
ΟΜΕ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2011. 

 

Α. ΡΟΚΘΥΞΘ 

 Θ ΟΜΕ  προκθρφςςει για το 2011 τουσ εξισ τίτλουσ 

   ·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ ΒΑ1 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  ΒΑ2 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  ΒΣ1 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  ΒΣ2 

.          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ True Street 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  ΑΑ1 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  ΑΑ2 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  ΑΣ1 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  ΑΣ2 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  PRO 4 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κλάςθσ  OPEN 

Για το Πρωτάκλθμα Aγϊνων Dragster κα γίνουν  (7 ), αγϊνεσ που αναφζρονται ςτο αγωνιςτικό 
θμερολόγιο του 2011. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: 
1. 16 - 17 Απριλίου 
2. 14 - 15 Μαίου 
3. 11 - 12 Ιουνίου 
4.   9 - 10 Ιουλίου (Κριτθ) 
5. 10 - 11 επτεμβρίου 
6.     8 - 9 Οκτωβρίου 
7. 29 - 30 Οκτωβρίου (Κριτθ) 
Για να προςμετριςει το πρωτάκλθμα  κα πρζπει να γίνουν και να μετριςουν τζςςερισ  (4) από τουσ 
παραπάνω επτά (7) αγϊνεσ. 
Για κάκε αγωνιηόμενο κα υπολογιςκοφν οι ζξι (6) από τουσ παραπάνω επτά (7) αγϊνεσ. 

ε περίπτωςθ που οριςμζνεσ  κλάςεισ δεν ςυγκεντρϊςουν τον ελάχιςτο αρικμό τεςςάρων (4) 
αγωνιηομζνων τότε ο αγϊνασ αυτόσ δεν κα προςμετριςει γι’ αυτζσ.  

. Η βακμολογία γίνεται για κάκε κλάςθ ξεχωριςτά. 



Για να κεωρθκεί ότι ολοκλθρϊκθκε το Πρωτάκλθμα κάκε, κλάςθσ πρζπει να γίνουν και να μετριςουν 
τουλάχιςτον τζςςερισ (4) αγϊνεσ από αυτοφσ που προκθρφχκθκαν. 

Για τον καταρτιςμό του τελικοφ πίνακα των κυπζλλων κα υπολογιςκεί το ςφνολο των βακμϊν που 
πζτυχε κάκε οδθγόσ από όλουσ τουσ προκθρυχκζντεσ αγϊνεσ που ςυμμετείχε. 

Πρωτακλθτισ κλάςθσ ανακθρφςςεται ο αγωνιηόμενοσ που ςυγκζντρωςε τθ μεγαλφτερθ βακμολογία 
μεταξφ των  αγωνιηομζνων τθσ κλάςθσ αυτισ 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

 ―     Ζναρξθ Εγγραφϊν υμμετοχισ – Δθμοςίευςθ Ειδικοφ Κανονιςμοφ            … θμερ/νία 

―     Λιξθ Εγγραφϊν υμμετοχισ για κανονικό παράβολο ςυμμετοχισ              … θμερ/νία, … ϊρα 

―     Άνοιγμα τθσ πίςτασ για άφιξθ                                                        … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ (Διανομι αρικμϊν ςυμμετοχισ, κλπ)          … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Ζλεγχοσ Εξακρίβωςθσ                                                                   … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Τποχρεωτικι ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων                                      … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Δθμοςίευςθ Πίνακα Εκκινοφντων                                                  … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Εκκίνθςθ                                                                                        … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Σερματιςμόσ                                                                                   … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Σελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ                                                             … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Δθμοςίευςθ Αποτελεςμάτων                                                        … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 

―     Απονομι Επάκλων                                                                       … θμερ/νία, … ϊρα, … τόποσ 
 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

H Γραμματεία του Αγϊνα κα λειτουργεί … (πρζπει να αναφερκοφν οι μζρεσ, οι ϊρεσ και οι τόποι που 
κα λειτουργεί). 

Oι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να 
παραλαμβάνουν τα δελτία πλθροφοριϊν. 

ΕΡΙΣΘΜΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 Να αναφζρετε τισ θμερομθνίεσ και τουσ τόπουσ που κα βρίςκεται ο Επίςθμοσ Πίνακασ Ανακοινϊςεων 
(Εάν δεν είναι εκ των προτζρων γνωςτό μπορεί να ανακοινωκεί με δελτίο πλθροφοριϊν). 

Υποχρεωτικι ενθμζρωςθ των αγωνιηομζνων (briefing) 



Ο Αλυτάρχθσ υποχρεοφται να καλζςει τουσ αγωνιηόμενουσ ςε ςυνάντθςθ πριν τθν εκκίνθςθ του 
αγϊνα. Η παρουςία του οδθγοφ, ι ςε περίπτωςθ ανϊτερθσ βίασ, ενόσ εκπροςϊπου του, είναι 
υποχρεωτικι.  

Οι αγωνοδίκεσ (που είναι υποχρεωμζνοι να ηθτοφν τισ παρουςίεσ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι) κα 
επιβάλλουν υψθλά χρθματικά πρόςτιμα.  

το υμπλθρωματικό κανονιςμό του αγϊνα πρζπει να αναφζρεται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ 
υποχρεωτικισ αυτισ ενθμζρωςθσ. 

1.      ΟΙΣΜΟΣ 

 O Oργανωτισ … (αναφζρεται το όνομα τθσ Λζςχθσ που οργανϊνει τον αγϊνα) μετά από ζγκριςθ τθσ  
ΟΜΕ οργανϊνει τον … (αναφζρεται θ ονομαςία του αγϊνα), ο οποίοσ κα διεξαχκεί … (αναφζρεται θ 
θμερομθνία του αγϊνα). 

O αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:  

α.      Διεκνοφσ Ακλθτικοφ Κϊδικα (ΔΑΚ) και των παραρτθμάτων του,  

β.      Σου Εκνικοφ Αγωνιςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΑΚ) και των παραρτθμάτων του. 

γ.      Σθσ Προκιρυξθσ Πρωτακλθμάτων τθσ ΟΜΕ  και των Εγκυκλίων τθσ. 

δ.      Σου παρόντοσ Κανονιςμοφ και των παραρτθμάτων του. 

ε.      Σου υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ του Οργανωτι (που αποτελεί ςυμπλιρωμα του παρόντοσ 
Γενικοφ Κανονιςμοφ) και των παραρτθμάτων του. 

ςτ     Σου τεχνικοφ κανονιςμοφ αγϊνων Dragster 

 Σθμείωςθ : O ςυμπλθρωματικόσ  κανονιςμόσ υπόκειται πάντοτε ςε προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΟΜΕ 
και  ςε ςυνδυαςμό με  τον γενικό κανονιςμό (τον οποίο και ςυμπλθρϊνει), αποτελεί τον κανονιςμό του 
αγϊνα. Πρζπει να υποβάλλεται για ζγκριςθ 2 μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του.  

 ε περίπτωςθ που ο ςυμπλθρωματικόσ κανονιςμόσ τροποποιεί τον γενικό, μαηί με τθν υποβολι του 
προσ ζγκριςθ, απαιτείται να υποβάλλεται και ςυνοδευτικι επιςτολι ςτθν οποία να αναφζρονται ςαφϊσ 
τα άρκρα που τροποποιοφνται και ο λόγοσ για τον οποίον αιτείται θ τροποποίθςθ. 

 2.     ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 

 Πρόεδροσ … 

Μζλθ … …               

 3.      ΣΤΕΛΕΧΘ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν                             Ορίηεται από τθν ΟΜΕ          

Αγωνοδίκεσ                                               Απαραίτθτα άτομα από τον κατάλογο  Αγωνοδικϊν τθσ ΟΜΕ 

Παρατθρθτισ  EΘEA                                  Ορίηεται από τθν ΟΜΕ 

Αλυτάρχθσ                                                 Απαραίτθτα άτομο από τον κατάλογο                   

                                                                  Αλυταρχϊν τθσ ΟΜΕ  



Γραμματζασ του αγϊνα 

Σεχνικόσ ζφοροσ                                        Απαραίτθτα άτομο από τον κατάλογο 

                                                                  Σεχνικϊν Εφόρων τθσ ΟΜΕ 

Ζφοροσ χρονομζτρθςθσ 

Κριτζσ γεγονότων  

Τπεφκυνοσ Αςφαλείασ 

Επικεφαλισ Γιατρόσ 

Αφζτθσ 

Βοθκοί Αφζτθ  

 Θ Ρροϊςτάμενθ Αρχι, θ διοργανϊτρια Λζςχθ, θ Οργανωτικι Επιτροπι κακϊσ και οι οδθγοί του 
αγϊνα δεν φζρουν καμία ευκφνθ ζναντι τρίτων για τυχόν ατφχθμα που μπορεί να ςυμβεί κατά τθ 
διάρκεια του αγϊνα. 

Θ αςτικι ευκφνθ βαρφνει τθν αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ζχει ςυναφκεί ςυμβόλαιο 
κάλυψθσ κινδφνων από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ 

 

ΑΘΟ 2                                

 ΓΕΝΙΚΑ 

O αγϊνασ περιλαμβάνεται: (αναφζρονται οι τίτλοι για τουσ οποίουσ μετράει ο αγϊνασ). 
 

ΑΘΟ 3           ΡΕΙΓΑΦΘ – ΘΕΣΘ - ΧΟΝΟΜΕΤΘΣΘ 

3.1           ΡΕΙΓΑΦΘ 

ε βαςικζσ γραμμζσ, ζνασ αγϊνασ dragster είναι ζνασ διαγωνιςμόσ επιτάχυνςθσ από ςτάςθ μεταξφ 
δφο οχθμάτων και για ςυγκεκριμζνθ και οριςμζνθ εξϋ αρχισ απόςταςθ. Σο αποδεχόμενο μικοσ για αυτι 
τθν απόςταςθ είναι είτε ¼ του μιλίου (402,336 μζτρα) είτε 1/8 του μιλίου (201,168 μζτρα). Αυτοί οι 
διαγωνιςμοί εκκινοφν μζςω μιασ θλεκτρονικισ ςυςκευισ που ςυχνά αποκαλείται «Christmas Tree». Με 
τθν εκκίνθςθ από τθν γραμμι αφετθρίασ, κάκε διαγωνιηόμενοσ ενεργοποιεί ζνα χρονόμετρο μζςω 
δζςμθσ φωτοκφτταρων, το οποίο με τθ ςειρά του ςταματάει όταν το όχθμα περάςει τθ γραμμι 
τερματιςμοφ. Ο χρόνοσ αρχισ – τζλουσ είναι ο επιτευχκείσ  χρόνοσ, ο οποίοσ χρθςιμεφει ςτο να 
υπολογίηονται οι επιδόςεισ των οχθμάτων. Οι αγϊνεσ διεξάγονται ςε μόνιμεσ ι προςωρινζσ πίςτεσ, 
ςυνολικοφ μικουσ περίπου άνω των 800 ι 400 μζτρων αντίςτοιχα, και πλάτουσ 15 μζτρων. 

