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ΡΟΓΑΜΜΑ 

 
 
ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA ΚΑΙ ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ 
H Γραμματεία  και το Γραφείο Σφπου του αγϊνα κα λειτουργοφν: 
 
Α) μζχρι τθν Παραςκευι 07.06.2019 ςτα γραφεία του Α..Μ.Α, Αχαρνϊν 70, Κθφιςιά Σθλζφωνο 210 80 87 267  
Fax: 210 80 87 269  
Β) το άββατο 08.06.2019 & τθν Κυριακι 09.06.19 ςτο χϊρο τθσ αφετθρίασ. 
 
Oι Αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να παραλαμβάνουν 
τα Δελτία Πλθροφοριϊν. Σθλζφωνα επικοινωνίασ 210 8087267, 6931845991, 6932350220 
 
 
 

 Θμερομθνία Ώρα Σόποσ 

Ζναρξθ Eγγραφϊν υμμετοχισ Δευτζρα       20/5/2019                 ΔΑΑ 

Λιξθ Eγγραφϊν υμμετοχισ Παραςκευι 31/5/2019                 ΔΑΑ 

Διανομι  εντφπων και αρικμϊν 
ςυμμετοχισ  
 

 
Πζμπτθ         6/6/2019 
άββατο       8/6/2019 
 

17:00-20:30 
08:00-09:30` 

             ΑΜΑ 
          ΡΙΣΩΝΑ   

Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ  
Διοικθτικόσ & Σεχνικόσ Ζλεγχοσ  

 
Πζμπτθ         6/6/2019 
άββατο       8/6/2019 
 

17:00-20:30 
08:00-09:30 

             ΑΜΑ 
           ΡΙΣΩΝΑ 

1θ υνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν άββατο        8/6/2019     09:45             ΡΙΣΩΝΑ 

Δθμοςίευςθ Πίνακα Εκκινοφντων άββατο        8/6/2019     10:00    ΡΙΣΩΝΑ 

Κλείςιμο δρόμου άββατο        8/6/2019      09:00    ΡΙΣΩΝΑ 

Τποχρεωτικι ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων 
το χϊρο του Αρχικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου 

άββατο        8/6/2019      10:10     ΡΙΣΩΝΑ 

Χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ άββατο        8/6/2019      10:30     ΡΙΣΩΝΑ 

2θ υνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν άββατο        8/6/2019 
Μετά τισ  
Χρονομετρθμζν
εσ Δοκιμζσ 

ΡΙΣΩΝΑ 

Κλείςιμο δρόμου Κυριακι         9/6/2019      09:00     ΡΙΣΩΝΑ 

Εκκίνθςθ αγϊνα Κυριακι         9/6/2019      10:30      ΡΙΣΩΝΑ 

Tελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ Κυριακι         9/6/2019 
Μετά τθ λιξθ 
του δεφτερου 
ςκζλουσ 

     ΡΙΣΩΝΑ 

3θ υνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν Κυριακι         9/6/2019 

Μετά τθ λιξθ 
του Σελικοφ 
Σεχνικοφ 
Ελζγχου. 

ΡΙΣΩΝΑ 

Δθμοςίευςθ αποτελεςμάτων Κυριακι         9/6/2019 
30 λεπτά μετά 
τθ λιξθ του Βϋ 
κζλουσ 

      ΡΙΣΩΝΑ 

Απονομι Επάκλων Κυριακι          9/6/2019 

1 ϊρα μετά τθ 
δθμοςίευςθ 
των 
αποτελεςμάτων 

Ο Χϊροσ κα 
ανακοινωκεί με 

Δελτίο 
Πλθροφοριϊν 
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EΡIΣHMOΣ ΡINAKAΣ ANAKOINΩΣEΩN 
Ο Επίςημοσ Πίνακασ Ανακοινώςεων θα βρίςκεται ςτον τερματιςμό τησ ανάβαςησ το άββατο 08.06.2019  
και μζχρι το πζρασ των Χρονομετρημζνων Δοκιμών και την Κυριακή 09.06.2019 μζχρι το πζρασ του Αγώνα 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ: Σο Γραφείο Σφπου θα Λειτουργεί Α) μζχρι την Παραςκευή 07.06.2019 ςτα γραφεία του 
Α..Μ.Α ,Αχαρνών70, Κηφιςιά, τηλ.2108087267, Fax: 210 80 87 269  
Β) το άββατο 08.06.2019 & την Κυριακή 09.06.2019 ςτο χώρο τησ αφετηρίασ τησ Ανάβαςησ . 
 
«Η αςτική ευθφνη των εμπλεκομζνων με την οργάνωςη και διεξαγωγή του αγώνα φυςικών και  
νομικών προςώπων, όπωσ ΟΜΑΕ, ΕΠΑ, Αθλητικό ωματείο, Οργανωτική Επιτροπή καθώσ και  
οδηγοί του αγώνα, καλφπτεται από αςφαλιςτική εταιρεία με βάςη αςφαλιςτική ςφμβαςη που  
ζχει ςυναφθεί και ιςχφει μεταξφ τησ ΟΜΑΕ και τησ εκάςτοτε αςφαλιςτικήσ εταιρείασ, ςφμφωνα με  
τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ τησ ςυμβάςεωσ αυτήσ και τησ Ελληνικήσ Νομοθεςίασ.  
Οποιαδήποτε άλλη ευθφνη των παραπάνω προςώπων κρίνεται με βάςη την Ελληνική Νομοθεςία και τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ςτουσ οποίουσ προβλζπονται οι αρμοδιότητεσ και η ευθφνη του καθενόσ. 
 
