
 

  
 

 
 

32
ν
   ΡΑΛΛΤ  ΦΘΗΩΣΗΓΟ 

 

ΥΩΜΑ 

ΚΤΡΗΑΚΖ  26 ΑΠΡΗΛΗΟΤ  2015 

 
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ  

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 
 
 

 
 
 
 

   

ΔΔΔΠΠΠΗΗΗΣΣΣΡΡΡΟΟΟΠΠΠΖΖΖ   ΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΑΑΑΤΤΤΣΣΣΟΟΟΚΚΚΗΗΗΝΝΝΖΖΖΣΣΣΟΟΟΤΤΤ   (((ΔΔΔΠΠΠ...ΑΑΑ... )))   
 
 

 

 

 
 

Αξηζκόο Έγθξηζεο ΔΠΑ  
0016-02/04/2015 



 
ΟΜΑΕ-ΕΠΑ      υμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ 32

ου
 Ράλλυ Φθιώτιδoσ (Χώμα) 

2 

 

 
ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
 
H Γξακκαηεία ηνπ Αγψλα ζα ιεηηνπξγεί: 
1. Καζεκεξηλά 18:00-21:00 απφ ηελ Γεπηέξα 6/4/2015 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 

24/4/2015 θαη ψξα 12:00 κεζεκβξηλή ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ (2
ν
  ρικ Ν.Δ.Ο 

Λακίαο – Αζελψλ, ζπγθξφηεκα Καξέιιε-1
νο

 φξνθ.) ηει.2231037200-6977959322.   
2. Σελ ίδηα εκέξα θαη απφ ψξα 15:00 έσο 21:00 ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο 

(Π.Δ.Λ.) Κηίξην Α 1νο φξνθνο ηει 6977 959322 & 6987301497  .  
3. Σν άββαην 25/4/2014 απφ ψξα 08:00 έσο ην ηέινο ηνπ 1

νπ
 Αγψλα ζηνλ ίδην 

ρψξν ηεο Π.Δ.Λ.  
4. Σελ Κπξηαθή 26/4/2015 απφ ψξα 08:00 έσο ην ηέινο ηνπ 2

νπ
 Αγψλα, ζηνλ ίδην 

ρψξν ηεο Π.Δ.Λ. 

Π P O Γ P A M M A  

 

Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο 

 

 

Γεπηέξα 6/4/2015 

Λήμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο 

 

Παξαζθεπή 17/4/2015 θαη ψξα 20:00΄ 

Γηαλνκή βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book) 

 

άββαην 18/4/2015 

Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερόλησλ 

 

Σξίηε 21/4/2015 

Λήμε Αλαγλσξίζεσλ 

 

άββαην 25/4/2015 κέρξη ηε δχζε ηνπ ειίνπ ψξα 

20:10΄. 
Γηαλνκή εληύπσλ θαη αξηζκώλ 
ζπκκεηνρήο ζηνπο αγσληδνκέλνπο 
 

άββαην 25/4/2015 απφ 14:00 έσο 16:00 ζην ρψξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ.- Πξναηξεηηθά θαη ηελ Παξαζθεπή 

24/4/2015 ψξα 16:00-19:00 ζηνλ ίδην ρψξν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Γ.Δ. ηνπ αζθάιηηλνπ αγψλα. 

 

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο 

 

άββαην 25/4/2015, απφ 13:30 έσο 15:30 ζην ρψξν 

ηεο Π.Δ.Λ.- Πξναηξεηηθά θαη ηελ Παξαζθεπή 24/4/2015 

ψξα 16:00-19:00 ζηνλ ίδην ρψξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Γ.Δ. ηνπ αζθάιηηλνπ αγψλα. 

 

Έιεγρνο εμαθξίβσζεο απηνθηλήησλ θαη 
έιεγρνο-ζθξάγηζκα ησλ 
ππεξζπκπηεζηώλ (turbo) (σξάξην 
αλάινγα κε αξηζκνύο ζπκκεηνρήο) 
 

Οκνίσο κε αλσηέξσ (Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο). 

1
ε
  πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 

 

άββαην 25/4/2015 16:00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Αγψλα 

Γεκνζίεπζε πίλαθα πιεξσκάησλ 
δεθηώλ λα εθθηλήζνπλ/σξάξηα 
εθθίλεζεο 
 

άββαην 25/4/2015 ψξα 16:30 ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Αγψλα 

Δθθίλεζε  
 

Κπξηαθή 26/4/2015 ψξα 10:00 - Παλειιήληα Έθζεζε 

Λακίαο  
Σεξκαηηζκόο 
 

Κπξηαθή 26/4/2015 ψξα 15:47 – Λακία Πιαηεία 

Διεπζεξίαο. 
Σειηθόο ηερληθόο Έιεγρνο Κπξηαθή 26/4/2015, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ, ζην ρψξν ηνπ Parc Fermé. 
Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο ηειηθήο 
θαηάηαμεο 

Κπξηαθή 26/4/2015, ακέζσο κεηά ηε 2ε πλεδξίαζε 
Αγσλνδηθψλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Αγψλα. 

Απνλνκή Δπάζισλ Κπξηαθή 26/4/2015 θαη ψξα 18:00 – Λακία Πιαηεία 
Διεπζεξίαο. 
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Οη αγσληδφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ 
αγψλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηψλ. 
 
EΠIHMO ΠINAKA  ANAKOINΩEΩN- ΓΡΑΦΔΗΟ TYΠOY 
ηε Γξακκαηεία ηνπ Αγψλα.  
 
SERVICE PARK θαη PARC FERME 

SERVICE PARK : ην ρψξν ηεο Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο. 
PARC FERME    : ηνλ πεδφδξνκν ηεο νδνχ Ρήγα Φεξαίνπ, ακέζσο κεηά ηελ 

ξάκπα Σεξκαηηζκνχ ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο, ζην θέληξν 
ηεο Λακίαο.  
 

