγωνιηομζνουσ. (150€ και 300€ 
αντίςτοιχα).  
7.2 Σο παράβολο ςυμμετοχισ πρζπει να πλθρωκεί είτε ςτα γραφείατθσ ΟΜΑΕ, είτε ςτον παρακάτω 
λογαριαςμό τραπζηθσ: 
τοιχεία τραπζηθσ:ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ Όνομα  λογαριαςμοφ:   ΟΜΑΕ 
Αρικμόσ λογαριαςμοφ: 5055 051609 112  ΙΒΑΝ:  GR 57 0172 0550 0050 5505 1609 112 
 Όλα τα ζξοδα τραπζηθσ επιβαρφνουν αυτόν που πλθρϊνει. 
 Mε τθν πλθρωμι του παράβολου ςτθν τράπεηα υπενκυμίηεται να ςτζλνετε αντίγραφο τθσ πλθρωμισ ςτθ 
γραμματεία, είτε ςτο e-mail info@omae-epa.gr, είτε ςτο fax 210 6892002 ςυμπλθρϊνοντασ το όνομά ςασ. 
7.3 H διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνεται δεκτι αν δεν ςυνοδεφεται από το παράβολο ςυμμετοχισ, τον αρικμό 
Δελτίου Ακλθτοφ και τον αρικμό κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου (πινακίδεσ Τπουργείου, αγωνιςτικζσ πινακίδεσ 
κλπ). 
7.4 το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του διαγωνιηομζνου/αγωνιηομζνου για 
αςτικι ευκφνθ προσ τρίτουσ. H αςφάλιςθ αυτι ιςχφει από τθν ςτιγμι τθσ εκκίνθςθσ, παφει δε να ιςχφει με τθ 
λιξθ τθσ υποβολισ ενςτάςεων, ι τθν εγκατάλειψθ τθσ προςπάκειασ, ι τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου. 
7.5 Σο παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
α. Εάν θ διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνει δεκτι 
β. Εάν ματαιωκεί ο αγϊνασ ι αναβλθκεί 
Σο παράβολο ςυμμετοχισ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΦΕΣΑΙ ςε περίπτωςθ αποκλειςμοφ του αυτοκινιτου λόγωτεχνικοφ 
προβλιματοσ ςτον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 –ΔIAΦHMIEI 

8.1 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΙ ΔΙΑΦΘΜΙΕΙ 
Επιτρζπεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ να τοποκετοφν οποιαδιποτε διαφιμιςθ πάνω ςτα αυτοκίνθτα τουσ με τουσ  
παρακάτω όρουσ: 

 θ διαφιμιςθ καπνοφ ι προϊόντων καπνοφ απαγορεφεται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 

 να μθν αντιβαίνει τουσ Νόμουσ του κράτουσ και τισ διατάξεισ τθσ ΕΠΑ. 

 να μθν είναι προςβλθτικζσ. 

 να μθν ζχουν κρθςκευτικό ι πολιτικό περιεχόμενο. 
8.2 Σοποκζτθςθ ταινιών   
Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ταινίασ φάρδουσ το πολφ 15 cm ςτο επάνω τμιμα του παρμπρίη, εφόςον δεν 
εμποδίηει τθν ορατότθτα του οδθγοφ. Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μίασ ταινίασ φάρδουσ 15 cm το πολφ ςτο πίςω 
παρμπρίη. 
8.3 Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ θμιδιαφανοφσ διαφιμιςθσ ςτο πίςω παρμπρίη (onewayvision). 
8.4 Τποχρεωτικι διαφιμιςθ  

http://www.e-omae-epa.gr/
mailto:info@omae-epa.gr
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Oι αρικμοί ςυμμετοχισ διατίκενται για τθ διαφιμιςθ των οργανωτϊν.  
8.5 Προαιρετικι Διαφιμιςθ 
8.5.1Ο οργανωτισ μπορεί να απαιτιςει οι ςυμμετζχοντεσ να φζρουν επιπλζον προαιρετικι διαφιμιςθ. Εάν 
ζνασ ςυμμετζχων αρνθκεί αυτι τθ διαφιμιςθ, το παράβολο ςυμμετοχισ του δεν μπορεί να αυξθκεί 
περιςςότερο από το διπλάςιο.  
8.5.2Εάνθ προαιρετικι διαφιμιςθ ανακοινωκεί µε δελτίο πλθροφοριϊν και αντιβαίνει µε τθ διαφιμιςθ του 
ςυμμετζχοντα, ο ςυμμετζχων µπορεί να αρνθκεί αυτι τθν προαιρετικιδιαφιμιςθ.  
8.5.3Οι ςυμμετζχοντεσ που αποδζχονται τθν προαιρετικι διαφιμιςθ του Οργανωτι κα πρζπει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ 
να κρατιςουν κενό τον ςχετικό χϊρο.  
8.5.4  Θ κζςθ τθσ προαιρετικισ διαφιμιςθσ είναι ςτα δφο μπροςτινά φτερά. Οι διαςτάςεισ αυτισ είναι 25 εκ. Χ 
15 εκ. περίπου. Θ κζςθ τθσ προαιρετικισ διαφιμιςθσ για τα Kartcross και buggies είναι ελεφκερθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9– ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ / ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΤ 

9.1 Αρικμοί ςυμμετοχισ πόρτασ  
Κάκε οδθγόσ κα εφοδιαςκεί από τθν οργανωτικι επιτροπι με δφο αρικμοφσ ςυμμετοχισ για τισ μπροςτινζσ 
πόρτεσ μικουσ 70cm και φψουσ 20cm. Κάκε τζτοιο πανό κα περιλαμβάνει μία μαφρθ ματ επιφάνεια για τον 
αρικμό ςυμμετοχισ.  
Κάκε πανό κα τοποκετείται οριηόντια ςτθ μπροςτινι άκρθ κάκε μπροςτινισ πόρτασ, με τον αρικμό μπροςτά 
(ςτθν πλευρά του μεντεςζ). 
9.2 Αρικμοί ςυμμετοχισ χωμάτινων φόρμουλων, buggies και Kartcross 
Οι αρικμοί ςυμμετοχισ των χωμάτινων φόρμουλων και των Kartcross κα είναι 3 αυτοκόλλθτα διαςτάςεων 
25εκ.Χ25εκ. ενϊ οι αρικμοί ςυμμετοχισ κα ζχουν ελάχιςτο φψοσ 15εκ. και ελάχιςτο πάχοσ 1.5 εκ.  
Οι αρικμοί αυτοί κα τοποκετοφνται δεξιά και αριςτερά πίςω από τον οδθγό. Σο τρίτο αυτοκόλλθτο με τον 
αρικμό ςυμμετοχισ πρζπει να τοποκετθκεί είτε μπροςτά από τον οδθγό ςτο μπροςτινό μζροσ του οχιματοσ 
είτε ςτθν οροφι.  
9.3 Όνομα οδθγοφ 
Σο όνομα του οδθγοφ πρζπει να εμφανίηεται ςτα δφο πίςω πλαϊνά παράκυρα. 

 υνιςτάται θ πιο διαδεδομζνθ και ευκρινισ γραφι, “HELVETICA”. Σο πρϊτο γράμμα κεφαλαίο και τα 
υπόλοιπα μικρά (πεηά). 