APΘPO 1 – OPΓANΩΣH 
 Σο Ακλθτικό ωματείο “Αγωνιςτικό ωματείο Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ - ΑΜΑ”, μετά από ζγκριςθ τθσ 
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, οργανϊνει τον 4ο Αγώνα του Ρρωτακλιματοσ Αναβάςεων 2019 που κα διεξαχκεί ςτισ 8 & 9 
Ιουνίου 2019 ςτθ ιτςώνα Χαλκίδασ . 
 
O αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
α. Tου Eκνικοφ Aκλθτικοφ Kανονιςμοφ (EAK) και των παραρτθμάτων του 
β. Tθσ Προκιρυξθσ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ κακϊσ και των εγκυκλίων τθσ 
γ. Tου Γενικοφ Κανονιςμοφ και των παραρτθμάτων του 
δ. Tου υμπλθρωματικοφ Kανονιςμοφ του Οργανωτι (που αποτελεί ςυμπλιρωμα του Γενικοφ Κανονιςμοφ) 

και των παραρτθμάτων του. 
 
1.1 ΚΑΘOPIΣMOΣ 
         Ονομαςία: Ανάβαςθ ιτςώνασ  
         Οργανωτισ: Αγωνιςτικό Σωματείο Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ (Α.Σ.Μ.Α.)  
         Διεφκυνςθ Γραμματείασ: Αχαρνών 70, Κθφιςιά. 
 
1.2 OPΓANΩTIKH EΡITPOΡH 
 

Επίτιμοσ Πρόεδροσ Χριςτοσ ΠΑΓΩΝΘ  Διμαρχοσ  Χαλκιδζων 

Επίτιμα Μζλθ Φϊτιοσ ΓΚΟΤΝΘ ,  Πανταηισ  ΡΟΤΟ 

  

Πρόεδροσ Οργανωτικισ Νίκοσ ΚΟΓΙΑ 

Mζλθ     Θωμάσ ΓΚΟΤΡΣΟΤΛΘ , τζλιοσ ΔΑΙΟ 

 άκθσ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟ  

 
1.3 ΣTEΛEXH TOY AΓΩNA 
 

Πρόεδροσ Aγωνοδικϊν & Παρατθρθτισ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Γιϊργοσ ΑΡΓΤΡΙΟΤ 

Αγωνοδίκεσ Γιϊργοσ ΜΑΤΡΟΤΔΘ, Νίκοσ ΠΟΡΙΩΣΘ 

Αλυτάρχθσ Δθμιτρθσ ΚΑΣΣΘ 

Bοθκόσ Αλυτάρχθ Νίκοσ ΚΑΡΑΛΘ 

Γραμματζασ του Αγϊνα Σάκθσ ΜΑΣΡΑΛΘ 

Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ Αλζξθσ ΜΑΡΑΝΣΗΙΔΘ 

Tεχνικοί Ζφοροι Νίκοσ ΚΟΣΡΩΝΑΡΟ 

 Θανάςθσ ΠΟΛΤΗΟ 

 Κικι ΣΑΙΓΑΝΙΔΟΤ 
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Τπεφκυνοσ Γιατρόσ Νίκοσ ΠΑΠΠΑ 

χζςεισ με Αγωνιηομζνουσ ωτιρθσ  ΜΑΛΑΚΣΑΡΘ 

Τπεφκυνοσ Γραφείου Σφπου   Σόλθσ ΠΑΛΑΣΟ 

Ζφοροσ Αποτελεςμάτων   INFOMEGA 

Ζφοροσ Κριτϊν Βαςίλθσ ΣΙΓΑΡΙΔΘ 

Ζφορόσ Τλικϊν  Δθμιτρθσ ΣΕΡΓΙΩΣΘ 

Τπεφκυνοσ χϊρου PITS Παναγιϊτθσ ΜΑΚΡΘ 

Τπεφκυνοσ PARK  FERME Σάςοσ ΚΟΡΜΑΗΟΠΟΤΛΟ 

 
 
APΘPO 2 - ΓENIKA 
Ο Αγϊνασ περιλαμβάνεται ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Αναβάςεων 2019 και είναι ο 4οσ αγϊνασ του 
προκθρυχκζντοσ Πρωτακλιματοσ Αναβάςεων και του Πρωτακλιματοσ Αναβάςεων Ιςτορικϊν Αυτοκίνθτων. 
Προςμετρά και ςτο Πρωτάκλθμα Ενιαίου 2019 και Πρωτάκλθμα Ενιαίου Νζων Οδθγϊν 
 
APΘPO 3    - ΡEPIΓPAΦH 
Σο ςφνολο τθσ διαδρομισ τθσ ανάβαςθσ κα είναι 6 ,200  χλμ. περίπου.  
Θα διεξαχκεί ςε 2 ςκζλθ, μικουσ 3.100 χλμ. το κάκε ζνα.  
Οι αγωνιηόμενοι κα ανζβουν δφο φορζσ και για τθν κατάταξθ κα λαμβάνεται υπόψθ το άκροιςμα των χρόνων 
των δφο ςκελϊν τθσ. 
 