 
OPΓANΩH 

 
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΖ 

O αγψλαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Eζληθνχ Aζιεηηθνχ 
Kαλνληζκνχ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ ηεο ΔΠΑ 
θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνχ Kαλνληζκνχ θαη ηνπ παξφληνο 
πκπιεξσκαηηθνχ Kαλνληζκνχ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνχ 
Kαλνληζκνχ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή θαη δηνξζψζεηο ζηνλ πκπιεξσκαηηθφ 
Καλνληζκφ ζα αλαθνηλψλνληαη κφλν κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εθδίδνπλ ε Α.Λ.Α.Λ  ή νη Αγσλνδίθεο. 
 

 
1.1 KAΘOPIMO 
 
Ολνκαζία ηνπ αγψλα 

 
32

ν
 ΡΑΛΛΤ ΦΘΗΩΣΗΓO 

Οξγαλσηήο ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 
Αζιεηηθφ σκαηείν κε Αξ.Αλ. Φ21  

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο   Κπξηαθή 26/4/2015 
  
1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH  
 
Δπίηηκνο Πξφεδξνο                                     

Μπαθνγηάλλεο Κσλζηαληίλνο   
Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδνο 

 
Δπίηηκα Mέιε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ηαπξνγηάλλεο Νηθφιανο 
Γήκαξρνο Λακηέσλ 
 
Γηακαληάξαο Αιέμαλδξνο 
Πξφεδξνο Δπηκειεηεξίνπ Φζηψηηδνο 
 
Γξαλίηζαο Ησάλλεο  
Πξφεδξνο Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο 
 

Πξφεδξνο        Κπξίηζεο Αζαλάζηνο 
 
Μέιε 

 
Καπέιιαο Αλαζηάζηνο 
Καξέιιεο Υξπζφζηνκνο 
 

1.3  TEΛEXH TOY AΓΩNA  
 
Πξφεδξνο Aγσλνδηθψλ 

 
Μειεηφπνπινο Λψξεο 

 
Aγσλνδίθεο 

 
Γθνπξηζνχιεο Θσκάο 
Κέπεηδεο Ησάλλεο 

 
Παξαηεξεηήο EΠΑ/ΟΜΑΔ   

 
Μειεηφπνπινο Λψξεο 

 
Αιπηάξρεο 

 
Κπξίηζεο Γεψξγηνο 

 
Bνεζφο Αιπηάξρε 

 
Μαλψιεο Νηθφιανο 
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Γξακκαηεία ηνπ αγψλα 

 
Παπαλάγλνπ Γεκήηξηνο 
ηεθαλή Γεσξγία 
Σδψξνπ Κσλζηαληίλα 

 
 
Δπηθεθαιήο Σερληθφο Έθνξνο 

 
 
Μαξαληδίδεο Αιέμεο 

 
Σερληθνί Έθνξνη 

 
Αλαγλσζηφπνπινο Νηθφιανο 
Απνζηνιφπνπινο Βαζίιεηνο 
Κνχγηαο Ζιίαο  

 
Τπεχζπλνο ζρέζεσλ κε 
αγσληδνκέλνπο 

 
Γαθλνκχιεο Μηράιεο 

 
Δπηθεθαιήο Αζθαιείαο 

 
Μαλψιεο Νηθφιανο 

 
Yπεχζπλνο Σχπνπ   

 
Γνπδίλαο Δπακεηλψλδαο 

 
Δπηθεθαιήο Γηαηξφο 

 
Κνδξνπνχινπ Μαίξε 

 
Τπεχζπλνο Service Park 

 
Κνξκαδφπνπινο Αλαζηάζηνο 

 
Τπεχζπλνο Απνηειεζκάησλ 

 
INFOMEGA – Αλδξηηζάθεο Νηθφιανο 

 
Τπεχζπλνο Δπηθνηλσληψλ 

 
Καξαιήο Νηθφιανο 

  
    
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΥΔΔΩΝ ΜΔ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Τπεχζπλνο ρέζεσλ κε ηνπο αγσληδφκελνπο ζα είλαη παξψλ ζηνλ Σερληθφ Έιεγρν, ζηελ 
Δθθίλεζε, ζην Service Park θαη ζηνλ Σεξκαηηζκφ, ελψ ζα κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηηο 
πλεδξηάζεηο Αγσλνδηθψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ιζόμεν

ους 
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ΓENIKOI OPOI 
 
APΘPO 2 - ΓENIKA 
2.1 Σίηινη ηεο ΔΠΑ γηα ηνπο νπνίνπο πξνζκεηξά ν αγψλαο. 
            
          51ν Πξσηάζιεκα Αγώλσλ Ράιιπ 
 

  1.Πξσηάζιεκα  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Ράιιπ Γεληθήο Καηάηαμεο 
  2.Πξσηάζιεκα  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο F2 
 
Kύπειια θιάζεσλ Οδεγώλ-πλνδεγώλ  
 
  1.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/1 
  2.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/2 
  3.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/3 
  4.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/4 
  5.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο A/5 
  6.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο Α/6 
  7.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο A/7 
  8.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο Α/8 
  9.Κχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ησλ θιάζεσλ ΔΔ/9 θαη ΔΔ/10 
10.Κχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο EE/11 
11.Κχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο EE/12 κφλν γηα  
     Γηθίλεηα απηνθίλεηα 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH 
 
3.1     πλνιηθφ κήθνο  ηνπ αγψλα 202.79 ρικ. 
3.2     Αξηζκφο εηδηθψλ δηαδξνκψλ (Δ.Γ.) 4 
3.3     χλνιν ρηιηνκέηξσλ Δ.Γ. 81.34 ρικ. 
3.4     Αξηζκφο ηκεκάησλ δηαδξνκήο 2 
3.5     Αξηζκφο ζθειψλ 1 
3.6     Σχπνο νδνζηξψκαηνο Υψκα 
 
