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ΠPOΓPAMMA 
 

 
 
 
 

 Ημεπομηνία Ώπα Σόπορ 

Έλαξμε Δγγξαθώλ 
πκκεηνρήο 

Γεπηέξα 18 
Μαξηίνπ 

10:30 
Γξαθεία 
ΑΟΛΑΠ 

Λήμε Δγγξαθώλ 
πκκεηνρήο 

Παξαζθεπή 29 
Μαξηίνπ  

24:00 
Γξαθεία 
ΑΟΛΑΠ 

Γηαλνκή βηβιίνπ 
Γηαδξνκήο (Road Book) 

Παξαζθεπή 29 
Μαξηίνπ  

24:00 
Γξαθεία 
ΑΟΛΑΠ 

Γεκνζίεπζε πίλαθα 
ζπκκεηερόλησλ 

Σξίηε 02 
Απξηιίνπ  

14:00 
Γξαθεία 
ΑΟΛΑΠ 

Λήμε Αλαγλσξίζεσλ 
αββάην 06 
Απξηιίνπ 

Γύζε Ηιίνπ 
Δηδηθέο 
Γηαδξνκέο 

Γηαλνκή εληύπσλ θαη 
αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 

άββαην 06 
Απξηιίνπ  

15:30-18:30 ΙΚΣΔΟ ΙΟΝΙΚΗ 

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο 
άββαην 06 
Απξηιίνπ  

15:30-18:30 ΙΚΣΔΟ ΙΟΝΙΚΗ 

Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 
θαη έιεγρνο/ζθξάγηζε ησλ 
turbo 

άββαην 06 
Απξηιίνπ  

15:30-18:30 ΙΚΣΔΟ ΙΟΝΙΚΗ 

1ε πλεδξίαζε 
Αγσλνδηθώλ 

άββαην 06 
Απξηιίνπ 

19:00 Γξαθεία ΑΟΛΑΠ 

Γεκνζίεπζε πίλαθα 
πιεξσκάησλ δεθηώλ λα 
εθθηλήζνπλ / σξάξηα 
εθθίλεζεο 

άββαην 06 
Απξηιίνπ 

20:30 Γξαθεία ΑΟΛΑΠ 

Παλεγπξηθή ηειεηή 
Δθθίλεζεο 

άββαην 06 
Απξηιίνπ 

21:00 
Πι. . 

Καξάγησξγα  
Πύξγνπ 

Δθθίλεζε αγώλα 
Κπξηαθή 07 
Απξηιίνπ 

09:30 
Έμνδνο Service 

Park  

Σεξκαηηζκόο 
Κπξηαθή 07 
Απξηιίνπ 

15:30 
Γεκαξρείν Αξρ. 

Οιπκπίαο 

Σειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 
Κπξηαθή 07 
Απξηιίνπ 

16:15 πλεξγείν Skoda 

Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο 
ηειηθήο θαηάηαμεο 

Κπξηαθή 07 
Απξηιίνπ 

17:00 
Γεκαξρείν Αξρ. 

Οιπκπίαο 

Απνλνκή Δπάζισλ 
Κπξηαθή 07 
Απξηιίνπ 

17:30 
Γεκαξρείν Αξρ. 

Οιπκπίαο 
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ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
H Γραμματεία του Αγϊνα κα λειτουργεί από Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έωσ Παραςκευή 05 

Απριλίου 2019, ςτα γραφεία τησ ΑΟΛΑΠ (28
ησ

 Οκτωβρίου 11, 5
οσ

 όροφοσ Πφργοσ, και 
ώρεσ 10.30-14.00 και 19.00-21.30) και ςτα τηλέφωνα και FAX : 2621022165 και 
6937112825,και 6937114349 και e-mail: aolap@otenet.gr. Σο άββατο 06 Απριλίου και 
από ϊρα 15.30 ζωσ 18.30 ςε αίκουςα  του χϊρου του Διοικθτικοφ ελζγχου, Ιδιωτικό 
ΚΣΕΟ ΙΟΝΙΚΘ, και τθν Κυριακι 07 Απριλίου 2019, από ϊρεσ 07.00 ζωσ 16.00 ςε 
αίκουςα του ςχολείου  Λάλα, 27066, ΗΛΕΙΑΣ Τηλέφωνο: 6937114349 

 
Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να 
παραλαμβάνουν τα Δελτία Πλθροφοριϊν. 
 
 EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 
Όπου και θ  Γραμματεία του αγϊνα. 

 
 ΓΡΑΦΕΙΟ TYΠOY 
Βρίςκεται παραπλεφρωσ τθσ γραμματείασ του αγϊνα. 

 
 SERVICE PARK και PARK FERME 
Σο Service Park κα λειτουργεί τθν θμζρα του αγϊνα 07/04/2019 από 07.00 ζωσ 16.00 ςτο 
ποδοςφαιρικό γιπεδο και το προαφλιο του χολείου Λάλα και το Park Ferme δίπλα από το 
Δθμαρχείο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ, τθν 07/04/2019 από 15.30 ζωσ λιξθσ του.   
 
OPΓANΩH 
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΗ 
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 παρόντοσ υμπλθρωματικοφ Kανονιςμοφ (που αποτελεί ςυμπλιρωμα του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ) και των παραρτθμάτων του 
Οι τροποποιιςεισ, προςκικεσ ι/και διορκϊςεισ ςτον 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 KAΘOPIMO 
 Ονομαςία του αγϊνα:   Επετειακό 40

ο
 Ολυμπιακό Ράλλυ 

 Οργανωτισ:                     Α.Ο.Λ.Α.Π. (Αγωνιςτικι Ολυμπιακι Λζςχθ Αυτοκινιτου Πφργου) 
 Θμερομθνία διεξαγωγισ: 06 &07 Απριλίου 2019 
 
1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 
 Πρόεδροσ   Αποςτολόπουλοσ Μιχαιλ 
 Mζλθ           Αλεξανδρόπουλοσ Γεϊργιοσ 
                              Δοφροσ Θεόδωροσ 
                                                            Φραντηιςκάκθσ Θεόδωροσ 

mailto:aolap@otenet.gr
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ΣΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΟΤ 

ΣΕΛΕΧΟΤ 

 
1.3  TEΛEXH TOY AΓΩNA 
 Πρόεδροσ Aγωνοδικϊν & 
 Παρατθρθτισ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ Ακαναςζκοσ Δθμιτριοσ 

1
οσ

 Αγωνοδίκθσ Μαυρουδισ Γιϊργιοσ 

2
οσ  

Αγωνοδίκθσ Σςετςοποφλου Αγγελικι  

 Αλυτάρχθσ  Καττισ Δθμιτριοσ  

 Γραμματζασ του αγϊνα   Βυτινάρου Σηζνθ 

 Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ  Κοτρωνάροσ Νικόλαοσ  

 Σεχνικοί Ζφοροι  Παπανικολάου Πάνοσ 

 Yπεφκυνοσ ςχζςεων με  
 αγωνιηομζνουσ  πυρόπουλοσ πφροσ 
  
 Επικεφαλισ αςφαλείασ  Σςιρϊνθσ Ανδρζασ 

 Τπεφκυνοσ Σφπου    Γραφείο Σφπου ΑΟΛΑΠ 

 Επικεφαλισ γιατρόσ  κα ανακοινωκεί με Δελτίο Πλθροφοριϊν 

 Τπεφκυνοσ Service Park  Μακρισ Παναγιϊτθσ 

 Τπεφκυνοσ Αποτελεςμάτων infomega 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΧΕΕΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

πυρόπουλοσ πφροσ  τθλ.: 6972876575 
 

Ο Τπεφκυνοσ χζςεων με τουσ αγωνιηόμενουσ κα είναι παρϊν ςτον Σεχνικό Ζλεγχο, ςτθν 
Εκκίνθςθ, ςτο Service Park και ςτον Tερματιςμό. 