APΘPO 4    - AYTOKINHTA ΔEKTA 
4.1 Αυτοκίνθτα των ομάδων N και A που είναι αναγνωριςμζνα μζχρι τθν θμερομθνία του αρχικοφ τεχνικοφ 

ελζγχου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ J του ΔAK. 
4.2 Αυτοκίνθτα των ομάδων Ε, ςφμφωνα με τoυσ αντίςτοιχουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ.  
4.3 Αυτοκίνθτα  ομάδασ  Ενιαίου 
4.4 Αυτοκίνθτα τθσ ομάδασ FORMULA SALOON (ςτθν ομάδα αυτι προςμετροφν και τα αυτοκίνθτα Drift). 
4.5   Ιςτορικά Αυτοκίνθτα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Κ  
Tα αυτοκίνθτα των παρακάτω ομάδων Ν, A, Ε και Ιςτορικά, κα χωριςκοφν ςε κλάςεισ, ανάλογα με τον 
κυβιςμό τουσ. 

 
4.6   Κλάςεισ   

4.6.1 Tα αυτοκίνθτα τθσ Oμάδασ N υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ: 
 N1 – N2 – N3 – N4 
4.6.2  Tα αυτοκίνθτα τθσ Oμάδασ A υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ: 
 A5 – A6 – A7 – A8 
4.6.3 Tα αυτοκίνθτα τθσ Oμάδασ Ε υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ: 
  E9 – E10 – E11 – E12Δ 
4.6.4 Σα αυτοκίνθτα τθσ Ομάδασ FORMULA SALOON υποδιαιροφνται ςε 4 κλάςεισ: 

Κλάςθ FSA  
Κλάςθ FSA 2 L 
Κλάςθ FST  (Turbo, Σετρακίνθτα Παραγωγισ) 

 Κλάςθ FST2 (Turbo, Δικίνθτα Παραγωγισ) 
4.6.5  Σα  αυτοκίνθτα των Ιςτορικϊν υποδιαιροφνται ςε 4 κατθγορίεσ (Κατ. 1, 2, 3, και 4) και ςε 5 κλάςεισ 
 

 
APΘPO 5 - ΔIKAIOYMENOI ΣYMMETOXHΣ 
5.1 Γίνεται δεκτό κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που κατζχει ζγκυρθ άδεια διαγωνιηομζνου ι 

αγωνιηομζνου. 

5.2 Aν ςαν διαγωνιηόμενοσ αναφζρεται νομικό πρόςωπο ι εφόςον αυτόσ δεν επιβαίνει του αυτοκινιτου 
κάκε υποχρζωςι του βαρφνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ 
διλωςθ ςυμμετοχισ. 

5.3  Στουσ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ζνασ αγωνιηόμενοσ ΔΕΝ μπορεί να ςυμμετάςχει με διαφορετικό 
αυτοκίνθτο ςε δφο διαφορετικζσ ομάδεσ και κλάςεισ.  
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5.4 Aν ο διαγωνιηόμενοσ δεν επιβαίνει του αυτοκινιτου μπορεί να δθλϊςει μζχρι δφο οδθγοφσ ανά 
αυτοκίνθτο, με τθν προχπόκεςθ ότι κατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο κα δθλϊςει αυτόν που τελικά κα 
ςυμμετάςχει. 

5.5 Εάν ζνασ αγωνιηόμενοσ ςυμμετζχει ςε κάποιο από τα προκθρυχκζντα από τθν ΕΡΑ ζπακλα εταιριών 
ΔΕΝ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθν ίδια ανάβαςθ και ςε άλλθ κατθγορία. 

5.6 Το ντουμπλάριςμα αυτοκινιτου απαγορεφεται.  

5.7 Ζνασ αγωνιηόμενοσ που ςτο πρώτο ςκζλοσ του αγώνα δεν τερμάτιςε, ζχει το δικαίωμα να 
ςυμμετάςχει ςτο δεφτερο ςκζλοσ, εφόςον το αυτοκίνθτο ελεγχκεί από τον τεχνικό ζφορο και βρεκεί 
αςφαλζσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ αγωνιηόμενοσ τρζχει εκτόσ ςυναγωνιςμοφ και δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτα αποτελζςματα του αγώνα. 

    
APΘPO 6 - ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ - EΓΓPAΦEΣ 
6.1 Όποιοσ κζλει να λάβει μζροσ ςτθν Aνάβαςθ πρζπει να δθλϊςει ςυμμετοχι μζςω του υςτιματοσ 

Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων (ΔΔΑ) (Εγκφκλιοσ 6 και επόμενεσ). 
H διλωςθ πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν Ραραςκευι 31/5/2019 και ώρα 24:00 
Για τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των εγγραφϊν ο Oργανωτισ πρζπει απαραίτθτα να ακολουκεί τθν 
εγκφκλιο 6 τθσ ΕΠΑ. 

