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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Έλαξμε Δγγξαθώλ  πκκεηνρήο:                             Γεπηέξα          13.02.12   ζηα γξαθεία ηεο ΔΛΠΑ 

 Λήμε Δγγξαθώλ:                                                   Παξαζθεπή     24.02.12   ώξα 20.00  

 

Γηνηθεηηθόο & Σερληθόο Έιεγρνο                             άββαην         03.03.12   ώξα  08.00 – 10.00 
 
Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύληωλ           άββαην         03.03.12   ώξα 10.10 
 
Δλεκέξωζε Αγωληδνκέλωλ                                        άββαην         03.03.12   ώξα 10.15 
(ν ηόπνο ζα αλαθνηλωζεί κε Γ.Π.) 
 
Έλαξμε Υξνλνκεηξεκέλωλ Γνθηκώλ      άββαην          03.03.12   ώξα 10.30 
                                          
Δθθίλεζε Αγώλα             Κπξηαθή          04.03.12    ώξα 10.00 
 
Σειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο      Κπξηαθή          04.03.12 
 (κεηά ηε ιήμε ηνπ 2νπ  ζθέινπο) 
 ε πεξίπηωζε έλζηαζεο ην ππό έιεγρν απηνθίλεην ζα κεηαθεξζεί ζε ζπλεξγείν  ην νπνίν ζα  
αλαθνηλωζεί κε Γ.Π. 
                                                                   
Γεκνζίεπζε Απνηειεζκάηωλ      Κπξηαθή          04.03.12   ώξα 14.30 
 
Απνλνκή Δπάζιωλ      Κπξηαθή          04.03.12   ώξα 15.00  
Θα αλαθνηλωζεί ε ηνπνζεζία κε Γ.Π.                                                                                             

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί  
 
Α) κέρξη ηελ Παξαζθεπή 02.03.12 ζηα γξαθεία ηεο ΔΛΠΑ, Λ. Μεζνγείσλ 395, Αγία Παξαζθεπή 
ηει. 210 6068 866 - 210 6068 929 
 
Β) ην άββαην 03.03.12  & ηελ Κπξηαθή 04.03.12 ζην ρώξν ηεο αθεηεξίαο. 
Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα 
παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ.  Σειέθσλν επηθνηλσλίαο:  6973 030 130 
 

ΔΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ 

Ο επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζην ρώξν ηεο γξακκαηείαο ζηελ αθεηεξία ηεο  
αλάβαζεο.                          
 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Σν Γξαθείν Σύπνπ ζα βξίζθεηαη  
α)  κέρξη ηελ Παξαζθεπή 02.03,12 ζηα γξαθεία ηεο ΔΛΠΑ, Λ. Μεζνγείσλ 395, Αγία Παξαζθεπή 
 ηει.210 6068 866 - 210 6068 929 θαη   
β)  ην άββαην 03.03.12 & ηελ Κπξηαθή 04.03.212 ζην ρώξν ηεο αθεηεξίαο. 
 
    
Η ΟΜΑΔ,  Η ΔΛΠΑ, Η ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ΣΟ ΑΓΧΝΙΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  ΔΛΠΑ,  Η ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΟΙ ΟΓΗΓΟΙ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓΔ ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΧΝ ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ 
ΑΣΤΥΗΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΜΒΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ. 
Η ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΒΑΡΤΝΔΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ ΤΝΑΦΘΔΙ 
ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΤΦΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
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ΑΡΘΡΟ 1   ΟΡΓΑΝΧΗ 

Σν ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΔΛΠΑ, κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠ.Α/ΔΘ.Δ.Α, νξγαλώλεη ηελ  Αλάβαζε 
Ρηηζώλαο  πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 3 & 4 Μαξηίνπ 2012,  ζην δξόκν Υαιθίδαο –Ρηηζώλαο. 
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
- Σνπ Γηεζλνύο Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΓΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
- Σνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
- Σεο Πξνθήξπμεο πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠ.Α/ΔΘ.Δ.Α θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο. 
- Σνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ αλαβάζεσλ. 
- Σνπ παξόληνο Δηδηθνύ Καλνληζκνύ πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ ηνπ. 
 