 
 
ΓENIKOI OPOI 
APΘPO 2 - ΓENIKA 
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2.1 Tίτλοι τησ ΕΠΑ για τουσ οποίουσ προςμετρά ο αγώνασ 
Πρωτάθλημα Ράλλσ Χώματος Οδηγών 
-     Γενικήρ Κατάταξηρ 

-          Κατηγοπίαρ F2 

 

Κύπελλο Ράλλσ Χώματος Οδηγών 
-     Κατηγοπίαρ C1 

-          Κατηγοπίαρ C2 

-          Κατηγοπίαρ C3 

-          Κατηγοπίαρ C4 

-          Κατηγοπίαρ C5 

-          Κατηγοπίαρ C6 

-          Κατηγοπίαρ C7 

 

Πρωτάθλημα Ράλλσ Χώματος σνοδηγών 
-     Γενικήρ Κατάταξηρ 

-          Κατηγοπίαρ F2 

 

Κύπελλο Ράλλσ Χώματος σνοδηγών 
-     Κατηγοπίαρ C1 

-          Κατηγοπίαρ C2 

-          Κατηγοπίαρ C3 

-          Κατηγοπίαρ C4 

-          Κατηγοπίαρ C5 

-          Κατηγοπίαρ C6 

-          Κατηγοπίαρ C7 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH 
3.1 υνολικό μικοσ  του αγϊνα 176,18 χλμ. 
3.2 Αρικμόσ Ε.Δ. 6 
3.3 φνολο χιλιομζτρων Ε.Δ. 83,13 χλμ. 
3.4 Αρικμόσ τμθμάτων διαδρομισ 3 
3.5 Αρικμόσ ςκελϊν 1 
3.6 Σφποσ οδοςτρϊματοσ κάκε ςκζλουσ     χϊμα (1,83 χλμ. άςφαλτοσ)  
 
APΘPO 4 - ΔEKTA AYTOKINHTA  
4.1 Αυτοκίνθτα Κατθγορίασ C1, C2, C3, C4, C5, C6 και C7  
4.2 Αυτοκίνθτα των Κατθγοριϊν Ιςτορικϊν (Παράρτθμα Κ) 
4.3 Αυτοκίνθτα Αντοχισ Εκτόσ Δρόμου Ομάδων (Σ1, Σ2, Σ3, ΣΗ1) 
 
ΑΡΘΡΟ  5 - ΔHΛΩEI ΤΜΜΕΣΟΧΗ – EΓΓPAΦE 
5.1 Δθλϊςεισ γίνονται μζςω υςτιματοσ Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων-ΔΔΑ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Οη αζιεηέο ζα πξέπεη λα πιεξώζνπλ κέζσ ΓΓΑ ην πνζό ηεο ζπκκεηνρήο 
πνπ αληηζηνηρεί ζην παξάβνιν ηεο Αζθάιηζεο ( 80 € γηα ηνλ αγώλα καο) 

            
5.2 Η νξγάλσζε δελ κπνξεί λα δερζεί θακία ζπκκεηνρή ηδηνρείξσο όιεο πξέπεη λα 

ππνβιεζνύλ από ηνλ αζιεηή ζην ΓΓΑ 
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5.3 Θ Οργανωτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΠΑ, να αρνθκεί 
τθν εγγραφι οποιουδιποτε διαγωνιηομζνου/ςυμμετζχοντα ι οδθγοφ γνωρίηοντάσ του 
τουσ λόγουσ άρνθςισ τθσ (EAK Άρκρο 3.14). H απόρριψθ πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον 
ενδιαφερόμενο εγγράφωσ το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ εργάςιμθ μζρα μετά το 
κλείςιμο των εγγραφϊν. 

5.4 Αγϊνασ που ζχει λιγότερεσ από 20 ςυμμετοχζσ και ανικει ςε κάποιον προκθρυγμζνο 
κεςμό τθσ ΟΜΑΕ, κα ματαιϊνεται. 

 
ΑΡΘΡΟ  6 - ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH 
6.1 Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακορίηονται ωσ εξισ : 

 

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

   

    

Πιεξσκή ζην σκαηείν, καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζην ΓΓΑ 

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πιεξσζεί είηε ζην γξαθείν ηεο ΑΟΛΑΠ, είηε ζηνλ 
παξαθάησ ινγαξηαζκό ηξαπέδεο: 

ηνηρεία ηξαπέδεο: EUROBANK                

Όλνκα  ινγαξηαζκνύ: ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΛΔΥΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 

Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 00260681140200442802 

ΙΒΑΝ:  GR6402606810000140200442802 

- Όια ηα έμνδα ηξαπέδεο επηβαξύλνπλ απηόλ πνπ πιεξώλεη. 

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 Σο παπάβολο ζςμμεηοσήρ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΦΕΣΑΙ ζε πεπίπηωζη αποκλειζμού 
ηος αςηοκινήηος λόγω ηεσνικού πποβλήμαηορ ζηον απσικό ηεσνικό έλεγσο. 

 
Πληπωμή μέζω ΔΔΑ 

ππορ ΟΜΑΕ 

Πληπωμή ζηο ωμαηείο* 

 

  
 Νέοι  

οδηγοί 

Έσο 1600cc 80€ 
Με πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 250€ 120€ 

Υσξίο πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 350€ 220€ 

Πάλσ από 

1600cc 
80€ 

Με πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 280€ 130 

Υσξίο πξναηξεηηθή δηαθήκηζε 380€ 230 
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6.3 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ηελ 
έλαληη ηξίησλ αζηηθή επζύλε απηνύ. 

Η αζθαιηζηηθή θάιπςε  είλαη ζε ηζρύ , γηα ηα πιεξώκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηoλ  αγώλα 
από ηελ εθθίλεζε ηεο 1εο Μέξαο κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκό, παύεη δε λα ηζρύεη από ηε ζηηγκή 
ηεο νξηζηηθήο εγθαηάιεηςεο από ηνλ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ.  

6.4 Σα αυτοκίνθτα των service, τα βοθκθτικά και τα αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται ςτισ 
αναγνωρίςεισ, ακόμα και αυτά που είναι εφοδιαςμζνα με τισ ειδικζσ πινακίδεσ του 
οργανωτι, δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ επίςθμεσ ςυμμετοχζσ του αγϊνα και κατά 
ςυνζπεια δεν καλφπτονται από τθν αςφάλιςθ του αγϊνα. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 - ΔIAΦHMIEI 
7.1 Σοποκζτθςθ ταινιϊν   

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. 