 Θ τοποκζτθςθ των αυτοκινιτων ςτα pits κα γίνει κατά κατθγορία, με πρϊτθ τθν κατθγορία που κα 
ξεκινάει πρϊτθ. ε περίπτωςθ που ζχουμε ομάδα service θ οποία υποςτθρίηει περιςςότερα από ζνα 
αυτοκίνθτα διαφόρων κατθγοριϊν, κα τοποκετείται ςτο χϊρο τθσ κατθγορίασ που ξεκινάει πρϊτθ. 
Κάκε αγωνιηόμενοσ που επικυμεί να ζχει κοινό service με άλλον αγωνιηόμενο, υποχρεοφται να το 
δθλώνει ςτθν διλωςθ ςυμμετοχισ 

 
APΘPO 7 - ΡAPABOΛO ΣYMMETOXHΣ - AΣΦAΛIΣH 

 

7.1 Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακορίηονται ωσ εξισ :  

Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακϊσ και θ διαβάκμιςι τουσ, ανάλογα με τθν φπαρξθ ι όχι προαιρετικισ 
διαφιμιςθσ, κακορίηονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εγκφκλιο τθσ ΕΠΑ ςτα: 

 

 

Tο παράβολο ςυμμετοχισ πρζπει να πλθρωκεί είτε ςτα γραφεία του ΑΜΑ, είτε ςτον παρακάτω 
λογαριαςμό τραπζηθσ:  

Στοιχεία τραπζηθσ: ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ  

Πνομα λογαριαςμοφ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΘΧΑΝΟΚΙΝΘΤΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ  

Αρικμόσ λογαριαςμοφ: 5083056450000  

ΙΒΑΝ NO.: GR6901720830005083056450000  

SWIFT CODE : PIRBGRAA  

Πλα τα ζξοδα τραπζηθσ επιβαρφνουν αυτόν που πλθρώνει 

 

Απαγορεφονται ΑΥΣΤΘΑ οι πινακίδεσ “ΔΟΚ” και “Μ”. 

 

 
Ρλθρωμι μζςω ΣΔΔΑ 
       προσ ΟΜΑΕ 

  Ρλθρωμι ςτο Σωματείο* 

Ζωσ 1600cc 80€ 
Με προαιρετικι Διαφιμιςθ 150€ 

Χωρίσ Ρροαιρετικι Διαφιμιςθ 250€ 

Ράνω από 1601cc 80€ 
Με προαιρετικι Διαφιμιςθ 180€ 

Χωρίσ προαιρετικι Διαφιμιςθ 280€ 

Ενιαίο 50 €  150€ 

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


6 

 

 

 

7.2 το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του αγωνιηόμενου που καλφπτει αςτικι 
ευκφνθ προσ τρίτουσ.  

        H αςφάλιςθ αυτι ιςχφει ςε όλθ τθ διάρκεια των δοκιμϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο πρόγραμμα και του 
αγϊνα (από τθ ςτιγμι τθσ εκκίνθςισ του) και παφει να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
ζνςταςθσ ι διαφορετικά από τθ ςτιγμι εγκατάλειψθσ του αγϊνα ι του αποκλειςμοφ από αυτόν. 

7.3 Tο παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α.  Eάν θ διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνει δεκτι  

β.  Eάν ο αγϊνασ ματαιωκεί ι αναβλθκεί 

Το παράβολο ςυμμετοχισ δεν επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ αποκλειςμοφ του αυτοκινιτου λόγω 
τεχνικοφ προβλιματοσ ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο. 
 

 
APΘPO 8 - ΣEIPA EKKINHΣHΣ 

H ςειρά εκκίνθςθσ των αυτοκινιτων κα κακορίηεται ωσ εξισ: 
 

H ςειρά εκκίνθςθσ των αυτοκινιτων κα κακορίηεται ωσ εξισ:  

Ομάδα        ΕΝΙΑΙΟΤ 

Ομάδα        Ν (Ν1-,Ν2-,Ν3-,Ν4)  

Ομάδα        Α (Α5-,Α6-,Α7-,Α8-)  

Ομάδα        Ε (Ε9, Ε10, Ε11, Ε12)  

Ομάδα        FORMULA SALOOΝ 

Ομάδα        ΙΣΟΡΙΚΩΝ 

Αυτοκίνθτα DRIFT   (προςμετροφν ςτθν Ομάδα FS) 

          
APΘPO 9 - METPA AΣΦAΛEIAΣ / KYKΛOΦOPIA 

Όπωσ αναφζρονται ςτον Γ.Κ. Αναβάςεων 2019 

O αγωνιηόμενοσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα και των επιςιμων δοκιμϊν οφείλει να φζρει πάνω  ςτο 
αυτοκίνθτό του τουλάχιςτον τθν πίςω πινακίδα κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου (Τπουργείου, ι 
αγωνιςτικζσ ι Ιςτορικζσ). 
Απαγορεφεται όταν τα αγωνιςτικά αυτοκίνθτα επιςτρζφουν από το parc fermé του τερματιςμοφ προσ 
τα pits, (αγώνασ και δοκιμζσ)  να επιβαίνουν άλλα άτομα εκτόσ από τον ςυμμετζχοντα ςτον αγώνα 
οδθγό επί ποινι αποκλειςμοφ από τον αγώνα. 