 ε λευκό χρϊμα με διαφανζσ φόντο. 

 Υψοσ γραμμάτων 5cm και πάχοσ από 0,7 ζωσ 1.5cm. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΑΣΟΜΙΚΑ ΤΝΕΡΓΕΙΑ (PITS) 

Σοποκετοφνται ςε κατάλλθλο χϊρο, κατά τθν κρίςθ του Οργανωτι. 
10.1 Κάκε αγωνιηόμενοσ μπορεί να οργανϊςει το ατομικό του ςυνεργείο (PIT) που κα του προςφζρει 
πλθροφορίεσ, μθχανικι βοικεια και ανεφοδιαςμό με καφςιμα, ςε χϊρο προκακοριςμζνο από τον Οργανωτι. 
10.2 ε κάκε PIT πρζπει να υπάρχουν υποχρεωτικά και ζτοιμοι για χριςθ 2 κατάλλθλοι πυροςβεςτιρεσ 
ςυνολικοφ περιεχομζνου τουλάχιςτον 8 κιλϊν, ι αντίςτοιχου επιτρεπόμενου υλικοφ και ποςότθτασ. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ κα επιβάλλεται ποινι από τουσ Αγωνοδίκεσ που μπορεί να φτάςει ςτον αποκλειςμό. 
10.3 Θ ταχφτθτα των αυτοκινιτων μζςα ςτο χϊρο επιςκευϊν απαγορεφεται να ξεπερνά τα 20 χιλ./ϊρα. 
 

APΘPO 11 –METPA AΦAΛEIA   

Σα μζτρα αςφαλείασ του αγωνιςτικοφ αυτοκινιτου κα είναι ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τουσ 
αντίςτοιχουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ των Ομάδων/Κατθγοριών. 
11.1 Δεν κα δοκεί εκκίνθςθ για  τουσ χρονομετρθμζνουσ γφρουσ ςε οποιοδιποτε αυτοκίνθτο που δεν κα 
είναι ςφμφωνο με τισ εγκυκλίουσ τθσ ΕΠΑ και τον παρόντα Κανονιςμό. Επίςθσ δεν κα δοκεί εκκίνθςθ ςτον 
αγϊνα, μετά από απόφαςθ των Αγωνοδικϊν, ςε οδθγό ο οποίοσ, κατά τθν κρίςθ τουσ, μπορεί να προκαλζςει 
ανωμαλία ι ατφχθμα ι που το αυτοκίνθτό του ζχει καταςτεί επικίνδυνο. 
11.2 Θ ορκι και πλιρθσ εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ (κράνοσ, φόρμα, ηϊνθ, πυρόςβεςθ κοκ.) ελζγχεται 
ςτθν ζξοδο των PITS από Σεχνικό Ζφορο. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω, ο ελεγκτισ Σεχνικόσ 
Ζφοροσ ζχει δικαίωμα, ενθμερϊνοντασ τον Αλυτάρχθ, να απαγορεφςει προςωρινά τθν ζξοδο από τα PITS, μζχρι 
τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων ι / και προβλθμάτων. 
11.3 Όλοι οι οδθγοί, πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να φζρουν ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα τον εξοπλιςμό 
αςφαλείασ που αναφζρει ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ. Αυτά περιλαμβάνουν εγκεκριμζνα: φόρμα, μακριά 
εςϊρουχα, κάλτςεσ μπαλακλάβεσ, γάντια και παποφτςια.  
11.4 Όλοι οι οδθγοί πρζπει να φζρουν ςφςτθμα FHR.   
11.5 Οι οδθγοί των Kartcross επιτρζπεται να φοροφν ανοικτά κράνθ με τθν χριςθ γυαλιϊν τφπου μοτοκρόσ.  
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11.6 Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα απαγορεφεται θ παροχι εξωτερικισ βοικειασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
μπαταρίασ) από οποιονδιποτε, εκτόσ από αυτιν που προςφζρεται μζςα ςτον χϊρο των Pits από τουσ 
μθχανικοφσ κάκε αγωνιηομζνου. Επίςθσ, μετά το ςιμα εκκίνθςθσ απαγορεφεται το ςπρϊξιμο του αυτοκινιτου 
από τον ίδιο τον οδθγό του ι από οποιονδιποτε άλλον.  
11.7 Απαγορεφεται θ αλλαγι ι θ επιδιόρκωςθ τροχοφ κατά τθ διαδρομι. Επιτρζπεται μόνο ςτον χϊρο των 
ατομικϊν ςυνεργείων (PIT). H παράβαςθ τιμωρείται με αποκλειςμό από τον αγϊνα. 
11.8 ε περίπτωςθ βλάβθσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα το αυτοκίνθτο πρζπει να ςταματιςει τελείωσ ζξω 
από τθν πίςτα. Μόνο ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ μπορεί ο οδθγόσ να διορκϊςει τθ βλάβθ με τα μζςα που ζχει ςτο 
αυτοκίνθτό του. Κάκε βοικεια από τρίτο άτομο επιφζρει τον αποκλειςμό από τον αγϊνα. 
11.9 ε περίπτωςθ που κάποιο αυτοκίνθτο βγει από τθν πίςτα κατά τθ διάρκεια του αγϊνα πρζπει να 
ξαναμπεί από ςθμείο που να βρίςκεται πλθςιζςτερα ςε αυτό τθσ εξόδου. H επανείςοδοσ ςτθν πίςτα γίνεται 
μόνο μετά από άδεια του πλθςιζςτερου κριτι τθσ περιοχισ. Εάν ο κριτισ βρίςκεται ςε κάποια απόςταςθ από το 
ςθμείο εξόδου, θ άδεια αυτι μπορεί να δοκεί με ςχετικό ςιμα με τα χζρια του. Παράβαςθ των ανωτζρω 
επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ από τον αγϊνα, με απόφαςθ των Αγωνοδικϊν. 
11.10 Για όποια παράβαςθ δεν αναφζρεται ςυγκεκριμζνθ ποινι παραπάνω,  αναφζρεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ 
που μπορεί να επιβάλουν ποινζσ που μπορεί να φτάςουν μζχρι τον αποκλειςμό από τον αγϊνα.  
11.11 Θ παρακολοφκθςθ όλων των ενθμερώςεων των οδθγών είναι υποχρεωτικι. Θ μθ παρακολοφκθςθ 
μπορεί να επιφζρει τον αποκλειςμό από τον αγώνα. 
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑΑΣΟΜΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ 
ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ / ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

12.1 Οι αρικμοί ςυμμετοχισ ορίηονται ελεφκερα από τθν Οργανωτικι Επιτροπι μετά το κλείςιμο των 
εγγραφϊν και πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα, διατίκενται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι. 
12.2Θ εκκίνθςθ δίνεται με τθ ςειρά των αρικμϊν ςυμμετοχισ, δθλαδι το μικρότερο νοφμερο ξεκινά πρϊτο.  ε 
περίπτωςθ που ζνα αυτοκίνθτο χρθςιμοποιείται από δφο οδθγοφσ, ο Οργανωτισ φροντίηει ϊςτε οι αρικμοί 
ςυμμετοχισ του πρϊτου από τον δεφτερο οδθγό να επιτρζπουν τθν αλλαγι.ε αυτι τθν περίπτωςθ οι 
ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να καλφπτουν με αυτοκόλλθτθ ταινία ςχθματίηοντασ ζνα «Χ» τον αρικμό που δεν 
διαγωνίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  – ΕΚΚΙΝΗΗ/ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ  

