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ΠPOΓPAMMA 

 

Με έγθαηξε ζπκκεηνρή κπνξεί λα γίλεη δεθηή ην αξγόηεξν κέρξη ηε Παξαζθεπή 29/11/2019 24:00. 

Απνλνκή, κεηά ηε ι 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 

Η Γρακκαηεία ηοσ αγώλα ζα ιεηηοσργεί: 
H Γξακκαηεία ηνπ Aγώλα ζα ιεηηνπξγεί …α) κέρξη ηελ Πέκπηε 5/12/2019 ζηα γξαθεία ηεο ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α.,Κύπξνπ 76 Πεξηζηέξη, 
ηελ Παραζθεσή 6/12/2019 ζην απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ θαη ην άββαηο 7/12/2019& ηελ Κσρηαθή 8/12/2019 ζην ρώξν 

ηεο πίζηαο ζην Απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ. 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 6944531231 & 6973018485. 

 

Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα 
Γειηία Πιεξνθνξηώλ. 
 

Τποτρεωηηθή ελεκέρωζε ηωλ αγωληδοκέλωλ (briefing) 

O Aιπηάξρεο ππνρξενύηαη λα θαιέζεη ηνπο αγσληδόκελνπο ζε ζπλάληεζε πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα. Η 
παξνπζία ηνπ νδεγνύ, ή ζε πεξίπησζε αλώηεξεο βίαο ελόο εθπξνζώπνπ ηνπ, είλαη ππνρξεσηηθή. 
 

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΧEΧN 
Ο επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 5/12/2019 ζηα γξαθεία ηεο ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α., ελώ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα βξίζθεηαη όπνπ θαη ε Γρακκαηεία ηοσ αγώλα ζηο Ασηοθηλεηοδρόκηο Μεγάρωλ. 
Όιεο νη αλαθνηλώζεηο  ζα αλαξηώληαη ζην website ηεο www.ellada-racingclub.com θαη ζηο www.facebook 

 
 

ΓΡΑΦΔΙΟ TYΠOY 
Σν Γξαθείν Σύπνπ ζα ιεηηνπξγεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ θαη ηνπ Αγώλα. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

1.1 ΟΡΙΜΟ 

Η Ελληνική Λέζτη Ασηοκινήηοσ Δσηικής Αηηικής (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.)κεηά από έγθξηζε ηεο ΟΜΑΔ νξγαλώλεη ηνλ 
αγώλα Αηοκηθής Υρολοκέηρεζες – HELLENIC TIME TRIAL CHALLENGE 2019 πνπ ζα δηεμαρζεί ηo 
άββαην θαη ηελ Κπξηαθή 7/12/2019 και 8/12/2019 ζηο Ασηοκινηηοδρόμιο Μεγάρων. 

O αγώλαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α. Tνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
β. Σνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ Αηνκηθήο Υξνλνκέηξεζεο. 
γ. Σνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Hellenic Time Trial Challenge 2019. 
δ. Tνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ ηνπ αγώλα. 

 
 
 

 Ηκεξνκελία Ώξα Σόπνο 

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Πέκπηε14Ννεκβξίνπ 2019   

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο 
Παξαζθεπή,29 Ννεκβξίνπ 

2019 
24:00 

ύζηεκα Γηαδηθηπαθήο 
Γηαρείξηζεο Αγώλσλ 

Γηαλνκή  εληύπσλ θαη αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
Παξαζθεπή,29 Ννεκβξίνπ 

2019 
16:00 – 18:00 

Γξακκαηεία  
Μέγαξα  

Γηνηθεηηθόο & Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο 
Παξαζθεπή,29 Ννεκβξίνπ 

2019 
16:00 – 18:00 

Γξακκαηεία  
Μέγαξα 

1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 
άββαην, 7 Γεθεκβξίνπ 

2019 
09:00 

Γξακκαηεία  
Μέγαξα 

Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ 
άββαην, 7 Γεθεκβξίνπ 

2019 
9:15 

Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ 
Γξακκαηεία Μεγαξα 

Τπνρξεσηηθή ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ 
άββαην, 7 Γεθεκβξίνπ 

2019 
08:45 Γξακκαηεία Μέγαξα 

Έλαξμε Warm Up 
Κπξηαθή, 8 Γεθεκβξίνπ 

2019 
09:00 Μέγαξα 

Έλαξμε 1
νπ

 αγώλα 
άββαην, 7 Γεθεκβξίνπ 

2019 
09:45 Μέγαξα 

http://www.ellada-racingclub.com/
http://www.facebook/
https://www.e-omae-epa.gr/RaceList.aspx
https://www.e-omae-epa.gr/RaceList.aspx
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1.2. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
Πξόεδξνο                                           Φαξξάθνπ Φσηεηλή 
Μέιε                                                        Παπαδόπνπινο Νίθνο 