                 
APΘPO 4 - ΓEKTA AYTOKINHTA  
 
4.1 Δπηηξεπηέο ηξνπνπνηήζεηο 

α. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο θάησ απφ ην απηνθίλεην.  
Δπί πιένλ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ, κέηαιιν ή ζπλζεηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ ακαμψκαηνο απφ ηε δηάβξσζε, ππφ ηνλ φξν φηη ε πνδηά απηή είλαη 
αθαηξεηή, αθνινπζεί αθξηβψο ηηο θακπχιεο ηνπ ακαμψκαηνο, δελ παξαβηάδεη 
θαλέλα άξζξν ηνπ δειηίνπ αλαγλψξηζεο θαη δελ έρεη θακία (αεξνδπλακηθή ή 
άιιε) ιεηηνπξγία εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ακαμψκαηνο. 

 
β. Λαζπσηήξεο. 

Όια ηα ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα ζηνπο ρσκάηηλνπο αγψλεο πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε ιαζπσηήξεο. 
Ο φξνο «ιαζπσηήξαο» επεμεγείηαη ζην Παξάξηεκα ―J‖ (Άξζξν 253.7.7). 
 

γ.   Παξάζπξα (Άξζ. 253.11 ηνπ Παξαξηήκαηνο J): 
 

4.2 Απηνθίλεηα Οκάδαο N 
4.3 Απηνθίλεηα Οκάδαο A 
4.4 Απηνθίλεηα Οκάδαο Δ  
4.5 Απηνθίλεηα Οκάδαο R  
4.6 Απηνθίλεηα ηεο Καηεγνξίαο 4Υ4 (Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Δκπνξίνπ, SUV). 
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ΑΡΘΡΟ  5 - ΓHΛΩEI ΤΜΜΔΣΟΥΔ - EΓΓPAΦE 
 
 Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγψλα νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη δήισζε 

ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα :  
2

Ο
 ρικ. ΝΔΟ Λακίαο-Αζελώλ (πγθξόηεκα Καξέιιε) 1

νο
 όξνθνο ηει. 

2231037200 είηε κέζσ fax: 2231037201, είηε ειεθηξνληθά ζην e-mai: 
32sym2015@alal.gr 

 Ζ δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε 
γξακκαηεία κέρξη : ηελ Παξαζθεπή 17/4/2015 θαη ώξα 20:00. 

 Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπλνδεγφ κπνξνχλ λα δεισζνχλ κέρξη ην ηέινο 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ηεο: 25/4/2015. 

 Αλ ε δήισζε έρεη ζηαιεί κε fax ηφηε ε πξσηφηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηελ 
Α.Λ.Α.Λ. ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  6 - ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH 
6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη σο εμήο : 
  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Έσο 1600 cc Από 1600 cc θαη άλσ 

 ΜΔ 
ΠΡΟΑΗΡ. 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΥΩΡΗ 
ΠΡΟΑΗΡ. 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΜΔ 
ΠΡΟΑΗΡ. 
ΓΗΑΦΖΜ. 

ΥΩΡΗ 
ΠΡΟΑΗΡ. 
ΓΗΑΦΖΜ. 

Α ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ/ΦΤΗΚΟ ΠΡΟ. 330,00 € 430,00 € 360,00 € 460,00 € 

Β ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ / ΣΡΗΣΟ 430,00 € 530,00 € 460,00 € 560,00 € 

Γ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ/Φ.ΠΡ./ΝΔΟ 200,00 € 300,00 € 210,00 € 310,00 € 

 
Γ 

ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ/ΣΡΗΣΟ   
ΝΔΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 

 
300,00 € 

 
400,00 € 

 
310,00 € 

 
410,00 € 

 
   Νένη αζιεηέο ζεσξνύληαη απηνί πνπ εθδίδνπλ Γειηίν Αζιεηή γηα πξώηε θνξά, θαη 
ζην Γειηίν Αζιεηή ζα ππάξρεη ζεκείσζε δεισηηθή ηνπ λένπ αζιεηή. 
   ε πεξίπησζε πνπ πιήξσκα ζπκκεηέρεη θαη θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 
παξαπάλσ έθπησζεο, πξέπεη –επί πνηλή απνθιεηζκνύ- ζε όιεο ηηο 
ρξνλνκεηξνύκελεο δηαδξνκέο λα νδεγεί απνθιεηζηηθά ν δεισζείο ζαλ «νδεγόο». 
Τπεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν απηόλ νξίδεηαη ν Αιπηάξρεο κε ην επηηειείν ηνπ. 
 
6.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ νιφθιεξν ην 

παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 
 
6.3 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ: 

6.3.1 ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. 
6.3.2 ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγψλαο. 
6.3.3 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγψλαο. 
6.3.4 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπησζε 

απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ 
έιεγρν εμαθξίβσζεο. 

 
6.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα 

αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο. 
 H αζθάιηζε απηή ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο, παχεη δε λα ηζρχεη κεηά ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο απφ 
ηνλ αγψλα ή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ απηφλ. 

  
Σα απηνθίλεηα ησλ service, αθφκα θαη απηά πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο 

πηλαθίδεο ηεο Α.Λ.Α.Λ., δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επίζεκεο ζπκκεηνρέο ηνπ 
αγψλα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ αγψλα θαη 
θπθινθνξνχλ κε ηελ επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ  7 - ΓIAΦHMIEI 
 
7.1 Σνπνζέηεζε ηαηληώλ   

 Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηαηλίαο θάξδνπο ην πνιχ 15 cm ζην επάλσ ηκήκα 
ηνπ παξκπξίδ θαη, εθφζνλ δελ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ, επίζεο 
επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο ηαηλίαο θάξδνπο 15 cm ην πνιχ ζην πίζσ 
παξάζπξν. 