7.2 Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ θμιδιαφανοφσ διαφιμιςθσ ςτο πίςω παρμπρίη (one way 
vision). 

7.3 Τποχρεωτικι διαφιμιςθ  
Οι αρικμοί ςυμμετοχισ και οι πινακίδεσ του Pάλλυ διατίκενται για τθ διαφιμιςθ των 
οργανωτϊν.  

7.4 Προαιρετικι Διαφιμιςθ 
7.4.1 Ο 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.  

7.4.2 ε περίπτωςθ που θ προαιρετικι διαφιμιςθ, αφορά καταςκευαςτι 
αυτοκινιτων, ελαςτικά, καφςιμα ι λιπαντικά, ο οργανωτισ δεν μπορεί να 
απαιτιςει από τον αγωνιηόμενο / ςυμμετζχοντα αυξθμζνο παράβολο 
ςυμμετοχισ, εάν ο αγωνιηόμενοσ τθν αρνθκεί. . Η πποαιπεηική διαθήμιζη ηου 

οπγανωηή εάν υπάπξει θα ανακοινωθεί με Δεληίο Πληποθοπιών 

7.4.3 Εάν θ προαιρετικι διαφιμιςθ ανακοινωκεί µε δελτίο πλθροφοριϊν και 
αντιβαίνει µε τθ διαφιµιςθ του ςυµµετζχοντα, ο ςυµµετζχων µπορεί να 
αρνθκεί αυτι τθν προαιρετικι διαφιμιςθ χωρίσ να πλθρϊςει επιπλζον 
παράβολο. 

7.4.4 Οι ςυμμετζχοντεσ που αποδζχονται τθν προαιρετικι διαφιμιςθ του Οργανωτι 
κα πρζπει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ να κρατιςουν κενό τον ςχετικό χϊρο.  

7.4.5 Θ κζςθ τθσ προαιρετικισ διαφιμιςθσ είναι ςτα δφο μπροςτινά φτερά. Οι 
διαςτάςεισ αυτισ είναι 25 εκ. Χ 15 εκ. περίπου.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΟΝΟΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 
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8.1 Αρικμοί υμμετοχισ Πόρτασ 
8.1.1 Δφο αρικμοί ςυμμετοχισ για τισ μπροςτινζσ πόρτεσ μικουσ 70cm και φψουσ 

20cm. Κάκε τζτοιο πανϊ κα περιλαμβάνει μία μαφρθ ματ επιφάνεια για τον 
αρικμό ςυμμετοχισ. Οι αρικμοί κα ζχουν κίτρινο φωςφορίηον χρϊμα (PMS 803), 
φψουσ 14cm και πάχουσ 2cm. Σο υπόλοιπο αυτοφ του πανϊ μζνει για τον 
οργανωτι. Θ επάνω πλευρά του πανϊ πρζπει να απζχει 7 – 10 cm από το κάτω 
άκρο του παρακφρου. 

8.1.2 Κάκε πανϊ κα τοποκετείται οριηόντια ςτθ μπροςτινι άκρθ κάκε μπροςτινισ 
πόρτασ, με τον αρικμό μπροςτά (ςτθν πλευρά του μεντεςζ).. 

8.1.3 ε απόςταςθ 10cm γφρω από το πανϊ δεν επιτρζπεται να τοποκετείται καμία άλλθ 
ςιμανςθ. 
 

8.2 Πίςω Πλαϊνά Παράκυρα 

Δφο αρικμοφσ για κάκε πίςω πλαϊνό παράκυρο, φψουσ 20cm και πάχουσ τουλάχιςτον 
2,5cm ςε φωςφορίηον κίτρινο χρϊμα (PMS 803), ςε διαφανζσ φόντο, που μπορεί να 
είναι ανακλαςτικοί. Αυτοί οι αρικμοί κα τοποκετθκοφν ςτο επάνω τμιμα των πίςω 
πλαϊνϊν παρακφρων, ςε ςυνάρτθςθ με τα ονόματα οδθγοφ και ςυνοδθγοφ. 

 
8.3  Ονόματα Πλθρϊματοσ 

Σο απσικό γπάμμα ηος ονόμαηορ και ηο επίθεηο ηος οδηγού και ηος ζςνοδηγού, πξέπεη 
λα εκθαλίδνληαη ζηα δύν πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. 
Καη από ηηο δύν πιεπξέο ην όλνκα ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πάλσ θαη θάησ ηνπ 
ζπλνδεγνύ. ημειώνεηαι όηι εκηόρ από ηα ονόμαηα οδηγού/ζςνοδηγού, ηον απιθμό 
ζςμμεηοσήρ και ηην Ελληνική ζημαία, δεν επιηπέπεηαι η ηοποθέηηζη διαθημιζηικών ή 
άλλων αςηοκόλληηων ζηα πλαϊνά παπάθςπα. 

Tα ονόματα του πλθρϊματοσ πρζπει να είναι ευκρινϊσ γραμμζνα.  
- 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 (ίδιο φψοσ γραμμάτων για τον 

οδθγό και τον ςυνοδθγό). 
ε περίπτωςθ κραφςθσ ενόσ παρακφρου κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, δεν κα 
επιβάλλεται ποινι για τθν ζλλειψθ των ονομάτων του πλθρϊματοσ. 
Θ μθ τιρθςθ των άρκρων 14 & 15 του Γ.Κ.Ρ. κα επιςφρουν χρθματικζσ ποινζσ κατά τθν 
κρίςθ των Αγωνοδικϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΕΙ  
9.1. Διάρκεια 
 ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΚΑΙ ΛΗΓΟΤΝ: 

9.1.1 06 Αππιλίος 2019 με ηην Δύζη ηος ηλίος και δεν θα επιηπέπονηαι 
αναγνωπίζειρ με ανηίθεηη θοπά με ηον αγώνα. 

 
9.2 Κανονιςμοί που αφοροφν όλα τα πλθρϊματα:  

9.2.1 Σονίηεται ότι θ οδιγθςθ κατά τθ διάρκεια των αναγνωρίςεων πρζπει να είναι 
ςφμφωνθ με τον Κ.Ο.Κ. και να μθν παρενοχλοφνται οι κάτοικοι τθσ περιοχισ. 
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9.2.2 Θ ΕΠΑ και οι Οργανωτζσ κα εποπτεφουν με ειδικά ςυνεργεία, τθ ςυμμόρφωςθ 
των αγωνιηομζνων με τον Κ.Ο.Κ. 

9.2.3 Θ μζγιςτθ ταχφτθτα είναι 70 χλμ/ϊρα, εκτόσ αν οι πινακίδεσ ςιμανςθσ ορίηουν 
μικρότερο όριο ταχφτθτασ. 

9.2.4 Σονίηεται ότι οι αγωνιηόμενοι δεν ζχουν δικαίωμα να κλείνουν με οποιοδιποτε 
τρόπο και οποιαδιποτε ςτιγμι το δρόμο μίασ Ε.Δ. προκειμζνου να κάνουν τθν 
αναγνϊριςθ. 