  

 

1.3ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 
Αγσλνδίθεο & Παξαηεξεηήο EΠA Αζαλαζέθνο Γεκήηξεο 
Αγσλνδίθεο   Αζαλαζίνπ Σάζνο 
    Αξγπξίνπ Γεώξγηνο 
 
Aιπηάξρεο  Νηθνιόπνπινο Αξεο 
 
Γξακκαηέαο ηνπ Aγώλα  Παζραιίδνπ Θενδώξα 

Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο Μαξαληδίδεο Αιέμεο 
 

Yπεύζπλνο ρώξνπ PITS  Θάλνπ ηαύξνο 

Yπεύζπλνο Γηαηξόο  Παππάο Νίθνο 

 

Έθνξνο Υξνλνκέηξεζεο  INFOMEGA 

 

Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ  Γξαθείν Σύπνπ ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. 

 

APΘPO 2 – ΓENIKA 

Ο αγώλαο είλαη  ν 4
νο

 αγώλαο ηνπ επάζινπ HellenicTimeTrialChallenge 2019 θαη ν 6
νο

 αγώλαο ηνπ ClioCupθαη ν 

6
νο

 αγώλαο ηεο SuperSeason 2018 -2019. 

 

APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH 
Σα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπµµεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζµέλα ζε θαηεγνξίεο θαη θιάζεηο.  
Οη ζπµµεηέρνληεο ζα δηαγσλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ αλά ηξηάδεο ή ηεηξάδεο, αλάινγα µε ηνλ 
ζπγθεθξηµέλν αγώλα. 
Ο αγώλαο ζα απνηειείηαη από δύν (2) μερσξηζηά ζθέιε, ηα νπνία ζα έρνπλ αλεμάξηεηε βαζµνινγία ην θάζε έλα.  
Κάζε απηνθίλεην ζα εθηειεί ζε θάζε ζθέινο, έλαλ (1) ειεύζεξν θαη πέληε (5) ρξνλνµεηξεµέλνπο γύξνπο. Γηα ηελ 
βαζµνινγία ηνπ θάζε ζθέινπο ζα πξνζµεηξά ν ζπλνιηθόο ρξόλνο ησλ ρξνλνµεηξεµέλσλ γύξσλ θαη ζα 
ιαµβάλεηαη ππ’ όςηλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη γηα ηελ θιάζε ζηελ νπνία δηαγσλίδεηαη.  
Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο εµέξαο ζα πξνζηίζεηαη ε βαζµνινγία ησλ δύν ζθειώλ. 
Η εθθίλεζε ζα δίλεηαη ελ θηλήζεη (flying) µε ηε ζπµπιήξσζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ γύξνπ ζηελ αθεηεξία. 
 
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηα απηνθίλεηα ζα εθθηλνύλ µε ρξνληθή δηαθνξά µεηαμύ ηνπο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αιπηάξρε, 
ζε ζρέζε µε ην µήθνο ηεο δηαδξνµήο.  
Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο. 
 
ClioCup 2018-2019 

 
Σν έπαζιν ζα νινθιεξσζεί ζε 6 αγώλεο εθ ησλ νπνίσλ νη δύν (2) έγηλαλ ην 2018 θαη νη ππόινηπνη ηέζζεξηο (4) ην 
2019, παράιιεια κε ην έπαζιν Ατομικής Χρονομέτρησης HTTC 2018-2019.  
Από απηνύο ηνπο έμη (6) αγώλεο ζα πξνζκεηξνύλ νη πέληε (5) θαιύηεξνη ώζηε λα πξνθύςεη κηα εληαία βαζκνινγία 
πνπ ζα αλαδείμεη ηνπο πξσηαζιεηέο ηνπ επάζινπ. 
 
ην έπαζιν ζα ζπκκεηέρνπλ όινη νη νδεγνί νρεκάησλ RenaultClio κε δίιηηξν αηκνζθαηξηθό θηλεηήξα πνπ 
ιακβάλνπλ κέξνο ζην έπαζιν  Ατομικής Χρονομέτρησης HTTC 2018-2019. 
Μνλαδηθόο πεξηνξηζκόο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην έπαζιν, είλαη ν θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ν αληίζηνηρνο 
θηλεηήξαο παξαγσγήο ηνπ κνληέινπ θαη λα παξακέλεη ζε αηκνζθαηξηθή κνξθή. 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο/θιάζεηο ηνπ επάζινπ Ατομικής Χρονομέτρησης 
HTTC 2018-2019, αλαιόγσο ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ ηύπνπ ειαζηηθώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη.  
Οινθιεξώλνληαο ηα δύν (2) ζθέιε θάζε αγώλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα βαζκνινγνύληαη γηα ηελ θαηεγνξία/θιάζε 
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ηνπ επάζινπ  Ατομικής Χρονομέτρησης HTTC 2018-2019 θαη παξάιιεια ε βαζκνινγία ηνπο ζα πξνζκεηξά θαη 
ζην έπαζιν ClioCup 2018-2019. 
 