   
 
APΘPO 10 - ΑΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔOKIMEΣ 

Ο Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ με ΔΣΣ χωρίσ τθν παρουςία του αυτοκινιτου καταργείται. (Άρκρο 2.5    
Εγκφκλιοσ 10/2019) 

10.1 Ο Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ κα γίνει  Σο άββατο 8/6/2019 από 08:00-09:30 ςτον χϊρο των PITS H 
εκπρόκεςμθ προςζλευςθ ςυνεπάγεται τθν επιβολι προςτίμου 100€ εκτόσ από τθν περίπτωςθ 

ανωτζρασ βίασ που κα κρικεί από τουσ Aγωνοδίκεσ. 

10.2 AΠAΓOPEYETAI κάκε δοκιμι ι αναγνϊριςθ ςτισ διαδρομζσ που αναφζρονται ςτθν Προκιρυξθ 
Aναβάςεων οποιαδιποτε ϊρα και θμζρα με αυτοκίνθτο που κα διακζτει Roll bar, Roll cage, κακίςματα 
μπάκετ, αγωνιςτικι εξάτμιςθ, ηϊνεσ 4 ι 6 ςθμείων ι αγωνιςτικι εξωτερικι εμφάνιςθ. 

10.3 Aναγνωρίςεισ με οποιοδιποτε άλλο αυτοκίνθτο ςε ρυκμοφσ αγϊνα απαγορεφονται. 

10.4 Οι αναγνωρίςεισ το άββατο και τθν Κυριακι επιτρζπονται μζχρι 1,5 ϊρα πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν 
και του αγϊνα. Οι αγωνιηόμενοι οφείλουν να ζχουν επιςτρζψει ςτα pits μζχρι τθν ϊρα που κλείνει ο 
δρόμοσ από τθν αφετθρία. 

10.5 O οδθγόσ που κα παραβεί τα παραπάνω κα τιμωρείται με αποκλειςμό από τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα. 

10.6 Oι οργανωτζσ κα είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των ανωτζρω. 
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10.7 τθν ίδια διαδρομι που ζχει οριςκεί για τον αγϊνα κα γίνουν τθν προθγοφμενθ Σάββατο 8/6/2019 και 
ώρα 10:30 οι Δοκιμζσ.  

10.8 Θα γίνονται τρεισ (3) Χρονομετρθμζνεσ Δοκιμζσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

10.9 Oι Δοκιμζσ κα γίνουν κατά το δυνατόν κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με αυτζσ του αγϊνα.  

10.10 Οι εκκινιςεισ και ςτα 3 ςκζλθ κα γίνονται ςφμφωνα με τον αρικμό ςυμμετοχισ. 

10.11 Σα αποτελζςματα και από τισ 3 Χρονομετρθμζνεσ Δοκιμζσ κα ανακοινϊνονται άμεςα ςτουσ 
αγωνιηόμενουσ.  

10.12 Oδθγόσ που δεν κα λάβει μζροσ τουλάχιςτον ςε μια από τισ Δοκιμζσ αποκλείεται από τον Αγώνα.  

10.13 Eάν ζνασ Αγωνιηόμενοσ για πολφ ςοβαρό λόγο, που πρζπει να πιςτοποιθκεί, δεν μπόρεςε να κάνει 
Χρονομετρθμζνεσ Δοκιμζσ ι εκκίνθςε αλλά δεν ολοκλιρωςε τθ δοκιμι, τότε, με απόφαςθ των 
Αγωνοδικϊν, κα εξεταςκεί αν κα εκκινιςει τον Αγϊνα με τθν προχπόκεςθ ότι κα υποβάλει ςχετικό 
γραπτό αίτθμα πριν από τθν 2θ υνεδρίαςθ των Αγωνοδικϊν μετά το τζλοσ των Χρονομετρθμζνων 
Δοκιμϊν. 

10.14 Mόνο λόγω ανωτζρασ βίασ και μετά από απόφαςθ των Aγωνοδικϊν και ειςιγθςθ του Tεχνικοφ 
Eφόρου, επιτρζπεται ςτον οδθγό να χρθςιμοποιιςει ςτισ δοκιμζσ άλλο αυτοκίνθτο από αυτό που ζχει 
δθλϊςει εγγράφωσ ςτθν Oργανωτικι Eπιτροπι. το αυτοκίνθτο αυτό, που κα πρζπει να ζχει τα 
ανάλογα μζτρα αςφαλείασ και που κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςτισ δοκιμζσ, κα δοκεί 
ιδιαίτεροσ αρικμόσ ςυμμετοχισ και ο χρόνοσ του δεν κα ανακοινωκεί. 

10.15 τισ Δοκιμζσ ιςχφουν όλα όςα ιςχφουν και ςτον Αγϊνα. 

