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Με κόκκινο οι αλλαγές του 2019 

ΠPOΓPAMMA 
 

 
 ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
H Γξακκαηεία ηνπ Aγώλα ζα ιεηηνπξγεί από 10 Ηνπληνπ 2019 κερξη ηελ Παξαζθεπε 28 Ηνπληνπ 2019 

από 17‟00 εσο 21‟00 ζηνλ Ππξγν Μαλσινπνπινπ  77 ηει.& θαμ 26210 25741  email‟  
artofspeed@hotmail.gr  θηλ.6947121714 θαη facebook ΑΜΑ Ζιεηαο .Σν αββαην 29 Ηνπληνπ 
2019 ζα βξηζθεηαη ζηελ είζνδν Κξεζηελσλ ζηνλ ρσξν «ΓΗΟΡΣΖ ΣΑΦΗΓΑ» από σξα 11‟30 

 Ζκεξνκελία Ώξα Σόπνο 

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 10  ΗΟΤΝΗΟΤ 2019  .Γ.Γ.Α 

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 21  ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 24‟00 .Γ.Γ.Α. 

Γηαλνκή βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book) 22 ΗΟΤΝΗΟΤ  2019 09΄00 

ΠΤΡΓΟ-
ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ 
77 

Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερόλησλ 25  ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 14‟00 

ΠΤΡΓΟ-
ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΤ 
77 

Λήμε Αλαγλσξίζεσλ   S.S.S ΓΡΤΛΛΟ 
 
 
 
Λήμε Αλαγλσξίζεσλ  S.S ΜΑΚΡΗΗΑ-ΚΑΛΤΒΑΚΗΑ 
 

29   ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 
 
 
 
29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 

14‟00 
 
  
 
16‟30 

 ΓΡΤΛΛΟ 
 
 
 
ΜΑΚΡΗΗΑ-
ΚΑΛΤΒΑΚΗΑ 

Γηαλνκή εληύπσλ θαη αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 14‟30-16‟30 

    ΚΡΔΣΔΝΑ   
 

  „ΓΗΟΡΣΖ ΣΑΦΗΓΑ‟‟               
       

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο 29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 14‟30-16‟30 

    ΚΡΔΣΔΝΑ   
 

  „ΓΗΟΡΣΖ ΣΑΦΗΓΑ‟‟               
 

Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο θαη έιεγρνο/ζθξάγηζε 
ησλ turbo 

29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 14‟30-16‟30 

       ΚΡΔΣΔΝΑ   
 

  „ΓΗΟΡΣΖ ΣΑΦΗΓΑ‟‟               
 

1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 17‟00 

       ΚΡΔΣΔΝΑ   
 

  „ΓΗΟΡΣΖ ΣΑΦΗΓΑ‟‟               
 

Γεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ δεθηώλ λα 
εθθηλήζνπλ / σξάξηα εθθίλεζεο 

29 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 17‟30 

       ΚΡΔΣΔΝΑ   
 

  „ΓΗΟΡΣΖ ΣΑΦΗΓΑ‟‟               
 

Δθθίλεζε αγώλα         SSS  ΓΡΤΛΛΟ 
 
ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΔΚΚΗΝΖΖ 
FLEXI SERVICE & PARK FERME 
 
Δθθίλεζε αγώλα        SS  MAΚΡΗΗΑ-ΚΑΛΤΒΑΚIA 

29 ΗΟΤΝΗΟΤ 
 
29 ΗΟΤΝΗΟΤ 
29 ΗΟΤΝΗΟΤ 
 
30 ΗΟΤΝΗΟΤ 
 

18‟30 
 
21‟00 
 
 
10‟00 
 

 ΓΡΤΛΛΟ 
 
 ΚΡΔΣΔΝΑ  
 ΚΡΔΣΔΝΑ 
 
ΔΥ2 
 

Tεξκαηηζκόο 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 13‟00 ΔΥ 4Α 

Tειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 13‟30 PARK FERME 

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο θαηάηαμεο 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 14‟00 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

Απνλνκή Δπάζισλ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 14‟30 ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΚΡΗΗΩΝ 

mailto:artofspeed@hotmail.gr
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εσο 23‟00 θαη ηελ Κπξηαθε 30 Ηνπληνπ 2019  ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ Καιπβάθηα,από σξα 09‟00 
ζην Κνηλνηηθν γξαθεην Καιπβαθησλ. 

 
 

Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα 
παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ. 
  
 EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 
 Όπος και η Γπαμμαηεία. 

 
 ΓΡΑΦΔΙΟ TYΠOY 
Όπος και η Γπαμμαηεία 

 
 SERVICE PARK θαη PARC FERME 
Σο αββαηο 29/6/2019 θα ςπάπσει flexi service και park ferme , θα βπίζκονηαι δίπλα ζηο 
γήπεδο ποδοζθαίπος Κπεζηενων (ζηον σώπο εκδηλώζεων Γιοπηήρ ηαθίδαρ) 
Σην Κςπιακη 30/6/2019  ηο service park και park ferme θα βπίζκονηαι ζηην πλαηεία ηος 
Δ.Δ.Καλςβακια. 
 
 

OPΓANΩH 
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΗ 
O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  
α. Tνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
β. Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο 
γ. Tνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
δ. Tνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ 

Καλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή/θαη δηνξζώζεηο ζηνλ πκπιεξσκαηηθό Καλνληζκό ζα αλαθνηλσζνύλ 
κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ ζα εθδνζνύλ από ηνλ Οξγαλσηή ή ηνπο 
Αγσλνδίθεο ζε ραξηί θίηξηλνπ ρξώκαηνο. 

1.1 KAΘOPIMO 

 Ολνκαζία ηνπ αγώλα: 3
ν
 RALLY SPRINT ΑΛΦΔΗΟ 

 Oξγαλσηήο: Α..Μ.Α. Ν.ΖΛΔΗΑ 

 Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο:  29 & 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019 

          Σνπνο δηεμαγσγήο       29/6/2019 S.S.S ΓΡΤΛΛΟ (ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν  ηδησηηθό 

αγξνηηθό ρώξν) ζην Γ.Γ.ΓΡΤΛΛΟ ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ-ΚΡΔΣΔΝΩΝ ζεζε 

ΜΟΤΝΣΡΗΣΑ θαη ηελ 30/6/2019 ζηελ ρσκάηηλε αγξνηηθή νδν Μαθξηζηα-Καιπβαθηα ΓΖΜΟΤ 

ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ-ΚΡΔΣΔΝΩΝ. 