3.2           Ρίςτα 

Θζςθ: (Σοποκεςία) 

Σθλζφωνο: (Αριθμός τηλεφώνου)   

Φαξ:(Αριθμός fax)   



Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:(Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)   

Μικοσ τθσ διαδρομισ: (... μζτρα)   

Πλάτοσ τθσ διαδρομισ: (... μζτρα)   

 3.3           ΧΟΝΟΜΕΤΘΣΘ 

 ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ 

 Βαςικά οι αγϊνεσ DRAGSTER είναι το ηευγάρωμα δφο οχθμάτων που ανταγωνίηονται ςε ευκεία 
πίςτα. Αυτό κάνει τθν εκκίνθςθ το κλειδί τθσ μοναδικότθτασ αυτϊν των αγϊνων, αφοφ όλοι οι αγϊνεσ 
ξεκινοφν από ακινθςία. Σο ςθμερινό ςφςτθμα εκκίνθςθσ ονομάηεται κοινά «CHRISTMAS TREE» και είναι 
προϊόν ςυνεχοφσ εξζλιξθσ, είναι δε ςχεδιαςμζνο ϊςτε να παρζχει ςε κάκε διαγωνιηόμενο τθν 
δικαιότερθ εκκίνθςθ. Σο ςφςτθμα ζχει μια ςειρά κάκετων φϊτων, παρζχοντασ οπτικϊσ τθν αντίςτροφθ 
μζτρθςθ για κάκε οδθγό. Οι οδθγοί προςπακοφν να εκκινιςουν μεταξφ του ςβθςίματοσ του τελευταίου 
πορτοκαλί φωτόσ και του ανάματοσ του πράςινου. Η τεχνικι ςτθ τοποκζτθςθ και εκκίνθςθ είναι από τα 
βαςικά προτεριματα που μπορεί να αναπτφξει ζνασ οδθγόσ κακϊσ θ πλειοψθφία των αγϊνων 
κρίνονται ςτθν εκκίνθςθ.  

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΟΝΟΜΕΤΘΣΘΣ 

 Δυο ξεχωριςτζσ επιδόςεισ καταγράφονται για κάκε κοφρςα, ο χρόνοσ που επιτεφχκθκε (elapsed time) 
και θ ταχφτθτα. Σο όχθμα αφινοντασ τθν γραμμι εκκίνθςθσ «χτυπάει» τθ δζςμθ που ενεργοποιεί τθν 
χρονομζτρθςθ. Κακϊσ το όχθμα ςυνεχίηει ςτθ πίςτα το χρονόμετρο καταγράφει τα δευτερόλεπτα και τα 
χιλιοςτά του δευτερολζπτου μζχρι το όχθμα να περάςει, «χτυπιςει» τθ δζςμθ τθσ γραμμισ 
τερματιςμοφ και να ςταματιςει το χρονόμετρο. Η μζγιςτθ ταχφτθτα υπολογίηεται όταν το όχθμα 
χτυπιςει μια πρόςκετθ δζςμθ φωτοκφτταρου.  

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ 

 Σο άναμμα του κόκκινου φωτόσ το οποίο βρίςκεται ςτο «Christmas Tree» οδθγεί ςτθν ακφρωςθ του 
διαγωνιηόμενου. Αυτό ςυμβαίνει όταν ο οδθγόσ αντιδρά πιο γριγορα και εκκινεί πριν το πράςινο φωσ. 

 Για κάκε κλάςθ ανακθρφςςονται χωριςτά νικθτζσ. 

ΑΘΟ 4           ΟΧΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ 

Γίνονται δεκτά οχιματα που είναι  ςφμφωνα με τον Σεχνικό Κανονιςμό Dragster. 

Κατθγορία Ομάδα Κλάςθ Ρεριγραφι 

Α ΑΑ ΑΑ/1 Αυτοκίνθτα Ομάδασ ΑΑ, δικίνθτα (εμπροςκιοκίνθτα, πιςωκίνθτα), τετρακφλινδρα 
ατμοςφαιρικά ι διρότορα ατμοςφαιρικά Wankel. 

A AA AA/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΑΑ, ανεξαρτιτωσ κίνθςθσ (εμπροςκιοκίνθτα, πιςωκίνθτα, 
τετρακίνθτα), χωρίσ περιοριςμό αρικμοφ κυλίνδρων, ατμοςφαιρικά ι τριρότορα 
ατμοςφαιρικά Wankel.   

Α ΑΣ ΑΣ/1 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΑΣ, κίνθςθ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, τετρακφλινδρα με turbo  ι με 
κομπρζςορα ι ατμοςφαιρικά με nitro. 

Α ΑΣ ΑΣ/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΑΣ, με κίνθςθ ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ ι  τετρακίνθτα,  turbo ι με 
κομπρζςορα ι ατμοςφαιρικά με nitro, ι διρότορα / τριρότορα turbo Wankel και οχιματα 
εμπροςκιοκίνθτα πολυκφλινδρα. Σα αυτοκίνθτα με μθχανι πάνω από 5 κυλίνδρουσ, 
τρζχουν με πρόςτιμο 0,5 sec. 

TRUE 
STREET 

TRUE 
STREET 

TRUE 
STREET 

Αυτοκίνθτα παραγωγισ με κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ και κινθτιρα τθσ ίδιασ 
καταςκευάςτριασ εταιρείασ, χωρίσ να επιτρζπεται καμία μετατροπι ι μεταςκευι ςτο 
αρχικό αμάξωμα και πλαίςιο του καταςκευαςτι.  

Β ΒΑ ΒΑ/1 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΑ, κίνθςθ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, τετρακφλινδρα 
ατμοςφαιρικά (μζχρι 4 κυλίνδρουσ). 

B BA BA/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΑ, ανεξαρτιτωσ κίνθςθσ (εμπροςκιοκίνθτα με 5 κυλίνδρουσ και άνω, 
πιςωκίνθτα, τετρακίνθτα), χωρίσ περιοριςμό αρικμοφ κυλίνδρων και ατμοςφαιρικά 
Wankel.   

B BT BT/1 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΣ, κίνθςθ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, τετρακφλινδρα με turbo ι με 
κομπρζςορα ι ατμοςφαιρικά με nitro.  

Β ΒΣ ΒΣ/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΣ, ανεξαρτιτωσ κίνθςθσ και αρικμοφ κυλίνδρων, turbo ι 



ατμοςφαιρικά με nitro, ι διρότορα / τριρότορα  turbo Wankel. 

PRO 4  PRO 4  PRO 4 Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ιδιοκαταςκευζσ με ςωλθνωτό πλαίςιο, 
με κίνθςθ ςε δφο τροχοφσ, τετρακφλινδρα με διάταξθ turbo ι κομπρζςορα ι 
ατμοςφαιρικά με nitro ι διρότορα turbo Wankel ι turbo / κομπρζςορα με νίτρο.  

Open Open Open Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ςωλθνωτά και ιδιοκαταςκευζσ 
ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ ι διάταξθσ. 

 

APΘPO 5           ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1.   Γίνεται δεκτό κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που κατζχει ζγκυρθ αγωνιςτικι άδεια 
διαγωνιηομζνου ι ςχετικι αγωνιςτικι άδεια θμζρασ τθσ ίδιασ κατθγορίασ, ςφμφωνα με τισ 
εγκυκλίουσ τθσ ΟΜΕ. 

 2.        Κάκε όχθμα επιτρζπεται να λαμβάνει μζροσ ςτον αγϊνα μζχρι δφο φορζσ αλλά κάκε φορά 
με διαφορετικό οδθγό και ςε διαφορετικι κατθγορία (θ δεφτερθ ςυμμετοχι είναι ςτθν κατθγορία 
OPEN). Κάκε οδθγόσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ίδια κατθγορία μόνο μία φορά. 

 ΑΘΟ 6           ΔΘΛΩΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΕΓΓΑΦΕΣ 

1. Όποιοσ κζλει να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα πρζπει να ςυμπλθρϊςει διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο 
ζντυπο του Οργανωτι. H διλωςθ πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν (θμερομθνία, ϊρα, τόποσ). Για τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των εγγραφϊν ο Οργανωτισ απαραίτθτα πρζπει να ακολουκεί τθ 
ςχετικι εγκφκλιο τθσ  ΟΜΕ. 

2.  Oι κάτοικοι των χωρϊν τθσ Eυρωπαϊκισ Ζνωςθσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτουσ 
ελλθνικοφσ αγϊνεσ ταχφτθτασ πρζπει απαραίτθτα, εκτόσ από τθν αγωνιςτικι τουσ άδεια, να 
διακζτουν και τθν αναγκαία αςφαλιςτικι κάλυψθ για προςωπικά ατυχιματα που να ιςχφει για τθν 
Ελλάδα. 

  Για να ςυμμετάςχει ζνασ οδθγόσ ςτθν κατθγορία OPEN κα πρζπει πρϊτα να ςυμμετάςχει ςε 
τρεισ αγϊνεσ ςτισ κατθγορίεσ Α ι Β 

 2.   Μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ δεν επιτρζπεται θ τροποποίθςι τθσ εκτόσ από τισ 
περιπτϊςεισ που αυτό προβλζπεται από τον κανονιςμό του αγϊνα. O αγωνιηόμενοσ μπορεί όμωσ να 
αντικαταςτιςει το όχθμα που διλωςε με άλλο τθσ ίδιασ κατθγορίασ / κλάςθσ μζχρι τον ζλεγχο 
εξακρίβωςθσ. 