 Πριν από κάκε δοκιμαςία κα δίνονται διευκρινιςεισ ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ για κάκε αμφιβολία. 
13.1 Θ χρονομζτρθςθ κα γίνεται με φωτοκφτταρα ςε εκατοςτά του δευτερολζπτου. 
13.2 Θ εκκίνθςθ κάκε χρονομετρθμζνου γφρου κα δίνεται από τον Αλυτάρχθ ι τον βοθκό του για κάκε ζνα 
αυτοκίνθτο χωριςτά,  από ςτάςθ και ο τερματιςμόσ κα γίνεται Flying. 
13.3 Εάν ζνα αυτοκίνθτο εμφανιςτεί μετά τθν ςειρά του, τότε ο Αλυτάρχθσ κα αποφαςίηει για τθ ςειρά που 
κα διαγωνιςτεί ι ακόμα και για τον αποκλειςμό του. 
13.4 Μετά τθν πτϊςθ τθσ ςθμαίασ τερματιςμοφ κάκε αυτοκίνθτο κα μειϊνει τθν ταχφτθτά του και κα 
οδθγείται ςτο χϊρο των Pits.  Εκεί κα παραμζνει μζχρι το τζλοσ του ςκζλουσ, εκτόσ αν ντουμπλάρεται από άλλο 
οδθγό. Οδθγόσ που δεν ςυμμορφϊνεται  αποκλείεται από τον αγϊνα. 
13.5 Αν ςε κάποιο αυτοκίνθτο υπάρχει τεχνικι ζνςταςθ τότε ςε αυτό δεν επιτρζπεται καμία αφαίρεςθ, 
μετατροπι, προςκικθ ι ανεφοδιαςμόσ, με ποινι αποκλειςμοφ. 
13.6 Αν το αυτοκίνθτο ςτο οποίο ζχει γίνει τεχνικι ζνςταςθ ντουμπλάρεται, τότε οι Αγωνοδίκεσ ςε 
ςυνεννόθςθ με τον Επικεφαλισ Σεχνικό Ζφορο φροντίηουν ϊςτε να επιτραπεί θ ςυμμετοχι ςτον αγϊνα, μόνο 
αν διαςφαλιςτεί θ αδυναμία επζμβαςθσ (ςφράγιςθ κλπ.) και θ ςυγκάλυψθ τυχόν ελλείψεων του 
ςυγκεκριμζνου οχιματοσ. Ο ζλεγχοσ για τθν τεχνικι ζνςταςθ κα γίνει μετά το τζλοσ όλων των ςκελϊν, εκτόσ  
εάν μπορεί να γίνει πριν τθν εκκίνθςθ του ντουμπλάροντα οδθγοφ.  
 

ΑΡΘΡΟ 14– ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΥΙΚΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ 

 Σα αυτοκίνθτα μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο από εκπρόςωπο τθσ ομάδασ. 
14.1 τον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο οι αγωνιηόμενοι πρζπει να παρουςιάςουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό  
ζνδυςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των FHR που πρόκειται να χρθςιμοποιιςουν. 
14.2 Σο πλιρωμα πρζπει να παρουςιάςει ςτουσ Σεχνικοφσ Εφόρουσ το πλιρωσ επικυρωμζνο δελτίο  
αναγνϊριςθσ και το Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ (ΔΣΣ). Σο ΔΣΣ ςφραγίηεται από τουσ Σεχνικοφσ Εφόρουσ και όχι 
τθ Γραμματεία του ελζγχου εξακρίβωςθσ. 
14.3 ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ προςζλευςθσ κα επιβάλλεταιπροςτίμου από τουσ Αγωνοδίκεσ ιςόποςο με 
100 ευρϊ. 
14.4 Για να επιτραπεί θ εκκίνθςθ των αυτοκινιτων πρζπει υποχρεωτικά να είναι εγκατεςτθμζνα και ςε  
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κανονικι λειτουργία τα ςυςτιματα αςφαλείασ που προβλζπονται. Επίςθσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με δφο 
κακρζπτεσ οπιςκοπαρατιρθςθσ. Όλα τα κινθτά εξαρτιματα που βρίςκονται μζςα ςτο αυτοκίνθτο πρζπει να 
είναι πολφ καλά ςτερεωμζνα. 
14.5 υμπλθρωματικοί ζλεγχοι μποροφν να γίνουν ςτο αυτοκίνθτο ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια 
του αγϊνα. 
14.6 Ο αγωνιηόμενοσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα οφείλει να φζρει πάνω ςτο αυτοκίνθτό του 
τουλάχιςτοντθν πίςω πινακίδα κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου (Τπουργείου, ι αγωνιςτικζσ ι Ιςτορικζσ) 
εξαιρουμζνων των Kartcross. 
14.7 Για τα ζγγραφα που πρζπει να προςκομιςτοφν ςτον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο βλζπε εγκφκλιο 2, κζμα ΙΙΙ. 
o Αγωνιςτικι άδεια  (Δελτίο Ακλθτοφ) και δίπλωμα οδθγοφ  
o Αγωνιςτικι άδεια ςυμμετζχοντοσ (για μθ προςωπικζσ ςυμμετοχζσ) 
o Επίςθμα ζγγραφα αγωνιςτικοφ αυτοκινιτου (άδεια κυκλοφορίασ, εξουςιοδότθςθ με το γνιςιο υπογραφισ 
του ιδιοκτιτθ βεβαιωμζνου από τθν αςτυνομία, Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ αυτοκινιτου, homologation κ.λπ.). 
o Ο  κυβιςμόσ  του  αυτοκινιτου  πρζπει  να  ανταποκρίνεται  ςτθν  άδεια  κυκλοφορίασ.  ε  αντίκετθ 

περίπτωςθ υποχρεωτικά κα πρζπει να εκδίδονται αγωνιςτικζσ πινακίδεσ. 
o Απαγορεφονται ΑΤΣΘΡΑ οι πινακίδεσ ΔΟΚ και Μ. 
o Ιατρικζσ βεβαιϊςεισ (για αλλοδαποφσ αγωνιηόμενουσ) 
o Συχόν ελλείψεισ ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ 
 

