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Αρ. Δγκρισης ΔΠΑ: 034/20.03.2019 

 
 

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
H Γξακκαηεία ηνπ Aγψλα ζα ιεηηνπξγεί: 

Α) Μέρξη ηελ Παξαζθεπή 26/04/2019 ζηα γξαθεία ηεο ΑΛΔΕ πξψελ Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα 

Γατηαλίνπ ζην Γατηάλη Ζακύνθου. 
,  ηει. 6948502436 & Fax 26950-43637, e-mail alez@hotmail.gr, zontosa@gmail.com 

http://www.pistalithakias.gr,  

B) Σν άββαην 20/04/2019 ψξα 08.00 έσο 10.00 ζην ρψξν  ηνπ αξρηθνχ ηερληθνχ  ειέγρνπ θαη απφ ηελ 

έλαξμε  ησλ δνθηκψλ θαη ηελ Κπξηαθή 21/04/2019 ψξα 08.00 έσο ην ηέινο ηνπ αγψλα, ζην ρψξν ηεο 

αθεηεξίαο.  

 

Oη αγωληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα 

παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 

 

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 

Ο  επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηνλ εθάζηνηε ρψξν ηεο γξακκαηείαο.  

 

ΓΡΑΦΔΗΟ TYΠOY 

Σν Γξαθείν ηχπνπ ζα ιεηηνπξγεί:  

Α) Μέρξη ηελ Παξαζθεπή 26/04/2019 ζηα γξαθεία ηεο ΑΛΔΕ πξψελ Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα 

Γατηαλίνπ ζην Γατηάλι Ζακύνθου. 
 ,   ηει. 6948502436 & Fax 26950-43637, e-mail alez@hotmail.gr, zontosa@gmail.com 

http://www.pistalithakias.gr,  

B) Σν άββαην 04/05/2019 ψξα 08.00 έσο 10.00 ζην ρψξν  ηνπ αξρηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη απφ ηελ 

έλαξμε  ησλ δνθηκψλ θαη ηελ Κπξηαθή 05/05/2019 ψξα 08.00  έσο ην ηέινο ηνπ αγψλα, ζην ρψξν ηεο 

αθεηεξίαο. 

 Ζκεξνκελία Ώξα Σόπνο 

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 15/04   

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 26/04 24:00  

Γηαλνκή  εληύπωλ θαη αξηζκώλ ζπκκεηνρήο άββαην 04/05 08:00-10:00 Υώξνο Γηνηθεηηθνύ ειέγρνπ 

Γηνηθεηηθόο & Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο άββαην 04/05 08:00-10:00 Υώξνο θνληά ζηα Pits 

1ε πλεδξίαζε Αγωλνδηθώλ άββαην 04/05 10:30 Γξακκαηεία 

Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύληωλ άββαην 04/05 10:45 
Πίλαθαο Αλαθνηλώζεωλ, 

Γξακκαηεία 

Κιείζηκν δξόκνπ άββαην 04/05 10:30  

Τπνρξεωηηθή ελεκέξωζε αγωληδνκέλωλ άββαην 04/05 10:45 Γξακκαηεία 

Υξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο άββαην 04/05 11:30  

Κιείζηκν δξόκνπ Κπξηαθή 05/05 10:00  

Δθθίλεζε αγώλα Κπξηαθή 05/05 11:00  

Tειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο Κπξηαθή 05/05 
Μεηά ην ηέινο 

ηνπ αγώλα 
Υώξνο Parc Ferme 

Γεκνζίεπζε απνηειεζκάηωλ Κπξηαθή 05/05 
Μεηά ην ηέινο 
ηνπ Β’ θέινπο 

Πίλαθαο Αλαθνηλώζεωλ 
Γξακκαηεία 

Απνλνκή Δπάζιωλ Κπξηαθή 05/05 
1:30 ώξα κεηά 
ην ηέινο ηνπ 

αγώλα 

Αίζνπζα Ξελνδνρείνπ Zante 
Village ζηνλ Αιπθαλά 

Εαθύλζνπ 

mailto:alez@hotmail.gr
mailto:zontosa@gmail.com
http://www.pistalithakias.gr/
mailto:alez@hotmail.gr
http://www.pistalithakias.gr/
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APΘPO 1 – OPΓANΩH 

 