1.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ 

Oλνκαζία:   Αλάβαζε Ρηηζώλαο 
Οξγαλσηήο: Αγωληζηηθό Σκήκα ΔΛΠΑ  
Γηεύζπλζε Γξακκαηείαο:  Λεωθόξνο Μεζνγείωλ 395, Αγία Παξαζθεπή 

 
1.2 ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ      
 Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο                                Γηώξγνο Παπιόπνπινο 
 
 Μέιε  Γηάλλεο Αλαγλσζηόπνπινο 
   Θαλάζεο Εάρνο 
   ηξάηνο Μαπξνπδήο 
    Γήκνο Ρηδηθάξεο 

1.3 ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 
           Παξαηεξεηήο ΔΠ.Α/ΔΘ.Δ.Α         Λώξεο Μειεηόπνπινο 
 

Πξόεδξνο Αγσλνδηθώλ        Γεώξγηνο Μαπξνπδήο 
Αγσλνδίθεο          Θσκάο Γθνπξηζνύιεο  

         Μαλώιεο Μαθξηλόο 
 

Αιπηάξρεο   Νίθνο Κόγηαο 
          Βνεζόο Αιπηάξρε  Αληώλεο Μπνπθανύξεο 
  

Γξακκαηεία ηνπ αγώλα  Σδέλε Βπηηλάξνπ  
                                                                                   Νηέππ Γξάθνπ 
 

Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο   Αιέμεο Μαξαληδίδεο 
          Σερληθνί  Έθνξνη  Αληώλεο Ησαλλίδεο          
                                                                                   Δπάγγεινο Παιαπαλίδεο  

 
          Τπεύζπλνη ρώξνπ PITS  Παλαγηώηεο Μαθξήο  
  Γηάλλεο Σόγεινο 

 
          Τπεύζπλνο Parc Ferme                                   Σάζνο Κνξκαδόπνπινο 
 
          Τπεύζπλνο Κξηηώλ  Βαζίιεο Σζηγαξίδεο 
 
          Τπεύζπλνο ζρέζεσλ κε αγσληδνκέλνπο  Νίθνο Μνπδάθεο 
 
         Τπεύζπλνο Γηαηξόο                                          Νίθνο Παππάο 
 
          ηε δηάζεζε ηεο νξγάλσζεο   Θαλάζεο Πνιύδνο 
       Μαξία Σόγεινπ 
       Καηεξίλα Υαιηβειάθε 
          
          Έθνξνο απνηειεζκάησλ                                  INFOMEGA   
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ΑΡΘΡΟ 2    ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ Αλάβαζε Ρηηζώλαο πεξηιακβάλεηαη ζε όια ηα πξνθεξπρζέληα Πξσηαζιήκαηα θαη Κύπειια γηα ην 2012. 

ΑΡΘΡΟ 3   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

H Aλάβαζε ζα γίλεη ζε δηαδξνκή πεξίπνπ 4.500 κέηξσλ ηελ νπνία νη αγσληδόκελνη ζα αλέβνπλ δύν θνξέο  
θαη γηα ηελ θαηάηαμε ζα ιακβάλεηαη ππ΄όςε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 4  ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΓΔΚΣΑ 

4.1 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ 
εμαθξίβσζεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓAK. 

4.2 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ Δ, ζύκθσλα κε ηoπο αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο.  
4.3 Απηνθίλεηα oπνηαζδήπνηε νκάδαο πνπ έρεη πξνηαζεί θαη εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, (π.ρ. Δληαίν 

θιπ). 
4.4 Ηζηνξηθά Απηνθίλεηα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Κ 
4.5  Σα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON  
Tα απηνθίλεηα ησλ παξαθάησ νκάδσλ Ν, A, Δ,  Ηζηνξηθά, ζα ρσξηζζνύλ ζε θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ 
θπβηζκό ηνπο. 
4.6 Κιάζεηο 

4.6.1 Tα απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 
 N 1 θιάζε : έσο 1400 cc 
 N 2 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 cc 
 N 3 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο  2000 cc 
 N 4 θιάζε : πάλσ από 2000 cc 
 