1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 

 Πξόεδξνο                 ΚΟΤΦΩΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 Mέιε                         ΝΙΚΟΛΟΤΛΙΑ ΜΙΥΑΗΛ 

                                                         ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ  

                             

 

1.3  TEΛEXH TOY AΓΩNA 

Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ &         ΣΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

 Παξαηεξεηήο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ  

2
νο

 Αγσλνδίθεο ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ 

3
νο 

Αγσλνδίθεο ΣΑΤΡΟ ΠΑΥΟ  
   

 Aιπηάξρεο  ΔΙΟΝΤΙΑ ΜΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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 Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα   Θ.Α. 

 Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο  ΝΙΚΟ ΚΟΣΡΩΝΑΡΟ 

 Tερληθνί Έθνξνη  Θ.Α. 

 Yπεύζπλνο ζρέζεσλ κε  

 αγσληδνκέλνπο  ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΞΕΝΟΦΩΝ 

  

 Δπηθεθαιήο αζθαιείαο            ΚΟΤΦΩΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 Yπεύζπλνο Tύπνπ    …………………… 

 Eπηθεθαιήο γηαηξόο  Θ.Α. 

 Τπεύζπλνο Service Park  ΜΑΚΡΖ  ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 Τπεύζπλνο Απνηειεζκάησλ INFOMEGA 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΞΕΝΟΦΩΝ 

 
Ο Τπεφθυνοσ χέςεων με τουσ αγωνιζόμενουσ θα είναι παρών ςτον Σεχνικό Ζλεγχο, ςτην Εκκίνηςη, 
ςτο Service Park και ςτον Tερματιςμό. 

 

ΓENIKOI OPOI 
APΘPO 2 - ΓENIKA 
2.1 Tίηλοι ηηρ ΕΠΑ για ηοςρ οποίοςρ πποζμεηπά ο αγώναρ 
  2

νο
 αγσλαο γηα ην  Κύπελλο Ράλλσ Σπρίντ Χώµατος 2019 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH 

3.1 πλνιηθό κήθνο ηνπ αγώλα              61,74 ρικ  

3.2 ύλνιν ρηιηνκέηξσλ Δ.Γ.                 36,44 ρικ  

3.3 Σύπνο νδνζηξώκαηνο ηεο Δ.Γ.        ρώκα (άζθαιην 1ρικ) 

3.4 Αξηζκόο ηκεκάησλ δηαδξνκήο         4 

3.5     ΚΔΛΗ ΑΓΩΝΑ                               2  

 

APΘPO 4 - ΓEKTA AYTOKINHTA  

4.1 Απηνθίλεηα Καηεγνξίαο C1, C2, C3, C4, C5, C6 θαη C7  

4.2 Απηνθίλεηα ησλ Καηεγνξηώλ Ηζηνξηθώλ (Παξάξηεκα Κ) 

4.3 Απηνθίλεηα Αληνρήο Δθηόο Γξόκνπ Οκάδσλ (Σ1, Σ2, Σ3,  TΕ1) 
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ΑΡΘΡΟ  5 - ΓHΛΩEI ΤΜΜΔΣΟΥΗ – EΓΓPAΦE 
5.1   (Γειψζεηο γηα αγσλεο rally sprint γίλνληαη κέζσ πζηήκαηνο Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο 
Αγψλσλ-ΓΓΑ.  
Βιέπε Δγθπθιίνπο 6 θαη επφκελεο)  
5.2 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ, λα αξλεζεί 

ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδόκελνπ/ζπκκεηέρνληα ή νδεγνύ γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο 
ιόγνπο άξλεζήο ηεο (ΔΑΚ Άξζξν 3.14). Ζ απόξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν εγγξάθσο ην αξγόηεξν εληόο ηεο πξώηεο εξγάζηκεο κέξαο κεηά ην θιείζηκν 
ησλ εγγξαθώλ. 

 
5.3 Αγώλαο πνπ έρεη ιηγόηεξεο από 20 ζπκκεηνρέο θαη αλήθεη ζε θάπνηνλ πξνθεξπγκέλν ζεζκό 

ηεο ΟΜΑΔ, ζα καηαηώλεηαη . 
 
ΑΡΘΡΟ  6 - ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH 
 

6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη κε ηελ Δγθύθιην 3 ηεο ΔΠΑ θαη είλαη 210 e 

Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ε δηαβάζκηζή ηνπο, αλάινγα κε ηελ ύπαξμε ή όρη 
πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο, θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εγθύθιην ηεο ΔΠΑ ζηα:  

                   Πιεξσµή µέζσ ∆∆Α πξνο ΟΜΑΔ          Πιεξσµή ζην σµαηείν 

                    70,00 επξώ                                             Με πξναηξεηηθή δηαθήµηζε 140, 

  70,00 επξώ                                             Υσξίο πξναηξεηηθή δηαθήµηζε 240,00 επξώ 

6.2 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ:  
6.2.1 ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. 
6.2.2 ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο. 
6.2.3 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγώλαο. 
6.2.4 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ 

απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν. 
 
 6.2.5   ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ     
έλαληη      ηξίησλ αζηηθή επζύλε απηνύ. 
 
6.3 H 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.  

 
6.4 Σα απηνθίλεηα ησλ service, ηα βνεζεηηθά θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

αλαγλσξίζεηο, 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. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 - ΓIAΦHMIEI 
7.1 Σνπνζέηεζε ηαηληψλ   

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιύ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξκπξίδ, 
εθόζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα ηνπ νδεγνύ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο ηαηλίαο 
θάξδνπο 15 cm ην πνιύ ζην πίζσ παξκπξίδ. 
 

7.2 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε εκηδηαθαλνύο δηαθήκηζεο ζην πίζσ παξκπξίδ (one way vision). 
 

7.3 Τπνρξεσηηθή δηαθήκηζε  
Oη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ Pάιιπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ησλ 
νξγαλσηώλ.  

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_03_Paravola_prostima_2018.pdf


   
          Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Ράλλυ Σπριντ 

6 

3
ν
  RALLY SPRINT ΑΛΦΔΗΟ  

 
7.4 Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε 

7.4.1 Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα απαηηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ επηπιένλ πξναηξεηηθή 
δηαθήκηζε. Δάλ έλαο ζπκκεηέρσλ αξλεζεί απηή ηε δηαθήκηζε, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο 
ηνπ δελ κπνξεί λα απμεζεί πεξηζζόηεξν από ην δηπιάζην.  

7.4.2  ΘA ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 
7.4.3  Δάλ ε πξναηξεηηθή δηαθήµηζε αλαθνηλσζεί µε δειηίν πιεξνθνξηώλ θαη αληηβαίλεη µε ηε 

δηαθήµηζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, ν ζπµµεηέρσλ µπνξεί λα αξλεζεί απηή ηελ πξναηξεηηθή 
δηαθήκηζε ρσξίο λα πιεξώζεη επηπιένλ παξάβνιν. 