1.1  ΚΑΘOPIMO 
Ζ Απηνθηλεηηζηηθή Λέζρε Εαθχλζνπ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΟΜΑΔ - ΔΠΑ, νξγαλψλεη ηνλ αγψλα 6

Ζ
 

ΑΝΑΒΑΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ “ΓΗΟΝΤΖ ΚΟΡΩΝΗΟ” 2019, ν νπνίνο πξνζκεηξάηε ζην Κχπειν 

ΑΝΑΒΑΔΩΝ Ννηίνπ Διιάδνο θαη ζα δηεμαρζεί ην άββαην 04/05/2019 θαη ηελ Κπξηαθή 05/05/2019 ζε 

ηκήκα ηεο επαξρηαθήο νδνχ απφ Καηαζηάξη πξνο Βνιίκεο ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ. 

 

O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

α. Tνπ Eζληθνχ Aζιεηηθνχ Kαλνληζκνχ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

β. Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο 

γ. Tνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 

δ. Tνπ πκπιεξσκαηηθνχ Kαλνληζκνχ ηνπ Οξγαλσηή (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 

 

1.2  OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 
Πξφεδξνο ΚΑΛΟΦΩΝΟ Πάξηο 

Mέιε ΕΩΝΣΟ Απφζηνινο 

 ΠΑΠΑΓΑΣΟ Ρέλνο 

 

1.3 TEΛEXH TOY AΓΩNA 
 

Πξφεδξνο Aγσλνδηθψλ & 

Παξαηεξεηήο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ΠΑΝΣΕΛΗ Ανδρέας 

2
νο

 Αγσλνδίθεο ΠΑΝΣΕΛΗ Πούλια 

3
νο 

Aγσλνδίθεο       

Αιπηάξρεο    ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ Φίλιππος 

 

Bνεζφο Αιπηάξρε ΘΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΘΔΗ 

 

Γξακκαηέαο ηνπ Αγψλα  ΜΔΡΗΑΝΟΤ Φωηεηλή 

 

Δπηθεθαιήο Σερληθφο Έθνξνο ΜΘΥΑΛΟΠΟΤΛΟ Ηλίας 

 

Tερληθνί Έθνξνη  ΘΑ ΑΝΑΚΟΘΝΩΘΕΘ 

 

Τπεχζπλνο Γηαηξφο   ΘΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΘΔΗ 

 

Έθνξνο Απνηειεζκάησλ    ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Αιέμαλδξνο 

 

Έθνξνο Υξνλνκέηξεζεο           SPORTSTIMING 

 

Τπεχζπλνο Γξαθείνπ Σχπνπ   ΕΩΝΣΟ Απόζηνινο 

 

 

 

APΘPO 2   ΓENIKA 

O αγψλαο  πεξηιακβάλεηαη ζην Κχπειν αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο. 
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APΘPO 3  ΠEPIΓPAΦH 
Ζ δηαδξνκή ηεο Αλάβαζεο απφ ηελ έμνδν ηνπ νηθηζκνχ ΥΑΡΣΑΣΑ ηνπ Γ.Γ. Καηαζηαξίνπ Εαθχλζνπ θαη 

ηειεηψλεη 2,5 ρικ κεηά. Θα δηεμαρζεί ζε δχν ζθέιε κήθνπο 2,5 ρικ ην θαζέλα. Οη αγσληδφκελνη ζα αλέβνπλ 

δχν θνξέο θαη γηα ηελ θαηάηαμε ζα ιακβάλνληαη ππφςε ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ ησλ δχν ζθειψλ ηεο. 

 

. APΘPO 4    - AYTOKINHTA ΓEKTA 

4.1 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ αξρηθνχ ηερληθνχ 

ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓAK. 

4.2 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ Δ, ζχκθσλα κε ηoπο αληίζηνηρνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο.  

4.3 Απηνθίλεηα oπνηαζδήπνηε νκάδαο πνπ έρεη πξνηαζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΠΑ, (π.ρ. Δληαίν θιπ). 

4.4 Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο FORMULA SALOON (ζηελ νκάδα απηή πξνζκεηξνχλ θαη ηα απηνθίλεηα 

Drift). 

4.5   Ηζηνξηθά Απηνθίλεηα, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Κ  

Tα απηνθίλεηα ησλ παξαθάησ νκάδσλ Ν, A, Δ θαη Ηζηνξηθά, ζα ρσξηζζνχλ ζε θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ 

θπβηζκφ ηνπο. 