9.2.5 Απαγορεφεται το βάψιμο και το μαρκάριςμα των παρυφϊν του δρόμου με 
ςπρζι ι άλλο μζςο. Ο Οργανωτισ κα αφαιρζςει αυτά τα ςθμάδια πριν από τθν 
εκκίνθςθ του αγϊνα. 

9.2.6 Σονίηεται ότι οι αναγνωρίςεισ που δεν κα γίνονται αυςτθρά υπό τισ πιο πάνω 
προχποκζςεισ, κεωροφνται παράνομεσ και κα επιςφρουν τισ ποινζσ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 9.4. 
 

9.3 Αυτοκίνθτα αναγνωρίςεων και Περιοριςμοί: 
9.3.1 ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ 
9.3.2 Επιτρζπονται αυτοκίνθτα ςυμβατικά ι τφπου Jeep  ζωσ 2500cc, ατμοςφαιρικά ι 

ζωσ 1600cc turbo. 
9.3.3 Σο αυτοκίνθτο πρζπει να είναι μονόχρωμο, χωρίσ διαφθμίςεισ, χωρίσ 

αυτοκόλλθτα κλπ. 
9.3.4 Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι ςειράσ παραγωγισ. 
9.3.5 Σο κιβϊτιο ταχυτιτων πρζπει να είναι ςειράσ παραγωγισ. 
9.3.6 H εξάτμιςθ πρζπει να είναι ςειράσ παραγωγισ και πρζπει να γίνονται ςεβαςτά 

τα επιτρεπόμενα όρια κορφβου τθσ χϊρασ.      
9.3.7 Οι αναρτιςεισ είναι ελεφκερεσ. 
9.3.8 Οι ηϊνεσ αςφαλείασ πρζπει να είναι ςε παρόμοια χρϊματα με αυτά του 

εςωτερικοφ του αυτοκινιτου. 
9.3.9 Αγωνιςτικά εξαρτιματα (rollbar, πρόςκετεσ προςτατευτικζσ ποδιζσ, κλπ.) 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ. 
9.3.10 Σα μπάκετ κακίςματα επιτρζπονται. 
9.3.11 Οι ηάντεσ είναι ελεφκερεσ. 
9.3.12 Σο πλιρωμα μπορεί να χρθςιμοποιεί ζνα “ελαφρό” ςφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ 

(χωρίσ κράνθ).  
9.3.13 ε όλουσ τουσ αγϊνεσ επιτρζπονται τα εξισ: ποδιά που κα καλφπτει μόνο τον 

χϊρο κάτω από τον κινθτιρα και μπάρα κόλων. 
9.3.14 ε όλουσ τουσ αγϊνεσ τα ελαςτικά είναι ελεφκερα, εκτόσ από slick και 

ςταμπωτά. 
 

9.4 Ποινζσ 
τουσ παραβάτεσ όλων των ανωτζρω άρκρων, μετά από καταγγελία από τθν Οργάνωςθ, 
τθν ΕΠΑ ι Αςτυνομικό όργανο, κα επιβάλλονται ποινζσ. Για τον υπολογιςμό των ποινϊν 
κα λαμβάνεται υπόψθ θ εν γζνει αγωνιςτικι ςυμπεριφορά του πλθρϊματοσ. Οι ποινζσ 
που μπορεί να επιβλθκοφν είναι : 
- Άρνθςθ εκκίνθςθσ ςτον ςυγκεκριμζνο αγϊνα, με απόφαςθ Αγωνοδικϊν 
- Επιβολι αφαίρεςθσ Δελτίου Ακλθτοφ από 4 ζωσ 12 μινεσ από τθν ΕΠΑ 
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- Παραπομπι ςτθν Πεικαρχικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ 
 
APΘPO 10 - METPA AΦAΛEIA   
10.1 Δεν κα δοκεί εκκίνθςθ για τον αγϊνα ςε αυτοκίνθτο που δεν κα είναι ςφμφωνο με τισ 

διατάξεισ του παραρτιματοσ J, του EAK, του παρόντοσ κανονιςμοφ και τισ εγκυκλίουσ 
τθσ ΕΠΑ.  
 

10.2 Όλα τα πλθρϊματα κατά τθ διάρκεια των ειδικϊν διαδρομϊν πρζπει να φοροφν 
εγκεκριμζνα: ςφςτθμα FHR, φόρμα, κράνοσ, μακριά εςϊρουχα, κάλτςεσ, μπαλακλάβεσ, 
γάντια (προαιρετικά για τουσ ςυνοδθγοφσ) και παποφτςια και να είναι δεμζνοι με 
εγκεκριμζνεσ ηϊνεσ αςφαλείασ (Παράρτθμα L τθσ FIA Κεφάλαιο ΙΙΙ - Εξοπλιςμόσ 
οδθγϊν). 
 

10.3 Aπαγορεφεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ με ποινι αποκλειςμοφ:   
α.  Nα κατευκφνουν για οποιοδιποτε λόγο το αυτοκίνθτο τουσ αντίκετα με τθ φορά 

του αγϊνα. 
β.  Tο ςπρϊξιμο του αυτοκινιτου από τρίτο πρόςωπο ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

κριτϊν για οποιοδιποτε λόγο μετά τθν πτϊςθ τθσ ςθμαίασ εκκίνθςθσ.  
 
10.4 Yπενκυμίηεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ ότι πρζπει να τθροφν τα εξισ, επί ποινι 

αποκλειςμοφ: 
α.  ε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ να ςτακμεφουν το αυτοκίνθτό τουσ με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να μθν παρεμποδίηονται οι υπόλοιποι αγωνιηόμενοι. 
β.  Kάκε φορά που κάποιοσ αγωνιηόμενοσ είναι ςε κζςθ να προςπεράςει να παίρνουν 

τζτοια κζςθ πάνω ςτο δρόμο ϊςτε να μθν δθμιουργοφν προβλιματα. 
 

10.5 Σα ιςτορικά αυτοκίνθτα, ςε όποια ομάδα και αν ςυμμετάςχουν (ςαν Ε ι ςαν Ιςτορικά) 
ςε ότι αφορά τα κζματα αςφαλείασ πρζπει να ακολουκιςουν τα μζτρα αςφαλείασ που 
ιςχφουν για το ελλθνικό πρωτάκλθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτατευτικϊν για 
το κεφάλι (FHR). 
 

10.6 Κάκε διαγωνιηόμενο αυτοκίνθτο πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με κουτί πρϊτων 
βοθκειϊν και 1 ανακλαςτικό τρίγωνο.  ε περίπτωςθ που δεν τα φζρει το αυτοκίνθτο 
μπορεί να του απαγορευτεί θ εκκίνθςθ. Ο εξοπλιςμόσ κα ελεγχκεί ςτον αρχικό τεχνικό 
ζλεγχο και μπορεί να ελεγχκεί και κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 
Τπενκυμίηεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ ότι ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, μζςα ςτο 
αυτοκίνθτο πρζπει να βρίςκονται 2 κόφτεσ ηωνϊν αςφαλείασ. Πρζπει να είναι εφκολα 
προςβάςιμοι ςτον οδθγό και ςτον ςυνοδθγό όταν είναι κακιςμζνοι και φοροφν τισ 
ηϊνεσ αςφαλείασ (άρκ. 253.6, Παράρτθμα J). 
 