7.4.4 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνδέρνληαη ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ Οξγαλσηή ζα 
πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ λα θξαηήζνπλ θελό ηνλ ζρεηηθό ρώξν.  

 Ζ ζέζε ηεο πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο είλαη ζηα δύν κπξνζηηλά θηεξά. Οη δηαζηάζεηο 
απηήο είλαη 25 εθ. Υ 15 εθ. πεξίπνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΟΝΟΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 

8.1 Αξηζκνί πκκεηνρήο Πφξηαο 

8.1.1 Γχν αξηζκνί ζπκκεηνρήο γηα ηηο κπξνζηηλέο πφξηεο κήθνπο 70cm θαη χςνπο 

20cm. Κάζε ηέηνην παλψ ζα πεξηιακβάλεη κία καχξε καη επηθάλεηα γηα ηνλ 

αξηζκφ ζπκκεηνρήο. Οη αξηζκνί ζα έρνπλ θίηξηλν θσζθνξίδνλ ρξψκα (PMS 803), χςνπο 

14cm θαη πάρνπο 2cm. Σν ππφινηπν απηνχ ηνπ παλψ κέλεη γηα ηνλ νξγαλσηή. Η 

επάλσ πιεπξά ηνπ παλψ πξέπεη λα απέρεη 7 – 10 cm απφ ην θάησ άθξν ηνπ 

παξαζχξνπ. 

Κάζε παλψ ζα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ζηε κπξνζηηλή άθξε θάζε κπξνζηηλήο πφξηαο, κε 

ηνλ αξηζκφ κπξνζηά (ζηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ).. 

ε απφζηαζε 10cm γχξσ απφ ην παλψ δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηείηαη θακία άιιε 

ζήκαλζε. 
8.1 Πίζσ Πιατλά Παξάζπξα 

Γχν αξηζκνχο γηα θάζε πίζσ πιατλφ παξάζπξν, χςνπο 20cm θαη πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2,5cm ζε θσζθνξίδνλ θίηξηλν ρξψκα (PMS 803), ζε δηαθαλέο θφλην, 

πνπ κπνξεί λα είλαη αλαθιαζηηθνί. Απηνί νη αξηζκνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην επάλσ 

ηκήκα ησλ πίζσ πιατλψλ παξαζχξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα νλφκαηα νδεγνχ θαη 

ζπλνδεγνχ. 
8.3  Ολφκαηα Πιεξψκαηνο 

Σν αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο θαη ην επίζεην ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ, πξέπεη 

λα εκθαλίδνληαη ζηα δχν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκφ 

ζπκκεηνρήο. Καη απφ ηηο δχν πιεπξέο ην φλνκα ηνπ νδεγνχ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πάλσ 

θαη θάησ ηνπ ζπλνδεγνχ. εκεηψλεηαη φηη εθηφο απφ ηα νλφκαηα νδεγνχ/ζπλνδεγνχ, 

ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο θαη ηελ Διιεληθή ζεκαία, δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

δηαθεκηζηηθψλ ή άιισλ απηνθφιιεησλ ζηα πιατλά παξάζπξα. 

Tα νλφκαηα ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη επθξηλψο γξακκέλα.  

πληζηάηαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επθξηλήο γξαθή, “HELVETICA”. Σν πξψην 

γξάκκα θεθαιαίν θαη ηα ππφινηπα κηθξά (πεδά). 

ε ιεπθφ ρξψκα κε δηαθαλέο θφλην. 

Ύςνο γξακκάησλ 5cm θαη πάρνο απφ 0,7 έσο 1.5cm (ίδην χςνο γξακκάησλ γηα ηνλ 

νδεγφ θαη ηνλ ζπλνδεγφ). 

ε πεξίπησζε ζξαχζεο ελφο παξαζχξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, δελ ζα 

επηβάιιεηαη πνηλή γηα ηελ έιιεηςε ησλ νλνκάησλ ηνπ πιεξψκαηνο. 

Η κε ηήξεζε ησλ άξζξσλ 14 & 15 ηνπ Γ.Κ.Ρ. ζα επηζχξνπλ ρξεκαηηθέο πνηλέο θαηά ηελ 

θξίζε ησλ Αγσλνδηθψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΔΙ  
9.1. Γηάξθεηα 



   
          Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Ράλλυ Σπριντ 

7 

3
ν
  RALLY SPRINT ΑΛΦΔΗΟ  

 Οη αλαγλσξίζεηο επηηξέπνληαη κέρξη θαη ην άββαην 29/6/2019 κέρξη ψξα 14’00 γηα ηελ 
sss ΓΡΤΛΛΟ θαη κέρξη ψξα 16’30 γηα ηελ εηδηθή δηαδξνκή Μαθξηζηα –Καιπβαθηα. 
 

9.2 Καλνληζκνί πνπ αθνξνχλ φια ηα πιεξψκαηα:  
9.2.1 Σνλίδεηαη όηη ε νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε 

κε ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη λα κελ παξελνρινύληαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. 
9.2.2 Ζ ΔΠΑ θαη νη Οξγαλσηέο ζα επνπηεύνπλ κε εηδηθά ζπλεξγεία, ηε ζπκκόξθσζε ησλ 

αγσληδνκέλσλ κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 
9.2.3 Ζ κέγηζηε ηαρύηεηα είλαη 70 ρικ/ώξα, εθηόο αλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νξίδνπλ 

κηθξόηεξν όξην ηαρύηεηαο. 
9.2.4 ε όινπο ηνπο αγώλεο επηηξέπεηαη ε νδήγεζε κε θνξά αληίζεηε από απηήλ ηνπ αγώλα, 

κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα γίλνληαη ζεβαζηά ηα δηθαηώκαηα ησλ ππνινίπσλ ρξεζηώλ 
ηνπ δξόκνπ. 
Σνλίδεηαη όηη νη αγσληδόκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα θιείλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 
θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην δξόκν ηεο Δ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ αλαγλώξηζε. 

9.2.5 Ο νξγαλσηήο ζα αθαηξέζεη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθώλ ηνπ δξόκνπ 
κε ζπξέη ή άιιν κέζν.. 
Ο  Οξγαλσηήο ζα αθαηξεί απηά ηα ζεκάδηα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα. 

9.2.6 Σνλίδεηαη όηη νη αλαγλσξίζεηο πνπ δελ ζα γίλνληαη απζηεξά ππό ηηο πην πάλσ 
πξνϋπνζέζεηο, ζεσξνύληαη παξάλνκεο θαη ζα επηζύξνπλ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 9.4. 
 