 

 

4.6  Κιάζεηο (ΑΓΩΝΕ ΚΤΠΕΛΛΩΝ–ΤΣΗΜΑ ΠΟΛΤΝΘΚΟΤ) 
 

4.6.1 Σα απηνθίλεηα ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θιάζεηο: 

 N, Α, Δ: έσο 1400cc 

 N, Α, Δ: πάλσ απφ 1400 έσο 1600cc 

 N, Α, Δ: πάλσ απφ 1600 έσο  2000cc 

 N, Α, Δ: πάλσ απφ 2000cc 

 

4.6.2 Σα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο FORMULA SALOON ππνδηαηξνχληαη ζε 2 θιάζεηο: 

Κιάζε FSA  

                 Κιάζε FST 

  

4.6.3   Σα  απηνθίλεηα ησλ Ηζηνξηθψλ ππνδηαηξνχληαη ζε 4 θαηεγνξίεο (Καη.1, 2, 3, θαη 4) θαη ζε 5 

θιάζεηο 

 

APΘPO 5 - ΓIKAIOYMENOI YMMETOXH 
5.1 Γίλεηαη δεθηφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή 

αγσληδνκέλνπ. 

5.2 Aλ ζαλ δηαγσληδφκελνο αλαθέξεηαη λνκηθφ πξφζσπν ή εθφζνλ απηφο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ 

θάζε ππνρξέσζή ηνπ βαξχλεη απφιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγφ πνπ έρεη δεισζεί ζηε 

δήισζε ζπκκεηνρήο. 

5.3  ηνπο ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ έλαο αγσληδφκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε δηαθνξεηηθφ 

απηνθίλεην ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θιάζεηο.  

5.4  Aλ ν δηαγσληδφκελνο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα δειψζεη κέρξη δχν νδεγνχο αλά 

απηνθίλεην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηνλ αξρηθφ ηερληθφ έιεγρν ζα δειψζεη απηφλ πνπ ηειηθά ζα 

ζπκκεηάζρεη. 

5.5 Δάλ έλαο αγσληδφκελνο ζπκκεηέρεη ζε θάπνην απφ ηα πξνθεξπρζέληα απφ ηελ ΔΠΑ έπαζια εηαηξηψλ 

ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ίδηα αλάβαζε θαη ζε άιιε θαηεγνξία. 

5.6 Σν ληνπκπιάξηζκα απηνθηλήηνπ απαγνξεχεηαη.  

5.7 Έλαο αγσληδφκελνο πνπ ζην πξψην ζθέινο ηνπ αγψλα δελ ηεξκάηηζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη 

ζην δεχηεξν ζθέινο, εθφζνλ ην απηνθίλεην ειεγρζεί απφ ηνλ ηερληθφ έθνξν θαη βξεζεί αζθαιέο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδφκελνο ηξέρεη εθηφο ζπλαγσληζκνχ θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα. 

  APΘPO 6 - ΓHΛΩH YMMETOXH - EΓΓPAΦE 
6.1 Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηελ Aλάβαζε πξέπεη λα δειψζεη ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγψλσλ (ΓΓΑ) (Δγθχθιηνο 6 θαη επφκελεο). 

H δήιωζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή ηεο πξνεγνύκελεο από ηνλ αγώλα 

εβδνκάδαο. 

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


6
η
 AΝΑΒΑΖ ΕΑΚΥΝΘΟΥ 2019 

5 

 

 

Γηα ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ εγγξαθψλ ν Oξγαλσηήο πξέπεη απαξαίηεηα λα αθνινπζεί 

ηελ εγθχθιην 6 ηεο ΔΠΑ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ απηνθηλήησλ ζηα pits ζα γίλεη θαηά θαηεγνξία, κε πξψηε ηελ θαηεγνξία πνπ ζα 

μεθηλάεη πξψηε. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε νκάδα service ε νπνία ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξα απφ έλα 

απηνθίλεηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρψξν ηεο θαηεγνξίαο πνπ μεθηλάεη πξψηε. 