 

APΘPO 4 – AYTOKINHTA ΓEKTA 

4.1Απηνθίλεηα παξαγσγήο κε ή ρσξίο κεηαηξνπέο, πνπ ζα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οκάδαο 

“STOCK” . 

4.2 Απηνθίλεηα παξαγσγήο κε ή ρσξίο κεηαηξνπέο, πνπ ζα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οκάδαο 

“SPORT” . 

4.3Απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο “EXTREME” . 

 

APΘPO 5 – ΓIKAIOYMENOI YMMETOXH 
2.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ε λνµηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε αγσληζηηθή άδεηα δηαγσληδόµελνπ ε 
αγσληδόµελνπ θαηεγνξίαο C θαη θαηέρεη έγθπξν δειηίν αζιεηή, ζύµθσλα µε ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ. 
 
2.2 Κάζε νδεγόο µπνξεί λα ζπµµεηέρεη ην µέγηζην ζε δύν (2) θαηεγνξίεο-θιάζεηο. Κάζε απηνθίλεην µπνξεί λα 
ζπµµεηέρεη, µε δηαθνξεηηθό νδεγό, ζηελ ίδηα θιάζε έσο δύν (2) θνξέο. 
 

APΘPO 6 – ΓHΛΧH YMMETOXH / EΓΓPAΦE 

Όπσο νξίδεη ν Γεληθόο Καλνληζκόο. 

H Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζέηεη σο κέγηζην όξην ζπκκεηνρώλ 40 απηνθίλεηα γηα ην έπαζιν HTTC. 

Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπκκεηνρώλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη εθ λένπ ηα δεδνκέλα θαη λα απνθαζίζεη  

γηα ηηο ζπκκεηνρέο πιένλ ησλ 40. Θα ηεξεζεί ε ρξνληθή ζεηξά δήισζεο ζπκκεηνρήο. 
Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα πξέπεη λα δειώζεη ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαδηθηπαθήο 
Γηαρείξηζεο Αγώλσλ (ΓΓΑ) (Δγθύθιηνο 6 θαη επόκελεο). 
H δήιωζε πρέπεη λα σποβιεζεί κέτρη ηελ Παραζθεσή 29Νοεκβρίοσ 2019, ώρα 24:00. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
4.Σν παξάβνιν ζπµµεηνρήο νξίδεηαη ζε100,00 Δπξώ θαη πιεξώλεηαη σο εμήο: 
 

 Πιερωκή κέζω ΓΓΑ Πιερωκή ζηο ωκαηείο(*) 

 Παξάβνιν OMAE 30€ Παξάβνιν ζπκκεηνρήο 70€ 

 
(*)Πιερωκή ζηο ωκαηείο 
ηνηρεία ηξαπέδεο: EUROBANK 
Όλνκα  ινγαξηαζκνύ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 0026.0207.67.0201245801 
ΙΒΑΝ: GR7402602070000670201245801 
 

 

APΘPO 8 – METPAAΦAΛEIA 

8.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ή ηηο δνθηκέο ζε νπνηνδήπνηε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε 

ηνλ Γεληθό Καλνληζκό θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ, ηνλΓεληθό Καλνληζκό Αηνκηθήο Υξνλνκέηξεζεο HTTC 2019, 

ηνπ Σερληθνύ Καλνληζκνύ Αηνκηθήο Υξνλνκέηξεζεο HTTC 2019,παξόληνο Καλνληζκνύ.  

Δπίζεο δελ ζα δνζεί εθθίλεζε ζηνλ αγώλα, κεηά από απόθαζε ηνπ Αγσλνδίθε, ζε νδεγό ν νπνίνο,θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλσκαιία ή αηύρεκα ή πνπ ην απηνθίλεηό ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ 

έρεηθαηαζηεί επηθίλδπλν (ιόγσ αηπρήκαηνο). 

 

APΘPO 9 – ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΓOKIME & ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΜΔΝΑ 
Όπσο νξίδεη ν Γεληθόο Καλνληζκόο Αηνκηθήο ΥξνλνκέηξεζεοHTTC 2019. 