4.6.2  Tα απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο A ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 
 A 5 θιάζε έσο 1400 θ.εθ 
 A 6 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 θ.εθ θαη Α6 kitcar θαη R2 
 A 7 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο 2000 cc θαη R3 θαη S1600 

      A 8 θιάζε : πάλσ από 2000 cc θαη A7 kitcar θαη R4 θαη S2000 θαη  WRC 
 
4.6.3 Tα απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο ΔE ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο: 
 EE   9 θιάζε : έσο 1400 cc 
 EE 10 θιάζε : πάλσ από 1400  έσο 1600 cc 
 EE 11 θιάζε : πάλσ από 1600  έσο 2000 cc 
 EE 12 θιάζε : πάλσ από 2000 cc δηθίλεηα  

   Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη  θαη  βαζκνινγνύληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή   
ηεο  Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1) 

 
4.6.4 Tα  απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο Ηζηνξηθώλ ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θαηεγνξίεο θαη 4 θιάζεηο: 

   
     Καηεγνξία 1   (έσο θαη 1969) Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ  
  Καηεγνξία 2   (1970-1975) Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ  
  Καηεγνξία 3   (1976 έσο θαη 1981) Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  Καηεγνξία 4 (1982 -1985) Ηζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 
 
     θιάζε B1,B2,B3,C1,C2, έσο 1600 cc  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
     θιάζε D1, D2, Δ1 & Δ3  έσο 1600 cc  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 

θιάζε B4,B5,C3,C4,C5  πάλσ από 1600 cc Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
θιάζε D3, D4,Δ2 & Δ4 πάλσ από 1600 cc Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
 

― Απη/ηα Αγώλσλ θαη Πξσηνηύπα Δπνρήο 
     έσο θαη 1981 (Gr 5 θαη Gr 6) 

 
 Σα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON ππνδηαηξνύληαη ζε 2 θιάζεηο: 

 Κιάζε Αηκνζθαηξηθά  
 Κιάζε Turbo 
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AΡΘΡΟ 5  ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

5.1  Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή 
αγσληδόκελνπ. 
5.2  Aλ ζαλ δηαγσληδόκελνο αλαθέξεηαη λνκηθό πξόζσπν ή εθόζνλ απηόλ δελ επηβαίλεη ηνπ 
απηνθηλήηνπ θάζε ππνρξέσζή ηνπ βαξύλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη 
δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 
5.3  ηνπο ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ έλαο αγσληδόκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε δηαθνξεηηθό 
απηνθίλεην ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θιάζεηο .    
5.4 Aλ ν δηαγσληδόκελνο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα δειώζεη κέρξη δύν νδεγνύο αλά 
απηνθίλεην, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο ζα δειώζεη απηόλ πνπ ηειηθά ζα 
ζπκκεηάζρεη. 
Σν ληνπκπιάξηζκα απηνθηλήηνπ απαγνξεύεηαη. 
Δάλ αγσληδόκελνο πνπ ζην πξώην ζθέινο ηνπ αγώλα δελ ηεξκάηηζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζην 
δεύηεξν ζθέινο, εθόζνλ ην απηνθίλεην ειεγρζεί από ηνλ ηερληθό έθνξν θαη βξεζεί αζθαιέο.ηελ 
πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδόκελνο ηξέρεη εθηόο ζπλαγσληζκνύ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα. 

AΡΘΡΟ 6   ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΔΓΓΡΑΦΔ 

6.1  Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ 
ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα κέρξη ηελ Παξαζθεπή 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ώξα 20.00, ζηα 
γξαθεία ηνπ Αγωληζηηθνύ ηκήκαηνο ΔΛΠΑ , Μεζνγείωλ 395 Αγ. Παξαζθεπή, ηει. 210 60268866 & 
210 6068929 – θαμ 210 6068983 
6.2  Σν όξην ζπκκεηνρώλ νξίδεηαη ζηηο 150.  
6.3  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ απηνθηλήησλ ζηα pits ζα γίλεηαη θαηά θαηεγνξία, κε πξώηε ηελ θαηεγνξία πνπ ζα 
μεθηλάεη πξώηε.(π.ρ. Καηεγνξία Ν). ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε νκάδα service ε νπνία ππνζηεξίδεη 
πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ, ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν ηεο θαηεγνξίαο πνπ 
μεθηλάεη πξώηε. 
Κάζε αγσληδόκελνο πνπ επηζπκεί λα έρεη θνηλό service κε άιινλ αγσληδόκελν, ππνρξενύηαη λα ην δειώλεη 
ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο 