10.7 Πινακίδα SOS/ΟΚ  
10.7.1 ε περίπτωςθ ατυχιματοσ όπου απαιτείται άμεςθ ιατρικι επζμβαςθ, πρζπει, 

όπου είναι δυνατόν, να επιδειχκεί αμζςωσ το κόκκινο ςιμα “SOS” ςτα επόμενα 
αυτοκίνθτα. 
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10.7.2 Κάκε πλιρωμα που του επιδεικνφεται το κόκκινο SOS ι δει ζνα αυτοκίνθτο να 
ζχει υποςτεί ςοβαρό ατφχθμα όπου τα δφο μζλθ του πλθρϊματοσ βρίςκονται 
μζςα ςτο αυτοκίνθτο, αλλά δεν επιδεικνφουν το κόκκινο SOS, κα ςταματιςει 
αμζςωσ και χωρίσ εξαίρεςθ για να δϊςει βοικεια. Επίςθσ κα ςταματιςουν όλα 
τα αυτοκίνθτα που ακολουκοφν. Σο δεφτερο αυτοκίνθτο που κα φτάςει ςτο 
ςθμείο του ατυχιματοσ κα προχωριςει για να ενθμερϊςει τον αμζςωσ επόμενο 
ενδιάμεςο κριτι. Σα επόμενα αυτοκίνθτα κα ανοίξουν τον δρόμο για να 
πλθςιάςουν τα αυτοκίνθτα άμεςθσ βοικειασ. 

10.7.3 τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ που δεν απαιτείται άμεςθ ιατρικι βοικεια, ζνα 
μζλοσ του πλθρϊματοσ πρζπει να επιδείξει κακαρά το ςιμα ΟΚ ςτα επόμενα 
αυτοκίνθτα και ςε οποιοδιποτε ελικόπτερο (αν υπάρχει) προςπακεί να 
βοθκιςει. 

10.7.4 Κάκε πλιρωμα που εγκαταλείπει το αυτοκίνθτο πρζπει να τοποκετιςει το ςιμα 
ΟΚ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι εφκολα ορατό από τουσ άλλουσ 
αγωνιηόμενουσ. 

10.7.5 Κάκε πλιρωμα που εγκαταλείπει από ζνα αγϊνα πρζπει να ενθμερϊςει για 
αυτι τθν εγκατάλειψθ τουσ οργανωτζσ το ςυντομότερο δυνατόν, εκτόσ από 
περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ. 
Κάκε πλιρωμα που δεν ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ παραπάνω κανόνεσ, κα 
αναφζρεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ. 
 

10.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ 
Αν ζνα πλιρωμα αναμειχκεί ςε ατφχθμα όπου τραυματίςτθκε κάποιοσ κεατισ, ο 
ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ ι ο  ςυνοδθγόσ πρζπει να παραμείνει ςτο ςθμείο του 
ατυχιματοσ και να ςταματιςει το επόμενο αυτοκίνθτο το οποίο πρζπει να αναφζρει το 
γεγονόσ ςτον επόμενο ενδιάμεςο.  
Οι νόμοι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςε ςχζςθ με τθσ διαδικαςίεσ που πρζπει να 
ακολουκιςουν ςχετικά με τα ατυχιματα.  

 ε όλα τα αυτοκίνθτα που κα ςταματιςουν από αυτι τθ διαδικαςία, κα δοκεί χρόνοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 34 του Γ.Κ. Ράλλυ/Ράλλυ πριντ. 

 
10.9 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΡΙΓΩΝΟ 

10.9.1 Κάκε διαγωνιηόμενο αυτοκίνθτο πρζπει να φζρει ζνα κόκκινο ανακλαςτικό 
τρίγωνο το οποίο, ςε περίπτωςθ που το αυτοκίνθτο ςταματιςει ςε μία Ε.Δ., 
πρζπει να τοποκετθκεί από ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ ςε εμφανζσ ςθμείο, 
τουλάχιςτον 50μ. πριν το αυτοκίνθτο, ϊςτε να προειδοποιεί τουσ οδθγοφσ που 
ακολουκοφν. Σο τρίγωνο πρζπει να τοποκετθκεί ςτθν ίδια πλευρά του δρόμου 
με αυτι του αυτοκινιτου.ε κάκε πλιρωμα που δεν ςυμμορφϊνεται μπορεί να 
επιβλθκεί ποινι, ςτθν κρίςθ των Αγωνοδικϊν. 

10.9.2 Αυτό το τρίγωνο πρζπει να τοποκετείται ακόμα και αν το ςταματθμζνο 
αυτοκίνθτο είναι εκτόσ δρόμου. 
 

10.10 ΧΡΗΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΗΜΑΙΑ 
10.10.1 Περνϊντασ μπροςτά από μία επιδεικνυόμενθ κόκκινθ ςθμαία ο οδθγόσ πρζπει 

να μειϊςει αμζςωσ ταχφτθτα, να κρατιςει αυτι τθ μειωμζνθ ταχφτθτα μζχρι το 
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τζλοσ τθσ Ε.Δ. και να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ των κριτϊν ι των οδθγϊν των 
οχθμάτων άμεςθσ επζμβαςθσ. Οι ςθμαίεσ κα επιδεικνφονται ςε όλα τα ςθμεία 
που προθγοφνται του ατυχιματοσ. Μθ ςυμμόρφωςθ με αυτόν τον κανόνα κα 
επιφζρει ποινι ςτθν κρίςθ των Αγωνοδικϊν. 

10.10.2 Σο πλιρωμα ςτο οποίο επιδείχκθκε θ κόκκινθ ςθμαία κα λάβει ζνα κεωρθτικό 
χρόνο για τθν Ε.Δ., ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 
34 του Γ.Κ. Ράλλυ/Ράλλυ πριντ. 

10.10.3 Θ κόκκινθ ςθμαία κα επιδεικνφεται ςτα πλθρϊματα μόνο μετά από εντολι του 
Αλυτάρχθ. Θ κόκκινθ ςθμαία μπορεί να επιδεικνφεται μόνο από κριτι που φορά 
το διακριτικό γιλζκο κατά προτίμθςθ ςτο χρϊμα που ςυνιςτάται ςτο Παράρτθμα 
Θ (τθσ FIA) επάνω ςτο οποίο φαίνεται το ςιμα του ενδιαμζςου (κεραυνόσ). Ο 
χρόνοσ επίδειξθσ τθσ ςθμαίασ κα καταγράφεται και κα γνωςτοποιείται ςτουσ 
Αγωνοδίκεσ από τον Αλυτάρχθ. 

10.10.4 Εκτόσ από τθν κόκκινθ ςθμαία καμία άλλθ ςθμαία δεν επιτρζπεται να 
επιδεικνφεται ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ Ε.Δ. 

10.10.5 Θ κόκκινθ ςθμαία πρζπει να είναι διακζςιμθ ςε κάκε ςθμείο με ενδιάμεςο κριτι 
(τοποκετθμζνοσ περίπου κάκε 5χλμ). 
 