       Εάν κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ ζνα όχθμα δεν ανταποκρίνεται ςτθν κατθγορία / κλάςθ που 
ζχει εγγραφεί, το όχθμα αυτό μπορεί μετά από πρόταςθ των τεχνικϊν εφόρων και απόφαςθ 
αγωνοδικϊν να μεταφερκεί ςτθν κατθγορία / κλάςθ που ανταποκρίνεται ι να μθν γίνει αποδεκτό. 

 3.   H Οργανωτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ EΘEA, να αρνθκεί τθν 
εγγραφι οποιουδιποτε διαγωνιηομζνου ι οδθγοφ εξθγϊντασ τουσ λόγουσ άρνθςισ τθσ. H 
απόρριψθ πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ϊρεσ μετά το κλείςιμο 
των εγγραφϊν. 

 4.   H υπογραφι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ ςθμαίνει αυτόματα ότι ο ςυμμετζχων αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα τον κανονιςμό του αγϊνα και παραδζχεται ότι οι κακιερωμζνεσ από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ 
δωςιδικίεσ ιςχφουν αποκλειςτικά για κάκε κζμα που αφορά τον αγϊνα. 

5. H Οργανωτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα να μθ δεχκεί περιςςότερεσ από … ςυμμετοχζσ. 

   6.  Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε κατθγορία για τα προκριματικά κα είναι 32, το 
ελάχιςτο είναι 2 ςε κάκε κατθγορία. Εντοφτοισ, οι διοργανωτζσ διατθροφν το δικαίωμα να 
ακυρϊςουν, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Αγωνοδίκεσ του αγϊνα, μια κατθγορία εάν αιςκάνονται 
κατάλλθλοι. 

ΑΘΟ 7           ΡΑΑΒΟΛΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΘ 



1.   Tα παράβολα ςυμμετοχισ κακορίηονται με Εγκφκλιο τθσ ΟΜΕ. ε καμία περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται θ υπζρβαςθ των ανωτάτων ορίων που κακορίηει θ ΟΜΕ. 

 2.   H διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνεται δεκτι αν δεν ςυνοδεφεται από το παράβολο ςυμμετοχισ, 
τον αρικμό αγωνιςτικισ αδείασ και τον αρικμό αγωνιςτικισ πινακίδασ τθσ ΟΜΕ. 

 3.   το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του αγωνιηόμενου που καλφπτει 
αςτικι ευκφνθ προσ τρίτουσ. H αςφάλιςθ αυτι ιςχφει ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα από τθ ςτιγμι 
τθσ εκκίνθςισ τουσ και παφει να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ζνςταςθσ ι 
διαφορετικά από τθ ςτιγμι εγκατάλειψθσ του αγϊνα ι του αποκλειςμοφ από αυτόν. 

 4.   Tα παράβολα ςυμμετοχισ επιςτρζφονται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α.   Εάν θ διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνει δεκτι και 

β.   Εάν ο αγϊνασ ματαιωκεί. 

 ΑΘΟ 8           ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

1.   Oι αγωνοδίκεσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 66 και 141 του ΕΑΚ ζχουν το δικαίωμα με απόφαςι 
τουσ, να τροποποιοφν τισ διατάξεισ του ειδικοφ κανονιςμοφ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τισ 
περιςτάςεισ που κα παρουςιαςκοφν και με τον όρο ότι, με μζριμνα τθσ οργάνωςθσ, κα 
ειδοποιθκοφν ζγκαιρα για αυτζσ τισ τροποποιιςεισ όλοι όςοι διλωςαν ςυμμετοχι. 

2.   Kάκε ςχετικι τροποποίθςθ θ ςυμπλθρωματικι διάταξθ κα γίνεται γνωςτι με αρικμθμζνα και 
χρονολογθμζνα δελτία πλθροφοριϊν που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ειδικοφ κανονιςμοφ. 
Tα δελτία κα τοιχοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του αγϊνα. Επίςθσ 
κα κοινοποιθκοφν, το ςυντομότερο δυνατόν, απ’ ευκείασ ςτουσ αγωνιηόμενουσ οι οποίοι κα πρζπει 
να βεβαιϊςουν τθν παραλαβι τουσ ενυπόγραφα, εκτόσ αν αυτό είναι αδφνατο λόγω τθσ εξζλιξθσ 
του αγϊνα. 

ΑΘΟ 9           ΕΜΘΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

1. O Αλυτάρχθσ του αγϊνα είναι επιφορτιςμζνοσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ 
και των διατάξεϊν του κατά τθ διεξαγωγι του αγϊνα. 

2. Παρόλα αυτά, για κάκε ςθμαντικι απόφαςθ που χρειάςκθκε να πάρει ςε ςχζςθ με τθν 
ερμθνεία του γενικοφ ι του ειδικοφ κανονιςμοφ του αγϊνα πρζπει να ενθμερϊνει τουσ Αγωνοδίκεσ. 

 2.   Kάκε ζνςταςθ επί τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ κα μεταβιβάηεται προσ εξζταςθ και 
απόφαςθ ςτουσ Αγωνοδίκεσ (άρκρα 171 και ςυνζχεια ΕΑΚ). 

 3.   Kάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από τον κανονιςμό αυτόν κα εξετάηεται από τουσ 
Αγωνοδίκεσ οι οποίοι είναι οι μόνοι που ζχουν το δικαίωμα να αποφαςίηουν (άρκρο 141 ΕΑΚ). 

 4.   ε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ τθσ ερμθνείασ του κειμζνου του παρόντοσ κανονιςμοφ θ μόνθ 
αρμόδια να αποφαςίςει είναι θ ΟΜΕ. 

 5.   Για τθν ακριβι ερμθνεία του κειμζνου κα χρθςιμοποιοφνται οι λζξεισ: 

 “ςυμμετζχων” ι “διαγωνιηόμενοσ” : για νομικό ι φυςικό πρόςωπο που ζχει εγγραφεί ςτον πίνακα 
ςυμμετεχόντων. 

 6.   O οδθγόσ αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του διαγωνιηομζνου εφόςον ο τελευταίοσ δεν 
επιβαίνει ςτο αυτοκίνθτο. 



 7.   Kάκε λανκαςμζνθ ι δόλια ενζργεια από τον διαγωνιηόμενο ι τον οδθγό κα δικάηεται από 
τουσ Αγωνοδίκεσ οι οποίοι κα αποφαςίηουν για κάκε ενδεχόμενθ ποινι που μπορεί να φκάςει μζχρι 
αποκλειςμό. 

 ΑΘΟ 10         ΣΕΙΑ ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ, ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΑΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1.   Η ςειρά εκκίνθςθσ των αυτοκινιτων κα ορίηεται από τον οργανωτι. 

 2.   Οι αρικμοί ςυμμετοχισ κα ξεκινοφν από το 1 και κα δίνονται ςτουσ αγωνιηόμενουσ αρχίηοντασ 
από τθ μεγαλφτερθ κατθγορία και κλάςθ προσ τθ μικρότερθ.  

 3.   ε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα πάνω ςτο παρ μπριη του οχιματοσ πρζπει να τοποκετείται θ 
πινακίδα με τον αρικμό ςυμμετοχισ που κα δίνεται από τθν Οργάνωςθ μαηί με το τυχόν 
διαφθμιςτικό πλαίςιο. Δεν κα δοκεί εκκίνθςθ ςε οποιοδιποτε όχθμα ςτο οποίο δεν κα είναι ςωςτά 
τοποκετθμζνοι οι αρικμοί ςυμμετοχισ. Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ των δφο φτερϊν ι ςτισ πόρτεσ 
πρζπει να είναι γραμμζνα το όνομα ι ψευδϊνυμο του οδθγοφ). Tο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ του 
οχιματοσ (verification) πρζπει να είναι τοποκετθμζνο και αυτό ςτο παρ μπριη.  

 ΑΘΟ 11         ΔΙΑΦΘΜΙΣΕΙΣ 

1.   Επιτρζπεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ να τοποκετοφν ελεφκερα πάνω ςτα οχιματά τουσ 
οποιαδιποτε διαφιμιςθ με τουσ παρακάτω όρουσ: 

α.   Να μθν αντιβαίνει το περιεχόμενο τουσ Νόμουσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τισ διατάξεισ τθσ 
ΔΟΑ. 

β.   Να μθν προςβάλουν τα χρθςτά ικθ και ζκιμα. 

γ.   Να μθν καλφπτουν με τισ επιγραφζσ διαφθμιςτικοφ περιεχομζνου τισ κζςεισ που προορίηονται 
για τισ πινακίδεσ και τουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ. 

δ.   Να μθν εμποδίηουν τθν ορατότθτα μζςα από όλα τα παράκυρα. (Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ 
διαφθμιςτικισ ταινίασ φάρδουσ μζχρι 10 cm ςτο πάνω μζροσ του μπροςτινοφ παρμπρίη και μζχρι 8 
cm ςτο πάνω μζροσ του πίςω παρακφρου). 

ε.    Να μθν είναι πολιτικοφ ι κρθςκευτικοφ χαρακτιρα. 

ςτ. O Oργανωτισ ζχει το δικαίωμα διαφιμιςθσ του υποςτθρικτι ςτουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ. 

 2.   Δεν κα επιτραπεί θ εκκίνθςθ ςε όχθμα που δεν κα είναι ςφμφωνο με τα παραπάνω. 

 3.   Tο μζγεκοσ των γραμμάτων (φψοσ και πάχοσ) τθσ διαφιμιςθσ του υποςτθρικτι ςτουσ 
αρικμοφσ ςυμμετοχισ δεν επιτρζπεται να ξεπερνάει το μζγεκοσ των γραμμάτων τθσ ονομαςίασ του 
αγϊνα. 

 ΑΘΟ 12         ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΙΒΩΣΘΣ 

1.   Μετά τθ διοικθτικι - γραμματειακι τακτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων, τα οχιματα κα 
ελεγχκοφν από τουσ τεχνικοφσ εφόρουσ του αγϊνα. 

  Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε ςκζλουσ, μπορεί να γίνεται τεχνικόσ ζλεγχοσ, ο οποίοσ, μετά το 
πζρασ του τελευταίου ςκζλουσ, μπορεί να φκάςει μζχρι και τθ αποςυναρμολόγθςθ οχιματοσ. 

  Αν θ αποςυναρμολόγθςθ είναι αποτζλεςμα ενςτάςεωσ ο Ενιςτάμενοσ πρζπει να καταβάλει, 
εκτόσ από το παράβολο ενςτάςεωσ, και το παράβολο τεχνικϊν εργαςιϊν που προβλζπεται από τθ 
ςχετικι εγκφκλιο τθσ ΟΜΕ. 



 2.   O ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ που πραγματοποιείται πριν τθν εκκίνθςθ κα είναι γενικισ μορφισ και 
κα αφορά ζλεγχο αγωνιςτικϊν αδειϊν, αδειϊν οδιγθςθσ, ορατι ςυμφωνία του οχιματοσ με τθν 
κατθγορία που ζχει δθλωκεί, ςυμφωνία του οχιματοσ με τθν ταυτότθτα που του ζχει χορθγιςει θ 
ΟΜΕ, κφρια όργανα αςφαλείασ κλπ. 

     Με τθν ςυμμετοχι του αυτοκινιτου ςτον αγϊνα, κα υποβάλλεται ςε φωτοαντίγραφο και θ 
άδεια κυκλοφορίασ θ οποία κα είναι εν ιςχφ. τθν περίπτωςθ οχιματοσ με ςυμβατικοφσ αρικμοφσ, 
που είναι ιδιοκτθςίασ διαφορετικισ από τον ςυμμετζχοντα, είναι απαραίτθτθ θ παρουςίαςθ 
εγγράφου εξουςιοδότθςθσ του ιδιοκτιτθ, νόμιμα κεωρθμζνθσ, για τθ χρθςιμοποίθςθ του οχιματοσ. 

 ε περίπτωςθ οχιματοσ με πινακίδεσ ΔΟΚΙΜΗ πρζπει να παρουςιάηεται και το ζγγραφο 
εκτελωνιςμοφ του.     

 3.   τα οχιματα κα χορθγείται από τον Οργανωτι ειδικό ςιμα αναγνϊριςθσ ομάδασ 
(Verification). Kάκε διαγωνιηόμενοσ πρζπει με δικι του ευκφνθ να φροντίηει για τθν τοποκζτθςθ του 
ςιματοσ ςε εμφανζσ ςθμείο του οχιματοσ και τθν αςφαλι προςταςία του ςιματοσ αυτοφ ωσ το 
τζλοσ του αγϊνα. Ζλλειψθ ςιματοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι επιφζρει τον άμεςο αποκλειςμό από τον 
αγϊνα. 

 4.   Kάκε παραβίαςθ ι παραχάραξθ των ςθμάτων ςφράγιςθσ που κα διαπιςτωκεί επιφζρει άμεςα 
τον αποκλειςμό του ςυγκεκριμζνου διαγωνιηομζνου από τον αγϊνα κακϊσ επίςθσ και κάκε άλλου 
διαγωνιηομζνου ι οδθγοφ που τυχόν ςυνεργάςτθκε κατά οποιονδιποτε τρόπο. Αυτό δεν αποκλείει 
τθν επιβολι και βαρφτερων κυρϊςεων. 

      O αγωνιηόμενοσ οφείλει να διατθρεί ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα το όχθμά του ςφμφωνα με 
τισ προδιαγραφζσ που ορίηουν ο Σεχνικόσ Κανονιςμόσ για οχιματα Dragster, οι εγκφκλιοι τθσ ΟΜΕ 
και ο Γενικόσ Κανονιςμόσ. Kάκε παρζκκλιςθ που ζχει διαφφγει από τθν προςοχι του τεχνικοφ 
εφόρου δεν ςθμαίνει ότι γίνεται δεκτι. O αγωνιηόμενοσ φζρει ακζραιθ τθν ευκφνθ.  

 5.   Η εκπρόκεςμθ προςζλευςθ ςυνεπάγεται αποκλειςμό από τον αγϊνα, εκτόσ από τθν 
περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ που κα κρικεί από τουσ αγωνοδίκεσ. 

ΑΘΟ 13         ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.   Δεν κα δοκεί εκκίνθςθ για τον αγϊνα ςε όχθμα που δεν κα είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του 
Σεχνικοφ Κανονιςμοφ αυτοκίνθτων Dragster και τισ εγκυκλίουσ τθσ ΟΜΕ. 

2.   Όλοι οι οδθγοί πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να φοροφν ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα να 
είναι δεμζνοι με ηϊνεσ αςφαλείασ. Για τθν κατθγορία ΟΕΝ το κράνοσ κα πρζπει να είναι κλειςτοφ 
τφπου (full face). 

3.   Απαγορεφεται ςτουσ αγωνιηόμενουσ με ποινι αποκλειςμοφ:   

    α.   Να κατευκφνουν για οποιοδιποτε λόγο το όχθμά τουσ αντίκετα με τθ φορά του αγϊνα. 

    β.   Tο ςπρϊξιμο του οχιματοσ από το ίδιο τον οδθγό ι από τρίτο για οποιοδιποτε λόγο μετά 
τθν εκκίνθςθ. ( Μόνο με εντολι του Αλυτάρχθ).  

ΑΘΟ 14         ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  

Οι ςειρζσ εκκίνθςθσ ςτα δοκιμαςτικά κακορίηονται από τον οργανωτι ανάμεςα ςτα ςυμμετζχοντα 
οχιματα  τθσ ίδιασ κατθγορίασ και κλάςθσ. Τα δοκιμαςτικά ορίηονται ζωσ τζςςερα (4) και κα είναι 
όλα επίςθμα χρονομετρθμζνα.  

  Ο αγϊνασ διεξάγεται ανά ηεφγθ.  



Στθν εκκίνθςθ κάκε αγϊνα λαμβάνουν μζροσ όλοι οι αγωνιηόμενοι ανά ηεφγθ ςε μία ζωσ 
τζςςερισ δοκιμαςτικζσ προςπάκειεσ (ορίηεται ςτον ειδικό κανονιςμό, με ςτόχο τθν επίτευξθ του 
καλφτερου χρόνου και τθν καλφτερθ και πιο προνομιοφχα κατάταξθ για τον κυρίωσ αγϊνα).  

 Με βάςθ τουσ χρόνουσ των δοκιμϊν καταρτίηεται ο πίνακασ του κυρίωσ αγϊνα (ςχάρεσ). 

Στα  τζςςερα χρονομετρθμζνα περάςματα, ςυμμετζχουν όλα τα οχιματα, με ςτόχο τθν επίτευξθ 
του καλφτερου χρόνου. Για το τισ κόντρεσ, προκρίνονται οι 8 που πζτυχαν τουσ καλφτερουσ 
χρόνουσ. Οι οχτάδεσ, ανεξαρτιτωσ ςυμμετοχϊν, δεν ιςχφουν για τισ κατθγορίεσ Α, OPEN και PRO 
4.   

Ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετοχϊν οι αγωνοδίκεσ ζχουν δικαίωμα να τροποποιιςουν  τον 
αρικμό των δοκιμαςτικϊν προςπακειϊν. 

 Ζνασ αγϊνασ, που τυχόν διεκόπθ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, είναι δυνατόν να κεωρθκεί ότι 
ολοκλθρϊκθκε αν ζχει ολοκλθρωκεί το ςκζλοσ των χρονομετρθμζνων δοκιμϊν. Στθν περίπτωςθ 
αυτι απονζμονται για τθν βακμολογία οι μιςοί βακμοί. 

 BURN OUT (Ηζςταμα ελαςτικϊν) 

Όλα τα Burn out πριν τον αγϊνα περιορίηονται ςε οριοκετθμζνουσ χϊρουσ, χρθςιμοποιϊντασ 
μόνο νερό. Αν ζνα όχθμα υποςτεί βλάβθ κατά τθ διενζργεια burn out και δεν μπορεί να γυρίςει ι να 
ςπρωχκεί πίςω απαγορεφεται να ςυνεχίςει τθν πορεία του  ςτθ πίςτα για να οδθγθκεί ςτθν γραμμι 
εκκίνθςθσ. Σο πζραςμα τθσ κεντρικισ γραμμισ κατά τθν διάρκεια burn out δεν είναι ακφρωςθ. 
Απαγορεφονται επί ποινι αποκλειςμοφ τα burn out φωτιάσ. Κανζνα άτομο δεν επιτρζπεται να 
κρατά ι να αγγίηει το όχθμα κατά τθ διάρκεια των burn out. Επιτρζπεται ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ 
μόνο ζνα (1) burn out ιςχφοσ. Μετά το burn out απαγορεφεται ο ψεκαςμόσ τθσ ειςαγωγισ του 
κινθτιρα με τεχνθτό ψεκαςμό ι ψυκτικό. 

 ΓΑΜΜΘ ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑΣ 

Άπαξ το όχθμα βρεκεί ςτθν περιοχι ςτθςίματοσ πριν τθ γραμμι εκκίνθςθσ, κα πρζπει να ζχουν 
ολοκλθρωκεί όλεσ οι ρυκμίςεισ του οχιματοσ. Κανζνα μζλοσ του ςυνεργείου δεν μπορεί να αγγίξει 
ι να προβεί ςε κάποια λειτουργία – ρφκμιςθ  ςτο όχθμα ςϋ αυτι τθ περιοχι. Διαδικαςίεσ ςαν τισ 
ακόλουκεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν πριν το ςτιςιμο (ευκυγράμμιςθ του οχιματοσ μετά το burn 
out, αφαίρεςθ των αςφαλειϊν του αλεξιπτϊτου, ςκοφπιςμα ελαςτικϊν, ρυκμίςεισ ψεχαςμοφ 
κινθτιρα, κλπ). 

 ΣΤΘΣΙΜΟ 

Μόλισ το όχθμα φτάςει ςτθν γραμμι ςτθςίματοσ, κα πρζπει να είναι ζτοιμο να τρζξει. Για να είναι 
κάποιοσ ζγκυροσ, το όχθμά του κα πρζπει να ςτθκεί και να ξεκινιςει μόνο του. Αυτό ιςχφει και για 
τουσ μονοφσ αγϊνεσ. Σο ςτιςιμο κα πρζπει να γίνει με τθν ιςχφ του οχιματοσ. Απαγορεφεται το 
ςτιςιμο και θ εκκίνθςθ με ςπρϊξιμο. 