9.3 Απηνθίλεηα αλαγλσξίζεσλ θαη Πεξηνξηζκνί: 
9.3.1 ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ 
9.3.2 Δπηηξέπνληαη απηνθίλεηα ζπκβαηηθά ή ηύπνπ Jeep  έσο 2500cc, αηκνζθαηξηθά ή έσο 

1600cc turbo. 
9.3.3 Σν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη κνλόρξσκν, ρσξίο δηαθεκίζεηο, ρσξίο απηνθόιιεηα 

θιπ. 
9.3.4 Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 
9.3.5 Σν θηβώηην ηαρπηήησλ πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 
9.3.6 H εμάηκηζε πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα 

επηηξεπόκελα όξηα ζνξύβνπ ηεο ρώξαο.      
9.3.7 Οη αλαξηήζεηο είλαη ειεύζεξεο. 
9.3.8 Οη δώλεο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε παξόκνηα ρξώκαηα κε απηά ηνπ εζσηεξηθνύ 

ηνπ απηνθηλήηνπ. 
9.3.9 Αγσληζηηθά εμαξηήκαηα (rollbar, πξόζζεηεο πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο, θιπ.) 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ. 
9.3.10 Σα κπάθεη θαζίζκαηα επηηξέπνληαη. 
9.3.11 Οη δάληεο είλαη ειεύζεξεο. 
9.3.12 Σν πιήξσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα “ειαθξό” ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο (ρσξίο 

θξάλε).  
9.3.13 ε όινπο ηνπο αγώλεο επηηξέπνληαη ηα εμήο: πνδηά πνπ ζα θαιύπηεη κόλν ηνλ ρώξν 

θάησ από ηνλ θηλεηήξα θαη κπάξα ζόισλ. 
9.3.14 ε όινπο ηνπο αγώλεο ηα ειαζηηθά είλαη ειεύζεξα, εθηόο από slick θαη ζηακπσηά. 

 
9.4 Πνηλέο 

ηνπο παξαβάηεο όισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, κεηά από θαηαγγειία από ηελ Οξγάλσζε, ηελ 
ΔΠΑ ή Αζηπλνκηθό όξγαλν, ζα επηβάιινληαη πνηλέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνηλώλ 
ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε ελ γέλεη αγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξώκαηνο. Οη πνηλέο πνπ 
κπνξεί λα επηβιεζνύλ είλαη : 
- Άξλεζε εθθίλεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, κε απόθαζε Αγσλνδηθώλ 
- Δπηβνιή αθαίξεζεο Γειηίνπ Αζιεηνύ από 4 έσο 12 κήλεο από ηελ ΔΠΑ 
- Παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ 

 
APΘPO 10 - METPA AΦAΛEIA   
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10.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ. 
 

10.2 Όια ηα πιεξώκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ πξέπεη λα θνξνύλ εγθεθξηκέλα: 
ζύζηεκα FHR, θόξκα, θξάλνο, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο, κπαιαθιάβεο, γάληηα 
(πξναηξεηηθά γηα ηνπο ζπλνδεγνύο) θαη παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο 
αζθαιείαο (Παξάξηεκα L ηεο FIA Κεθάιαην ΗΗΗ - Δμνπιηζκόο νδεγώλ). 
 

10.3 Aπαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο κε πνηλή απνθιεηζκνύ:   
α.  Nα θαηεπζύλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην απηνθίλεην ηνπο αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ 

αγώλα. 
β.  Tν ζπξώμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηξίην πξόζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηώλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο.  
 

10.4 Yπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο όηη πξέπεη λα ηεξνύλ ηα εμήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 
α.  ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο λα ζηαζκεύνπλ ην απηνθίλεηό ηνπο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 

λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη ππόινηπνη αγσληδόκελνη. 
β.  Kάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγσληδόκελνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζπεξάζεη λα παίξλνπλ ηέηνηα 

ζέζε πάλσ ζην δξόκν ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα. 
 

10.5 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα, ζε όπνηα νκάδα θαη αλ ζπκκεηάζρνπλ (ζαλ Δ ή ζαλ Ηζηνξηθά) ζε όηη 
αθνξά ηα ζέκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηζρύνπλ γηα ην 
ειιεληθό πξσηάζιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηαηεπηηθώλ γηα ην θεθάιη (FHR). 
 

10.6 Κάζε δηαγσληδόκελν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ θαη 1 
αλαθιαζηηθό ηξίγσλν.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ηα θέξεη ην απηνθίλεην κπνξεί λα ηνπ 
απαγνξεπηεί ε εθθίλεζε. Ο εμνπιηζκόο ζα ειεγρζεί ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν θαη κπνξεί λα 
ειεγρζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
Τπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο όηη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, κέζα ζην απηνθίλεην 
πξέπεη λα βξίζθνληαη 2 θόθηεο δσλώλ αζθαιείαο. Πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνη ζηνλ 
νδεγό θαη ζηνλ ζπλνδεγό όηαλ είλαη θαζηζκέλνη θαη θνξνύλ ηηο δώλεο αζθαιείαο (άξζ. 253.6, 
Παξάξηεκα J). 
 

10.7 Πηλαθίδα SOS/ΟΚ  
 
10.7.1  ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο όπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή επέκβαζε, πξέπεη, όπνπ 

είλαη δπλαηόλ, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην θόθθηλν ζήκα “SOS” ζηα επόκελα απηνθίλεηα. 
10.7.2 Κάζε πιήξσκα πνπ ηνπ επηδεηθλύεηαη ην θόθθηλν SOS ή δεη έλα απηνθίλεην λα έρεη 

ππνζηεί ζνβαξό αηύρεκα όπνπ ηα δύν κέιε ηνπ πιεξώκαηνο βξίζθνληαη κέζα ζην 
απηνθίλεην, αιιά δελ επηδεηθλύνπλ ην θόθθηλν SOS, ζα ζηακαηήζεη ακέζσο θαη ρσξίο 
εμαίξεζε γηα λα δώζεη βνήζεηα. Δπίζεο ζα ζηακαηήζνπλ όια ηα απηνθίλεηα πνπ 
αθνινπζνύλ. Σν δεύηεξν απηνθίλεην πνπ ζα θηάζεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο ζα 
πξνρσξήζεη γηα λα ελεκεξώζεη ηνλ ακέζσο επόκελν ελδηάκεζν θξηηή. Σα επόκελα 
απηνθίλεηα ζα αλνίμνπλ ηνλ δξόκν γηα λα πιεζηάζνπλ ηα απηνθίλεηα άκεζεο βνήζεηαο. 