10.11 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΕΚΣΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Ο Οργανωτισ υποχρεοφται να προςφζρει βοικεια και να καταβάλει κάκε προςπάκεια 
για τθν ρυμοφλκθςθ, ι επαναφορά του αυτοκινιτου ςτο δρόμο με τα μζςα που 
διακζτει και ςτθ ςυνζχεια να το μεταφζρει ςτον ΕΧ ι ςτο ΣΟΠ. 
Θ μεταφορά εκτόσ τθσ Ε.Δ. από τον Οργανωτι, ςε περίπτωςθ επανάλθψισ τθσ, κα 
γίνεται μετά το τζλοσ όλων των περαςμάτων του αγϊνα, ανεξάρτθτα αν αποτελείται 
από 2 ι 3 Σμιματα. 
Ο Οργανωτισ δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ που επιτευχκεί μεν θ επαναφορά 
ςτο δρόμο, αλλά λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν το αυτοκίνθτο υποςτεί ηθμιζσ. 
Επίςθσ ο αγωνιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ φφλαξθ, αςφάλεια και μεταφορά του 
αυτοκινιτου από τον ΕΧ ι το ΣΟΠ ςτον τόπο προοριςμοφ του. 

 
ΑΡΘΡΟ 11  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 
 Ο Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο κε ΓΣΣ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ απηνθηλήηνπ θαηαξγείηαη.  (Άξζξν 2.5 
Δγθύθιηνο 10/2019)  όλα ηα αςηοκίνηηα, ππέπει να παποςζιαζηούν ζηο σώπος ηος ιδιωηικού 
ΚΣΕΟ ΙΟΝΙΚΗ (ςνηπιάδα Πύπγος) και από ώπερ 15.30 έωρ 18.30. 

 
11.1 Σα αυτοκίνθτα μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο από εκπρόςωπο 

τθσ ομάδασ. 
 

11.2 τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο οι αγωνιηόμενοι πρζπει να παρουςιάςουν τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό ζνδυςθσ (.Κ. άρκρο 10.2), ςυμπεριλαμβανομζνων των FHR που πρόκειται 
να χρθςιμοποιιςουν.  
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11.3 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 από  τθ Γραμματεία του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου. 
 

11.4 Οι τεχνικοί ζφοροι μπορεί να ηθτιςουν τθν ταυτοποίθςθ του αυτοκινιτου. 
 

11.5 Εάν κατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο ζνα αυτοκίνθτο βρεκεί να μθν είναι ςφμφωνο με 
τουσ τεχνικοφσ ι/και τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ, οι Αγωνοδίκεσ μπορεί να ορίςουν 
μία ςυγκεκριμζνθ ϊρα μζχρι τθν οποία το αυτοκίνθτο πρζπει να γίνει ςφμφωνο ι να 
του απαγορεφςουν τθν εκκίνθςθ. 
 

11.6 Εάν ςτον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο ζνα αυτοκίνθτο βρεκεί να μθν ανταποκρίνεται ςτθν 
κατθγορία/κλάςθ που ζχει εγγραφεί, οι Αγωνοδίκεσ μποροφν να το μεταφζρουν ςτθν 
κατθγορία/κλάςθ που προτείνουν οι Σεχνικοί Ζφοροι. μετά από επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ 
και λεπτομερι γραπτι ζκκεςθ που κα τουσ κατακζςουν. (Άρκρο 20 ΓΚ Ράλλυ) 
 

11.7 ε κάκε πλιρωμα που κα κακυςτεριςει να παρουςιαςτεί ςτον διοικθτικό ζλεγχο και/ι 
ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο, ςτον χρόνο που αναφζρεται ςτον υμπλθρωματικό 
Κανονιςμό κα απαγορευτεί θ εκκίνθςθ ςτον αγϊνα, εκτόσ από τθν περίπτωςθ ανωτζρασ 
βίασ που κα κρικεί από τουσ Aγωνοδίκεσ. 
 

11.8 Για τα ζγγραφα που πρζπει να προςκομιςτοφν ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο βλζπε και 
εγκφκλιο 2, κζμα ΙΙΙ. 
- Αγωνιςτικζσ άδειεσ  (Δελτίο Ακλθτοφ) και διπλϊματα οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 
- Αγωνιςτικι άδεια ςυμμετζχοντοσ (για μθ προςωπικζσ ςυμμετοχζσ) 
- Επίςθμα ζγγραφα αγωνιςτικοφ αυτοκινιτου (άδεια κυκλοφορίασ, εξουςιοδότθςθ με 

το γνιςιο υπογραφισ του ιδιοκτιτθ βεβαιωμζνου από τθν αςτυνομία, Δελτίο 
Σεχνικισ Σαυτότθτασ αυτοκινιτου, homologation κ.λπ.). Αν το αυτοκίνθτο διακζτει 
αγωνιςτικζσ πινακίδεσ, πρζπει να προςκομιςτεί το βιβλίο τθσ ΕΘΕΑ, το οποίο κα 
ςφραγίηει θ γραμματεία. 

- Ο  κυβιςμόσ  του  αυτοκινιτου  πρζπει  να  ανταποκρίνεται  ςτθν  άδεια  
κυκλοφορίασ.  ε  αντίκετθ περίπτωςθ υποχρεωτικά κα πρζπει να εκδίδονται 
αγωνιςτικζσ πινακίδεσ. 

- Απαγορεφονται ΑΤΣΗΡΑ οι πινακίδεσ ΔΟΚ και Μ. 
- Iατρικζσ βεβαιϊςεισ (για αλλοδαποφσ αγωνιηόμενουσ) 
- Συχόν ελλείψεισ ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ 
 

11.9 O αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ που πραγματοποιείται πριν τθν εκκίνθςθ κα είναι γενικισ 
μορφισ: 
Oρατι ςυμφωνία του αυτοκινιτου με τθν κατθγορία που ζχει δθλωκεί, εξοπλιςμόσ 
αςφαλείασ, ςυμμόρφωςι του προσ τον KOK, εξοπλιςμόσ και ρουχιςμόσ του 
πλθρϊματοσ κλπ. 
Kατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο κα γίνεται ςε όλα τα αυτοκίνθτα με turbo ζλεγχοσ και 
ςφράγιςθ των περιοριςτϊν.   
Σο ςαςί και ο κινθτιρασ του αυτοκινιτου, είναι δυνατόν να ςφραγιςκοφν ςε 
οποιαδιποτε ςτιγμι. 
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Ο τεχνικόσ ζλεγχοσ κα πραγματοποιείται από τον Επικεφαλισ Σεχνικό Ζφορο και τουσ 
βοθκοφσ του. 