ΑΡΘΡΟ 7   ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΑΦΑΛΙΗ 

7.1 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηε  ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΠ.Α/ΔΘ.Δ.Α 

7.2  Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν αλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν     

       ζπκκεηνρήο, ηνλ αξηζκό αγσληζηηθήο αδείαο, αξηζκό δηπιώκαηνο θαη ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο  

       ηνπ απηνθηλήηνπ  (πηλαθίδεο Τπνπξγείνπ ή ΔΘΔΑ.)  

7.3 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ. 

 7.3.1  ε αγσληδόκελνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. 

 7.3.2  ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ή καηαησζεί ν αγώλαο. 

7.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ αγσληδόκελνπ γηα αζηηθή επζύλε πξνο  

ηξίηνπο. Ζ αζθάιηζε ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ (όπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξόγξακκα) θαη  

ηνπ αγώλα (από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζήο ηνπ) θαη παύεη λα ηζρύεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο  

έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. 

ΑΡΘΡΟ 8  ΔΙΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ / ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΙΒΧΗ / ΓΟΚΙΜΔ / ΑΓΧΝΑ 
 
8.1  εηξά εθθίλεζεο 
H ζεηξά εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ ζα θαζνξίδεηαη σο εμήο: νκάδα Ν (Ν1-ΔΝ1,Ν2-ΔΝ2,Ν3-ΔΝ3,Ν4-ΔΝ4) 
– νκάδα Α (Α5-ΔΑ5,Α6-ΔΑ6,Α7-ΔΑ7,Α8-ΔΑ8) – νκάδα ΔΔ (ΔΔ9, ΔΔ10, ΔΔ11, ΔΔ12) – θαηεγνξία 
Ηζηνξηθώλ – θαηεγνξία FORMULA SALOON 
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8.2  Έιεγρνο εμαθξίβωζεο 

Ο έιεγρνο εμαθξίβσζεο ζα γίλεη σο εμήο: ην άββαην 03.03.12 ώξα 08.00 – 10.00, ζην (ζα 
αλαθνηλσζεί κε Γ.Π.)  κε ηελ   εμήο ζεηξά   πξνζέιεπζεο 

     08.00 – 08.30: Οκάδα Ν 
     08.30 – 09.30: Οκάδα Α, Οκάδα ΔΔ 
     09.30 – 10.00 Οκάδα Ηζηνξηθώλ – Formula Saloon 
 
8.3 Γνθηκέο 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ θάζε δνθηκή ή αλαγλώξηζε ζηε δηαδξνκή νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα κε 
απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη Roll bar, Roll cage, θαζίζκαηα κπάθεη, αγσληζηηθή εμάηκηζε, δώλεο 4 ή 6 
ζεκείσλ ή αγσληζηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε. 

       Αλαγλσξίζεηο κε νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην ζε ξπζκνύο αγώλα απαγνξεύνληαη.  
       Ο νδεγόο πνπ ζα παξαβεί ηα παξαπάλσ ζα ηηκσξείηαη γηα κελ ηελ πξώηε θνξά κε 6 κήλεο       
       αθαίξεζε άδεηαο, γηα δε ηε δεύηεξε θνξά κε αθαίξεζε αδείαο γηα 12 κήλεο. 