10.7.3 ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ δελ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα, έλα κέινο ηνπ 
πιεξώκαηνο πξέπεη λα επηδείμεη θαζαξά ην ζήκα ΟΚ ζηα επόκελα απηνθίλεηα θαη ζε 
νπνηνδήπνηε ειηθόπηεξν (αλ ππάξρεη) πξνζπαζεί λα βνεζήζεη. 

10.7.4 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη ην απηνθίλεην πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζήκα ΟΚ κε 
ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνια νξαηό από ηνπο άιινπο αγσληδόκελνπο. 

10.7.5 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη από έλα αγώλα πξέπεη λα ελεκεξώζεη γηα απηή ηελ 
εγθαηάιεηςε ηνπο νξγαλσηέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, εθηόο από πεξηπηώζεηο 
αλσηέξαο βίαο. 
Κάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο, ζα 
αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο. 
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10.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ 
Αλ έλα πιήξσκα εκπιαθεί ζε αηύρεκα όπνπ ηξαπκαηίζηεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν ζπγθεθξηκέλνο 
νδεγόο ή ν  ζπλνδεγόο πξέπεη λα παξακείλεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ζηακαηήζεη 
ην επόκελν απηνθίλεην ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεη ην γεγνλόο ζηνλ επόκελν ελδηάκεζν.  
Οη λόκνη πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 
ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα.  

 ε όια ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ζηακαηήζνπλ από απηή ηε δηαδηθαζία, ζα δνζεί ρξόλνο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Γ.Κ. Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη. 

 
10.9 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΡΙΓΩΝΟ 

10.9.1 Κάζε δηαγσληδόκελν απηνθίλεην πξέπεη λα θέξεη έλα θόθθηλν αλαθιαζηηθό ηξίγσλν ην 
νπνίν, ζε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην ζηακαηήζεη ζε κία Δ.Γ., πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί από έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ζε εκθαλέο ζεκείν, ηνπιάρηζηνλ 50κ. 
πξηλ ην απηνθίλεην, ώζηε λα πξνεηδνπνηεί ηνπο νδεγνύο πνπ αθνινπζνύλ. Σν ηξίγσλν 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δξόκνπ κε απηή ηνπ απηνθηλήηνπ. ε 
θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή, ζηελ θξίζε ησλ 
Αγσλνδηθώλ. 

10.9.2 Απηό ην ηξίγσλν πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αθόκα θαη αλ ην ζηακαηεκέλν απηνθίλεην είλαη 
εθηόο δξόκνπ. 

 
10.10 ΥΡΗΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΗΜΑΙΑ 

10.10.1 Πεξλώληαο κπξνζηά από κία επηδεηθλπόκελε θόθθηλε ζεκαία ν νδεγόο πξέπεη λα 
κεηώζεη ακέζσο ηαρύηεηα, λα θξαηήζεη απηή ηε κεησκέλε ηαρύηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο 
Δ.Γ. θαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ησλ θξηηώλ ή ησλ νδεγώλ ησλ νρεκάησλ άκεζεο 
επέκβαζεο. Οη ζεκαίεο ζα επηδεηθλύνληαη ζε όια ηα ζεκεία πνπ πξνεγνύληαη ηνπ 
αηπρήκαηνο. Με ζπκκόξθσζε κε απηόλ ηνλ θαλόλα ζα επηθέξεη πνηλή ζηελ θξίζε ησλ 
Αγσλνδηθώλ. 

10.10.2 Σν πιήξσκα ζην νπνίν επηδείρζεθε ε θόθθηλε ζεκαία ζα ιάβεη έλα ζεσξεηηθό ρξόλν 
γηα ηελ Δ.Γ., ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ Γ.Κ. 
Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη. 

10.10.3 Ζ θόθθηλε ζεκαία ζα επηδεηθλύεηαη ζηα πιεξώκαηα κόλν κεηά από εληνιή ηνπ 
Αιπηάξρε. Ζ θόθθηλε ζεκαία κπνξεί λα επηδεηθλύεηαη κόλν από θξηηή πνπ θνξά ην 
δηαθξηηηθό γηιέθν θαηά πξνηίκεζε ζην ρξώκα πνπ ζπληζηάηαη ζην Παξάξηεκα Ζ (ηεο 
FIA) επάλσ ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζήκα ηνπ ελδηακέζνπ (θεξαπλόο). Ο ρξόλνο 
επίδεημεο ηεο ζεκαίαο ζα θαηαγξάθεηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο από 
ηνλ Αιπηάξρε. 

10.10.4 Δθηόο από ηελ θόθθηλε ζεκαία θακία άιιε ζεκαία δελ επηηξέπεηαη λα επηδεηθλύεηαη ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Δ.Γ. 

10.10.5 Ζ θόθθηλε ζεκαία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ζεκείν κε ελδηάκεζν θξηηή 
(ηνπνζεηεκέλνο πεξίπνπ θάζε 5ρικ). 
 

10.11 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΔΚΣΟ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
Ο Οξγαλσηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 
ξπκνύιθεζε, ή επαλαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζην δξόκν κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα ην κεηαθέξεη ζηνλ ΔΥ ή ζην ΣΟΠ. 
Ζ κεηαθνξά εθηόο ηεο Δ.Γ. από ηνλ Οξγαλσηή, ζε πεξίπησζε επαλάιεςήο ηεο, ζα γίλεηαη 
κεηά ην ηέινο όισλ ησλ πεξαζκάησλ ηνπ αγώλα, αλεμάξηεηα αλ απνηειείηαη από 2 ή 3 
Σκήκαηα. 
Ο Οξγαλσηήο δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε πνπ επηηεπρζεί κελ ε επαλαθνξά ζην 
δξόκν, αιιά ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ην απηνθίλεην ππνζηεί δεκηέο. 
Δπίζεο ν αγσληδόκελνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θύιαμε, αζθάιεηα θαη κεηαθνξά ηνπ 
απηνθηλήηνπ από ηνλ ΔΥ ή ην ΣΟΠ ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

  Ο Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο κε ΓΣΣ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ απηνθηλήηνπ θαηαξγείηαη.  (Άξζξν 2.5 
Δγθύθιηνο 10/2019) 
 
11.1 Σα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν από εθπξόζσπν ηεο 

νκάδαο. 
 

11.2 ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ απαηηνύκελν 
εμνπιηζκό έλδπζεο (.Κ. άξζξν 10.2), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ FHR πνπ πξόθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ.  
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11.3 Σν πιήξσκα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηνπο Σερληθνύο Δθόξνπο ην πιήξσο επηθπξσκέλν 
δειηίν αλαγλώξηζεο θαη ην Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο (ΓΣΣ). Σν ΓΣΣ ζθξαγίδεηαη από ηνπο 
Σερληθνύο Δθόξνπο θαη όρη από ηε Γξακκαηεία ηνπ αξρηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ. 
 