Κάζε αγσληδφκελνο πνπ επηζπκεί λα έρεη θνηλφ service κε άιινλ αγσληδφκελν, ππνρξενχηαη λα ην 

δειψλεη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 

6.2 H Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κε δερζεί πεξηζζφηεξεο απφ120 ζπκκεηνρέο.  

 

 

APΘPO 7 - ΠAPABOΛO YMMETOXH - AΦAΛIH 
7.1 Καηαβάιιεηαη ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ωκαηείνπ ηεο ΑΛΔΕ, Eurobank Αξηζκφο   

λογαξηαζκνχ: 0026.0680.71.0200159967 ΗΒΑΝ:GR 730260680000710200159967 ην πνζόλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ (εκηός ηοσ παραβόλοσ μέζω ΔΔΑ) πνπ είλαη 130 € γηα ηα 

απηνθίλεηα έωο 1600cc θαη 150 € γηα ηα απηνθίλεηα πάλω από 1600cc. 

 

Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΖΡΑ νη πηλαθίδεο “ΓΟΚ” θαη “Μ”. 

7.2 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ αγσληδφκελνπ πνπ θαιχπηεη αζηηθή 

επζχλε πξνο ηξίηνπο.  

        H αζθάιηζε απηή ηζρχεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξφγξακκα θαη 

ηνπ αγψλα (απφ ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζήο ηνπ) θαη παχεη λα ηζρχεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά απφ ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγψλα ή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ απηφλ. 

7.3 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α.  Eάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή  

β.  Eάλ ν αγψλαο καηαησζεί ή αλαβιεζεί 

 

 

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγω 

ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν 

 

APΘPO 8 - EIPA EKKINHH 

H ζεηξά εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ ζα θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 

 

ΑΓΩΝΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΕ ΚΤΠΕΛΛΩΝ (ΤΣΗΜΑ 

ΠΟΛΤΝΘΚΟΤ) 

Οκάδα Ν (Ν1, Ν2, Ν3, Ν4)   

Οκάδα Α (Α5, Α6, Α7, Α8)  

      Οκάδα Δ (Δ9, Δ10, Δ11, Δ12)  

Οκάδα FORMULA SALOON  

Καηεγνξία Ηζηνξηθψλ 

Απηνθίλεηα Drift (πξνζκεηξνχλ ζηελ Οκάδα FS)  

Κιάζε έσο 1400cc (Ν – Α – Δ) 

Κιάζε 1400 - 1600cc (Ν – Α – Δ) 

Κιάζε 1601 - 2000cc (Ν – Α – Δ)  

Κιάζε πάλσ απφ 2000cc (Ν – Α – Δ)  

Κιάζε FORMULA SALOON (FSA – FSA2L),  

Κιάζε FORMULA SALOON (FST - FST2) 

 

APΘPO 9 - METPA AΦAΛEIA / KYKΛOΦOPIA 

Όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Γ.Κ. Αλαβάζεσλ 2019 

O αγσληδφκελνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη ησλ επηζήκσλ δνθηκψλ νθείιεη λα θέξεη πάλσ  ζην 

απηνθίλεηφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ πίζσ πηλαθίδα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (Τπνπξγείνπ, ή 

αγσληζηηθέο ή Ηζηνξηθέο). 

Απαγνξεύεηαη όηαλ ηα αγωληζηηθά απηνθίλεηα επηζηξέθνπλ από ην parc fermé ηνπ ηεξκαηηζκνύ πξνο 

ηα pits, (αγώλαο θαη δνθηκέο)  λα επηβαίλνπλ άιια άηνκα εθηόο από ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγώλα 

νδεγό επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα 

 

APΘPO 10 - ΑΡΥΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & ΓOKIME 

 

10.1 Ο Αξρηθφο Σερληθφο Έιεγρνο ζα γίλεη ην άββαην 04/05/2019 θαη ψξεο 08:00-10:00 ζηνλ ρψξν ησλ 

pits 
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10.2 AΠAΓOPEYETAI θάζε δνθηκή ή αλαγλψξηζε ζηηο δηαδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε 

Aλαβάζεσλ νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα κε απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη Roll bar, Roll cage, 

θαζίζκαηα κπάθεη, αγσληζηηθή εμάηκηζε, δψλεο 4 ή 6 ζεκείσλ ή αγσληζηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε. 

10.3 Aλαγλσξίζεηο κε νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην ζε ξπζκνχο αγψλα απαγνξεύνληαη. 

10.4 Οη αλαγλσξίζεηο ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή επηηξέπνληαη κέρξη 1 ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

δνθηκψλ θαη ηνπ αγψλα. Οη αγσληδφκελνη νθείινπλ λα έρνπλ επηζηξέςεη ζηα pits κέρξη ηελ ψξα πνπ 

θιείλεη ν δξφκνο απφ ηελ αθεηεξία. 