 
7.2 Τπνρξεσηηθή δηαθήκηζε  

Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ Pάιιπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηαθήκηζε ηεο 
Α.Λ.Α.Λ.  

 
7.3 Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε 

7.3.1 Ζ Α.Λ.Α.Λ. κπνξεί λα απαηηήζεη νη ζπκκεηέρνληεο λα θέξνπλ επηπιένλ 
πξναηξεηηθή δηαθήκηζε. Δάλ έλαο ζπκκεηέρσλ αξλεζεί απηή ηε δηαθήκηζε, ην 
παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πην πάλσ πίλαθα 
παξαβφισλ.  

7.3.2 ε πεξίπησζε πνπ ε πξναηξεηηθή δηαθήκηζε, αθνξά θαηαζθεπαζηή 
απηνθηλήησλ, ειαζηηθά, θαχζηκα ή ιηπαληηθά, ε Α.Λ.Α.Λ. δελ κπνξεί λα 
απαηηήζεη απφ ηνλ αγσληδφκελν/ζπκκεηέρνληα απμεκέλν παξάβνιν 
ζπκκεηνρήο, εάλ ν αγσληδφκελνο ηελ αξλεζεί.  

7.3.3  Ζ πξναηξεηηθή δηαθήµηζε πνύ ζα αλαθνηλσζεί µε δειηίν πιεξνθνξηώλ, 
εάλ αληηβαίλεη µε ηε δηαθήµηζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, ν ζπκκεηέρσλ µπνξεί λα 
αξλεζεί απηή ηελ πξναηξεηηθή δηαθήµηζε ρσξίο λα πιεξψζεη επηπιένλ 
παξάβνιν. 

7.3.4 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνδέρνληαη ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηεο 
Α.Λ.Α.Λ. 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  - ΓENIKE YΠOXPEΩEI 
 
8.1 Έιεγρνο γηα ηα θξάλε, ηηο θόξκεο θαη ηα εθόδηα ησλ νδεγώλ. 
 O έιεγρνο απηφο ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο, άββαην 

25/4/2015 απφ 13:30 έσο 15:30 κκ. .- Πξναηξεηηθά θαη ηελ Παξαζθεπή 24/4/2015 
ψξα 16:00-19:00 ζηνλ ίδην ρψξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο ηνπ 
αζθάιηηλνπ 32 Ράιιπ Φζηψηηδνο  
8.1.1 Σα πιεξψκαηα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ φιν ηνλ ξνπρηζκφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

(θξάλε θαη HANS) πνπ ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 
αγψλα. Θα ειεγρζνχλ αλ είλαη ζχλλνκα κε ηελ εγθχθιην ηεο ΔΠΑ. 

Τα ιστορικά αστοκίνητα, (σαν ΕΕ), σε ότι αυορά τα θέματα ασυαλείας πρέπει 
να ακολοσθήσοσν τα μέτρα ασυαλείας ποσ ιστύοσν για το ελληνικό 
πρωτάθλημα, σσμπεριλαμβανομένων των προστατεστικών για το κευάλι {FHR 
(HANS)}. 
Όινη νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ φηη αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή εγθχθιην. 

 8.1.2 Κάζε δηαγσληδφκελν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θνπηί πξψησλ 
βνεζεηψλ θαη 1 αλαθιαζηηθφ ηξίγσλν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηα θέξεη ην 
απηνθίλεην κπνξεί λα ηνπ απαγνξεπηεί ε εθθίλεζε. Ο εμνπιηζκφο ζα ειεγρζεί 
ζηνλ Έιεγρν Δμαθξίβσζεο θαη κπνξεί λα ειεγρζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
αγψλα. 

 8.1.3 Τπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδφκελνπο φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, κέζα 
ζην απηνθίλεην πξέπεη λα βξίζθνληαη 2 θφθηεο δσλψλ αζθαιείαο. Πξέπεη λα 
είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη ζηνλ νδεγφ θαη ζηνλ ζπλνδεγφ φηαλ είλαη 
θαζηζκέλνη θαη θνξνχλ ηηο δψλεο αζθαιείαο (άξζ. 253.6, Παξάξηεκα J). 
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8.2  Αξηζκνί ζπκκεηνρήο πόξηαο 
Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί απφ ηελ Α.Λ.Α.Λ. κε δχν αξηζκνχο ζπκκεηνρήο 

δηαζηάζεσλ 70εθ. Υ 20εθ. (ζε θάζε πφξηα, ην λνχκεξν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ 
πιεπξά ηνπ κεληεζέ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εκπξφο πφξηεο. 
Σν πξώην απηνθίλεην ζα έρεη ην Νν 71, ην δεύηεξν ην Νν 72, ην ηξίην ην Νν 73 
θαη νύησ θαζεμήο. Θα εθνδηαζηεί επίζεο κε 2 αξηζκνχο δηαζηάζεσλ 25εθ. χςνο θαη 
θάξδνο ηνπιάρηζηνλ 2.5 εθ. 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.          Οη αξηζκνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ 
ζην απηνθίλεην ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

Σν επίζεην ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ, πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα δύν 
πίζσ πιατλά παξάζπξα, πξνζθείκελα ζηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο. Καη από ηηο 
δύν πιεπξέο ην όλνκα  ηνπ νδεγνύ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πξώην  θαη κεηά 
ηνπ ζπλνδεγνύ.  
Σα νλόκαηα ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη επθξηλώο γξακκέλα. 
-  πληζηάηαη ε πην δηαδεδνκέλε θαη επθξηλήο γξαθή, “HELVETICA”. Σν 

πξώην γξάκκα θεθαιαίν θαη ηα ππόινηπα κηθξά (πεδά). 
-  ε ιεπθό ρξώκα κε δηαθαλέο θόλην. 
-  Ύςνο γξακκάησλ 5cm θαη πάρνο από 0,7 έσο 1.5cm (ίδην ύςνο 

γξακκάησλ γηα ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό). 
  