ΕΝΣΑΕΙ / ΕΦΕΕΙ / KATATAΞEI / ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
ΑΡΘΡΟ  15– ENTAEI KAI EΦEEI 

Oι ενςτάςεισ πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 13.1 και επόμενα) και υποβάλλονται ωσ εξισ: 
15.1 χετικά με αντικανονικι εγγραφι διαγωνιηομζνου το αργότερο μιςι ϊρα (30’) μετά τθ λιξθ του 
Αρχικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου 
15.2 χετικά με τεχνικά κζματα το αργότερο δζκα πζντε λεπτά (15’) μετά το τζλοσ του αγϊνα κάκε ομάδασ ι 
κατθγορίασ αυτοκινιτων. 
15.3 χετικά με τα αποτελζςματα και τισ κατατάξεισ μζςα ςε μιςι ϊρα (30’) ϊρα από τθν ανακοίνωςθ των 
προςωρινϊν αποτελεςμάτων όπωσ και όπου προβλζπει ο υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ τθσ αγωνιςτικισ 
ςυνάντθςθσ. 
15.4 Oι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον Aλυτάρχθ και πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από το 
παράβολο ζνςταςθσ.  
15.5 Tο παράβολο ζνςταςθσ πρζπει να είναι ίςο με το ποςό ςυμμετοχισ. Oι ενςτάςεισ εκδικάηονται από τουσ 
αγωνοδίκεσ. Tο παράβολο τθσ ζνςταςθσ επιςτρζφεται εάν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. 
Oι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα ζφεςθσ ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 15.2). Tο παράβολο τθσ ζφεςθσ 
ορίηεται ςτα 600 ευρϊ και καταβάλλεται το αργότερο εντόσ 96 ωρϊν από τθν υποβολι τθσ πρόκεςθσ και εάν 
δεν κατατεκεί, κα αναςταλεί θ ιςχφσ του Δελτίου Ακλθτοφ, μζχρι τθν τακτοποίθςι του. 
 

ΑΡΘΡΟ 16–ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

16.1Αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν μετά το πζρασ και των τεςςάρων (4) τμθμάτων διαδρομισ του αγϊνα.Για 
να κεωρθκεί ότι τερμάτιςε ζνασ αγωνιηόμενοσ κα πρζπει να εκκινιςει και ςτα τζςςερα (4) τμιματα διαδρομισ 
του αγϊνα. 
16.2Αποτζλεςμα για κάκε αγωνιηόμενο δίνεται από το άκροιςμα των χρονϊν των τριϊν (3) τμθμάτων 
διαδρομισ. 
16.3τθν περίπτωςθ που δφο οδθγοί ιςοβακμιςουν ςτο τζλοσ του αγϊνα, τότε θ ιςοβακμία λφνεται υπζρ 
αυτοφ που ςτο πρϊτο χρονομετρθμζνο γφρο ζκανε τον καλφτερο χρόνο και εάν και εκεί είχαν τον ίδιο χρόνο 
τότε παίρνουν τθν ίδια κζςθ ςτθνκατάταξθ και ο επόμενοσ παίρνει τθ μεκεπόμενθ. 
 

ΑΡΘΡΟ  17 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

H ανακοίνωςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων κα γίνει 30’ λεπτά μετά τθν ανακοίνωςθ των προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων και κα αναρτθκοφν ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων τθσ Γραμματείασ. 
ΑΡΘΡΟ  18 – ΕΠΑΘΛΑ 

 Κλάςεισ 
τουσ  3  πρϊτουσ κλάςθσ ζωσ 1400cc ομάδων  Ν – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑ απονζμονται κφπελλα. 

 τουσ  3  πρϊτουσ κλάςθσ από 1401cc ζωσ 1600ccομάδων  Ν – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑ απονζμονται κφπελλα. 
 τουσ  3  πρϊτουσ κλάςθσ από 1601cc  ζωσ 2000cc ομάδων  Ν – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑ απονζμονται κφπελλα. 
 τουσ  3  πρϊτουσ κλάςθσ πάνω από 2000cc ομάδων  Ν – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑ απονζμονται κφπελλα. 
 τουσ 3 πρϊτουσ κάκε κλάςθσ όλων των ομάδων Ν – Α – Ε – R – ΙΣΟΡΙΚΑ απονζμονται κφπελλα εφόςον ςτον 

αγϊνα εκκινιςουν τουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα.  Αν εκκινιςουν 4 απονζμονται κφπελλα ςτουσ 2 πρϊτουσ και αν 
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εκκινιςουν 3 απονζμεται κφπελλο ςτον πρϊτο.  
 

 ΟΧΘΜΑΣΑ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ SSV 
 τουσ 3 πρϊτουσ απονζμονται κφπελλα εφόςον ςτον αγϊνα εκκινιςουν τουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα.   

Αν εκκινιςουν 4 απονζμονται κφπελλα ςτουσ 2 πρϊτουσ και αν εκκινιςουν 3 απονζμεται κφπελλο ςτον πρϊτο.  
 

 OXHMATAProtoCars 
 τουσ 3 πρϊτουσ απονζμονται κφπελλα εφόςον ςτον αγϊνα εκκινιςουν τουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα.  

Αν εκκινιςουν 4 απονζμονται κφπελλα ςτουσ 2 πρϊτουσ και αν εκκινιςουν 3 απονζμεται κφπελλο ςτον πρϊτο.  
 

 ΑΡΘΡΟ  19– AΠONOMH 

H απονομι των Επάκλων κα γίνει ςτισ 17/11/2019και ϊρα 16.00 ςτο χϊρο του Αυτοκινθτοδρόμιου ερρϊν. 
Ο οδθγόσ που κατατάςςεται και βραβεφεται, είναι υποχρεωτικό να παρευρίςκεται ςτθν τελετι απονομισ του 
εκάςτοτε αγϊνα. ε περίπτωςθ απουςίασ του από τθν τελετι απονομισ εκτόσ από τθν περίπτωςθ ανωτζρασ 
βίασ, οι Αγωνοδίκεσ κα επιβάλουν χρθματικι ποινι 200 ευρϊ. 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ  
“RallyCross” 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο αγϊνασ RallyCrossRaceτου κεςμοφ ΕΚΟRACINGDIRTGAMES2019προςμετρά ωσ Κφπελλο για τθν κατθγορία 
ζωσ 600ccKartcross και Ζπακλο για όλεσ τισ άλλεσ κατθγορίεσ του. Ο ςυντελεςτισ με τον οποίο προςμετρά ο 
αγϊνασ είναι 1.5 
 

ΣΙΣΛΟΙEKORACINGDIRTGAMES(Kartcross)  
1) Κφπελλο οδθγϊν κλάςθσ ζωσ  600cc 
2) Ζπακλο οδθγϊν κλάςθσ από 601 ζωσ 750cc 
3)  Ζπακλο οδθγϊν κλάςθσ OPENαπό 601 εωσ 1400cc 
4) Ζπακλο οδθγϊν Junior 
5) Ζπακλο Ιδιωτϊν 
6) Ζπακλο Ομάδασ 
 

APΘPO 1 – ΠEPIΓPAΦH 
Oι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςε κλειςτι διαδρομι. 
 

1.1 Ο κάκε αγϊνασ για όλεσ τισ ομάδεσ/κατθγορίεσ κα είναι διάρκειασ 4 γφρων ςε Q1-Q4 και 6 γφρων ςε 
Θμιτελικό και Σελικό. 
1.2 Οι αγϊνεσ ςε κάκε αγωνιςτικι ςυνάντθςθ κα περιλαμβάνουν αναγνϊριςθ με πολιτικό αυτοκίνθτο, 
τζςςερα (4) ςκζλθ προκριματικϊν, δφο (2) Θμιτελικοφσ και ζνα (1) ςκζλοσ Σελικοφ(θ διαδικαςία μπορεί να 
τροποποιθκεί ανάλογα τον αρικμό ςυμμετοχϊν ανά κατθγορία). 
 