 

APΘPO 10 – ΠΡΟΠΔΡΑΔΙ 
10.1 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, δελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζηηο θαηεγνξίεο 
STOCK&SPORT.  
10.2 ε πεξίπησζε πνπ έλα δηαγσληδόκελνο πιεζηάζεη πξνπνξεπόκελν όρεκα θαη θηλείηαη πηνγξήγνξα από απηό, 
ηόηε θαη κόλν κεηά από έλδεημε ΜΠΛΔ ζεκαίαο από ηνλ θξηηή, ν αγσληδόκελνο πνπ ζα εκπνδίδεηαη ζα βγαίλεη ζην 
ρώξν ησλ pits. 

Στην κατηγορία ΕΧΤRΕΜΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ η προςπζραςη θα επιτρζπεται µε τισ παρακάτω προϋποθζςεισ: 
Με την επίδειξη ΜΠΛΕ ςηµαίασ το προπορευόµενο όχηµα θα πρζπει να επιτρζψει ςτο όχηµα που 

https://www.omae-epa.gr/images/documents/2018/E_06_2018_Dilwseis_Symmetoxis_SDDA_2.pdf
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ακολουθεί να το προςπεράςει µε πλήρη αςφάλεια και ςυναίνεςη. Σε περίπτωςη αγνόηςησ τησ µπλε 
ςηµαίασ το προπορευόµενο όχηµα θα αποκλείεται από τον αγϊνα. 

 

APΘPO 11 – ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΔΙ 
ε θακία πεξίπησζε απηνθίλεην πνπ έρεη εθθηλήζεη από ηελ έμνδν ησλ pits, δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πξνζπάζεηάο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ γύξνπ) λα επηζηξέςεη ζηα pits παξά κόλν κεηά 
από έλδεημε ηνπ Αιπηάξρε.  
Αλ ν Γηαγσληδόκελνο αληηιεθζεί πξόβιεκα θαη πξέπεη λα αθηλεηνπνηήζεη ην απηνθίλεην ηνπ, απηό γίλεηαη 
αλάβνληαο ηα θώηα πξνεηδνπνίεζεο θηλδύλνπ (alarm), ώζηε λα ελεκεξώζεη γηα ην πξόβιεκα θαη θξνληίδνληαο λα 
κελ εκπνδίδεη ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ αθνινπζνύλ. Αλ θάπνηνο δηαγσληδόκελνο επηζηξέςεη 
ζηα pits από ιάζνο ή ηερληθό πξόβιεκα, απνθιείεηαη από ηελ παηδηά. 
Καηά πεξίπησζε, ύζηεξα από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ ζα κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, κε 
πξόζζεην ρξόλν 30΄΄ (δεπηεξνιέπησλ) ζηνλ ζπλνιηθό ρξόλν ηνπ. 
 

 

APΘPO 12 – ΠΟΙΝΔ 
12.1 ε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ν αγώλαο (ΚΟΚΚΙΝΗ ΗΜΑΙΑ) γηα ιόγνπο αζθαιείαο, εμαηηίαο  
θάπνηνπ δηαγσληδόκελνπ (νδεγηθό ιάζνο θ.ι.π.), ηόηε ν δηαγσληδόκελνο πνπ επζύλεηαη κπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά 
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ από ηελ αξρή, αιιά κε πνηλή 30΄΄ (δεπηεξνιέπησλ) ζηνλ ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν. 
12.2Δπίζεο, πνηλή 5΄΄ (δεπηεξνιέπησλ) επηθέξεη θάζε επηβεβαησκέλε επαθή από αξκόδην θξηηή  
ησλ πξόζζεησλ εκπνδίσλ, (θνξύλεο, ηδέξζετο θ.ι.π.) πνπ νξηνζεηνύλ ηα όξηα θαη ηηο επηβξαδύλζεηο ηεο πίζηαο 
θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ δηνξγαλσηή. 
Αγσληδόκελνο πνπ επαλαιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε ιόγν, κεηαθέξεη  
αζξνηζηηθά όζεο πνηλέο έρεη ιάβεη, ζην ζπλνιηθό ρξόλν. 
12.3Οη νδεγνί ππνρξενύληαη λα είλαη παξόληεο ζηελ ελεκέξσζε (BRIEFING), πξηλ ηνλ αγώλα.  
Η αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπο, από ηνλ αγώλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΔΝΣΑΔΙ – ΔΦΔΔΙ 

13.1 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο: 

- ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή ή κε ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο 30 ιεπηά κεηά ηνπ ηέινο  

ηνπ ειέγρνπ  εμαθξίβσζεο. 

- ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα κέζα ζε 15 ιεπηά από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ. 

- ρεηηθά κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, κέζα ζε 30 ιεπηά από ηελ αλάξηεζήηνπο. 

- Καηά ηεο ρξνλνκέηξεζεο δελ ρσξάεη θακία έλζηαζε. 

 

APΘPO 14 - KATATAΞH–ANAKOINΧH AΠOTEΛEMATΧN 
14.1H ζεηξά θαηάηαμεο θάζε αγώλα θαζνξίδεηαη από ην άζξνηζκα ησλ πέληε (5) ρξνλνκεηξεκέλσλ γύξσλ.  
14.2H ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε αθξίβεηα εθαηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 
14.3 Η ηνπνζέηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ρξόλσλ (sensor) γίλεηαη κε επζύλε  
ηνπ νδεγνύ.  
Οπνηαδήπνηε αλσκαιία πνπ ζα πξνέξρεηαη από θαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζέλζνξα ζα είλαη εηο βάξνο ηνπ  
αγσληδνκέλνπ. 
14.4H αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ηελ εκέξα, ηελ ώξα θαη ζηνλ ηόπν πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 
ζπκπιεξσκαηηθό θαλνληζκό ηνπ αγώλα.  
14.5 Γηα ηελ βαζκνινγία, ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δύν αγώλσλ (ζθειώλ) μερσξηζηά. 

   

APΘPO 15 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
15.1 Έλαο αγσληδόκελνο κπνξεί λα θαηαηαγεί ζε έλαλ αγώλα, εθόζνλ νινθιεξώζεη επηηπρεκέλα ην έλα από ηα 
δύν ζθέιε. Θα πάξεη ηελ επόκελε ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο θιάζεο πνπ ζπκπιήξσζε θαη ηα δύν ζθέιε. 
15.2 ε θάζε αγώλα, ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο - θιάζεο ησλ          απηνθηλήησλ 
πνππξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. 
Η θάζε θαηεγνξία - θιάζε πξνζκεηξάηαη αλ έρνπλ πεξάζεη Σερληθό Έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 3 απηνθίλεηα, 
θαη απνλέκνληαη νη πην θάησ βαζκνί ζε θάζε ζθέινο: 

• Ο πξώηνο 20 βαζκνύο 
• Ο δεύηεξνο 17 βαζκνύο 
• Ο ηξίηνο 15 βαζκνύο 
• Ο ηέηαξηνο 13 βαζκνύο 
• Ο πέκπηνο 11 βαζκνύο 
• Ο έθηνο 9 βαζκνύο 
• Ο έβδνκνο 7 βαζκνύο 
• Ο όγδννο 5 βαζκνύο 
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• Ο έλαηνο 3 βαζκνύο 
• Ο δέθαηνο 1 βαζκό 

 
15.3 Γηα ηελ επίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ όηαλ 
έρεη νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ηνπ έηνπο) εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ 
πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκώληαο πνπ δηαζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. 
Γειαδή, ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη, πόζεο δεύηεξεο θηι, κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία. 
Δάλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ν δε 
επόκελνο παίξλεη ηελ κεζεπόκελε. 
15.4 Έλαο δηαγσληδόκελνο κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα αιιάμεη θαηεγνξία, ή θιάζε, νπόηε  
Σν όλνκα ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηεο βαζκνινγίαο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο παηδηέο. Οη βαζκνί ηνπ όκσο δελ κεηαθέξνληαη ζηελ λέα θαηεγνξία ή θιάζε. 
15.5 Κάηνρνο θάζε ηίηινπ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ησλ παηδηώλ είλαη απηόο πνπ ζπγθεληξώλεη ην  
κεγαιύηεξν ζύλνιν ησλ βαζκώλ έρνληαο αθήζεη εθηόο ζπλόινπ έλαλ αγώλα από όζνπο πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

 

APΘPO 16 – ΑΠΟΝΟΜΗ EΠAΘΛΧΝ 
16.1 Απνλέκνληαη έπαζια γηα ην ζύλνιν ησλ δύν ζθειώλ ζηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο, 
εθόζνλ πεξάζνπλ ηερληθό έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα αλά θιάζε. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε ζηα 4 απηνθίλεηα παίξλνπλ έπαζιν νη 2 πξώηνη θαη ηέινο, ζηα 3 Απηνθίλεηα κόλνλ ν 
πξώηνο.  
16.2 ην απηνθηλεηνδξόκην Μεγάξσλ κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
 