 
APΘPO 11 - AΓΩNAΣ 
11.1 Δεν επιτρζπεται θ διοργάνωςθ WARM UP ανεξάρτθτα αν ζχουν αλλάξει ι όχι οι καιρικζσ ςυνκικεσ 

από τισ δοκιμζσ του Σαββάτου.  

Aπαγορεφεται οποιαδιποτε κίνθςθ για προκζρμανςθ ςτον χϊρο των PITS. Σο όριο ταχφτθτασ εντόσ των 
pits κακορίηεται ςτα 30 χλμ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ ταχφτθτασ κα γίνεται από εξουςιοδοτθμζνο κριτι. 

  Ραράβαςθ των ανωτζρω κα επιφζρει ποινι 10΄΄ για τθν πρώτθ παράβαςθ και εκτόσ αγώνα ςτθν 
δεφτερθ.  

11.2 H εκκίνθςθ του πρϊτου αυτοκινιτου κα δοκεί τθν Κυριακή 09.06.2019 και ώρα 10:30 ςτη Ριτςώνα 
Χαλκίδασ 

 Ο χρόνοσ μεταξφ των εκκινιςεων των  αυτοκινιτων, δεν κα είναι μικρότεροσ από 30ϋϋ. 

11.3 τθ γραμμι εκκίνθςθσ τα αυτοκίνθτα πρζπει να είναι ακίνθτα με αναμμζνθ τθ μθχανι και να επιβαίνει 
ςε αυτά μόνον ο οδθγόσ. H εκκίνθςθ κα δοκεί με τθ ςθμαία του Αφζτθ. 

11.4 Tο αυτοκίνθτο κεωρείται ότι ξεκίνθςε από τθ ςτιγμι που κα ενεργοποιθκεί το ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ 
από το αυτοκίνθτο. 

11.5 H χρονομζτρθςθ κα γίνεται με ακρίβεια εκατοςτϊν του δευτερολζπτου με μθχανικά ι θλεκτρονικά 
χρονόμετρα που ενεργοποιοφνται είτε με αυτόματεσ ςυςκευζσ είτε χειροκίνθτα από τον χρονομζτρθ. Θ 
μζτρθςθ του χρόνου εκκίνθςθσ κα γίνεται υποχρεωτικά με χριςθ φωτοκφτταρου και κα παρζχεται 
τουλάχιςτον μία ενδιάμεςθ μζτρθςθ (split). 

11.6 Δεν δίνεται δεφτερθ εκκίνθςθ παρά μόνο εφόςον οι Αγωνοδίκεσ κρίνουν ότι τοφτο είναι αναγκαίο 
(άρκρο 11.9.2) 

11.7 τθν περίπτωςθ που το αυτοκίνθτο, ενϊ βρίςκεται ςτθ γραμμι αφετθρίασ και μετά τθν πτϊςθ τθσ 
ςθμαίασ εκκίνθςθσ και πριν τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ χρονομζτρθςθσ, δεν ξεκινιςει λόγω 
βλάβθσ, ο αγωνιηόμενοσ ζχει ςτθ διάκεςι του δφο (2) λεπτά για να προςπακιςει να τθν επιςκευάςει. 
Aν ςτο διάςτθμα αυτό το αυτοκίνθτο δεν επιςκευαςκεί τότε κα αποχωριςει από τθ γραμμι εκκίνθςθσ 
και κα δοκεί εκκίνθςθ ςτα επόμενα αυτοκίνθτα, το δε αυτοκίνθτο που παρουςίαςε τθ βλάβθ ζχει 
δικαίωμα να εμφανιςτεί για εκκίνθςθ το αργότερο δζκα (10) λεπτά μετά τθν αρχικά προγραμματιςμζνθ 
ϊρα εκκίνθςισ του. Mετά τθν παρζλευςθ του 10λζπτου αποκλείεται. 

11.8 Εάν ζνασ αγωνιηόμενοσ κλθκεί και δεν παρουςιαςκεί ςτον χϊρο τθσ αφετθρίασ ςτθ ςειρά του, μπορεί 
να ξεκινιςει κακυςτερθμζνα, εφόςον παρουςιαςκεί ςτθν εκκίνθςθ το αργότερο εντόσ 3λζπτου από 
τθν αρχικά προγραμματιςμζνθ ϊρα εκκίνθςισ του και αιτιολογιςει ςτουσ Αγωνοδίκεσ τουσ λόγουσ τθσ 
κακυςτζρθςισ του, διαφορετικά αποκλείεται. 
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11.9 Απαγορεφεται αυςτθρά, για λόγουσ αςφαλείασ, το προςπζραςμα από τθν ζξοδο του αυτοκινιτου από 
τα Pits μζχρι και το Park Ferme. Αναλυτικά το προςπζραςμα απαγορεφεται: 

 
 

11.9.1 Από τα Pits μζχρι τθν εκκίνθςθ, εκτόσ αν το προπορευόμενο αυτοκίνθτο ζχει ακινθτοποιθκεί 
και δεν εμποδίηει τθν διζλευςθ των επόμενων αυτοκινιτων. 