10.5 O νδεγφο πνπ ζα παξαβεί ηα παξαπάλσ ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα. 

10.6 Oη νξγαλσηέο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ. 

10.7 ηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγψλα ζα γίλνπλ ηελ πξνεγνχκελε ημέρα άββαηο 04/05 

και ώρα 11:30 οι Δοκιμές.  

10.8 Θα γίλνληαη ηξεηο (3) Υξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

10.9 Oη Γνθηκέο ζα γίλνπλ θαηά ην δπλαηφλ θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε απηέο ηνπ αγψλα.  

10.10 Οη εθθηλήζεηο θαη ζηα 3 ζθέιε ζα γίλνληαη ζύκθωλα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. 

10.11 Σα απνηειέζκαηα θαη απφ ηηο 3 Υξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο ζα αλαθνηλψλνληαη άκεζα ζηνπο 

αγσληδφκελνπο.  

10.12 Oδεγόο πνπ δελ ζα ιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο Γνθηκέο απνθιείεηαη από ηνλ Αγώλα.  

10.13 Eάλ έλαο Αγσληδφκελνο γηα πνιχ ζνβαξφ ιφγν, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί, δελ κπφξεζε λα θάλεη 

Υξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο ή εθθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηε δνθηκή, ηφηε, κε απφθαζε ησλ 

Αγσλνδηθψλ, ζα εμεηαζζεί αλ ζα εθθηλήζεη ηνλ Αγψλα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππνβάιεη ζρεηηθφ 

γξαπηφ αίηεκα πξηλ απφ ηελ 2
ε
 πλεδξίαζε ησλ Αγσλνδηθψλ κεηά ην ηέινο ησλ Υξνλνκεηξεκέλσλ 

Γνθηκψλ. 

10.14 Mφλν ιφγσ αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ απφθαζε ησλ Aγσλνδηθψλ θαη εηζήγεζε ηνπ Tερληθνχ 

Eθφξνπ, επηηξέπεηαη ζηνλ νδεγφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δνθηκέο άιιν απηνθίλεην απφ απηφ πνπ έρεη 

δειψζεη εγγξάθσο ζηελ Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή. ην απηνθίλεην απηφ, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηα 

αλάινγα κέηξα αζθαιείαο θαη πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζηηο δνθηκέο, ζα δνζεί 

ηδηαίηεξνο αξηζκφο ζπκκεηνρήο θαη ν ρξφλνο ηνπ δελ ζα αλαθνηλσζεί. 

ηηο Γνθηκέο ηζρχνπλ φια φζα ηζρχνπλ θαη ζηνλ Αγψλα. 

 

 

ΓOKIME – AΓΩNA 

 

 

APΘPO 11 - AΓΩNA 

11.1 Γελ επηηξέπεηαη ε δηνξγάλωζε WARM UP αλεμάξηεηα αλ έρνπλ αιιάμεη ή όρη νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο από ηηο δνθηκέο ηνπ αββάηνπ.  

Aπαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα πξνζέξκαλζε ζηνλ ρψξν ησλ PITS. Σν φξην ηαρχηεηαο εληφο 

ησλ pits θαζνξίδεηαη ζηα 30 ρικ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηαρχηεηαο ζα γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

θξηηή. 

  Παξάβαζε ηωλ αλωηέξω ζα επηθέξεη πνηλή 10΄΄ γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη εθηόο αγώλα ζηελ 

δεύηεξε.  

11.2 H εθθίλεζε ηνπ πξψηνπ απηνθηλήηνπ ζα δνζεί ηελ Κπξηαθή 05/05/2019, ώξα 11.30 κεηά ηελ έμνδν 

ηνπ νηθηζκνύ Υαξηάηα ηνπ Γ.Γ. Καηαζηαξίνπ Εαθύλζνπ 

 Ο ρξφλνο κεηαμχ ησλ εθθηλήζεσλ ησλ  απηνθηλήησλ, δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 30΄΄. 

11.3 ηε γξακκή εθθίλεζεο ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη αθίλεηα κε αλακκέλε ηε κεραλή θαη λα 

επηβαίλεη ζε απηά κφλνλ ν νδεγφο. H εθθίλεζε ζα δνζεί κε ηε ζεκαία ηνπ Αθέηε. 

