
Ατομική Επιτάχυνση

Ημερομηνίες: 4-5/09/ 2021
Τόπος Τέλεσης: Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου
Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 056 -26/8/2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ  (ΕΠ.Α.)

Άρθρο.1 Ανακοίνωση Ατομικής Επιτάχυνσης(RWYB)
O Οργανωτής ΑΣΗ(Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου), Ειρήνης & Φιλίας 20 Ηράκλειο Κρήτης τκ 71500 τηλ
2815104087-2815104098-2815104099,  κιν  6947276685-6953010500,  μετά  από  έγκριση  της  ΕΠΑ/OMAE
οργανώνει φιλική Ατομική Επιτάχυνση αυτοκινήτων για τις κλάσεις  INDEX 10PLUS, που θα διεξαχθεί στο
Στρατιωτικό Αεροδρόμιο του Αγρινίου στις 04-05/09/2021. 

Η Ατομική Επιτάχυνση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Εθνικού Αγωνιστικού Κανονισμού (ΕΑΚ) και των παραρτημάτων του.

 Του Γενικού Κανονισμού Drag Racing 2020 και των παραρτημάτων του.

 Του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού.

 Των Εγκυκλίων της 

 Του Τεχνικού Κανονισμού Drag Racing 2020.
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Άρθρο.2 Προσμέτρηση Ατομικής Επιτάχυνσης(RWYB)
Η Ατομική Επιτάχυνση δεν προσμετρά σε κάποιον θεσμό  προκηρυγμένο από την ΟΜΑΕ.

Άρθρο.3 Πίστα
 Θέση:  Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου

 Τηλέφωνο : 6953010500

 Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: asihellas  @  gmail  .  com  

 Συνολικό μήκος της διαδρόμου: 1500μ

 Συνολικό πλάτος της διαδρόμου: 36μ  

Άρθρο.4 Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Κουτρουλός Διονύσης
Μέλη Σταμούλης  Νίκος

Άρθρο.5 Στελέχη της Ατομικής Επιτάχυνσης
Πρόεδρος Αγωνοδικών  & Παρατηρητής Σκάνδαλος Γιώργος

Αλυτάρχης Τσέτσος Κώστας

Γραμματέας Φακού Αγγελική

Τεχνικός  έφορος Οικονόμου Δημήτρης
Έφορος Χρονομέτρησης Proaction
Υπεύθυνος Ασφαλείας Σταμούλης Νίκος

Άρθρο.6 Πρόγραμμα Ατομικής Επιτάχυνσης(RWYB)
Έναρξη Συμμετοχών-Δημοσίευση Κανονισμού  (Δευτέρα, 26/08/2021) (10:00)

Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής* (Τρίτη, 31/08/2021) (24:00)

Άνοιγμα της πίστας για άφιξη (Σάββατο, 04/09/2021) (08:30)

1ος Διοικητικός-Τεχνικός Έλεγχος (Σάββατο, 04/09/2021) (Από 08:30 – 10:30)

Υποχρεωτική ενημέρωση αθλητών (Σάββατο, 04/09/2021) (10.30)

Συνέχιση Ατομικής επιτάχυνσης (Σάββατο, 04/09/2021) (11.00)

Δημοσίευση Χρόνων (Σάββατο, 04/09/2021) (18.20)

Άνοιγμα της πίστας για άφιξη (Κυριακή, 05/09/2021) (08:30)

2ος Διοικητικός-Τεχνικός Έλεγχος (Κυριακή, 05/09/2021) (Από 08:30 – 10:30)

Υποχρεωτική ενημέρωση αθλητών (Κυριακή, 05/09/2021) (10.30)

Συνέχιση Ατομικής επιτάχυνσης (Κυριακή, 05/09/2021) (11.00)

Δημοσίευση Χρόνων (Κυριακή, 05/09/2021) (18.20)

* Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων-ΣΔΔΑ. 
Βλέπε Εγκυκλίους 6 και επόμενες
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https://omae-epa.gr/images/documents/2019/E_06_DilwseisSymmetoxisSDDA_2019_final.pdf
mailto:asihellaw@gmail.com


Ατομική Επιτάχυνση  Αγρίνιο 04-05/09/2021                                                                           

Άρθρο.7 Γραμματεία
H Γραμματεία της διοργάνωσης θα λειτουργεί στα γραφεία του σωματείου από τις 16/08 έως τις 01/09 από
τις 11.00 έως τις 14.00  και στην  πίστα από τις 02/09 και μέχρι την ολοκλήρωση της Ατομικής επιτάχυνσης.
Οι αθλητές πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία για να παραλαμβάνουν τα δελτία
πληροφοριών.