 
 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 

APΘPO 12 - EKKINHH  
12.1 Πανθγυρικι εκκίνθςθ 

Θ ΑΟΛΑΠ για το Επετειακό 40
ο
 Ολυμπιακό Ράλλυ, διοργανϊνει πανθγυρικι εκκίνθςθ ςτθν 

Κεντρικι Πλατεία Πφργου, (πλατεία άκθ Καράγιωργα) το αββάτο 06 Απριλίου 2019 και 
ϊρα 21.00, και με ϊρα ζναρξθσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 20.00. 
Όταν ζνα πλιρωμα δεν είναι ςε κζςθ να ςυμμετάςχει με το αυτοκίνθτό του ςτθν τελετι 
εκκίνθςθσ, κα του επιτραπεί να εκκινιςει ςτον αγϊνα, ςτον κακοριςμζνο του χρόνο, 
υπό τον όρο ότι οι Αγωνοδίκεσ κα ενθμερωκοφν ςτθν 1θ τουσ ςυνεδρίαςθ ότι κα 
περάςει από τον απαραίτθτο τεχνικό ζλεγχο. Σο πλιρωμα αυτό πρζπει πάντωσ να 
ςυμμετάςχει ςτθν πανθγυρικι εκκίνθςθ, ςτθν ϊρα του και ενδεδυμζνο με τον 
απαραίτθτο ρουχιςμό (φόρμα και παποφτςια). Θ μθ παρουςία των πλθρωμάτων ςτθν 
πανθγυρικι εκκίνθςθ  κα επιφζρει ποινι από τουσ Αγωνοδίκεσ που μπορεί να φτάςει 
μζχρι τον αποκλειςμό από τον αγϊνα. 

Τπενκυμίηεται ότι ςτο αυτοκίνθτο επιβαίνει ΑΤΣΘΡΑ επί ποινι αποκλειςμοφ μόνο το 
πλιρωμα. 

  
12.2 Επίςθμθ ϊρα  
 Επίςθμθ ϊρα του αγϊνα κεωρείται αυτι που μεταδίδει ο τθλεφωνικόσ αρικμόσ  

“14844”. 
 
12.3 ειρά εκκίνθςθσ   

Θ ςειρά εκκίνθςθσ ακολουκεί τθν ςειρά εκκίνθςθσ των αγϊνων ράλλυ. Σα Ιςτορικά 
αυτοκίνθτα εκκινοφν ςτθ ςειρά με τα αυτοκίνθτα των άλλων Κατθγοριϊν ανάλογα με 
τον κυβιςμό τουσ. 

  (Άρκρο 40 ΓΚ Ράλλυ) 
 
 
12.4 Χρονομζτρθςθ των Ε.Δ. 

Θ χρονομζτρθςθ των Ε.Δ. κα γίνεται με αυτόματο θλεκτρονικό ςφςτθμα ςτο εκατοςτό 
του δευτερολζπτου. 
 

12.5 Εκκίνθςθ Αγϊνα 
 H εκκίνθςθ του αγϊνα κα δοκεί ςε διαςτιματα 2 λεπτϊν τθν 07

θ
 Απριλίου 2019 ςτθν 

ζξοδο Serves Park (γιπεδο ςχολείου Λάλα) και ϊρα 9.30  
Κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ από 15 λεπτά ςτον πρϊτο ΕΧ (εκκίνθςθ αγϊνα) επιφζρει τον 
αποκλειςμό από τον αγϊνα.  
 

12.6 Σαχφτθτα των αυτοκινιτων μζςα ςτο “Service Park” και τον “χϊρο ανεφοδιαςμοφ”   
 H ταχφτθτα των αυτοκινιτων μζςα ςτο χϊρο επιςκευϊν απαγορεφεται να ξεπερνάει τα 

20 χλμ/ϊρα και ςτουσ χϊρουσ ανεφοδιαςμοφ τα 5 χλμ/ϊρα. 
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12.7 Λανκαςμζνθ εκκίνθςθ  
 Θ λανκαςμζνθ εκκίνθςθ, ειδικά θ εκκίνθςθ πριν δοκεί ςιμα, επιφζρει τισ παρακάτω 

ποινζσ: 
 1θ παράβαςθ   5 δευτερόλεπτα ςυν τον χρόνο που εκκίνθςε νωρίτερα 
 2θ παράβαςθ 10 δευτερόλεπτα ςυν τον χρόνο που εκκίνθςε νωρίτερα 
 3θ παράβαςθ   30 δευτερόλεπτα ςυν τον χρόνο που εκκίνθςε νωρίτερα 
 Επιπλζον παραβάςεισ:  τθ κρίςθ των Αγωνοδικϊν 
 Αυτζσ οι ποινζσ δεν αποκλείουν βαρφτερεσ κυρϊςεισ από τουσ Αγωνοδίκεσ, αν το 

κρίνουν απαραίτθτο. 
 
12.8 Κακυςτζρθςθ ςτθ διαδικαςία εκκίνθςθσ ΕΔ  

12.9.1 Ακινθτοποίθςθ αυτοκινιτου μεταξφ ΕΧ - ΑΦΕΣΗΡΙΑ: ε περίπτωςθ 
ακινθτοποίθςθσ του αυτοκινιτου μεταξφ ΕΧ – Αφετθρίασ ο μζγιςτοσ 
χρόνοσ μζχρι τθ γραμμι τθσ Αφετθρίασ είναι τα 5 λεπτά. Ο κριτισ κα του 
γράψει ςτο καρνζ νζα ϊρα εκκίνθςθσ. Θ ποινι που κα επιβλθκεί για κάκε 
λεπτό πζρα από τθν αρχικά προβλεπόμενθ ϊρα εκκίνθςθσ , είναι 10’’ για κάκε 
λεπτό ι κλάςμα λεπτοφ κακυςτζρθςθσ. Μετά τθν παρζλευςθ των 5 λεπτϊν κα 
τίκεται εκτόσ αγϊνα και κα μετακινείται ςε κζςθ που να μθν εμποδίηει τθν 
ομαλι ροι των υπολοίπων αγωνιςτικϊν αυτοκινιτων. 

12.9.2 Κακυςτζρθςθ εκκίνθςθσ από υπαιτιότθτα του πλθρϊματοσ: ε περίπτωςθ 
κακυςτερθμζνθσ εκκίνθςθσ που οφείλεται ςτο πλιρωμα, ο κριτισ κα γράψει 
ςτο καρνζ νζα ϊρα και θ ποινι που κα επιβλθκεί κα είναι 1 λεπτό, για κάκε 
λεπτό ι κλάςμα λεπτοφ κακυςτζρθςθσ, ενϊ ςυγχρόνωσ το πλιρωμα κα 
αναφερκεί ςτουσ Αγωνοδίκεσ αςχζτωσ αν πραγματοποιικθκε ι όχι θ Ε.Δ. 
Μζγιςτοσ χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ εκκίνθςθσ είναι τα 5 λεπτά (Γ.Κ. ‘Άρκρο 
32.4.1). 

12.9.3 Αδυναμία εκκίνθςθσ ςτθ γραμμι τθσ αφετθρίασ: Κάκε αυτοκίνθτο που δεν 
είναι ςε κζςθ να εκκινιςει από τθ γραμμι εκκίνθςθσ μζςα ςτο διάςτθμα των 
20 δευτερολζπτων που ακολουκοφν το ςιμα εκκίνθςθσ, κα αποκλείεται και κα  
απομακρφνεται αμζςωσ ςε αςφαλι κζςθ. 