Οη δνθηκέο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλνπλ ζηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ 
αγώλα.   
Θα γίλνπλ ηξεηο (3) ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ ζα αλαθνηλώλνληαη 
άκεζα ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, πνπ ζα βξίζθεηαη ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ζηνλ 
ηεξκαηηζκό ηεο αλάβαζεο. 
Ο νδεγόο πνπ δελ ζα ιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ζε κία από απηέο ηηο δνθηκέο απνθιείεηαη από ηνλ 
αγώλα. 
Δάλ έλαο αγσληδόκελνο γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί εγγξάθσο, δελ κπόξεζε 
λα θάλεη ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο ή εθθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηε δνθηκή, ηόηε κε απόθαζε ησλ 
Αγσλνδηθώλ δηθαηνύηαη λα θάλεη κία θνξά ηελ Αλάβαζε κε ηνλ Αιπηάξρε πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 
αγώλα θαη λα μεθηλήζεη θαλνληθά ζηε ζέζε ηνπ. 
Μόλν ιόγσ αλσηέξαο βίαο θαη κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ θαη εηζήγεζε ηνπ Σερληθνύ        
Δθόξνπ επηηξέπεηαη ζηνλ νδεγό λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δνθηκέο άιιν απηνθίλεην από απηό πνπ έρεη 
δειώζεη εγγξάθσο ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.  ην απηνθίλεην απηό, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηα 
αλάινγα κέηξα αζθαιείαο θαη πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηηο δνθηκέο,  ζα δνζεί άιινο 
αξηζκόο ζπκκεηνρήο θαη ν ρξόλνο ηνπ δελ ζα αλαθνηλσζεί. 
ηηο δνθηκέο ηζρύνπλ όια όζα ηζρύνπλ θαη ζηνλ αγώλα κε πνηλή απνθιεηζκνύ από απηόλ. 

 
8.4    Δθθίλεζε Αγώλα 

Ζ εθθίλεζε ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ ζα δνζεί ηελ Κπξηαθή 04.03.2012  ώξα 10.00. 
 
8.5    Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε αθξίβεηα εθαηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 
        Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ ζθέινπο ηνπ αγώλα, θαη αθνύ έρνπλ αγσληζζεί  πεξίπνπ ην 50% ησλ   

αγσληδνκέλσλ, θαη πάλησο λα έρεη ζπκπιεξσζεί ε Οκάδα, ζα ζηακαηά ε δηαδηθαζία ηνπ αγώλα θαη ηα 
απηνθίλεηα πνπ ηεξκάηηζαλ ζην 1ν ζθέινο ζα επηζηξέθνπλ ζηνλ ρώξν ησλ pits ζπλνδεία απηνθηλήηνπ 
ηεο νξγάλσζεο  πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζζνύλ γηα ην 2ν ζθέινο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο 
επηζηξνθήο ησλ απηνθηλήησλ, ν αγώλαο ζα ζπλερηζζεί κε ηα ππόινηπα απηνθίλεηα. 

 
8.6 ε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην, ελώ βξίζθεηαη ζηε γξακκή ηεο αθεηεξίαο θαη κεηά ηελ πηώζε ηεο 

ζεκαίαο εθθίλεζεο θαη πξηλ ηε δηέιεπζή ηνπ από ην κεραληζκό ρξνλνκέηξεζεο  δελ μεθηλήζεη ιόγσ 
βιάβεο, ν αγσληδόκελνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 2 ιεπηά γηα λα πξνζπαζήζεη λα ηελ επηζθεπάζεη.  Αλ 
ζην δηάζηεκα απηό ην απηνθίλεην δελ επηζθεπαζηεί ηόηε ζα απνρσξήζεη από ηε γξακκή εθθίλεζεο 
θαη ζα δνζεί εθθίλεζε ζηα επόκελα απηνθίλεηα, ην δε απηνθίλεην πνπ παξνπζίαζε ηε βιάβε έρεη 
δηθαίσκα λα εκθαληζηεί γηα εθθίλεζε ην αξγόηεξν 10 ιεπηά κεηά ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ώξα 
εθθίλεζήο ηνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 10ιεπηνπ απνθιείεηαη από ην ζθέινο. 
Δάλ έλαο αγσληδόκελνο θιεζεί θαη δελ παξνπζηαζζεί ζην ρώξν   αθεηεξίαο ζηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα 
μεθηλήζεη θαζπζηεξεκέλα εθ’ όζνλ παξνπζηαζζεί ζηελ εθθίλεζε ην αξγόηεξν εληόο 3ιέπηνπ από ηελ 
αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ θαη αηηηνινγήζεη ζηνπο Αγσλνδίθεο ηνπο ιόγνπο ηεο 
θαζπζηέξεζήο ηνπ, δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη. 
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8.7  Σειηθόο ηερληθόο έιεγρνο 
ηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη 
κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, νη έιεγρνη ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ζπλεξγείν ( ζα αλαθνηλσζεί κε Γ.Π. ) ή ζηελ Αζήλα ζην ζπλεξγείν ηνπ θ. 
Αληώλε Ησαλλίδε ζην Γέξαθα.      