11.9.2 Από τθν εκκίνθςθ ζωσ τον τερματιςμό τθσ Ανάβαςθσ. Αν ζνασ οδθγόσ προλάβει το 
προπορευόμενο όχθμα, αςχζτωσ του λόγου που αυτό κινείται αργά (επίδοςθ, μθχανικι βλάβθ 
ι άλλο), μζνει πίςω του ςε απόςταςθ αςφαλείασ.  
τον τερματιςμό αναφζρει ςτον υπεφκυνο του Parc Ferme το «Κ» από το οποίο είχε οπτικι 
επαφι με το προπορευόμενο όχθμα. Ο Αλυτάρχθσ εφόςον ενθμερωκεί από τον αρμόδιο κριτι 
του «Κ» και εφόςον ιςχφουν οι παραπάνω προχποκζςεισ, κα ηθτιςει από τον αγωνιηόμενο να 
επιςτρζψει ςτθν αφετθρία για να επαναλάβει τθν προςπάκειά του. Είναι ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια του Αλυτάρχθ ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Αγωνοδίκεσ του αγϊνα, να αποφαςίςει το πότε 
κα δοκεί ςτο εν λόγω αγωνιςτικό θ νζα εκκίνθςθ, όχι όμωσ μετά το τζλοσ τθσ ομάδασ ςτθν 
οποία ανικει. 

11.9.3 Στον χώρο του Parc Ferme, εκτόσ αν το προπορευόμενο αυτοκίνθτο ζχει ακινθτοποιθκεί και 
δεν εμποδίηει τθν διζλευςθ των επόμενων αγωνιςτικϊν, πάντα κάτω από τισ οδθγίεσ του 
υπεφκυνου του Parc Ferme. 

11.10 τθν περίπτωςθ μθχανικισ βλάβθσ και εφόςον το αγωνιςτικό δεν μπορεί να ςυνεχίςει προσ κάποιο 
ενδιάμεςο προβλεπόμενο χϊρο ι προσ τον τερματιςμό και προκειμζνου να ελευκερωκεί θ διαδρομι, 
το αυτοκίνθτο κα επιςτρζψει προσ τθν αφετθρία ΜΟΝΟΝ μετά από εντολι του Αλυτάρχθ. 

11.11 τθν επιςτροφι από το Parc Ferme μζχρι τα Pits, ςε όλα τα ςκζλθ των δοκιμϊν και του αγϊνα, τα 
αγωνιςτικά πρζπει να βρίςκονται ςε μία λωρίδα του δρόμου και να αφινουν τθν άλλθ ελεφκερθ για τισ 
ανάγκεσ τθσ οργάνωςθσ ι τθν διζλευςθ των κεατϊν μετά τον τερματιςμό του αγϊνα. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ ςτα παραπάνω κα αναφζρεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ που μπορεί  να επιβάλουν 
ποινι που μπορεί να φτάςει μζχρι τον αποκλειςμό. 

11.12 Όταν ςτθν Ανάβαςθ ςυμμετζχουν πάνω από 60 αυτοκίνθτα, κατά τθν διάρκεια του 1ου ςκζλουσ του 
αγϊνα, και αφοφ ζχουν αγωνιςκεί  περίπου το 50% των αγωνιηομζνων, και πάντωσ να ζχει 
ςυμπλθρωκεί θ Ομάδα, κα ςταματά θ διαδικαςία του αγϊνα και τα αυτοκίνθτα που τερμάτιςαν ςτο 1ο 
ςκζλοσ κα επιςτρζφουν ςτον χϊρο των pits ςυνοδεία αυτοκινιτου τθσ οργάνωςθσ προκειμζνου να 
ετοιμαςκοφν για το 2ο ςκζλοσ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ επιςτροφισ των αυτοκινιτων, ο 
αγϊνασ κα ςυνεχιςκεί με τα υπόλοιπα αυτοκίνθτα. 

11.13 Ο Αλυτάρχθσ κα μπορεί να ςυνεχίςει κατά τθν κρίςθ του (π.χ. ςε ακραία καιρικά φαινόμενα ι 
κακυςτεριςεισ από βλάβεσ / εξόδουσ κλπ που μπορεί να επθρεάςουν τθ διάρκεια του αγϊνα) τθ 
διαδικαςία εκκινιςεων χωρίσ διακοπι, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Αγωνοδίκεσ και εφόςον ενθμερωκοφν 
ανάλογα οι αγωνιηόμενοι.  

 
APΘPO 12 - ΤΕΛΙΚΟΣ TEXNIKOΣ EΛEΓXOΣ 
τον τερματιςμό κα γίνεται ζνασ πλιρθσ και λεπτομερισ ζλεγχοσ του αυτοκινιτου. Επίςθσ μπορεί να γίνεται 
ενδιάμεςοσ τεχνικόσ ζλεγχοσ ςτον τερματιςμό του πρϊτου ςκζλουσ του αγϊνα, (βλζπε εγκφκλιο  10/2019 
“Διαδικαςίεσ Σεχνικϊν Ελζγχων”) 
ε περίπτωςθ ζνςταςθσ, ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργείο που κα ανακοινωκεί με Δελτίο 
Πλθροφοριϊν 
 
APΘPO 13 - ENΣTAΣEIΣ – EΦEΣEIΣ 
13.1 Σο παράβολο ζνςταςθσ ιςοφται με το ιςόποςο του παράβολου ςυμμετοχισ και επιςτρζφεται εφόςον 

θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. 