1.3 Σα αυτοκίνθτα κάκε κατθγορίασ ι ομάδασ κα διαγωνίηονται ςε δικό τουσ ξεχωριςτό αγϊνα εφόςον 
δθλϊςουν τουλάχιςτον 3 αυτοκίνθτα. 
1.4 Όταν με τθ λιξθ των ςυμμετοχϊν μία Ομάδα δεν ςυγκεντρϊςει 3 τουλάχιςτον αυτοκίνθτα, κα 
ακυρϊνεται. 
1.5 Ο γφροσ "Joker Lap" μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτισ αναγνωρίςεισ. Αγωνιηόμενοσ που δεν μπόρεςε να 
ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον ζνα γφρο ςτισ αναγνωρίςεισ μπορεί να γίνει δεκτόσ για να ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα 
μόνο με απόφαςθ των Αγωνοδίκων. 
APΘPO 2 – METPAAΦAΛEIA 
2.1 Δεν κα δοκεί εκκίνθςθ για τον αγϊνα ςε οποιοδιποτε αυτοκίνθτο που δεν κα είναι ςφμφωνο με τισ 
διατάξεισ του Παραρτιματοσ J, του EAK, τισ εγκυκλίουσ τθσ ΕΠΑ και του παρόντοσ Kανονιςμοφ.Eπίςθσ δεν κα 
δοκεί εκκίνθςθ ςτον αγϊνα -μετά από απόφαςθ των αγωνοδικϊν- ςε οδθγό ο οποίοσ, κατά τθν κρίςθ τουσ, 
μπορεί να προκαλζςει ανωμαλία ι ατφχθμα ι που το αυτοκίνθτό του κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν ζχει 
καταςτεί επικίνδυνο (λόγω ατυχιματοσ). τθν περίπτωςθ διακοπισ του αγϊνα ο Αλυτάρχθσ, με απόφαςι του, 
μπορεί να επιτρζψει μικροεπιςκευζσ που προζρχονται από ςφγκρουςθ. 
2.2 Θ ορκι και πλιρθσ τιρθςθ των κανονιςμϊν αςφαλείασ (κράνοσ, φόρμα, ηϊνθ, πυρόςβεςθ κοκ.) 
ελζγχεται ςτθν ζξοδο των PITS από Σεχνικό Ζφορο. Ομοίωσ ελζγχεται θ χριςθ μαρκαριςμζνων ελαςτικϊν, ςτισ 
περιπτϊςεισ όπου προβλζπεται κάτι τζτοιο. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω, ο ελεγκτισ 
Σεχνικόσ Ζφοροσ ζχει δικαίωμα, ενθμερϊνοντασ τον Αλυτάρχθ, να απαγορεφςει προςωρινά τθν ζξοδο από τα 
PITS, μζχρι τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων ι / και προβλθμάτων. 
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2.3  Όλοι οι οδθγοί, πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να φοροφν ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα 
εγκεκριμζνα:φόρμα, κράνοσ, ςφςτθμα HANS, μακριά εςϊρουχα, κάλτςεσ, μπαλακλάβα, γάντια και παποφτςια 
και να είναι δεμζνοι με εγκεκριμζνεσ ηϊνεσ αςφαλείασ. 
2.4 Aπαγορεφεται για οποιονδιποτε λόγο οι αγωνιηόμενοι να κατευκφνουν τα αυτοκίνθτά τουσ τισ μζρεσ 
αναγνωρίςεων και του αγϊνα, αντίκετα προσ τθ φορά του αγϊνα. 
Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ αγωνιςτικισ ςυνάντθςθσ, απαγορεφεται θ χριςθ τθσ πίςτασ ςε ϊρεσ που δεν 
αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του αγϊνα, με οποιοδιποτε μζςο, εκτόσ αν ζχει δοκεί ςχετικι άδεια από τον 
Αλυτάρχθ. Θ παράβαςθ και των δφο περιπτϊςεων τιμωρείται με αποκλειςμό από τον αγϊνα. 
2.5 Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα απαγορεφεται θ παροχι εξωτερικισ βοικειασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
μπαταρίασ) από οποιονδιποτε, εκτόσ από αυτιν που προςφζρεται μζςα ςτον χϊρο των pits από τουσ 
μθχανικοφσ κάκε αγωνιηομζνου. Eπίςθσ, μετά το ςιμα εκκίνθςθσ, απαγορεφεται το ςπρϊξιμο του αυτοκινιτου 
από τον ίδιο τον οδθγό του ι από οποιονδιποτε άλλον. τθν περίπτωςθ που ζνα ςταματθμζνο ςτθν πίςτα 
αυτοκίνθτο αποτελεί κίνδυνο για τουσ άλλουσ αγωνιηομζνουσ, απομακρφνεται με ςπρϊξιμο από τουσ κριτζσ και 
τίκεται εκτόσ αγϊνα.  
2.6 Aπαγορεφεται θ αλλαγι ι θ επιδιόρκωςθ τροχοφ κατά τθ διαδρομι. Eπιτρζπεται μόνο ςτο χϊρο των 
ατομικϊν ςυνεργείων (PIT).H παράβαςθ τιμωρείται με αποκλειςμό από τον αγϊνα. 
2.7 ε περίπτωςθ βλάβθσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, το αυτοκίνθτο πρζπει να ςταματιςει τελείωσ ζξω 
από τθν πίςτα. Mόνο ςε αυτιν τθν περίπτωςθ μπορεί ο οδθγόσ να διορκϊςει τθ βλάβθ με τα εξαρτιματα και τα 
εργαλεία που ζχει ςτο αυτοκίνθτό του. Kάκε βοικεια από τρίτο άτομο επιφζρει τον αποκλειςμό από τον 
αγϊνα. 
2.8 Απαγορεφεται κατά τθ διάρκεια τθσ εκκίνθςθσ ι ςε διαδικαςία προςπζραςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια του 
αγϊνα, θ κίνθςθ του αγωνιηόμενου ζξω από τα όρια τθσ πίςτασ. Θ παράβαςθ τιμωρείται με ποινι ( 3) τριϊν 
κζςεων κατάταξθσ. ε περίπτωςθ που κάποιο αυτοκίνθτο βγει από τθν πίςτα κατά τθ διάρκεια του αγϊνα 
πρζπει να ξαναμπεί από ςθμείο που να βρίςκεται πλθςιζςτερα ςε αυτό τθσ εξόδου του. H επανείςοδοσ ςτθν 
πίςτα γίνεται μόνο μετά από άδεια του πλθςιζςτερου κριτι τθσ περιοχισ. Aν ο κριτισ βρίςκεται ςε κάποια 
απόςταςθ από το ςθμείο εξόδου, θ άδεια αυτι μπορεί να δοκεί με ςχετικό ςιμα με τα χζρια του. H 
επανείςοδοσ ςτθν πίςτα γίνεται πάντοτε με τρόπο που να μθν παρενοχλιςει κανζνα από τουσ άλλουσ 
αγωνιηομζνουσ. Παράβαςθ των ανωτζρω επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ από τον αγϊνα, με απόφαςθ των 
Aγωνοδικϊν. 
2.9 Τπενκυμίηεται ςτουσ αγωνιηομζνουσ ότι πρζπει να ακολουκοφν με ςχολαςτικι ακρίβεια τα εξισ: 
2.9.1  ε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ του αυτοκινιτου τουσ πρζπει, όπου είναι δυνατόν, να ςτακμεφουν εκτόσ 
πίςτασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν κινδυνεφουν ι παρεμποδίηουν τθ διζλευςθ των άλλων αγωνιηομζνων. 
2.9.2 Όταν κάποιοσ άλλοσ αγωνιηόμενοσ είναι ςε κζςθ να τουσ προςπεράςει πρζπει να παίρνουν τζτοια κζςθ 
ϊςτε να μθν τον εμποδίηουν ι τον κακυςτεροφν. 
2.9.3 Nα ςυμμορφϊνονται απόλυτα με τα ςιματα που τουσ δίδονται με τισ ςθμαίεσ. 
2.9.4 H επανείςοδοσ ςτθν πίςτα, μετά από ζξοδο, γίνεται με ςχολαςτικι τιρθςθ τθσ 
προθγουμζνθσπαραγράφου.Mθ τιρθςθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των ανωτζρω επιφζρει αποκλειςμό από τον 
αγϊνα. 
2.9.5 Άκυρθ εκκίνθςθ (Jumpstart).Αν κάποιοσ αγωνιηόμενοσ εκκινιςει πριν τθν διαδικαςία εκκίνθςθσ (πριν 
ανάψουν τα φϊτα) κα δζχεται ποινι αποκλειςμοφ (DSQ). Αν εκκινιςει κατά τθ διάρκεια διαδικαςίασ εκκίνθςθσ 
αλλά πριν ανάψει  το πράςινο φωσ εκκίνθςθσ, κα δζχεται ποινι 10 δευτερολζπτων και θ τελικι του κατάταξθ 
ςτον γφρο αυτό, κα υπολογίηεται μετά τθν ποινι αυτι. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΓΤΡΟΙ 
3.1 Θα υπάρχουν τζςςερισ (4)  προκριματικοί γφροιQ1,Q2,Q3,Q4  με μζγιςτο αρικμό ζξι (6) αυτοκινιτων 
ανά γκρουπ διάρκειασ τεςςάρων (4)  γφρων ζκαςτοσ. Σα γκρουπςε κάκε προκριματικό  γφρο κα είναι (ανάλογα 
με τον αρικμό ςυμμετοχϊν ) από ζνα (1) γκρουπ ζωσ τισ πζντε (5) ςυμμετοχζσ, δφο (2) γκρουπ από ζξι (6) ζωσ 
ζντεκα (11) ςυμμετοχζσ και τζςςερα (4) γκρουπ από δϊδεκα (12) ζωσ εικοςιτζςςερισ (24) ςυμμετοχζσ.  
3.2 Πρϊτοσ προκριματικόσ γφροσ (Q1): οι κζςεισ εκκίνθςθσ κα κακοριςτοφν με κλιρωςθ με γκρουπ 
δυναμικότθτασ. Οι αγωνιηόμενοι κα χωριςτοφν ςε 4 ζωσ 6 ομάδεσ (ανάλογα τισ ςυμμετοχζσ). τθν πρϊτθ 
ομάδα κα τοποκετθκοφν οι 4 πρϊτοι του περςινοφ κυπζλλου ςτθν επόμενθ οι αγωνιηόμενοι από τισ κζςεισ  5-8 
και οφτω κακεξισ. Αγωνιηόμενοι που δεν ζχουν κατάταξθ το 2019 κα τοποκετθκοφν ςτισ ομάδεσ αφοφ 
τοποκετθκοφν όλοι οι βακμολογθμζνοι αγωνιηόμενοι. ε κάκε γκρουπ κα κλθρϊνεται ζνασ αγωνιηόμενοσ από 
κάκε ομάδα, με τουσ αγωνιηόμενουσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ να τοποκετοφνται ςτθν πρϊτθ κζςθ τθσ ςχάρασ 
εκκίνθςθσ, τθσ δεφτερθσ ομάδασ ςτθν δεφτερθ κζςθ εκκίνθςθσ και οφτω κακεξισ. 
3.3 Δεφτεροσ γφροσ προκριματικϊν (Q2): οι κζςεισ εκκίνθςθσ κα κακοριςτοφν από τθν κατάταξθ του Q1.  
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3.4 Σρίτοσ προκριματικόσ γφροσ (Q3): οι κζςεισ εκκίνθςθσ κα κακοριςτοφν από τθν κατάταξθ Q2.  
3.5 Σζταρτοσ προκριματικόσ γφροσ (Q4): Οι κζςεισ εκκίνθςθσ κα κακοριςτοφν από τθν κατάταξθ Q3. 
3.6 Q1: το (Q1) θ ςχάρα εκκίνθςθσ κα οριςτεί ςφμφωνα με 3.2 
ΓΚΡΟΤΠ  