 Η εφαρμογι ι χριςθ οποιαςδιποτε διάταξθσ, μθχανικισ ι θλεκτρονικισ, θ οποία επιτρζπει ςτο 
οδθγό να εξακριβϊςει τθν κζςθ του οχιματόσ του ςε ςχζςθ με τθ γραμμι εκκίνθςθσ, 
απαγορεφεται. Μόνο οπτικι παρατιρθςθ του εξοπλιςμοφ τθσ πίςτασ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ του οχιματοσ. 

 Ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα κα πρζπει να δίδεται ςτουσ οδθγοφσ για να ςτθκοφν. Σο χρονικό 
όριο αυτό είναι ςτθν απόλυτθ κρίςθ του Αφζτθ του αγϊνα. Αποτυχία ςτο ςτιςιμο μετά τθσ οδθγίεσ 
του Αφζτθ είναι πικανόν να επιφζρουν ακφρωςθ. Μετά το ςτιςιμο και τθν λιψθ του ςιματοσ του 
Αφζτθ για εκκίνθςθ δεν επιτρζπεται θ επανατοποκζτθςθ του οχιματοσ. Οποιοςδιποτε οδθγόσ 
αφιςει τθν γραμμι εκκίνθςθσ πριν το ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ ενεργοποιθκεί, περιλαμβανομζνων  
και των οδθγϊν που τρζχουν μόνοι τουσ, κα ακυρϊνονται. 



 ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ 

Η εκκίνθςθ κα δίδεται με τθ χριςθ του «Christmas Tree». Μετά το ςιμα του Αφζτθ τα πορτοκαλί 
φϊτα κα εναλλάςςονται ανάβοντασ από πάνω προσ τα κάτω και μετά κα ανάψει το πράςινο φωσ. Ο 
χρόνοσ εναλλαγισ των πορτοκαλί κακϊσ και ο χρόνοσ για το πράςινο φωσ ορίηεται ςτα τζςςερα 
δζκατα του δευτερολζπτου (0,4 δευτερόλεπτα ). Αν ζνασ  αγωνιηόμενοσ δεν παρουςιαςκεί ςτθ 
γραμμι εκκίνθςθσ μζςα ςε δφο λεπτά από τθ ςτιγμι που τον κάλεςε ο Αφζτθσ, ι εκπρόςωπόσ του, 
αποκλείεται από το ςκζλοσ. Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ ορίου ο άλλοσ αγωνιηόμενοσ 
πραγματοποιεί τθ δοκιμαςία μόνοσ του.  

 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΧΟΝΟΜΕΤΘΣΘΣ 

Απαιτείται πλιρωσ θλεκτρονικό ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ, το οποίο κα μπορεί να υπολογίηει 
ξεχωριςτά το χρόνο διαδρομισ και τθ ταχφτθτα εξόδου για κάκε λωρίδα. Η ακρίβειά του κα πρζπει 
να είναι του χιλιοςτοφ του δευτερολζπτου (0,001 δευτερόλεπτο) και εκατοςτοφ του μιλίου ανά ϊρα 
(0,16 χιλ/ϊρα) αντίςτοιχα. Ζνα πλιρεσ «Christmas tree» κα πρζπει να χρθςιμοποιείται με τρία (3) 
πορτοκαλί φϊτα. H δζςμθ προςτθςίματοσ (Pre-stage Beam) κα τοποκετείται είκοςι (20) εκατοςτά 
(0,2 μζτρα) πριν τθ δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage.Beam) Η μόνθ χριςθ τθσ είναι να δείχνει ςτον 
αγωνιηόμενο, ότι οι μπροςτινοί τροχοί του οχιματοσ πλθςιάηουν τθ δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage 
Beam). Η δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage Beam) τοποκετείται ςαράντα (40) εκατοςτά (0,4 μζτρα) πριν τθ 
δζςμθ ελζγχου (Guard Beam) και ςθματοδοτεί ότι το όχθμα είναι ςτθ ςωςτι κζςθ για τθν εκκίνθςθ. 
Σα φϊτα ςτθςίματοσ κα πρζπει να ενεργοποιοφνται όταν θ μπροςτινι ακμι των εμπρόσ τροχϊν του 
οχιματοσ διακόπτουν τθ δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage Beam). Η δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage Beam) επίςθσ 
ενεργοποιεί τθν ζναρξθ του χρονομζτρου κατά τθ απελευκζρωςθ τθσ δζςμθσ και ενεργοποιεί το 
κόκκινο φωσ ςτθ περίπτωςθ που οι τροχοί απελευκερϊςουν τθν δζςμθ πριν το άναμμα του 
πράςινου φωτόσ. Η δζςμθ ελζγχου εξαςφαλίηει ότι κανζνα όχθμα δεν κα ζχει υπερβολικό 
ρολάριςμα (θ κίνθςθ απαιτείται για να αφιςεισ τθν δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage Beam)). τθ 
περίπτωςθ που θ δζςμθ ελζγχου διακοπεί ςτον ίδιο χρόνο με τθ δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage Beam) και 
θ διαδικαςία εκκίνθςθσ ζχει ειςαχκεί, τα χρονόμετρα και το κόκκινο φωσ κα ενεργοποιθκοφν αν το 
πράςινο φωσ δεν ζχει ανάψει. 

 Η δζςμθ τερματιςμοφ τοποκετείται ςτθν γραμμι τερματιςμοφ και ενεργοποιεί το χρονόμετρο. Σa 
φωτοκφτταρα, κα πρζπει να τοποκετοφνται όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτο επίπεδο τθσ πίςτασ και 
κάκετα. Όλεσ οι δζςμεσ κα πρζπει να είναι παράλλθλεσ και τα μικθ που ορίηουν κα πρζπει να είναι 
ιςοδφναμα. 

 ΡΟΚΙΣΘ 

Για να είναι μια προςπάκεια πρόκριςθσ ζγκυρθ, όλα τα οχιματα κα πρζπει να ςτθκοφν και να 
εκκινιςουν μόνα τουσ. Κάκε οδθγόσ δεν μπορεί να οδθγιςει πάνω από ζνα όχθμα ςτθν ίδια 
κατθγορία ενόσ αγϊνα. Για όλεσ τισ κατθγορίεσ κάκε όχθμα δεν κα μπορεί να χρθςιμοποιείται από 
περιςςότερουσ από δφο οδθγοφσ. 

 τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κάποιοσ οδθγόσ ι οδθγοί λόγω ανωτζρασ βίασ  δεν καταφζρουν 
να κάνουν ζςτω και μία προκριματικι κοφρςα, τότε οι Αγωνοδίκεσ του αγϊνα ζχουν το δικαίωμα να 
τουσ εντάξουν ςτθν λίςτα των προκρικζντων πίςω από όλουσ τουσ άλλουσ οδθγοφσ. Αν είναι πάνω 
από ζνασ οι οδθγοί που κα ενταχκοφν ςτθν λίςτα των προκρικζντων θ ςειρά κατάταξισ τουσ κα 
ορίηεται από τθ μζχρι εκείνθσ τθσ ςτιγμισ βακμολογία τουσ ςτο πρωτάκλθμα. Σο παραπάνω κα 
μποροφςε να εφαρμοςτεί αν παρουςιαςτεί κάποιο ςφάλμα ςτο ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ κατά τθ 
διάρκεια μιασ προκριματικισ προςπάκειασ, ι αν κάποιοσ οδθγόσ αναγκαςτεί να εγκαταλείψει τθ 
προςπάκεια λόγω απϊλειασ ελζγχου του οχιματοσ που βρίςκεται ςτθν άλλθ λωρίδα, ι αν δεν το 
επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 ΣΧΑΕΣ 



Σο ηευγάρωμα τθσ κάκε κατθγορίασ βαςίηεται ςτουσ καταρτιςμζνουσ από τθ FIA πίνακεσ ςχαρϊν. 
Οι προκριματικοί χρόνοι ορίηουν τισ κζςεισ ςτθν ςχάρα. τισ περιπτϊςεισ που δεν ςυμπλθρωκοφν 
όλεσ οι κζςεισ τθσ ςχάρασ, όπωσ θ είςοδοσ 14 οχθμάτων ςε ζνα πεδίο 16 οχθμάτων, 
χρθςιμοποιείται ςχάρα 14 οχθμάτων και όχι ςχάρα 16 οχθμάτων. 

 ΕΡΙΛΟΓΘ ΛΩΙΔΑΣ 

ε όλεσ τισ κατθγορίεσ θ επιλογι λωρίδασ ορίηεται από τουσ χρόνουσ επίδοςθσ. Ο οδθγόσ με τον 
ταχφτερο χρόνο επιλζγει τθν λωρίδα που κα αγωνιςτεί ςτον πρϊτο γφρο και ςτουσ επόμενουσ 
γφρουσ θ επιλογι λωρίδασ γίνεται από το οδθγό που ζκανε το ταχφτερο χρόνο ςτον προθγοφμενο 
γφρο. 

 ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΡΑΥΣΘ, ΑΡΟΒΟΛΘ ΡΟΙΝΘ 

Όταν και οι δφο οδθγοί αφινουν τθν γραμμι εκκίνθςθσ πριν ανάψει το πράςινο φωσ νικθτισ κα 
είναι αυτόσ που κα ζχει τον μεγαλφτερο χρόνο αντίδραςθσ. Όταν και οι δφο οδθγοί περνοφν τθ 
διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ των λωρίδων τότε αποκλείεται αυτόσ που πζραςε τθν γραμμι πρϊτοσ 
(εκτόσ αν ςυνζτρεξαν λόγοι αςφαλείασ , οπότε κρίνεται από τουσ Αγωνοδίκεσ). Ακόμθ και ςτθν 
περίπτωςθ που κάποιοσ οδθγόσ χάςει τον ζλεγχο λόγω υπερβολικϊν φρζνων και ζρκει ςε επαφι με 
τα φωτοκφτταρα, περάςει τθ πλάγια γραμμι ι τθν κεντρικι ακόμθ και αν περάςει τθν γραμμι 
τερματιςμοφ κα πρζπει να αποκλειςκεί. Εκοφςιο πζραςμα τθσ πλάγιασ γραμμισ για να μθν αφιςει 
ςυντρίμμια ςτθ πίςτα δεν εγείρει αποκλειςμό. 