ΑΡΘΡΟ 9   ΔΝΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΦΔΔΙ 

9.1 Σν παξάβνιν έλζηαζεο ηζνύηαη κε ην ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη 
εθ΄όζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

9.2 Σν παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ 
ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΠ.Α/ΔΘ.Δ.Α 

9.3 Σν παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη κε ην δηπιάζην ηνπ παξαβόινπ. 

ΑΡΘΡΟ 10   ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

10.1 Σν απνηέιεζκα γηα θάζε δηαγσληδόκελν δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ ηνπ 
αγώλα.  Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο αγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσηηθόο ν ηεξκαηηζκόο ηνπ θαη 
ζηα δύν ζθέιε. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδεγνί ηζνβαζκίζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα, ηόηε ε 
ηζνβαζκία ιύλεηαη ππέξ ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ ζην πξώην ζθέινο έθαλε θαιύηεξν ρξόλν.  Δάλ ε 
ηζνβαζκία δελ ιπζεί ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επόκελνο 
παίξλεη ηελ κεζεπόκελε. 

10.2 Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε νκάδα. 
10.3 Θα αλαθνηλσζνύλ θαηαηάμεηο γηα θάζε νκάδα θαη ηηο αληίζηνηρεο θιάζεηο ηεο.  Απαγνξεύεηαη λα 

αλαθνηλσζεί γεληθή θαηάηαμε πνπ λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο Οκαδεο. 
10.4 Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ:  Κπξηαθή 4 Μαξηίνπ 2012 ζηηο 14.30, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεωλ 

ζην ρώξν ηεο Γξακκαηείαο 
10.5 Σα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο (ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο), 

νξηζηηθνπνηνύληαη 30 ιεπηά  κεηά ηελ αλάξηεζή ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 11  ΔΠΑΘΛΑ 

11.1 ηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο θάζε νκάδαο απνλέκνληαη θύπειια, εθόζνλ ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο 
(έζησ θαη ζε κία), εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 8 απηνθίλεηα.  Αλ εθθηλήζνπλ 7 απηνθίλεηα, απνλέκνληαη 
θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 6 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θύπειιν κόλν ζηνλ πξώην. 

11.2 ηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο θάζε θιάζεο, θάζε νκάδαο Ν, Α, ΔΔ,ΗΣΟΡΗΚΩΝ απνλέκνληαη θύπειια 
εθόζνλ ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο, (έζησ θαη ζε κία), εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα.  Αλ 
εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη  θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα 
απνλέκεηαη θύπειιν κόλν ζηνλ πξώην. 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα απνλεκεζνύλ ηα έπαζια ησλ θιάζεσλ είλαη λα έρνπλ κεηξήζεη νη 
αληίζηνηρεο νκάδεο. 

11.3 ηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο ησλ θιάζεσλ/νκάδσλ Ν, Α θαη ΔΔ έσο 2 ιίηξα απνλέκνληαη 
θύπειια εθόζνλ ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο έζησ θαη ζε κία, εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 8 
απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 7 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 
6 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θύπειιν κόλν ζηνλ πξώην.  

11.4 ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο ηεο θαηεγνξίαο FORMULA SALOON απνλέκνληαη θύπειια         
εθόζνλ ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο, (έζησ θαη ζε κία), εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα ζε 
θάζε θιάζε . Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη  αλ εθθηλήζνπλ  
3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη θύπειιν κόλν ζηνλ πξώην. 

 
ΑΡΘΡΟ 12  ΑΠΟΝΟΜΗ  
Ζ απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 4 Μαξηίνπ 2012  ώξα 15.00  ζηε Υαιθίδα.  
( Ο ρώξνο ζα  αλαθνηλσζεί κε Γ.Π.)   
Δάλ νη ληθεηέο δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο 
νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ. 