11.4 Οη ηερληθνί έθνξνη κπνξεί λα δεηήζνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 
 

11.5 Δάλ θαηά ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν έλα απηνθίλεην βξεζεί λα κελ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο 
ηερληθνύο ή/θαη ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο, νη Αγσλνδίθεο κπνξεί λα νξίζνπλ κία 
ζπγθεθξηκέλε ώξα κέρξη ηελ νπνία ην απηνθίλεην πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλν ή λα ηνπ 
απαγνξεύζνπλ ηελ εθθίλεζε. 

 
11.6 Δάλ ζηνλ Αξρηθό Σερληθό Έιεγρν έλα απηνθίλεην βξεζεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

θαηεγνξία/θιάζε πνπ έρεη εγγξαθεί, νη Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα ην κεηαθέξνπλ ζηελ 
θαηεγνξία/θιάζε πνπ πξνηείλνπλ νη Σερληθνί Έθνξνη κεηά από επαξθώο αηηηνινγεκέλε θαη 
ιεπηνκεξή γξαπηή έθζεζε πνπ ζα ηνπο θαηαζέζνπλ.(Άξζξν 20 ΓΚΡάιιπ). 
 

11.7 ε θάζε πιήξσκα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν θαη/ή ζηνλ 
αξρηθό ηερληθό έιεγρν, ζηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πκπιεξσκαηηθό Καλνληζκό ζα 
επηβάιεηε πξόζηηκν 100 επξσ. εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί από 
ηνπο Αγσλνδίθεο. 
 

11.8 Γηα ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν βιέπε θαη εγθύθιην 
2, ζέκα ΗΗΗ. 
- Αγσληζηηθέο άδεηεο  (Γειηίν Αζιεηνύ) θαη δηπιώκαηα νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ 
- Αγσληζηηθή άδεηα ζπκκεηέρνληνο (γηα κε πξνζσπηθέο ζπκκεηνρέο) 
- Δπίζεκα έγγξαθα αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο, εμνπζηνδόηεζε κε ην 

γλήζην ππνγξαθήο ηνπ ηδηνθηήηε βεβαησκέλνπ από ηελ αζηπλνκία, Γειηίν Σερληθήο 
Σαπηόηεηαο απηνθηλήηνπ, homologation θ.ιπ.). Αλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη αγσληζηηθέο 
πηλαθίδεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην βηβιίν ηεο ΔΘΔΑ, ην νπνίν ζα ζθξαγίδεη ε 
γξακκαηεία. 

- Ο  θπβηζκόο  ηνπ  απηνθηλήηνπ  πξέπεη  λα  αληαπνθξίλεηαη  ζηελ  άδεηα  θπθινθνξίαο.  ε  
αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο. 

- Απαγνξεχνληαη ΑΤΣΗΡΑ νη πηλαθίδεο ΓΟΚ θαη Μ. 
- Iαηξηθέο βεβαηώζεηο (γηα αιινδαπνύο αγσληδόκελνπο) 
- Σπρόλ ειιείςεηο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο 
 

11.9 O αξρηθόο ηερληθόο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθήο κνξθήο: 
Oξαηή ζπκθσλία ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ θαηεγνξία πνπ έρεη δεισζεί, εμνπιηζκόο αζθαιείαο, 
ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηνλ KOK, εμνπιηζκόο θαη ξνπρηζκόο ηνπ πιεξώκαηνο θιπ. 
Kαηά ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν ζα γίλεηαη ζε όια ηα απηνθίλεηα κε turbo έιεγρνο θαη ζθξάγηζε 
ησλ πεξηνξηζηώλ.   
Σν ζαζί θαη ν θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ, είλαη δπλαηόλ λα ζθξαγηζζνύλ ζε νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή. 
Ο ηερληθόο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Δπηθεθαιήο Σερληθό Έθνξν θαη ηνπο 
βνεζνύο ηνπ. 
 

 ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 

APΘPO 12 - EKKINHH  
12.1 
         Σν αββαην 29/6/2019 κεηα ηνλ δηνηθεηηθφ-ηερληθφ έιεγρν ζα γίλεη ε ππεξεηδηθε 
δηαδξνκή(s.s.s) Γξπιινο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζην Γ.Γ. Γξπιινο κήθνπο 1.35ρικ 
θαη σξα 18’30.Καζε αγσληζηηθφ απηνθίλεην ζα πξαγκαηνπνηεί 2 γπξνπο . Η εθθίλεζε θάζε 
απηνθηλήηνπ ζα δίλεηαη ζην ακέζσο επφκελν αθέξαην ιεπηφ απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ.(αλα 3 ιεπηα πεξηπνπ Μεηα ην ηέινο ηεο ππεξεηδηθεο ηα απηνθίλεηα ζα 
νδεγνχληαη ζε αλαζπγθξφηεζε ζηνλ ίδην ρψξν ηνπ αγψλα. 
 12.1.1  RALLY 2 (Πξψελ SUPER RALLY) Όηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε δχν κέξεο, ζα 
εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Rally 2. Η δηαδηθαζία απηή ζα εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα 
δηήκεξα Ράιιπ. ε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ελφο ζπκκεηέρνληνο απηνθηλήηνπ, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ζθέινπο δηήκεξνπ αγψλα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλεθθίλεζεο ζην 
δεχηεξν ζθέινο, ππφ ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο : 1. Να θαηαζέζεη κία αίηεζε πξνο ηνπο 
Αγσλνδίθεο, πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηνπο ζην ηέινο ηεο εκέξαο δειψλνληαο φηη ζα 
επαλεθθηλήζεη ζην δεχηεξν ζθέινο. 2. Να παξνπζηάζεη ην απηνθίλεην έηνηκν ζηνπο 
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Σερληθνχο Δθφξνπο, ην αξγφηεξν κία ψξα πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ πξψηνπ απηνθηλήηνπ 
γηα ην δεχηεξν ζθέινο θαη αθνινχζσο λα κπεη ην απηνθίλεην ζην ρψξν ηνπ Parc Fermé. 3. 
Καηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, πξέπεη λα παξακείλεη ην ίδην ζαζί. ε 
πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ε ηνπξκπίλα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή 
πνπ είρε ζθξαγηζηεί θαηά ηνλ Αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν ή θαη άιινη 
ππεξζπκπηεζηέο/πεξηνξηζηέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα ειεγρζνχλ, καξθαξηζηνχλ θαη 
ζθξαγηζζνχλ ζην Service Park. Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ, είηε ζηνλ ρψξν ηνπ Service 
Park είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν (ζπλεξγείν). 4. Γηα θάζε Δ.∆. πνπ δελ νινθιήξσζε 
(ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο) ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη πέληε (5΄) ιεπηά ζηνλ θαιχηεξν 
ρξφλν πνπ επεηεχρζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ. 5. ε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάιεηςε πξνθχςεη 
ΜΔΣΑ ηελ ηειεπηαία Δ.∆. ηνπ ζθέινπο, ηφηε ε πνηλή ησλ 5 ιεπηψλ ζα πξνζηίζεηαη ζηνλ 
ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ έρεη επηηχρεη ην ίδην ην πιήξσκα. 6. ε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάιεηςε 
πξνθχςεη ΠΡΙΝ ηελ πξψηε Δ.∆. ηνπ ζθέινπο, ηφηε ε πνηλή ησλ 5 ιεπηψλ ζα πξνζηίζεηαη 
ζηνλ θαιχηεξν ρξφλν ηεο θαηεγνξίαο ηνπ γηα θάζε Δ.∆. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζθέινο. 
Οη αλσηέξσ πνηλέο ζα εθαξκφδνληαη ζε θάζε ζπκκεηέρνλ πιήξσκα πνπ δελ έρεη θαηαηαγεί 
ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνχ ρξφλνπ ή κε παξνπζίαζεο ζε έλα ζηαζκφ 
ειέγρνπ ρξφλνπ, αιιά δελ ζα εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ην πιήξσκα ηέζεθε εθηφο 
αγψλνο γηα παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ, παξαβάζεηο ηνπ ΚΟΚ ή κε απφθαζε ησλ 
αγσλνδηθσλ. 
 