13.2 Σο παράβολο τεχνικϊν εργαςιϊν, αν απαιτείται, κα οριςτεί από τουσ Αγωνοδίκεσ ςφμφωνα με τθν 
εγκφκλιο 10/2019 “Διαδικαςίεσ Σεχνικϊν Ελζγχων” τθσ ΕΠΑ. 

13.3 Oι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα ζφεςθσ ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 15.3). Tο παράβολο τθσ 
ζφεςθσ ορίηεται ςτα 1000 € εντόσ 96 ωρϊν από τθ ςτιγμι που ο εφεςιβάλλων κοινοποίθςε ςτουσ 
Αγωνοδίκεσ τθν πρόκεςι του να αςκιςει ζφεςθ. Ελλείψει αυτοφ, θ Αγωνιςτικι Άδεια του 
εφεςιβάλλοντοσ κα αναςταλεί αυτόματα ζωσ ότου γίνει θ πλθρωμι. 

Αν θ ζφεςθ απορριφκεί ι εάν αποςυρκεί αφοφ αςκικθκε, κανζνα μζροσ του παράβολου δεν κα 
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επιςτραφεί. 
 
 

 
APΘPO 14 - KATATAΞH / ANAKOINΩΣH AΡOTEΛEΣMATΩN 
14.1 Σο αποτζλεςμα δίνεται από το άκροιςμα των χρόνων των δφο ςκελϊν. Για να κεωρθκεί ότι τερμάτιςε 

ζνασ διαγωνιηόμενοσ είναι υποχρεωτικόσ ο τερματιςμόσ και ςτα δφο ςκζλθ. 

  τθν περίπτωςθ που δφο ι περιςςότεροι οδθγοί ιςοβακμιςουν ςτο τζλοσ του αγϊνα τότε θ ιςοβακμία 
λφνεται υπζρ του αγωνιηόμενου που ςτο πρϊτο ςκζλοσ ζκανε καλφτερο χρόνο. Εάν θ ιςοβακμία δεν 
λυκεί τότε οι ιςοβακμοφντεσ παίρνουν τθν ίδια κζςθ ςτθν κατάταξθ και ο επόμενοσ παίρνει τθ 
μεκεπόμενθ. 

14.2 Μετά τον τερματιςμό κάκε ςκζλουσ κα εκδοκοφν προςωρινά αποτελζςματα για κάκε ομάδα  

14.3 Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων: Κυριακι 09.06.2019, 30 λεπτά μετά το τζλοσ του Β΄ ςκζλουσ ςτθ 
Ριτςϊνα Χαλκίδασ 

14.4 Σα αποτελζςματα τθσ τελικισ κατάταξθσ κάκε ομάδασ (ςτο τζλοσ του δεφτερου ςκζλουσ), 
οριςτικοποιοφνται 30’ λεπτά μετά τθν ανάρτθςθ τουσ. 

14.5 τισ αναβάςεισ ΔEN επιτρζπεται να εκδίδονται γενικζσ κατατάξεισ, ανεξαρτιτωσ ομάδασ, αλλά μόνο 
γενικι κατάταξθ για κάκε ομάδα και για κάκε ομάδα/κλάςθ.  

 
APΘPO 15 - EΡAΘΛA  
Όπωσ ορίηεται από τον Γενικό Κανονιςμό Αναβάςεων του 2019 
 
ΕΡΑΘΛΑ  

 τουσ 3 πρϊτουσ κάκε Ομάδασ απονζμονται Κφπελλα 

 τουσ 3 πρϊτουσ κάκε Κλάςθσ, κάκε ομάδασ Ν, Α, Ε, και Ιςτορικά απονζμονται Κφπελλα 

 τουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ των Ομάδων Ν, Α, E ζωσ 2 Λίτρα απονζμονται Κφπελλα 

 τουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ κάκε Κλάςθσ τθσ Ομάδασ FORMULA SALOON απονζμονται Κφπελλα 
__       τουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ του κάκε αγϊνα του Ενιαίου απονζμονται Κφπελλα 
__       τουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ του κάκε αγϊνα του Ενιαίου Νζων Οδθγϊν απονζμονται Κφπελλα 
H Ανακοίνωςθ Νικθτϊν και θ Απονομι Επάκλων με βάςθ τθ Γενικι Κατάταξθ ανεξαρτιτωσ ομάδασ 
απαγορεφεται. 
 
ΑΘΟ  16   - AΡONOMH 
H Aπονομι των Eπάκλων κα γίνει τθν: Κυριακή 9/6/2019, 60 λεπτά μετά την ανακοίνωςη των 
αποτελεςμάτων ο χώροσ θα ανακοινωθεί με Δελτίο Πληροφοριών. 
 
Οι οδθγοί που κατατάςςονται και βραβεφονται, είναι υποχρεωτικό να παρευρίςκονται 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 φψουσ 200€. 