A B C D 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 
 

Αν κάποιοσ οδθγόσ δεν εμφανιςτεί ςτθ ςχάρα εκκίνθςθσ, θ κζςθ του κα παραμείνει κενι και ο οδθγόσ δεν κα 
λάβει βακμοφσ για τον ςυγκεκριμζνο προκριματικό γφρο. Αν κάποιοσ οδθγόσ πάρει κζςθ ςτθν ςχάρα εκκίνθςθσ 
με ίδια μζςα αλλά δεν καταφζρει να εκκινιςει, κεωρείται εγκαταλείψαντασ και βακμολογείται ωσ τελευταίοσ. 
Αν δυο (2) ι περιςςότεροι οδθγοί πάρουν κζςθ ςτθν ςχάρα εκκίνθςθσ με ίδια μζςα αλλά δεν εκκινιςουν τότε 
κεωροφνται εγκαταλείψαντεσ και κατατάςςονται με βάςθ τθν κζςθ τουσ ςτθν ςχάρα εκκίνθςθσ. Αν κάποιοσ 
οδθγόσ που εκκίνθςε ςτον προκριματικό γφρο, εγκαταλείψει τθν προςπάκειά του, κα λαμβάνει τουσ βακμοφσ 
τθσ τελευταίασ κζςθσ ςτον προκριματικό αυτό γφρο. 
Εάν δφο (2) ι περιςςότεροι οδθγοί εγκαταλείψουν κατά τθ διάρκεια του προκριματικοφ γφρου, κα 
καταταχκοφν ανάλογα με τθν απόςταςθ που πραγματικά διανφκθκε μζχρι τθν εγκατάλειψι τουσ. 
3.7 Q2 : ςτο Q2 θ ςχάρα εκκίνθςθσ ορίηεται από τα αποτελζςματα των γκρουπ ςτο Q1.  
Για παράδειγμα : Αν αυτή είναι η κατάταξη του Q1 

ΓΚΡΟΤΠ  

A B C D 

A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

A4 B4 C4 D4 

A5 B5 C5 D5 
 

Το χιαστί για το Q2 θα γίνει :  
 
 

A B C D 

A5 C5 D5 Β5 

B4 A4 C4 D4 

C3 B3 D3 A3 

B2 D2 A2 C2 

D1 C1 B1 A1 
 

 
3.8 Q3:το Q3 θ ςχάρα εκκίνθςθσ κα ορίηεται από τα αποτελζςματα των γκρουπ ςτο Q2.  Σα γκρουπ ςτοQ3 
κα είναι ωσ εξισ: 
 

A B C D 

C5 D5 Β5 Α5 

Α4 Β4 D4 C4 

Β3 C3 Α3 D3 

D2 Α2 C2 Β2 

C1 Β1 Α1 D1 
 

 
 