11.4 Tν απηνθίλεην ζεσξείηαη φηη μεθίλεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ην ζχζηεκα 

ρξνλνκέηξεζεο απφ ην απηνθίλεην. 

11.5 H ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε αθξίβεηα εθαηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κε κεραληθά ή ειεθηξνληθά 

ρξνλφκεηξα πνπ ελεξγνπνηνχληαη είηε κε απηφκαηεο ζπζθεπέο είηε ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ρξνλνκέηξε. 

Ζ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε θσηνθχηηαξνπ θαη ζα παξέρεηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία ελδηάκεζε κέηξεζε (split). 
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11.6 Γελ δίλεηαη δεχηεξε εθθίλεζε παξά κφλν εθφζνλ νη Αγσλνδίθεο θξίλνπλ φηη ηνχην είλαη αλαγθαίν 

(άξζξν 11.9.2) 

11.7 ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην, ελψ βξίζθεηαη ζηε γξακκή αθεηεξίαο θαη κεηά ηελ πηψζε ηεο 

ζεκαίαο εθθίλεζεο θαη πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ρξνλνκέηξεζεο, δελ μεθηλήζεη ιφγσ 

βιάβεο, ν αγσληδφκελνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δχν (2) ιεπηά γηα λα πξνζπαζήζεη λα ηελ επηζθεπάζεη. 

Aλ ζην δηάζηεκα απηφ ην απηνθίλεην δελ επηζθεπαζζεί ηφηε ζα απνρσξήζεη απφ ηε γξακκή 

εθθίλεζεο θαη ζα δνζεί εθθίλεζε ζηα επφκελα απηνθίλεηα, ην δε απηνθίλεην πνπ παξνπζίαζε ηε 

βιάβε έρεη δηθαίσκα λα εκθαληζηεί γηα εθθίλεζε ην αξγφηεξν δέθα (10) ιεπηά κεηά ηελ αξρηθά 

πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθθίλεζήο ηνπ. Mεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 10ιέπηνπ απνθιείεηαη. 

11.8 Δάλ έλαο αγσληδφκελνο θιεζεί θαη δελ παξνπζηαζζεί ζηνλ ρψξν ηεο αθεηεξίαο ζηε ζεηξά ηνπ κπνξεί 

λα μεθηλήζεη θαζπζηεξεκέλα, εθφζνλ παξνπζηαζζεί ζηελ εθθίλεζε ην αξγφηεξν εληφο 3ιέπηνπ απφ 

ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθθίλεζήο ηνπ θαη αηηηνινγήζεη ζηνπο Αγσλνδίθεο ηνπο ιφγνπο 

ηεο θαζπζηέξεζήο ηνπ, δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη. 

11.9 Απαγνξεχεηαη απζηεξά, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ην πξνζπέξαζκα απφ ηελ έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ απφ 

ηα Pits κέρξη θαη ην Park Ferme. Αλαιπηηθά ην πξνζπέξαζκα απαγνξεχεηαη: 

11.9.1 Από ηα Pits κέρξη ηελ εθθίλεζε, εθηφο αλ ην πξνπνξεπφκελν απηνθίλεην έρεη 

αθηλεηνπνηεζεί θαη δελ εκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε ησλ επφκελσλ απηνθηλήησλ. 

11.9.2 Από ηελ εθθίλεζε έωο ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο Αλάβαζεο. Αλ έλαο νδεγφο πξνιάβεη ην 

πξνπνξεπφκελν φρεκα, αζρέησο ηνπ ιφγνπ πνπ απηφ θηλείηαη αξγά (επίδνζε, κεραληθή βιάβε 

ή άιιν), κέλεη πίζσ ηνπ ζε απφζηαζε αζθαιείαο.  

ηνλ ηεξκαηηζκφ αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ Parc Ferme ην «Κ» απφ ην νπνίν είρε νπηηθή 

επαθή κε ην πξνπνξεπφκελν φρεκα. Ο Αιπηάξρεο εθφζνλ ελεκεξσζεί απφ ηνλ αξκφδην θξηηή 

ηνπ «Κ» θαη εθφζνλ ηζρχνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ζα δεηήζεη απφ ηνλ αγσληδφκελν λα 

επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία γηα λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ Αιπηάξρε ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Αγσλνδίθεο ηνπ αγψλα, λα απνθαζίζεη ην 

πφηε ζα δνζεί ζην ελ ιφγσ αγσληζηηθφ ε λέα εθθίλεζε, φρη φκσο κεηά ην ηέινο ηεο νκάδαο 

ζηελ νπνία αλήθεη. 