12.2  ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΗ ΔΚΚΙΝΙΗ 
 Μεηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ππεξεηδηθεο δηαδξνκήο Γξπιινο ηα απηνθίλεηα ζα νδεγνχληαη εληνο 
ρξφλνπ  ζην θέληξν ηεο Κξεζηελαο ζηελ πιαηεία, νπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παλεγπξηθή 
εθθίλεζε  κε ψξα έλαξμεο 21’00 πεξίπνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα νδεγεζνχλ ζην flexi service 
φπνπ ζα επηηξέπεηε ε πξναθημε θαη ζηνλ ίδην ρψξν (νξηνζεηεκελν) ηα απηνθίλεηα ζα είλαη 
ππν θαζεζηψο  PARK FERME κέρξη ην πξσί ηεο Κπξηαθήο 30/6/2019. 

  

Όηαλ έλα πιήξσκα δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη κε ην απηνθίλεηό ηνπ ζηελ ηειεηή εθθίλεζεο, 
ην πιήξσκα απηό πξέπεη πάλησο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παλεγπξηθή εθθίλεζε, ζηελ ώξα ηνπ θαη 
ελδεδπκέλν κε ηνλ απαξαίηεην ξνπρηζκό (θόξκα θαη παπνύηζηα). Ζ κε παξνπζία ησλ πιεξσκάησλ 
ζηελ παλεγπξηθή εθθίλεζε  ζα επηθέξεη πνηλή από ηνπο Αγσλνδίθεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 
ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 
Τπελζπκίδεηαη όηη ζην απηνθίλεην επηβαίλεη κόλν ην πιήξσκα ΑΤΣΖΡΑ επί πνηλή απνθιεηζκνύ 
 
12.3 Δπίζεκε ψξα  
 Δπίζεκε ώξα ηνπ αγώλα ζεσξείηαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν ηειεθσληθόο αξηζκόο “14844”. 
12.4 εηξά εθθίλεζεο   

Ζ ζεηξά εθθίλεζεο αθνινπζεί ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγώλσλ ξάιιπ.  
 
12.5 Υξνλνκέηξεζε ηεο Δ.Γ. 

Ζ ρξνλνκέηξεζε ηεο Δ.Γ. ζα γίλεηαη κε απηόκαην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζην εθαηνζηφ ηνπ 
δεπηεξνιέπηνπ. 
 

12.6 Δθθίλεζε Αγψλα 
 H εθθίλεζε ηνπ αγώλα ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηώλ ηελ 30/6/2019 ζηο ΕΥ 2  και ώπα  

10’00  
Καζπζηέξεζε κεγαιύηεξε από 15 ιεπηά ζηνλ πξώην ΔΥ(29/6/2019)  επηθέξεη ηνλ 
απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα.  
 

12.7 Σαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην “Service Park” θαη ηνλ “ρψξν αλεθνδηαζκνχ” 
 H ηαρύηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην ρώξν επηζθεπώλ απαγνξεύεηαη λα μεπεξλάεη ηα 20 

ρικ/ώξα θαη ζηνπο ρώξνπο αλεθνδηαζκνύ ηα 5 ρικ/ώξα. 
 
12.8 Λαλζαζκέλε εθθίλεζε  
 Ζ ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 
 1ε παξάβαζε   5 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 2ε παξάβαζε 10 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 3ε παξάβαζε   30 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 Δπηπιένλ παξαβάζεηο:  ηε θξίζε ησλ Αγσλνδηθώλ 
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 Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξύηεξεο θπξώζεηο από ηνπο Αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ 
απαξαίηεην. 

 
12.9  Καζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ΔΓ  
 12.9.1 Αθηλεηνπνίεζε απηνθηλήηνπ κεηαμχ ΔΥ – ΑΦΔΣΗΡΙΑ: ε πεξίπησζε 
αθηλεηνπνίεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ κεηαμύ ΔΥ – Αθεηεξίαο ν κέγηζηνο ρξόλνο κέρξη ηε γξακκή 
ηεο Αθεηεξίαο είλαη ηα 5 ιεπηά. Ο θξηηήο ζα ηνπ γξάςεη ζην θαξλέ λέα ώξα εθθίλεζεο. Ζ πνηλή 
πνπ ζα επηβιεζεί γηα θάζε ιεπηό πέξα από ηελ αξρηθά πξνβιεπόκελε ώξα εθθίλεζεο , είλαη 10‟‟ γηα 
θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ θαζπζηέξεζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 ιεπηώλ ζα ηίζεηαη εθηόο 
αγώλα θαη ζα κεηαθηλείηαη ζε ζέζε πνπ λα κελ εκπνδίδεη ηελ νκαιή ξνή ησλ ππνινίπσλ 
αγσληζηηθώλ απηνθηλήησλ. 
12.9.2 Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο: ε πεξίπησζε 

θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα, ν θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ 
λέα ώξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη 1 ιεπηό, γηα θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ 

θαζπζηέξεζεο, ελώ ζπγρξόλσο ην πιήξσκα ζα αλαθεξζεί ζηνπο Αγσλνδίθεο αζρέησο 
αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ή όρη ε Δ.Γ. Μέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο είλαη ηα 

5 ιεπηά (Γ.Κ. άξζξν 32.4.1).  
12.9.3 Αδπλακία εθθίλεζεο ζηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο: Κάζε απηνθίλεην πνπ δελ είλαη 

ζε ζέζε λα εθθηλήζεη από ηε γξακκή εθθίλεζεο κέζα ζην δηάζηεκα ησλ 20 
δεπηεξνιέπησλ πνπ αθνινπζνύλ ην ζήκα εθθίλεζεο, ζα απνθιείεηαη θαη ζα  
απνκαθξύλεηαη ακέζσο ζε αζθαιή ζέζε. 
  