3.9 Q4: το Q4 θ ςχάρα εκκίνθςθσ κα ορίηεται από τα αποτελζςματα των γκρουπ ςτο Q3. Σα γκρουπ ςτο Q4 
κα είναι ωσ εξισ: 
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A B C D 
Β5 A5 C5 D5 

C4 D4 Α4 Β4 

D3 C3 Β3 A3 

Α2 D2 Β2 C2 

C1 Β1 D1 Α1 

 
 
3.10 τθν περίπτωςθ που τα γκρουπ κα είναι δφο (6-11 ςυμμετοχζσ) ακολουκείται θ διαδικαςία που 
αναφζρεται ςτα παραρτιματα  3.6 και 3.7, με τον αρικμό των προκριματικϊν γφρων να είναι δφο (2).  Από τουσ 
δφο (2) αυτοφσ προκριματικοφσ γφρουσ κα προκφπτει απευκείασ θ ςχάρα εκκίνθςθσ του τελικοφ, βάςει 
βακμολογίασ.  
3.11 τθν περίπτωςθ που το γκρουπ είναι ζνα (1) (3 ζωσ 5 ςυμμετοχζσ) θ ςχάρα εκκίνθςθσ του Q1 κα 
ορίηεται  με τον ίδιο τρόπο ωσ αναφζρεται ςτο παράρτθμα 3.7. το Q2 θ ςχάρα εκκίνθςθσ κα προκφπτει από 
τθν κατάταξθ του Q1 με αντίςτροφθ φορά όπου ο τελευταίοσ εκκινεί πρϊτοσ, ο πρϊτοσ τελευταίοσ και 
αντίςτοιχα. 
Για τα Q1 και Q2 o αρικμόσ των γφρων κα είναι ζξι (6). 

Q1 Q2 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 
   

3.12 Θ γενικι κατάταξθ των προκριματικϊν κα ορίηεται από το ςφνολο των βακμϊν που κα λάβει ο κάκε 
οδθγόσ βάςθ των αποτελεςμάτων του ςτουσ τζςςερισ (4) προκριματικοφσ γφρουσ. Ο νικθτισ του κάκε γκρουπ 
ςτα προκριματικά κα λαμβάνει: 
 

Πρϊτοσδεκαπζντε(15) βακμοφσ-Δεφτεροσ δζκα (10) βακμοφσ-Σρίτοσ οχτϊ (8) βακμοφσ 
Σζταρτοσ ζξι (6) βακμοφσ   -     Πζμπτοσ πζντε(5) βακμοφσ-     Ζκτοσ τζςςερισ(4) βακμοφσ 
 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα λαμβάνεται υπόψθ θ βακμολογία των οδθγϊν του πρϊτου προκριματικοφ γφρου 
(Q1). Ακολοφκωσ αν ςυνεχιςτεί να υπάρχει ιςοβακμία, θ βακμολογία του Q2, Q3 και Q4.  Αν οι βακμοί των 
οδθγϊν είναι ίδιοι και ςτουσ τζςςερισ (4) προκριματικοφσ γφρουσ, για τθν επίλυςθ τθσ ιςοβακμίασ κα 
λαμβάνεται υπόψθ ο ταχφτεροσ γφροσ που ζχουν ςθμειϊςει ςε οποιοδιποτε από τουσ τζςςερισ (4) 
προκριματικοφσ γφρουσ. 
3.13 Οι οδθγοί που δεν λαμβάνουν μζροσ ςε προκριματικό γφρο (DNS) και οι οδθγοί που αποκλείονται από 
γφρο προκριματικϊν (DSQ) δεν κα λάβουν κανζνα βακμό.  
3.14 Για να ςυμπεριλθφκεί ςτθ βακμολογία των προκριματικϊν γφρων, ο οδθγόσ κα πρζπει να ζχει περάςει 
τθ γραμμι τερματιςμοφ και να ζχει ταξινομθκεί ςε τουλάχιςτον ζνα Q. 
 

3.15 ε κάκε γφρο προκριματικϊν, ζνασ από τουσ γφρουσ πρζπει απαραίτθτα να είναι ο γφροσ "Joker Lap". Θ 
μθ εκτζλεςθ του γφρου "Joker Lap" κα οδθγιςει ςε ποινι αποκλειςμοφ(DSQ). Θ ποινι για όςουσ εκτελοφν 
περιςςότερο από μία φορζσ τον γφρο "Joker Lap" κα αποφαςιςτεί από τουσ Αγωνοδίκεσ. τθν ζξοδο του “Joker 
Lap” προτεραιότθτα κα ζχουν τα αυτοκίνθτα ςτθν κφρια διαδρομι. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 –ΗΜΙΣΕΛΙΚΟΙ και ΣΕΛΙΚΟ 
4.1 Οι θμιτελικοί κα διεξαχκοφν μόνο αν μποροφν να ςυμμετάςχουν τουλάχιςτον 7 αυτοκίνθτα. Εάν οι 
θμιτελικοί δεν διεξαχκοφν, οι 6 καλφτεροι οδθγοί κα πάνε απευκείασ ςτον τελικό.  
4.2 Οι θμιτελικοί και ο τελικόσ κα είναι 6 γφροι. 
4.3 Όλοι οι οδθγοί που ζχουν προκρικεί ςτον θμιτελικό οφείλουν να δθλϊςουν ςτουσ αγωνοδίκεσ τθν 
πρόκεςθ τουσ να εκκινιςουν. ε περίπτωςθ που κάποιοσ/οι αγωνιηόμενοσ/οι δεν δφναται ι δεν επικυμεί να 
ςυμμετζχει ςτον θμιτελικό θ κζςθ του ςτον θμιτελικό καλφπτεται από τον/ουσ αμζςωσ επόμενο/ουσ ςτθν 
βακμολογία των προκριματικϊν. Αν ζνασ οδθγόσ δεν είναι ςε κζςθ να λάβει μζροσ ςτον τελικό, θ κζςθ ςτθ 
ςχάρα εκκίνθςθσ κα παραμζνει κενι. 
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4.4 ε κάκε θμιτελικό ι τελικό, ζνασ από τουσ γφρουσ πρζπει απαραίτθτα να είναι ο γφροσ "Joker Lap". Οι 
οδθγοί που δεν εκτελοφν τον γφρο "Joker Lap" κα βρεκοφν εκτόσ κατάταξθσ (DSQ) και δεν κα λάβουν πόντουσ 
για το πρωτάκλθμα.  
4.5 Θ ποινι για όςουσ εκτελζςουν περιςςότερο από μία φορζσ τον γφρο "Joker Lap" κα αποφαςιςτεί από 
τουσ Αγωνοδίκεσ.  
4.6 τθν ζξοδο του “Joker Lap” προτεραιότθτα κα ζχουν τα αυτοκίνθτα ςτθν κφρια διαδρομι. 
4.7 Οι 12 οδθγοί με το καλφτερο αποτζλεςμα μετά τουσ προκριματικοφσ γφρουσ κα χωριςτοφν ςε δφο (2) 
γκρουπ των ζξι (6) με αφξοντα αρικμό και κα λάβουν μζροσ ςτουσ θμιτελικοφσ. Οι τρεισ πρϊτοι κάκε θμιτελικοφ 
προκρίνονται για τον τελικό.  
4.8 Θα υπάρχουν 6 οδθγοί ςτον τελικό, παρατεταγμζνοι ςε τρεισ ςειρζσ. 
 