8.3 ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ 
 
8.3.1. Γηάξθεηα 
 ΟΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΗ ΛΖΓΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ 

ΖΛΗΟΤ ΣΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ δειαδή ην άββαην 
25/4/2015 θαη ώξα 20:10΄. 

8.3.2. Καλνληζκνί πνπ αθνξνύλ όια ηα πιεξώκαηα:  
8.3.2.1 Σνλίδεηαη φηη ε νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσξίζεσλ πξέπεη 

λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη λα κελ παξελνρινχληαη νη 
θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. 

8.3.2.2 Ζ ΔΠΑ θαη ε Α.Λ.Α.Λ. ζα επνπηεύνπλ κε εηδηθά ζπλεξγεία, ηε 
ζπκκόξθσζε ησλ αγσληδνκέλσλ κε ηνλ Κ.Ο.Κ.. 

8.3.2.3  Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα ζηηο Δ.Γ. είλαη 70 ρικ/ψξα, εθηφο αλ νη 
πηλαθίδεο ζήκαλζεο νξίδνπλ κηθξφηεξν φξην ηαρχηεηαο. 

 8.3.2.4   ηηο αλαγλσξίζεηο απαγνξεχεηαη ε νδήγεζε κε θνξά αληίζεηε απφ 
ηε  θνξά ηνπ αγψλα. Σνλίδεηαη φηη νη αγσληδφκελνη δελ έρνπλ 
δηθαίσκα λα θιείλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή ην δξφκν κηαο Δ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε. 

 8.3.2.5 Απαγνξεύεηαη ην βάςηκν θαη ην καξθάξηζκα ησλ παξπθώλ ηνπ 
δξόκνπ κε ζπξέη ή άιιν κέζν.  
Ζ Α.Λ.Α.Λ. ζα αθαηξέζεη απηά ηα ζεκάδηα πξηλ ηελ εθθίλεζε 
ηνπ αγώλα.  

 8.3.2.6  Σνλίδεηαη φηη νη αλαγλσξίζεηο πνπ δελ ζα γίλνληαη απζηεξά ππφ ηηο 
πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, ζεσξνχληαη παξάλνκεο θαη ζα επηζχξνπλ 
ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8.3.4. 

 
8.3.3. Απηνθίλεηα αλαγλσξίζεσλ θαη Πεξηνξηζκνί: 

 
8.3.3.1 ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΩΝΗΣΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 
8.3.3.2 Δπηηξέπνληαη απηνθίλεηα ζπκβαηηθά ή ηχπνπ Jeep  έσο 2500cc, 

αηκνζθαηξηθά ή έσο 1600cc turbo. 
8.3.3.3 Σν απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη κνλφρξσκν, ρσξίο δηαθεκίζεηο, 

ρσξίο απηνθφιιεηα θιπ. 
8.3.3.4 O θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 
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8.3.3.5 Σν θηβψηην ηαρπηήησλ πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο. 
8.3.3.6 H εμάηκηζε πξέπεη λα είλαη ζεηξάο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα 

γίλνληαη ζεβαζηά ηα επηηξεπφκελα φξηα ζνξχβνπ ηεο ρψξαο.      
8.3.3.7 Οη αλαξηήζεηο είλαη ειεχζεξεο. 
8.3.3.8  Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζε παξφκνηα ρξψκαηα κε απηά 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. 
8.3.3.9 Αγσληζηηθά εμαξηήκαηα (roll bar, πξφζζεηεο πξνζηαηεπηηθέο πνδηέο, 

θιπ.) ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ. 
8.3.3.10 Σα κπάθεη θαζίζκαηα επηηξέπνληαη. 
8.3.3.11 Οη δάληεο είλαη ειεχζεξεο. 
8.3.3.12 Σν πιήξσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα ―ειαθξφ‖ ζχζηεκα 

ελδνεπηθνηλσλίαο (ρσξίο θξάλε). 
8.3.3.13 Δπηηξέπνληαη ηα εμήο: πνδηά πνπ ζα θαιχπηεη κφλν ηνλ ρψξν θάησ 

απφ ηνλ θηλεηήξα θαη κπάξα ζφισλ.  
8.3.3.14 Σα ειαζηηθά είλαη ειεχζεξα, εθηφο απφ slick θαη ζηακπσηά. 

 
8.3.4. Πνηλέο 

 
ηνπο παξαβάηεο όισλ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, κεηά από θαηαγγειία από 

ηελ Α.Λ.Α.Λ., ηελ ΔΠΑ ή Αζηπλνκηθό όξγαλν, ζα επηβάιινληαη πνηλέο. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ησλ πνηλώλ ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςε ε ελ γέλεη αγσληζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξώκαηνο. Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνύλ είλαη : 

- Άξλεζε εθθίλεζεο ζηνλ αγώλα, κε απόθαζε Αγσλνδηθώλ. 
- Δπηβνιή αθαίξεζεο Γειηίνπ Αζιεηνύ από 4 έσο 12 κήλεο από ηελ ΔΠΑ. 
- Παξαπνκπή ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΑ. 

 

 
ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
ΑΡΘΡΟ  9 – ΔΚΚΗΝΖΖ 
  
9.1     Δπίζεκε ώξα  

Δπίζεκε ψξα ηνπ αγψλα ζεσξείηαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ 
“14844”. 

 
9.2 Δθθίλεζε   
 
9.3.    H εθθίλεζε ζα δνζεί αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα δύν (2) ιεπηώλ ηελ  
           Κπξηαθή 26/4/2015  ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο θαη ώξα 10:00΄. 
 
9.4     ηαζκνί Διέγρνπ Υξόλνπ  
 Μόλν ζηνλ ΔΥ 4Α – “Πιαηεία Διεπζεξίαο Σεξκαηηζκόο” ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ε 

πξνάθημε. ηνπο ππνινίπνπο απαγνξεύεηαη. 
 