Άρθρο.8 Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων
Ο πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο της Γραμματείας, τις ίδιες μέρες και ώρες με αυτήν.

Άρθρο.9 Δικαιούμενοι Συμμετοχής
Στην διοργάνωση γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και έγκυρο Αθλητικό Δελτίο της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή
άλλη ποινή η οποία μπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα  της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.

Εάν ο συμμετέχων είναι  νομικό πρόσωπο ή αυτός δεν επιβαίνει  του αυτοκινήτου, κάθε υποχρέωση του
βαρύνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον αθλητή που έχει δηλωθεί στη Δήλωση Συμμετοχής.

Εάν το αυτοκίνητο του συμμετέχοντα δεν είναι στο όνομά του, τότε πρέπει να φέρει μαζί του υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη που να του επιτρέπει να συμμετέχει στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

H υπογραφή της Δήλωσης Συμμετοχής σημαίνει  αυτόματα ότι ο αθλητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
Γενικό και Τεχνικό Κανονισμό.

Ο κάθε αθλητής δεν δικαιούται να βάλει στον χώρο άτομα  δωρεάν. Οι ομάδες των αθλητών υποχρεούνται
να τηρήσουν όλα τα υγειονομικά Πρωτόκολλα, οι ακριβείς οδηγίες των οποίων θα κοινοποιηθούν έγκαιρα με
Δελτίο Πληροφοριών. 

Άρθρο.10 Παράβολα - Ασφάλιση - Διεξαγωγή
Η ασφάλιση της συμμετοχής καθορίζεται  για τον κάθε συμμετέχοντα αθλητή στα 30€, το οποίο πληρώνει
ηλεκτρονικά ο ίδιος ο αθλητής στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συμμετοχής της ΟΜΑΕ(ΣΔΔΑ) μέσα στο
περιθώριο λήξης των συμμετοχών και ισχύει για την ασφάλιση του σε όλη την διάρκεια  της διοργάνωσης
για όσες μέρες αυτός συμμετέχει σε αυτήν. Πέραν του παραβόλου ασφάλισης ο κάθε συμμετέχων έχει την
δυνατότητα αγοράς κουπονιών των τριών(3) περασμάτων που μπορεί να τα προμηθευτεί στον  Διοικητικό
Έλεγχο. Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς περισσοτέρων του ενός κουπονιού περασμάτων ανά ημέρα, εφόσον
αυτά δεν έχουν εξαντληθεί. Οι τιμές του κάθε κουπονιού των τριών(3) περασμάτων ανά ημέρα είναι οι εξής:

Σάββατο 04/09       : 25€

Κυριακή 05/09        : 30€

Άρθρο.11 Αποποίηση Ευθύνης
«Η  αστική ευθύνη των   εμπλεκομένων με την διοργάνωση και διεξαγωγή αυτής, φυσικών και νομικών
προσώπων, όπως  ΟΜΑΕ,  ΕΠΑ,  Αθλητικό Σωματείο,  Οργανωτική Επιτροπή καθώς και των συμμετεχόντων
αθλητών,   καλύπτεται από ασφαλιστική εταιρεία με βάση ασφαλιστική σύμβαση που έχει  συναφθεί  και
ισχύει  μεταξύ  της  ΟΜΑΕ  και  της  εκάστοτε  ασφαλιστικής  εταιρείας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις
προϋποθέσεις της συμβάσεως αυτής και της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
Οποιαδήποτε άλλη  ευθύνη των παραπάνω προσώπων κρίνεται με βάση την Ελληνική Νομοθεσία και τους
ισχύοντες κανονισμούς  στους οποίους  προβλέπονται οι αρμοδιότητες και η ευθύνη του καθενός.
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