 •     Μετακίνθςθ του οχιματοσ από τον χϊρο επιτθροφμενθσ ςτάκμευςθσ πριν από τθν εντολι του 
Αλυτάρχθ, ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ  

•     Κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ πζραν των δφο (2) λεπτϊν ςτον χϊρο εκκίνθςθσ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ 
ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΛΟ 

•     Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ ςτισ οδθγίεσ των Κριτϊν ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ 

•     Μθ ςυμμόρφωςθ ςτουσ όρουσ διεξαγωγισ του Burn out ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΚΕΛΟ 

•     Ανεφοδιαςμόσ χωρίσ τθν τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ 

ΑΘΟ 15         ΧΩΟΣ ΕΡΙΤΘΟΥΜΕΝΘΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ (PARC FERME) 

1.   Oι αγωνιηόμενοι, αμζςωσ μετά τον τερματιςμό τουσ ςτο τελικό  ςκζλοσ πρζπει να κατευκφνουν 
τα οχιματά τουσ ςτον χϊρο επιτθροφμενθσ ςτάκμευςθσ που προβλζπει ο ςυμπλθρωματικόσ 
κανονιςμόσ, όπου κα παραμζνουν μζχρι το τζλοσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι ενςτάςεων. 
Οδθγόσ που δεν κα κατευκυνκεί κατ’ ευκείαν ςτο χϊρο αυτό κα αποκλείεται από τον αγϊνα. 

 2.   ε περίπτωςθ 2θσ ςυμμετοχισ με ίδιο όχθμα αυτό κα επιςτρζψει ςτθν αφετθρία με τθν 
ςυνοδεία εντεταλμζνου κριτι από τθν οργάνωςθ. 

 3.   το διάςτθμα που τα οχιματα βρίςκονται κάτω από κακεςτϊσ επιτθροφμενθσ ςτάκμευςθσ 
δεν επιτρζπεται καμία αφαίρεςθ, μετατροπι, προςκικθ ι ανεφοδιαςμόσ, με ποινι αποκλειςμοφ 
από τον αγϊνα.  

ΑΘΟ 16         ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

τον τερματιςμό μπορεί να γίνεται ζνασ πλιρθσ και λεπτομερισ ζλεγχοσ που μπορεί να προβλζπει 
μζχρι και τθν αποςυναρμολόγθςθ του οχιματοσ, για τα οχιματα που ζχουν καταταγεί ςτθν πρϊτθ 
κζςθ κάκε κατθγορίασ, κακϊσ και ςε οποιοδιποτε άλλο όχθμα, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ των 
Αγωνοδικϊν που ενεργοφν αυτεπάγγελτα ι μετά από ζνςταςθ ι μετά από ειςιγθςθ του Αλυτάρχθ ι 
κατ’ εφαρμογι ςχετικισ εγκυκλίου τθσ ΟΜΕ. 



 ΑΘΟ 17         ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ 

1.   Oι ενςτάςεισ υποβάλλονται ωσ εξισ: 

α.   χετικά με αντικανονικι εγγραφι ι με τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ μιςι (½) ϊρα μετά το τζλοσ 
του ελζγχου εξακρίβωςθσ.  

β.   χετικά με τεχνικά κζματα μζςα ςε 15 λεπτά από τον τερματιςμό του τελευταίου οχιματοσ. 

γ.   χετικά με τα προςωρινά αποτελζςματα τθσ τελικισ κατάταξθσ, μζςα ςε μιςι (1/2) ϊρα από 
τθν ανάρτθςι τουσ. 

δ.   Κατά τθσ χρονομζτρθςθσ δεν χωράει καμία ζνςταςθ. 

 2.   Oι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον Αλυτάρχθ, ςτον βοθκό του ι αν λείπουν ςε ζνα 
από τουσ Αγωνοδίκεσ και πρζπει να ςυνοδεφεται από το ςχετικό παράβολο, το φψοσ του οποίου 
ορίηεται κάκε χρόνο με εγκφκλιο τθσ ΟΜΕ. Tο παράβολο επιςτρζφεται εφόςον θ ζνςταςθ γίνει 
δεκτι. 

  ε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ ο αγωνιηόμενοσ κατά του οποίου ζγινε ι ζνςταςθ κζτει ςτθ 
διάκεςθ των αγωνοδικϊν το όχθμά του χωρίσ καμία επιφφλαξθ και ςυμμορφϊνεται με τισ 
υποδείξεισ τουσ. Kάκε παράβαςθ επιφζρει τον αποκλειςμό του από τον αγϊνα και αναφορά ςτθν 
ΟΜΕ. 

  H ζνςταςθ που γίνεται για τεχνικά κζματα πρζπει να αφορά απολφτωσ ςυγκεκριμζνα ςθμεία του 
αυτοκινιτου και ο Ενιςτάμενοσ οφείλει να κατακζςει ςτον Αλυτάρχθ ςυμπλθρωματικά ποςά 
δαπανϊν αποςυναρμολόγθςθσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο τθσ ΟΜΕ. χετικά με το 
ποςό που απαιτείται για εξαρτιματα που δεν αναφζρονται ςτθ ςχετικι εγκφκλιο τθσ ΟΜΕ 
αποφαςίηουν οι Αγωνοδίκεσ (βλζπε ςχετικι εγκφκλιο τθσ ΟΜΕ). 

 Tα ζξοδα για τθν αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ του οχιματοσ κακϊσ και τα ζξοδα 
μεταφοράσ του, επιβαρφνουν τον ενιςτάμενο αν θ ζνςταςθ δεν γίνει δεκτι και τον αγωνιηόμενο 
κατά του οποίου ζγινε θ ζνςταςθ αν αυτι γίνει δεκτι. Αν θ ζνςταςθ δεν γίνει δεκτι και τα ζξοδα για 
τισ εργαςίεσ και τθ μεταφορά του αυτοκινιτου είναι μεγαλφτερα από το ποςόν που ζχει κατατεκεί θ 
διαφορά κα επιβαρφνει τον ενιςτάμενο. ε αντίκετθ περίπτωςθ αν τα ζξοδα είναι λιγότερα κα του 
επιςτραφεί θ διαφορά. 

3.   Oι ςυμμετζχοντεσ ζχουν το δικαίωμα τθσ ζφεςθσ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηει 
ο ΕΑΚ (αρικ. 181 και επόμενα) και πρζπει να ςυνοδεφεται από παράβολο ςφμφωνα με τθ ςχετικι 
εγκφκλιο τθσ ΟΜΕ. 

  Για ότι δεν προβλζπεται ςτον παρόντα κανονιςμό κα ιςχφουν οι διατάξεισ του ΕΑΚ (άρκρο 171 
κλπ).  

 ΑΘΟ 18         ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 

Σα αποτελζςματα κα ανακοινϊνονται ςτον χϊρο του αγϊνα, εντόσ τριάντα (30) λεπτϊν μετά τθ 
λιξθ των αγϊνων. 

Σα οχιματα κατατάςςονται με βάςθ τα αποτελζςματα των διαδοχικϊν ςκελϊν. Για τα οχιματα 
που δεν προκρίκθκαν για τα προκριματικά ςκζλθ θ κατάταξθ γίνεται με βάςθ τουσ χρόνουσ των 
χρονομετρθμζνων δοκιμϊν. Σο ίδιο, αναλογικά, ιςχφει για τα οχιματα που δεν κατατάχκθκαν ςτο 
προθμιτελικό ι θμιτελικό ςκζλοσ. 

 ΑΘΟ 19         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 



H ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων κα γίνει τθν … (αναφζρεται θ θμερ/νία, ο τόποσ και ο χρόνοσ). 

 ΑΘΟ 20         ΕΡΑΘΛΑ 

Tα ζπακλα που κα απονζμονται υποχρεωτικά είναι τα εξισ: 

 1.   Κατθγορίεσ  

      τουσ 3 πρϊτουσ κάκε κατθγορίασ - κλάςθσ απονζμονται κφπελλα, εφόςον ςε κάκε μία από 
αυτζσ εκκινιςουν τουλάχιςτον 4 οχιματα. 

 Oι Οργανωτζσ μποροφν να ακλοκετιςουν και άλλα ζπακλα πζρα από τα παραπάνω που είναι 
υποχρεωτικά. Όλα τα ζπακλα ποφ κα απονεμθκοφν κα αναφζρονται ςτον ειδικό κανονιςμό του 
αγϊνα. 

 ΑΘΟ 22        ΑΡΟΝΟΜΘ 

H απονομι των Επάκλων κα γίνει τθν : θμερ/νία, τόποσ, ϊρα. 

Εάν οι νικθτζσ των διαφόρων επάκλων δεν εμφανιςκοφν ςτθν τελετι τθσ απονομισ κα χάςουν το 
δικαίωμα παραλαβισ οποιουδιποτε βραβείου (χρθματικοφ ι κυπζλλου).  

Άρνθςθ παραλαβισ Επάκλου επιφζρει ποινι που αποφαςίηεται από τθν ΕΘ.Ε.Α 

                      



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ       ΟΧΘΜΑΤΩΝDRAGSTER – 2011 

 

1. ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ  
Οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ υποδιαιροφνται τα οχιματα DRAGSTER, είναι οι ακόλουκεσ: 
 

Κατθγορία Ρεριγραφι 

Α Βελτιωμζνα - Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα με πλαίςιο παραγωγισ και κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ, κινθτιρα του ιδίου 
καταςκευαςτι και δυνατότθτα τοποκζτθςθσ 4-link ι μπροςτινοφ υποπλαίςιου ι και των δυο (βάςθ των διατάξεων και περιοριςμϊν 
τθσ κατθγορίασ)  

TRUE 
STREET 

Αυτοκίνθτα παραγωγισ με κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ και κινθτιρα τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, χωρίσ να 
επιτρζπεται καμία μετατροπι ι μεταςκευι ςτο αρχικό αμάξωμα και πλαίςιο του καταςκευαςτι.  