11.9.3 ηνλ ρώξν ηνπ Parc Ferme, εθηφο αλ ην πξνπνξεπφκελν απηνθίλεην έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαη 

δελ εκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε ησλ επφκελσλ αγσληζηηθψλ, πάληα θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

ππεχζπλνπ ηνπ Parc Ferme. 

11.10 ηελ πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο θαη εθφζνλ ην αγσληζηηθφ δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη πξνο θάπνην 

ελδηάκεζν πξνβιεπφκελν ρψξν ή πξνο ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη πξνθεηκέλνπ λα ειεπζεξσζεί ε δηαδξνκή, 

ην απηνθίλεην ζα επηζηξέςεη πξνο ηελ αθεηεξία ΜΟΝΟΝ κεηά από εληνιή ηνπ Αιπηάξρε. 

11.11 ηελ επηζηξνθή απφ ην Parc Ferme κέρξη ηα Pits, ζε φια ηα ζθέιε ησλ δνθηκψλ θαη ηνπ αγψλα, ηα 

αγσληζηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κία ισξίδα ηνπ δξφκνπ θαη λα αθήλνπλ ηελ άιιε ειεχζεξε γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο ή ηελ δηέιεπζε ησλ ζεαηψλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ αγψλα. 

Ζ κε ζπκκόξθωζε ζηα παξαπάλω ζα αλαθέξεηαη ζηνπο Αγωλνδίθεο πνπ κπνξεί  λα επηβάινπλ 

πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. 

11.12 Όηαλ ζηελ Αλάβαζε ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ 60 απηνθίλεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1
νπ

 ζθέινπο ηνπ 

αγψλα, θαη    αθνχ έρνπλ αγσληζζεί  πεξίπνπ ην 50% ησλ αγσληδνκέλσλ, θαη πάλησο λα έρεη 

ζπκπιεξσζεί ε Οκάδα, ζα ζηακαηά ε δηαδηθαζία ηνπ αγψλα θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ηεξκάηηζαλ ζην 1
ν
 

ζθέινο ζα επηζηξέθνπλ ζηνλ ρψξν ησλ pits ζπλνδεία απηνθηλήηνπ ηεο νξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

εηνηκαζζνχλ γηα ην 2
ν
 ζθέινο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ησλ απηνθηλήησλ, ν 

αγψλαο ζα ζπλερηζζεί κε ηα ππφινηπα απηνθίλεηα. 

11.13 Ο Αιπηάξρεο ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ (π.ρ. ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ή 

θαζπζηεξήζεηο απφ βιάβεο / εμφδνπο θιπ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα) ηε 

δηαδηθαζία εθθηλήζεσλ ρσξίο δηαθνπή, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Αγσλνδίθεο θαη εθφζνλ ελεκεξσζνχλ 

αλάινγα νη αγσληδφκελνη.  

 

 

APΘPO 12 - ΣΔΛΗΚΟ TEXNIKO EΛEΓXO 
ηνλ ηεξκαηηζκφ ζα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη 

ελδηάκεζνο ηερληθφο έιεγρνο ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηνπ αγψλα, (βιέπε εγθχθιην  10/2019 

“Γηαδηθαζίεο Σερληθψλ Διέγρσλ”) 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο, ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηο ζσνεργείο ηοσ Λάηηα Γεώργιοσ ζηις Αλσκές 

Δ.Δ Καηαζηαρίοσ Ζακύνθοσ. 
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APΘPO 13 - ENTAEI – EΦEEI 

13.1 Σν παξάβνιν έλζηαζεο ηζνχηαη κε ην ηζφπνζν ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη εθφζνλ 

ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

13.2 Σν παξάβνιν ηερληθψλ εξγαζηψλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί απφ ηνπο Αγσλνδίθεο ζχκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην 10/2019 “Γηαδηθαζίεο Σερληθψλ Διέγρσλ” ηεο ΔΠΑ. 