 
12.9 Λιξθ τελικοφ Parc Fermé (μετά τον τερματιςμό) 
 Σο τελικό Parc Fermé κα λιξει 15’ λεπτά μετά τον τερματιςμό του τελευταίου 

αυτοκινιτου, αςχζτωσ με τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα ανάρτθςθσ των προςωρινϊν 
τελικϊν αποτελεςμάτων. Όςοι αγωνιηόμενοι επικυμοφν να κατακζςουν ζνςταςθ για 
τεχνικό κζμα πρζπει να τθν κατακζςουν μζχρι τθ λιξθ του Parc Fermé. 

 
12.10 Σελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ 

 Σθν Κυριακι 07 Απριλίου 2019, ϊρα 15.45, ςτο ςυνεργείο τθσ αντιπροςωπείασ 
αυτοκινιτων «Skoda», ςτθν Εκν. Οδό Πφργου –Αρχ. Ολυμπίασ.  
  

 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Εάν για οποιονδιποτε λόγο διακοπεί ι ςταματιςει θ διεξαγωγι μίασ Ε.Δ., ςε κάκε 
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πλιρωμα που επθρεάςτθκε, κα του δοκεί από τον Αλυτάρχθ ζνασ χρόνοσ που κα 
κεωρθκεί ωσ δίκαιοσ. ε περίπτωςθ αδυναμίασ του Αλυτάρχθ, οι χρόνοι κα δοκοφν από 
τουσ Αγωνοδίκεσ. 
Μολαταφτα, κάκε πλιρωμα υπεφκυνο ι ςυνυπεφκυνο για τθ διακοπι τθσ Ε.Δ. ςε καμιά 
περίπτωςθ δεν μπορεί να ωφελθκεί από αυτό το μζτρο. Θα χρεωκεί με τον πραγματικό 
χρόνο που ζκανε, αν ζκανε. 

 
ΑΡΘΡΟ  14 - ENTAEI KAI EΦEEI 
14.1 τουσ αγϊνεσ το παράβολο ζνςταςθσ ορίηεται ςτο ιςόποςο του παραβόλου 

ςυμμετοχισ. 
 

14.2 Aν θ ζνςταςθ απαιτεί τθν αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ διαφόρων τμθμάτων 
ενόσ αυτοκινιτου ο ενιςτάμενοσ οφείλει να κατακζςει το προβλεπόμενο από τθ ςχετικι 
εγκφκλιο τθσ ΕΠΑ ι το οριςκζν από τουσ Αγωνοδίκεσ ποςόν (βλζπε εγκφκλιο 3/2018). 
   

14.3 Tα ζξοδα για τθ μεταφορά του αυτοκινιτου επιβαρφνουν τον ενιςτάμενο αν θ ζνςταςθ 
δεν γίνει δεκτι και τον αγωνιηόμενο κατά του οποίου γίνεται θ ζνςταςθ όταν αυτι γίνει 
δεκτι (βλζπε εγκφκλιο 3/2018). 
 

14.4 Aν θ ζνςταςθ δεν γίνει δεκτι και αν τα ζξοδα για τθ μεταφορά του αυτοκινιτου είναι 
μεγαλφτερα από το ποςό που κατατζκθκε, θ διαφορά κα επιβαρφνει τον ενιςτάμενο. ε 
αντίκετθ περίπτωςθ, αν τα ζξοδα είναι λιγότερα, κα του επιςτραφεί θ διαφορά (βλζπε 
εγκφκλιο 3/2018). 
 

14.5 Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα ζφεςθσ ςφμφωνα με τον EAK (Άρκρο 15.3). Σο 
παράβολο τθσ ζφεςθσ ορίηεται ςτα 1000 €, καταβάλλεται 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 
παραβόλου δεν κα επιςτραφεί. 

 
 APΘPO 15 - KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
15.1 Σα αποτελζςματα των τελικϊν κατατάξεων, οριςτικοποιοφνται 30’ λεπτά μετά τθν 

ανακοίνωςι τουσ. 
 
15.2 Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλώλνληαη ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα 

θαζώο θαη ζηα site ηεο ΟΜΑΔ θαη ηεο INFOMEGA. 
           Δπίζεο ζα δηαλέκνληαη γηα θάζε ηκήκα δηαδξνκήο ζην Service Park. Σα ηειηθά 

απνηειέζκαηα, ζα αλαθνηλσζνύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζην Γεκαξρείν Αξραίαο 
Οιπκπίαο, ηελ 07

ελ
 Απξηιίνπ θαη ώξα 17.30 

 
APΘPO 16 - ΒΡΑΒΕΙΑ-ΚΤΠΕΛΛΑ 
Γενική Καηάηαξη (Υπήζηορ Δούπορ) 
ηνπο Νηθεηέο: Κύπειια 
ηνπο δεύηεξνπο: Κύπειια 
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ηνπο ηξίηνπο: Κύπειια 
Γενική Καηάηαξη F2 
ηνπο  Νηθεηέο: Κύπειια 
ηνπο δεύηεξνπο: Κύπειια 
ηνπο ηξίηνπο: Κύπειια 
Καηάηαξη Καηηγοπιών 
ηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο: Κύπειια 
ηνπο δεύηεξνπο θάζε θαηεγνξίαο: Κύπειια 
ηνπο ηξίηνπο θάζε θαηεγνξίαο: Κύπειια 
 
ηνπο 3 πξώηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο απνλέκνληαη θύπειια. 
 
ηελ F2 απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 3 πξώηνπο εθόζνλ εθθηλήζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 8 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 7 απηνθίλεηα, ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζηνπο δύν 
πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 6 απηνθίλεηα, ζα απνλεκεζνύλ θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. 
 
ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ((C1,C2,C3 θ.ιπ.) απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο 
εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 6 απηνθίλεηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Αλ εθθηλήζνπλ 5 απηνθίλεηα 
ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο δύν (2) πξώηνπο ζε θάζε θαηεγνξία θαη αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα ζα 
απνλεκεζνύλ θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. 
 
ηνπο ηέζζεξηο πξώηνπο αζιεηέο νδεγνύο θαη ζηνπο ηέζζεξηο ζπλνδεγνύο ηεο ΑΟΛΑΠ θύπειια. 

 
ΑΡΘΡΟ  17 - AΠONOMH 

17.1 Θ απονομι των Επάκλων κα γίνει τθν Κυριακι 07 Απριλίου 2019, και ϊρα 17.30, ςτθν 
αίκουςα τελετϊν του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ (Δθμαρχείο) Αρχαίασ Ολυμπίασ,(οδόσ 
Κονδφλθ Πραξιτζλουσ 1). 

  

17.2 Σα πλθρϊματα που κατατάςςονται και βραβεφονται, είναι υποχρεωτικό να 
παρευρίςκονται ςτθν τελετι απονομισ του εκάςτοτε αγϊνα. ε περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ, πρζπει να παρευρίςκεται τουλάχιςτον το ζνα από τα δφο μζλθ του 
πλθρϊματοσ. ε περίπτωςθ που κανζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ δεν παραςτεί ςτθν 
τελετι απονομισ. οι Αγωνοδίκεσ κα επιβάλουν χρθματικι ποινι φψουσ 200€. 