9.5 Tα εκβιήκαηα ησλ Eθόξσλ θαη ησλ Τπεπζύλσλ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ είλαη ηα 

αθόινπζα: 
         Τπεύζπλνο Αζθαιείαο Δ.Γ. : ΜΠΛΔ ΓΗΛΔΚΟ 

Τπεύζπλνη ηαζκώλ Διέγρνπ: ΚΟΚΚΗΝΑ ΓΗΛΔΚΑ  
Υξνλνκέηξεο: ΠΡΑΗΝΑ ΓΗΛΔΚΑ  
Δλδηάκεζνη: ΚΗΣΡΗΝΑ ΓΗΛΔΚΑ ΜΔ ΖΜΑ ΣΟΝ ΚΔΡΑΤΝΟ 
Φύιαθεο: ΚΗΣΡΗΝΑ ΓΗΛΔΚΑ  

 
9.6 Κιείζηκν Δ.Γ. ζηελ θπθινθνξία. 

Οη Δ.Γ. ζα θιείζνπλ γηα ηελ θπθινθνξία 1:30 ώξα πξηλ από ηνλ ηδαληθό ρξόλν 
εθθίλεζεο ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ. 

 
9.7 Λήμε ηειηθνύ Parc Fermé (κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό) 

Σν ηειηθφ Parc Fermé ζα ιήμεη 15’ ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ 
απηνθηλήηνπ, αζρέησο κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ 
ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Όζνη αγσληδφκελνη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ έλζηαζε γηα 
ηερληθφ ζέκα πξέπεη λα ηελ θαηαζέζνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ Parc Fermé. 
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9.8 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο θαη έιεγρνο εμαθξίβσζεο 
 

          άββαην 25/4/2015 απφ ψξα 13:30 έσο 15:30 ζηελ Π.Δ.Λ.  
          Πξναηξεηηθά θαη ηελ Παξαζθεπή 24/4/2015 ψξα 16:00-19:00 ζηνλ ίδην ρψξν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο ηνπ αζθάιηηλνπ 
32 Ράιιπ Φζηψηηδνο  

  
9.8.1  Γηνηθεηηθόο έιεγρνο 

Πξσηφηππα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα επηδεηρζνχλ ζηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν: 
— Αγσληζηηθέο άδεηεο θαη δηπιψκαηα νδεγνχ, ζπλνδεγνχ (Γειηία αζιεηνχ). 
—  Αγσληζηηθή άδεηα ζπκκεηέρνληνο (γηα κε πξνζσπηθέο ζπκκεηνρέο). 
— Δπίζεκα έγγξαθα αγσληζηηθνχ απηνθηλήηνπ (Homologation, άδεηα 

θπθινθνξίαο, εμνπζηνδφηεζε κε ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ ηδηνθηήηε 
βεβαησκέλνπ απφ ηελ αζηπλνκία, δειηίν ηερληθήο ηαπηφηεηαο απηνθηλήηνπ 
θιπ.). Αλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο, πξέπεη λα 
πξνζθνκηζηεί ην βηβιίν ηεο ΔΛΠΑ/ΔΘΔΑ, ην νπνίν ζα ζθξαγίδεη ε 
γξακκαηεία. 

—  Οη αγσληδφκελνη κε ηζηνξηθά απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ην 
HTP. 

—  Θα ζπκπιεξσζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο. 
 

9.8.2 Έιεγρνο εμαθξίβσζεο 
Όινη νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη κε ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν πξηλ 
παξνπζηαζηεί ην απηνθίλεηφ ηνπο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 
Ζ παξνπζία ησλ πιεξσκάησλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Σα απηνθίλεηα κπνξνχλ 
λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο ηερληθνχο εθφξνπο απφ εθπξφζσπφ ηνπο. 
Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο ηερληθνχο εθφξνπο κε 
ηνπνζεηεκέλεο ηηο πηλαθίδεο, ηνπο αξηζκνχο ζπκκεηνρήο θαη ηελ πξναηξεηηθή 
δηαθήκηζε (εάλ ππάξμεη ζα αλαθνηλσζεί κε δειηίν πιεξνθνξηψλ). 
Γειηίν Σερληθήο Σαπηφηεηαο απηνθηλήηνπ θαη πιήξεο homologation (ζηνπο 
ηερληθνχο εθφξνπο). 

9.8.3 θξαγίζεηο εμαξηεκάησλ 
 — Σα ηνχξκπν φισλ ησλ απηνθηλήησλ (ηνπνζεηεκέλα θαη εθεδξηθά) ζα   

ζθξαγηζηνχλ. 
 — Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο δελ ζα ζθξαγηζηεί. 

9.8.4 Υξνλνκέηξεζε Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ 
Ζ ρξνλνκέηξεζε ησλ Δ.Γ. ζα γίλεηαη κε απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζην 
εθαηνζηφ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 

9.8.5 Σειηθόο ηερληθόο έιεγρνο 
 Κπξηαθή 26/4/2015   ζηνλ ρώξν ηνπ Park Fermé 
 

9.9 Σαρύηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην “Service Park”. 
H ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ κέζα ζην ―Service Park‖ απαγνξεχεηαη λα μεπεξλάεη ηα 
20 ρικ/ψξα θαη ζηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ ηα 5 ρικ/ψξα. 

 
9.10 Αλαθνξά Αηπρήκαηνο 

Αλ έλα πιήξσκα αλακεηρζεί 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 ηεο 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. 