           

         

    
      

  

    
      

  

    
  

  
   

  

  
   

  
   

  

  
   

  
   

  

  
 

  
     

  

  
 

  
     

  

  
 

  
   

  
 

  

  
     

  
 

  

              
 

  

  
   

  
   

  

  
   

  
   

  

  
   

  
  

    

  
      

    

  
      

    

         

         

                  
 

4.9 Οι οδθγοί που κατετάγθςαν δεφτεροσ (2οσ), τζταρτοσ (4οσ), ζκτοσ (6οσ), όγδοοσ (8οσ), δζκατοσ (10οσ), 
δωδζκατοσ (12οσ) ςτον πίνακα κατάταξθσ των προκριματικϊν γφρων, κα ςυμμετζχουν ςτον πρϊτο θμιτελικό.  Οι 
οδθγοί που κατετάγθςαν πρϊτοσ (1οσ), τρίτοσ (3οσ), πζμπτοσ (5οσ), ζβδομοσ (7οσ), ζνατοσ (9οσ), ενδζκατοσ (11οσ) 
ςτον πίνακα κατάταξθσ των προκριματικϊν γφρων, κα ςυμμετζχουν ςτον δεφτερο θμιτελικό.  
4.10 Οι κζςεισ των οδθγϊν ςτθν ςχάρα εκκίνθςθσ για κάκε θμιτελικό κα κακοριςτοφν από τισ αντίςτοιχεσ 
κζςεισ τθσ βακμολογίασ των προκριματικϊν.  
4.11 τον τελικό κα προκρικοφν οι τρεισ πρϊτοι οδθγοί από τον κάκε θμιτελικό.  Ο νικθτισ του θμιτελικοφ με 
τθν υψθλότερθ βακμολογία ςτουσ προκριματικοφσ κα ξεκινιςει από τθν πρϊτθ κζςθ "pole position" τθσ 
ςχάρασ εκκίνθςθσ, ακολουκοφμενοσ από τον νικθτι του άλλου θμιτελικοφ. Θ ίδια διαδικαςία κα 
χρθςιμοποιθκεί για τουσ δφο δεφτερουσ και  δφο τρίτουσ των θμιτελικϊν.  
4.12 Θ ςχάρα εκκίνθςθσ του τελικοφ κα κακορίηεται ςφμφωνα με το παράτθμα 4.11. Ο τελικόσ κα είναι 
διάρκειασ 6 γφρων με μια υποχρεωτικι  διζλευςθ από το “jokelap”. ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ αυτοφ, ο οδθγόσ 
κα δζχεται ποινι αποκλειςμοφ(DSQ) και παράλλθλα μθδενιςμό από τον αγϊνα. 
4.13 Θ τελικι βακμολογία του αγϊνα κα ορίηεται από τθν κατάταξθ του τελικοφ για τισ κζςεισ ζνα ζωσ ζξι 
και για τισ κζςεισ επτά ζωσ δζκα βάςει τθσ κατάταξθσ των προκριματικϊν. Οι βακμοί που αντιςτοιχοφν είναι: 
 

Πρϊτοσ   25β.-     Δεφτεροσ  18β.-     Σρίτοσ   15β.  -    Σζταρτοσ   12β.-    Πζμπτοσ  10β. 
Ζκτοσ  8β. -     Ζβδομοσ  6β.-     Όγδοοσ  4β.-     Ζνατοσ 2β.-     Δζκατοσ 1β. 
 

ε περίπτωςθ αποκλειςμοφ (DSQ) κάποιου ι κάποιων οδθγϊν κατά τθ διάρκεια του τελικοφαυτομάτωσ θ 
βακμολογοφμενθ δεκάδα κα αναπροςαρμόηεται. 
4.14 ε περίπτωςθ διακοπισ του αγώνα βακμοί για το πρωτάκλθμα κα απονζμονται ωσ ακολοφκωσ: α) 
Αν δεν ζχουν ολοκλθρωκεί και τα 4 Q ∆ΕΝ απονζμονται βακμοί, β) αν ζχουν ολοκλθρωκεί και τα 4 
Q απονζμονται μιςοί (0.5) βακμοί με βάςθ τθν βακμολογία όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο 3.12, γ) Αν 
ζχουν ολοκλθρωκεί και οι θμιτελικοί απονζμονται ολόκλθροι βακμοί με βάςθ τθν κατάταξθ όπωσ 
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αυτι ορίηεται ςτα 4.11 και 4.13. 
4.15 ε περίπτωςθ που υπάρχει ικανόσ αρικμόσ αγωνιηομζνων (περιςςότεροι από 4) και χρονικό περικϊριο, 
δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ αγωνοδίκεσ να επιτρζψουν τθν διεξαγωγι φιλικοφ αγϊνα μεταξφ των 
αποκλειςκζντων από τουσ θμιτελικοφσ. Ο αγϊνασ κα είναι φιλικοφ χαρακτιρα, κα διζπεται όμωσ από όλουσ 
τουσ κανόνεσ διεξαγωγισ του κανονιςμοφ αυτοφ.  
 

ΑΡΘΡΟ  5  –  ΕΠΑΘΛΑ  
τουσ  3  πρϊτουσ κλάςθσ ζωσ 600cc απονζμονται κφπελλα. 

 τουσ  3 πρϊτουσ κλάςθσ από  601cc  ζωσ 750cc απονζμονται κφπελλα. 
 τουσ 3 πρϊτουσ κλάςθσ OPEN απονζμονται κφπελλα. 
 τουσ 3 πρϊτουσ τθσ κλάςθσ Juniorαπονζμονται κφπελλα. 
 τουσ 3 πρϊτουσ τθσ κατθγορίασ Ιδιωτϊν απονζμονται κφπελλα. 
 τθν νικιτρια ομάδα απονζμεται κφπελλο. 
 τουσ 3πρϊτουσ των παραπάνω κατθγοριϊν απονζμονται κφπελλα εφόςον ςτον αγϊνα εκκινιςουν 

τουλάχιςτον 5 Kartcross. 
Αν εκκινιςουν 4 απονζμονται κφπελλα ςτουσ 2 πρϊτουσ και αν εκκινιςουν 3  απονζμεται κφπελλο ςτον πρϊτο. 
 

 ΑΡΘΡΟ  6 – AΠONOMH 

H απονομι των Επάκλων κα γίνει ςτισ 17/11/2019και ϊρα 16.00 ςτο χϊρο του Markopoulo Park. 
Ο οδθγόσ και θ ομάδα που κατατάςςεται και βραβεφεται, είναι υποχρεωτικό να παρευρίςκεται ςτθν τελετι 
απονομισ του εκάςτοτε αγϊνα. ε περίπτωςθ απουςίασ του από τθν τελετι απονομισ -εκτόσ από τθν 
περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ- οι Αγωνοδίκεσ κα επιβάλουν χρθματικι ποινι 200 ευρϊ. 

 