12.9.4 Λήμε ηειηθνχ Parc Fermé (κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ) 
 Σν ηειηθό Parc Fermé ζα ιήμεη 15‟ ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ, 

αζρέησο κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλώλ ηειηθώλ 
απνηειεζκάησλ. Όζνη αγσληδόκελνη επηζπκνύλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα ηερληθό ζέκα 
πξέπεη λα ηελ θαηαζέζνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ Parc Fermé. 

12.9.5 Δπηηξέπεηαη ε πξνάθημε ζηνπο ΔΥ 1Α, 1Γ, 1Γ θαη 4Α. 
 
12.9.6 Σειηθφο ηερληθφο έιεγρνο 

Ο ηελικόρ ηεσνικόρ έλεγσορ θα γίνει ζηο ηελικό park ferme Κςπιακή 30/6/2019 και ώπα 
13’30 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κίαο Δ.Γ., ζε θάζε 

πιήξσκα πνπ επεξεάζηεθε, ζα ηνπ δνζεί απφ ηνλ Αιπηάξρε έλαο ρξφλνο πνπ ζα 

ζεσξεζεί σο δίθαηνο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αιπηάξρε, νη ρξφλνη ζα δνζνχλ απφ 

ηνπο Αγσλνδίθεο. 
Μνιαηαύηα, θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο Δ.Γ. ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. 

 
ΑΡΘΡΟ  14 - ENTAEI KAI EΦEEI  
14.1 ηνπο αγώλεο ην παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο. 

 
14.2 Aλ ε έλζηαζε απαηηεί ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε δηαθόξσλ ηκεκάησλ ελόο 

απηνθηλήηνπ ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπόκελν από ηε ζρεηηθή εγθύθιην 
ηεο ΔΠΑ ή ην νξηζζέλ από ηνπο Αγσλνδίθεο πνζόλ (βιέπε εγθύθιην 3/2019). 
   

14.3 Tα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξύλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ 
γίλεη δεθηή θαη ηνλ αγσληδόκελν θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έλζηαζε όηαλ απηή γίλεη δεθηή 
(βιέπε εγθύθιην 3/2019). 
 

14.4 Aλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη αλ ηα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 
κεγαιύηεξα από ην πνζό πνπ θαηαηέζεθε, ε δηαθνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ εληζηάκελν. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ηα έμνδα είλαη ιηγόηεξα, ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά (βιέπε εγθύθιην 
3/2019). 
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14.5 Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 15.3). Tν παξάβνιν 

ηεο έθεζεο νξίδεηαη ζηα 1000 €, θαηαβάιιεηαη εληόο 96 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ν 
εθεζηβάιισλ θνηλνπνίεζε ζηνπο Αγσλνδίθεο ηελ πξόζεζή ηνπ λα αζθήζεη έθεζε. Διιείςεη 
απηνύ, ε Αγσληζηηθή Άδεηα ηνπ εθεζηβάιινληνο ζα αλαζηαιεί απηόκαηα έσο όηνπ γίλεη ε 
πιεξσκή. 
Αλ ε έθεζε απνξξηθζεί ή εάλ απνζπξζεί αθνύ αζθήζεθε, θαλέλα κέξνο ηνπ παξαβόινπ δελ 
ζα επηζηξαθεί. 

 
APΘPO 15 - KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
15.1 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ θαηαηάμεσλ  νξηζηηθνπνηνύληαη 30‟ ιεπηά κεηά ηελ αλαθνίλσζή 

ηνπο. 
 
APΘPO 16 - ΒΡΑΒΔΙΑ-ΚΤΠΔΛΛΑ 
 Για ηο Κύπελλο Υώµαηορ 
Γενική Καηάηαξη 
ηοςρ Νικηηέρ : Κύπελλα 
ηοςρ Δεύηεποςρ : Κύπελλα 
ηοςρ Σπίηοςρ : Κύπελλα 
 
Γενική Καηάηαξη F2 
ηοςρ Νικηηέρ : Κύπελλα 
ηοςρ ∆εύηεποςρ : Κύπελλα 
ηοςρ Σπίηοςρ : Κύπελλα 
Καηάηαξη Καηηγοπιών 
ηοςρ Νικηηέρ κάθε καηηγοπίαρ : Κύπελλα 
ηοςρ ∆εύηεποςρ κάθε καηηγοπίαρ : Κύπελλα 
ηοςρ Σπίηοςρ κάθε καηηγοπίαρ : Κύπελλα 
ηην F2 απονέµονηαι κύπελλα ζηοςρ ηπείρ ππώηοςρ εθόζον εκκινήζοςν 8 αςηοκίνηηα. Εάν 
εκκινήζοςν 7 απονέµονηαι ζηοςρ 
δύο ππώηοςρ και εάν εκκινήζοςν 6 απονέµονηαι µόνο ζηοςρ ππώηοςρ. ηιρ καηηγοπίερ 
απονέµονηαι 
κύπελλα ζηοςρ ηπείρ 
ππώηοςρ εάν εκκινήζοςν 6 αςηοκίνηηα. Εάν εκκινήζοςν 5 αςηοκίνηηα απονέµονηαι ζηοςρ 
ππώηοςρ και εάν εκκινήζοςν 4 αςηοκίνηηα, µόνο ζηοςρ ππώηοςρ. 
 
ΑΡΘΡΟ  17 - AΠONOMH 
17.1   H απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019 ζηην πλαηεία Δ.Δ. Μακπιζιων και 
ωπα  14’30 

  

17.2   Τα πληρώματα που κατατάσσονται και βραβεύονται, είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκονται 

στην τελετή απονομής του εκάστοτε αγώνα. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, πρέπει να παρευρίσκεται 

τουλάχιστον το  ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος. Σε περίπτωση που κανένα μέλος του 

πληρώματος δεν παραστεί στην τελετή απονομής, οι Αγωνοδίκες θα επιβάλουν χρηματική ποινή 

ύψους 200€. 

 

  