 
9.11  Άηνκα ππνζηήξημεο (κεραληθνί)  

Σα άηνκα πνπ εθηεινχλ ρξέε  κεραληθνχ ησλ αγσληδνκέλσλ ζην service park 
απαγνξεχεηαη λα βξίζθνληαη ζηνπο ηεξκαηηζκνχο ησλ Δ.Γ. ή λα αθνινπζνχλ ηα 
αγσληζηηθά απηνθίλεηα, ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα.  
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Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε απηνθηλήηνπ ζέξβηο ή θνηλνχ 
απηνθηλήηνπ, πνπ θέξεη αληαιιαθηηθά, θαχζηκα, ειαζηηθά, εξγαιεία θιπ, απφ ηνλ 
ηεξκαηηζκφ θάζε Δ.Γ. έσο ηνλ επφκελν ΔΥ. 

 
9.12 Απηνθίλεηα Service 

Κάζε ζπκκεηέρνλ απηνθίλεην πνπ παίξλεη εθθίλεζε ζηνλ αγψλα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη  έλα (1) απηνθίλεην ζέξβηο. 
Απηά ηα απηνθίλεηα ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηεο πηλαθίδεο Service κε ηηο νπνίεο ζα 
ηα εθνδηάδεη ε Α.Λ.Α.Λ. θαη νη νπνίεο ζα είλαη αξηζκεκέλεο κε ηνλ αξηζκφ 
ζπκκεηνρήο. 

 
9.13 Δθθίλεζε ηεο Δ.Γ. 

― ηελ αθεηεξία θάζε Δ.Γ. ζα ππάξρεη ειεθηξνληθφο πίλαθαο κε ζχζηεκα 
αληίζηξνθεο κέηξεζεο, ζε δηαβάζκηζε δεπηεξνιέπηνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο 
εμήο: 
Ο πίλαθαο έρεη 3 θψηα. Κφθθηλν – θίηξηλν/πνξηνθαιί – πξάζηλν. 
30 δεπηεξφιεπηα πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα αλάβεη ην θφθθηλν θσο. 
5 δεπηεξφιεπηα πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα ζβήλεη ην θφθθηλν θσο θαη ζα αλάβεη 
ην θίηξηλν/πνξηνθαιί. 
ην 0 δεπηεξφιεπην ζα ζβήλεη ην θίηξηλν/πνξηνθαιί θαη ζα αλάβεη ην 
πξάζηλν θσο. Σε ζηηγκή απηή ην απηνθίλεην πξέπεη λα μεθηλήζεη. 

― Σα θψηα εθθίλεζεο πεξηιακβάλνπλ ξνιφτ ζπγρξνληζκέλν κε ην ρξνλφκεηξν 
θαη ην θσηνθχηηαξν πνπ ζα θαηαγξάθεη ηεο πξφσξεο εθθηλήζεηο ―jump 
start‖. 

― ε πεξίπησζε πνπ ν θσηεηλφο πίλαθαο δελ ιεηηνπξγεί ε εθθίλεζε ζα δίλεηαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 32.3 ηνπ  Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη. 
Αθνχ επηζηξαθεί ην θαξλέ ζην πιήξσκα, ν θξηηήο ηεο αθεηεξίαο ζα 
κεηξήζεη πςειφθσλα 30’’ – 15’’ – 10’’ θαη ηα πέληε ηειεπηαία δεπηεξφιεπηα 
έλα πξνο έλα. Όηαλ πεξάζνπλ ηα ηειεπηαία 5 δεπηεξφιεπηα ζα δνζεί ην  

 
 
       ζήκα εθθίλεζεο είηε κε ηελ επίδεημε ηεο πξάζηλεο ζεκαίαο είηε κε ην 

κέηξεκα ησλ δαθηχισλ. 
― Ζ γξακκή αθεηεξίαο ζα είλαη ζεκεησκέλε κε ιεπθή γξακκή, ζην θέληξν ηεο 

νπνίαο ζα ηνπνζεηεζεί έλα κπαζηνχλη.  Μφιηο ην απηνθίλεην ζηακαηήζεη θαη 
ην θέληξν ηνπ κπξνζηηλνχ πξνθπιαθηήξα αθνπκπήζεη ζην κπαζηνχλη,  ν 
ππεχζπλνο θξηηήο ζα ην απνζχξεη. 

  ― Ζ γξακκή ηνπ ―jump start‖ ζα είλαη παξάιιειε κε ηε γξακκή αθεηεξίαο. Ζ 
απφζηαζε κεηαμχ ηεο γξακκήο αθεηεξίαο θαη ηεο γξακκήο ηνπ ―jump start‖ 
ζα είλαη 40 εθαηνζηά. 

 
9.14 Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο από ππαηηηόηεηα ηνπ πιεξώκαηνο 

ε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα, ν θξηηήο 

ζα γξάςεη ζην θαξλέ λέα ψξα θαη ε πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ζα είλαη 1 ιεπηφ,  γηα 

θάζε ιεπηφ ή θιάζκα ιεπηνχ θαζπζηέξεζεο. Σν πιήξσκα ζα αλαθεξζεί ζηνπο 

Αγσλνδίθεο αζρέησο αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ή φρη ε Δ.Γ.. Μέγηζηνο ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο εθθίλεζεο είλαη ηα 5 ιεπηά. 
 
9.15 Αδπλακία εθθίλεζεο ζηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο 

Κάζε απηνθίλεην πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθηλήζεη απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο κέζα 
ζην δηάζηεκα ησλ 20 δεπηεξνιέπησλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζήκα εθθίλεζεο, ζα 
απνθιείεηαη θαη ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο ζε αζθαιή ζέζε. 
 

9.16 Αθηλεηνπνίεζε απηνθηλήηνπ κεηαμύ ΔΥ – ΑΦΔΣΖΡΗΑ  
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. 
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9.17 Μέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε  
Κάζε θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά ηνπ ηδαληθνύ ρξόλνπ κεηαμύ 
δύν ΔΥ ή ζπλνιηθά ζηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ΖΜΔΡΑ, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
λα απνθιεηζηεί ν αγσληδόκελνο από ηνλ αιπηάξρε. Ο απνθιεηζκόο ζα 
αλαθνηλσζεί ζηνλ επόκελν ΔΥ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηνύ ηνπ απνθιεηζκνύ  
ιακβάλεηαη ππόςε ν πξαγκαηηθόο ρξόλνο θαη όρη ν ρξόλνο ησλ πνηλώλ (10 
δεπηεξόιεπηα γηα θάζε ιεπηό). 