13.3 Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζχκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 15.3). Tν παξάβνιν ηεο 

έθεζεο νξίδεηαη ζηα 1000 επξψ εληφο 96 σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εθεζηβάιισλ θνηλνπνίεζε 

ζηνπο Αγσλνδίθεο ηελ πξφζεζή ηνπ λα αζθήζεη έθεζε. Διιείςεη απηνχ, ε Αγσληζηηθή Άδεηα ηνπ 

εθεζηβάιινληνο ζα αλαζηαιεί απηφκαηα έσο φηνπ γίλεη ε πιεξσκή. 

Αλ ε έθεζε απνξξηθζεί ή εάλ απνζπξζεί αθνχ αζθήζεθε, θαλέλα κέξνο ηνπ παξαβφινπ δελ ζα 

επηζηξαθεί. 

 

APΘPO 14 - KATATAΞH / ANAKOINΩH AΠOTEΛEMATΩN 

14.1 Σν απνηέιεζκα δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ ησλ δχν ζθειψλ. Γηα λα ζεσξεζεί φηη ηεξκάηηζε 

έλαο δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσηηθφο ν ηεξκαηηζκφο θαη ζηα δχν ζθέιε. 

  ηελ πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη νδεγνί ηζνβαζκίζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγψλα ηφηε ε ηζνβαζκία 

ιχλεηαη ππέξ ηνπ αγσληδφκελνπ πνπ ζην πξψην ζθέινο έθαλε θαιχηεξν ρξφλν. Δάλ ε ηζνβαζκία δελ 

ιπζεί ηφηε νη ηζνβαζκνχληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επφκελνο παίξλεη ηε 

κεζεπφκελε. 

14.2 Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ θάζε ζθέινπο ζα εθδνζνχλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε νκάδα  

14.3 Ζ Αλαθνίλσζε ησλ Πξνζσξηλψλ Απνηειεζκάησλ ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο ζα γίλεη ζηην 

γραμμαηεία 15’ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ ζην ηέινο ηνπ 

δεχηεξνπ ζθέινπο.  

14.4 Σα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο (ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο), 

νξηζηηθνπνηνχληαη 30’ ιεπηά κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπο. 

14.5 ηηο αλαβάζεηο ΓEN επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη γεληθέο θαηαηάμεηο, αλεμαξηήησο νκάδαο, αιιά κφλν 

γεληθή θαηάηαμε γηα θάζε νκάδα θαη γηα θάζε νκάδα/θιάζε.  

 

APΘPO 15 - EΠAΘΛA  
Όπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Αλαβάζεσλ ηνπ 2019 

 

ΔΠΑΘΛΑ (ΑΓΩΝΕ ΚΤΠΕΛΛΩΝ–ΤΣΗΜΑ ΠΟΛΤΝΘΚΟΤ) 

 ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο έσο 1400θ.ε. (Ν – Α – Δ) απνλέκνληαη Κχπειια 

 ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο 1400 – 1600θ.ε. (Ν – Α – Δ) απνλέκνληαη Κχπειια 

 ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο 1600 – 2000θ.ε. (Ν – Α – Δ) απνλέκνληαη Κχπειια 

 ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο πάλσ απφ 2000θ.ε. (Ν – Α – Δ) απνλέκνληαη Κχπειια 

 ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο SALOON Αηκνζθαηξηθά (FSA - FSA2L) απνλέκνληαη Κχπειια 

 ηνπο 3 πξψηνπο θιάζεο SALOON Turbo (FST & FST2) απνλέκνληαη Κχπειια 

 Δθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ 5 ζπκκεηνρέο ζε θάπνηα απφ ηηο θιάζεηο Οκάδαο, απνλέκνληαη Κχπειια 

H Αλαθνίλσζε Νηθεηψλ θαη ε Απνλνκή Δπάζισλ κε βάζε ηε Γεληθή Καηάηαμε αλεμαξηήησο νκάδαο 

απαγνξεχεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ  16   - AΠONOMH 

H Aπνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 05/05/2019, 90 ιεπηά κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα, ζε 

αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ ZANTE VILLAGE ζηνλ Αιηθαλά Εαθύλζνπ. 

 

Οη νδεγνί πνπ θαηαηάζζνληαη θαη βξαβεχνληαη, είλαη ππνρξεσηηθφ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ ηειεηή 

απνλνκήο ηνπ εθάζηνηε αγψλα.  

ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ απφ ηελ ηειεηή απνλνκήο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, νη 

Αγσλνδίθεο ζα επηβάινπλ ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο 200€. 

 