 
9.18 Πηλαθίδα SOS/ΟΚ  

9.18.1 Κάζε πιήξσκα πξέπεη λα έρεη κέζα ζην αγσληζηηθό έλα 
πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηόλη δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 42 Υ 29 (Α3), 
πνπ από ηελ κία πιεπξά λα έρεη έλα θόθθηλν “SOS” θαη από ηελ 
άιιε πιεπξά έλα πξάζηλν “OK”. Σν ζπγθεθξηκέλν έληππν 
δηαλέκεηαη από ηελ ΟΜΑΔ/ΔΠΑ κε ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ ησλ 
Αζιεηώλ. 

9.18.2   ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο όπνπ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή 
επέκβαζε, πξέπεη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, λα επηδεηρζεί ακέζσο ην 
θόθθηλν ζήκα “SOS” ζηα επόκελα απηνθίλεηα.  

9.18.3 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. 

9.18.4 ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ δελ απαηηείηαη άκεζε ηαηξηθή 
βνήζεηα, έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα επηδείμεη θαζαξά ην 
ζήκα ΟΚ ζηα επόκελα απηνθίλεηα. 

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

9.18.6 Σν road book πεξηιακβάλεη κηα ζειίδα πνπ αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία 
αηπρήκαηνο. 

9.18.7 Κάζε πιήξσκα πνπ εγθαηαιείπεη πξέπεη λα ελεκεξώζεη γηα απηή 
ηελ εγθαηάιεηςε ηνλ Αιπηάξρε ή ηνλ Δπηθεθαιήο Αζθαιείαο ζην 

ηειέθσλν αλάγθεο 6945970319  ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, εθηόο 

από πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. 
Κάζε πιήξσκα πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε όινπο ηνπο παξαπάλσ 
θαλόλεο, ζα αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο. 

 
ΑΡΘΡΟ  10 - ENTAEI KAI EΦEEI 
 
10.1 Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζην ηζφπνζν ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο. 
10.2 Aλ ε έλζηαζε απαηηεί ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ελφο απηνθηλήηνπ ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπφκελν 
απφ ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο ΔΠΑ ή ην νξηζζέλ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο πνζφλ (βιέπε 
εγθχθιην 3/2015).  

10.3 Tα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξχλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε 
έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηνλ αγσληδφκελν θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έλζηαζε 
φηαλ απηή γίλεη δεθηή (βιέπε εγθχθιην 3/2015). 

 
10.4 Αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη αλ ηα έμνδα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε, ε δηαθνξά ζα επηβαξχλεη ηνλ εληζηάκελν.  
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 ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ηα έμνδα είλαη ιηγφηεξα, ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά 
(βιέπε εγθχθιην 3/2015). 

10.5 Σν παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη ζην ηξηπιάζην ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο, ελψ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.000 €. 

 
APΘPO 11 - KATATAΞEI – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
 
11.1 51ν Πξσηάζιεκα Αγώλσλ Ράιιπ 
 

  1.Πξσηάζιεκα  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Ράιιπ Γεληθήο Καηάηαμεο 
  2.Πξσηάζιεκα  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο F2 
 
Kύπειια θιάζεσλ Οδεγώλ-πλνδεγώλ  
 
  1.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/1 
  2.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/2 
  3.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/3 
  4.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο N/4 
  5.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο A/5 
  6.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο Α/6 
  7.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο A/7 
  8.Kχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο Α/8 
  9.Κχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ησλ θιάζεσλ ΔΔ/9 θαη ΔΔ/10 
10.Κχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο EE/11 
11.Κχπειιν  Οδεγψλ-πλνδεγψλ Pάιιπ ηεο θιάζεο EE/12 κφλν γηα δηθίλεηα 
απηνθίλεηα 

 
APΘPO 12 - ΒΡΑΒΔΗΑ - ΚΤΠΔΛΛΑ 
 
Γεληθή Καηάηαμε (Ν - Α - E- R)  
ηνπο Νηθεηέο: Kχπειια 
ηνπο δεχηεξνπο: Kχπειια 
ηνπο ηξίηνπο: Kχπειια 
 
 Γεληθή Καηάηαμε F2  (Ν - Α- E- R)  
ηνπο Νηθεηέο: Kχπειια 
ηνπο δεχηεξνπο: Kχπειια 
ηνπο ηξίηνπο: Kχπειια 
 
Καηάηαμε Kιάζεσλ (εθόζνλ ζε θάζε θιάζε εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα) 
ηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Κχπειια 
ηνπο δεχηεξνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kχπειια 
ηνπο ηξίηνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kχπειια 
 
ηνπο 3 πξψηνπο θάζε θιάζεο, εθφζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ 
εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια ζηνπο 2 πξψηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 
απηνθίλεηα απνλέκνληαη θχπειια κφλν ζηνπο πξψηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγφηεξα απφ 3 
ηφηε δελ ζα απνλεκεζνχλ θχπειια ζε απηήλ ηελ θιάζε. 
 
Απφ ηνλ ρνξεγφ επηθνηλσλίαο www.motori.gr αζινζεηνχληαη θχπειια ζην πιήξσκα πνπ 
ζα επηηχρεη ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν ζηελ  1

ε
 εηδηθή δηαδξνκή ηνπ αγψλα ―ΓΡΑΜΜΔΝΖ Η ‖. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  13  - AΠONOMH 
H απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή  26/4/2015 ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο θαη  
ώξα 18:00΄. 

http://www.motori.gr/