Β Αυτοκίνθτα παραγωγισ με κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ και κινθτιρα τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, χωρίσ να 
επιτρζπεται καμία μετατροπι ι μεταςκευι ςτο αρχικό αμάξωμα και πλαίςιο του καταςκευαςτι.  

PRO 4 Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ιδιοκαταςκευζσ με ςωλθνωτό πλαίςιο, με κίνθςθ ςε δφο τροχοφσ, τετρακφλινδρα. 

Open Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ςωλθνωτά και ιδιοκαταςκευζσ ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ ι διάταξθσ. 

 
Οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ υποδιαιροφνται τα οχιματα DRAGSTER,  είναι οι ακόλουκεσ: 
 

Κατθγορία Ομάδα Ρεριγραφι 

Α ΑΑ Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα με πλαίςιο παραγωγισ, κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ και με κινθτιρα φυςικισ 
αναπνοισ (ατμοςφαιρικό). 

Α ΑΣ Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα με πλαίςιο παραγωγισ, κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ και κινθτιρα είτε (α) 
υπερτροφοδοτοφμενο (Turbo ι Compressor) είτε (β) ατμοςφαιρικό με διάταξθ nitro. 

TRUE 
STREET 

TRUE 
STREET 

Αυτοκίνθτα παραγωγισ με κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ και κινθτιρα τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, 
χωρίσ να επιτρζπεται καμία μετατροπι ι μεταςκευι ςτο αρχικό αμάξωμα και πλαίςιο του καταςκευαςτι.  

Β ΒΑ Αυτοκίνθτα παραγωγισ με κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ, κινθτιρα τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ και 
φυςικι αναπνοι (ατμοςφαιρικά). 

Β ΒΣ Αυτοκίνθτα παραγωγισ με κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ, τον κινθτιρα τθσ ίδιασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 
και φπαρξθ είτε (α)υπερτοφοδότθςθσ (Turbo ι Compressor) είτε (β) διάταξθσ nitro ςε ατμοςφαιρικό κινθτιρα. 

PRO 4 PRO 4 Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ιδιοκαταςκευζσ με ςωλθνωτό πλαίςιο, με κίνθςθ ςε δφο 
τροχοφσ, τετρακφλινδρα . 

Open Open Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ςωλθνωτά και ιδιοκαταςκευζσ ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ ι 
διάταξθσ. 

 
 

ΣΣεε  κκάάκκεε  ππεερρίίππττωωςςθθ,,  οο  ςςυυννδδυυααςςμμόόσσ  υυππεερρττοοφφοοδδόόττθθςςθθσσ  κκααιι  nniittrroo  μμεεττααττάάςςςςεειι  ααυυττόόμμαατταα  ττοο  όόχχθθμμαα  ςςττθθνν  κκααττθθγγοορρίίαα  PPRROO44  ιι  OOppeenn,,  ααννααλλόόγγωωσσ  ττοουυ  ααρριικκμμοοφφ  

κκυυλλίίννδδρρωωνν..  

ΟΟχχιιμμαατταα  ααννοοιιχχττοοφφ  ιι  κκλλεειιςςττοοφφ  ττφφπποουυ,,  δδιιππλλοοκκάάμμππιινναα,,  ττφφπποουυ  ΤΤηηιιππ,,  ΒΒαανν  κκααιι  SSUUVV  μμεειικκττοοφφ  ββάάρροουυσσ  ζζωωσσ  33,,55  ττόόννοουυσσ,,  μμεε  εεππααγγγγεελλμμααττιικκιι  ιι  ιιδδιιωωττιικκιισσ  χχρριιςςθθσσ  

άάδδεειιαα  κκυυκκλλοοφφοορρίίαασσ,,  ςςυυμμμμεεττζζχχοουυνν  ςςττθθνν  κκααττθθγγοορρίίαα  πποουυ  ααννιικκοουυνν  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττθθ  δδιιάάττααξξθθ  κκιιννθθττιιρραα  κκααιι  κκίίννθθςςθθσσ..    
 
Οι κλάςεισ ςτισ οποίεσ χωρίηονται τα οχιματα DRAGSTER,  είναι: 
 

Κατθγορία Ομάδα Κλάςθ Ρεριγραφι 

Α ΑΑ ΑΑ/1 Αυτοκίνθτα Ομάδασ ΑΑ, δικίνθτα (εμπροςκιοκίνθτα, πιςωκίνθτα), τετρακφλινδρα 
ατμοςφαιρικά ι διρότορα ατμοςφαιρικά Wankel. 

A AA AA/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΑΑ, ανεξαρτιτωσ κίνθςθσ (εμπροςκιοκίνθτα, πιςωκίνθτα, τετρακίνθτα), 
χωρίσ περιοριςμό αρικμοφ κυλίνδρων, ατμοςφαιρικά ι τριρότορα ατμοςφαιρικά Wankel.   

Α ΑΣ ΑΣ/1 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΑΣ, κίνθςθ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, τετρακφλινδρα με turbo  ι με 
κομπρζςορα ι ατμοςφαιρικά με nitro. 

Α ΑΣ ΑΣ/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΑΣ, με κίνθςθ ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ ι  τετρακίνθτα,  turbo ι με 
κομπρζςορα ι ατμοςφαιρικά με nitro, ι διρότορα / τριρότορα turbo Wankel και οχιματα 
εμπροςκιοκίνθτα πολυκφλινδρα. Σα αυτοκίνθτα με μθχανι πάνω από 5 κυλίνδρουσ, τρζχουν με 
πρόςτιμο 0,5 sec. 

TRUE 
STREET 

TRUE 
STREET 

TRUE 
STREET 

Αυτοκίνθτα παραγωγισ με κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ και κινθτιρα τθσ ίδιασ 
καταςκευάςτριασ εταιρείασ, χωρίσ να επιτρζπεται καμία μετατροπι ι μεταςκευι ςτο αρχικό 
αμάξωμα και πλαίςιο του καταςκευαςτι.  

Β ΒΑ ΒΑ/1 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΑ, κίνθςθ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, τετρακφλινδρα ατμοςφαιρικά 
(μζχρι 4 κυλίνδρουσ). 

B BA BA/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΑ, ανεξαρτιτωσ κίνθςθσ (εμπροςκιοκίνθτα με 5 κυλίνδρουσ και άνω, 
πιςωκίνθτα, τετρακίνθτα), χωρίσ περιοριςμό αρικμοφ κυλίνδρων και ατμοςφαιρικά Wankel.   

B BT BT/1 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΣ, κίνθςθ ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ, τετρακφλινδρα με turbo ι με 
κομπρζςορα ι ατμοςφαιρικά με nitro.  

Β ΒΣ ΒΣ/2 Αυτοκίνθτα ομάδασ ΒΣ, ανεξαρτιτωσ κίνθςθσ και αρικμοφ κυλίνδρων, turbo ι ατμοςφαιρικά 
με nitro, ι διρότορα / τριρότορα  turbo Wankel. 

PRO 4  PRO 4  PRO 4 Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ιδιοκαταςκευζσ με ςωλθνωτό πλαίςιο, με 
κίνθςθ ςε δφο τροχοφσ, τετρακφλινδρα με διάταξθ turbo ι κομπρζςορα ι ατμοςφαιρικά με 
nitro ι διρότορα turbo Wankel ι turbo / κομπρζςορα με νίτρο.  

Open Open Open Αγωνιςτικά αυτοκίνθτα, ειδικά οχιματα dragster, ςωλθνωτά και ιδιοκαταςκευζσ ανεξαρτιτωσ 
κυβιςμοφ ι διάταξθσ. 

 
Όλα τα ςυμμετζχοντα αυτοκίνθτα πρζπει να ζχουν ζναν κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ (παλινδρομικό – Otto ι περιςτροφικό – Wankel), που χρθςιμοποιεί 
ωσ καφςιμο βενηίνθ, αγωνιςτικι βενηίνθ ι πετρζλαιο Diesel. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ αλκοολϊν (πχ. μεκανόλθσ), νιτρομεκανόλθσ, βιομθχανικισ 
μεκανόλθσ,  φυςικοφ αερίου ι υγραερίου ςτισ κατθγορίεσ Β. 
 
τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ επιτρζπεται θ χριςθ μεκανόλθσ τφπου GRADE A και GRADE AA εγκεκριμζνου καταςκευαςτι όπωσ Sunoco , Torco και VP 
Racing. Απαγορεφεται θ χριςθ βιομθχανικισ μεκανόλθσ . 
 
Οι προδιαγραφζσ τθσ μεκανόλθσ είναι οι κάτωκι : 
 



Ιδιότθτα Grade A Grade AA 

Περιεκτικότθτα ςε μεκανόλθ,  
(min,  % κ.β. ) 

99,85 99,85 

Ακετόνθ και αλδεφδεσ (max, ppm) 30 30 

Ακετόνθ  (max, ppm) 20 20 

Οξφ (ςαν οξικό οξφ) (max, ppm) 30 30 

Τγραςία (max, ppm) 1500 1000 

Ειδικι πυκνότθτα (20 o C) 7928 7928 

Χρόνοσ τζςτ υπερμαγγανικοφ καλίου 
όςον αφορά τθν κακαρότθτα  (ςε λεπτά) 

30 30 

οςμι Χαρακτθριςτικι Χαρακτθριςτικι 

Απόςταξθ ςε 1010 hPa (760 mm Hg) Όχι περιςςότερο από 1 o C, ςυμπ. 64,4 ± 0,1 o C ςε 760 mm Hg 

Χρϊμα ςτθν κλίμακα λευκόχρυςου-
κοβαλτίου, (μίγμα) 

5 5 

Εμφάνιςθ Διαυγζσ, άχρωμο υγρό 

Τπόλειμμα ςε εξάτμιςθ (g/100 ml) 0,001 0,001 

Προςμίξεισ (ικανζσ για ενϊςεισ 
άνκρακα), κλίμακα χρϊματοσ 
λευκόχρυςου-κοβαλτίου, max 

 
30 

 
30 

  
Τπενκυμίηεται, πωσ μετά από πρόταςθ των Σεχνικϊν Εφόρων, οι Αγωνοδίκεσ  μποροφν να αποκλείςουν από τθν διοργάνωςθ κάκε αυτοκίνθτο που 
κρίνεται επικίνδυνο (άρκρο 127 του ΕΑΚ). Για όλεσ τισ κατθγορίεσ, εκτόσ τθσ κατθγορίασ Open και Pro4, οποιαδιποτε αλλαγι ι προςκικθ ι ελευκερία 
δεν περιγράφεται ςτον παρόντα κανονιςμό απαγορεφεται.  
Αυτοκίνθτα και οχιματα που επιτυγχάνουν ταχφτθτα εξόδου ςτα 402.336 μζτρα πάνω από 240 χλμ/ϊρα, πρζπει από τον επόμενο αγϊνα να διακζτουν 
επιβραδυντικό αλεξίπτωτο αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι S.F.I. homologated. Επίςθσ αυτοκίνθτα και οχιματα που επιτυγχάνουν ταχφτθτα εξόδου 
ςτα 402.336 μζτρα πάνω από 270 χλμ/ϊρα, πρζπει από τον επόμενο αγϊνα να διακζτουν ΔΥΟ (2) επιβραδυντικά αλεξίπτωτα (ι ζνα μεγάλο) 
αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι S.F.I. 
 

2. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Γενικά για όλεσ τισ κατθγορίεσ 
 
1. Οι οδθγοί των κατθγοριϊν Open, Pro4 και Α πρζπει απαραίτθτα να φοροφν αναγνωριςμζνο κράνοσ, φόρμα, παποφτςια, γάντια, ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα L του ΔΑΚ. Οι οδθγοί των κατθγοριϊν Β πρζπει απαραίτθτα να φοροφν αναγνωριςμζνο κράνοσ, αλλά μποροφν να φοράνε μθ 
αναγνωριςμζνθ αγωνιςτικι φόρμα.  
 
2. Οι ςωλθνϊςεισ που διζρχονται μζςα από το κάλαμο των επιβατϊν κα πρζπει να είναι καλυμμζνεσ με άφλεκτο υλικό και δεν επιτρζπεται να 
διαιροφνται ςτο εςωτερικό του καλάμου των επιβατϊν. 
 
3. Σόςο θ μπαταρία όςο και οι αντλίεσ (τρόμπεσ) καυςίμου κα πρζπει να είναι πολφ καλά ςτερεωμζνεσ και να βρίςκονται είτε ςτον χϊρο τοφ κινθτιρα 
είτε ςτον χϊρο των αποςκευϊν. τθ δεφτερθ περίπτωςθ πρζπει να είναι πλιρωσ καλυμμζνεσ, με άφλεκτο και αδιαπζραςτο από υγρά υλικό. 
Απαγορεφεται μπαταρίεσ και αντλίεσ (τρόμπεσ) καυςίμου να βρίςκονται ςτο χϊρο του καλάμου των επιβατϊν / οδθγοφ. 
 
4. Σα αυτοκίνθτα που είναι εφοδιαςμζνα με διάταξθ nitro, κα πρζπει να ζχουν εγκατεςτθμζνθ τθ φιάλθ του nitro ςτο χϊρο των αποςκευϊν, καλά και 
μόνιμα ςτερεωμζνθ με μεταλλικζσ ςτθρίξεισ. Πρζπει να υπάρχει άφλεκτο διάφραγμα μεταξφ του καλάμου των επιβατϊν και του χϊρου των αποςκευϊν. 
Σο ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με ρυκμιςτικι ανακουφιςτικι βαλβίδα nitro, που κα βρίςκεται ςτο χϊρο αποςκευϊν, κοντά ςτθ φιάλθ και να 
ζχει εξαεριςμό ο οποίοσ δεν περνά από το κάλαμο επιβατϊν και καταλιγει ζξω από το αυτοκίνθτο. Η παροχι του nitro, από τθ φιάλθ μζχρι τον κινθτιρα, 
πρζπει να γίνεται μζςω ειδικοφ ςωλινα υψθλισ πίεςθσ από τεφλόν με μεταλλικό περίβλθμα ι αεροπορικοφ τφπου. Σα αυτοκίνθτα που δε 
χρθςιμοποιοφν nitro απαγορεφεται να ζχουν τθ ςχετικι  διάταξθ, ζςτω και ανενεργι. τισ κατθγορίεσ PRO4 και OPEN, ο χϊροσ τοποκζτθςθσ τθσ διάταξθσ 
Νίτρου είναι ελεφκεροσ. 
 
5. Όλα τα αυτοκίνθτα , όλων των κλάςεων, πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν ταχφτθτα όπιςκεν. 
 
Κατθγορία Β  

Όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να διακζτουν υποχρεωτικά τα ακόλουκα ςυςτιματα αςφαλείασ:  

1. Χειροκίνθτο φορθτό πυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 253.7.3  του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ  να είναι ςωςτά 
ςτερεωμζνοσ και εφχρθςτοσ από τον οδθγό, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ..  
 

2. Σο κάκιςμα του οδθγοφ μπορεί να είναι ι του  καταςκευαςτι ι άλλο αναγνωριςμζνο (homologated)  τφπου bucket ςε αντίςτοιχεσ 
προβλεπόμενεσ βάςεισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 253.16 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ ι προδιαγραφϊν S.F.I. ςτερεωμζνο κανονικά. 
 

3. Μποροφν να παραμείνουν οι ηϊνεσ αςφαλείασ του καταςκευαςτι είτε άλλεσ αναγνωριςμζνεσ ηϊνεσ αςφαλείασ τεςςάρων τουλάχιςτον 
ςθμείων, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 253.6 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ ι προδιαγραφϊν S.F.I. 

 
4. ε κάκε περίπτωςθ χριςθσ τοξυλίου ι κλωβοφ αςφαλείασ, πρζπει να είναι ςφμφωνα µε το άρκρο 253.8 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ.  

 
5. Σο κφριο τοξφλιο αςφαλείασ (roll bar) είναι υποχρεωτικό ςε όλα τα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ Β (ςυμπεριλαμβανομζνων και των T- top Targa, 

πχ. Σοyota MR2, Honda Del sol, κτλ...) τα οποία επιτυγχάνουν χρόνο από μικρότερο από 11.49 δευτερόλεπτα ςτα 402.336 μζτρα και ςε όλα τα 
αυτοκίνθτα με ανοικτό ουρανό (τφπου roadster ι cabrio) που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο από 13.49 δευτερόλεπτα, και ςε όλα τα buggy 
που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο από 12.00 δευτερόλεπτα.  
Όλα τα αυτοκίνθτα ανοιχτοφ ουρανοφ και τα buggy, που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο του 10.99 κα πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά roll 
cage, ςφμφωνα με το άρκρο 253.8 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ. 
Για τα αυτοκίνθτα που επιτυγχάνουν χρόνο από 11.50 δευτερόλεπτα και πιο αργά, θ εγκατάςταςθ roll bar είναι προαιρετικι.  
Για τα αυτοκίνθτα που επιτυγχάνουν χρόνο από 10 δευτερόλεπτα και κάτω, θ εγκατάςταςθ κλωβοφ αςφαλείασ  roll cage είναι υποχρεωτικι.  

 
6. Αυτοκίνθτα που επιτυγχάνουν επίδοςθ καλφτερθ από 11 δευτερόλεπτα ςτα 402,336  μζτρα πρζπει από τον επόμενο αγϊνα να ζχουν 

αναγνωριςμζνεσ ηϊνεσ αςφαλείασ τεςςάρων ςθμείων, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 253.6 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ. 
 



7. ε περίπτωςθ χριςθσ τοξυλίου ι κλωβοφ αςφαλείασ, επιτρζπεται να διπλωκοφν ι να τρυπθκοφν τα κακίςματα, να τροποποιθκοφν οι πλαϊνζσ 
ταπετςαρίεσ ςτισ πόρτεσ και να τρυπθκεί το ταμπλό, αλλά μόνο τόςο ϊςτε να εφαρμόηει ςωςτά το τοξφλιο ι ο κλωβόσ αςφαλείασ. Για το 
ςκοπό αυτό και μόνο, επιτρζπεται θ πλιρθσ αφαίρεςθ του καλοριφζρ και θ μετακίνθςθ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν διατάξεων. 

 
 

9.   Η δεξαμενι καυςίμου (ρεηερβουάρ) μπορεί να παραμείνει αυτι του καταςκευαςτι ςτθν αρχικι τθσ κζςθ. Εναλλακτικά επιτρζπεται θ 
αντικατάςταςθ τθσ δεξαμενισ καυςίμου (ρεηερβουάρ) με δεξαμενι αςφαλείασ αναγνωριςμζνθ από τθ ΔΟΑ, όπωσ προβλζπεται ςτα άρκρα 
252.9.6 και 253.14 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ. (S.F.I.). ε αυτι τθν περίπτωςθ θ δεξαμενι αςφαλείασ μπορεί να τοποκετθκεί ΜΟΝΟ ςτο 
χϊρο των αποςκευϊν και πρζπει απαραίτθτα να είναι πλιρωσ καλυμμζνθ με άφλεκτο και αδιαπζραςτο από υγρά υλικό ςε περίπτωςθ που το 
όχθμα δεν φζρει από τον καταςκευαςτι διάφραγμα από άφλεκτο και αδιαπζραςτο από υγρά υλικό μεταξφ του καλάμου επιβατϊν και του 
χϊρου αποςκευϊν, ζτςι ϊςτε ο πρϊτοσ να απομονϊνεται πλιρωσ από το δεφτερο. Η χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ αςφαλείασ είναι ελεφκερθ. 

 
Κατθγορία Α 
 
Όλα τα αυτοκίνθτα πρζπει να διακζτουν υποχρεωτικά τα ακόλουκα ςυςτιματα αςφαλείασ:  

1. Εγκατεςτθμζνθ, αναγνωριςμζνθ πυρόςβεςθ, με δυνατότθτα αναγόμωςθσ. Μετά από κάκε αναγόμωςθ, θ πυρόςβεςθ πρζπει να ςυνοδεφεται 
με αυτοκόλλθτο που κα γράφει τθν θμερομθνία λιξεωσ και υπεφκυνθ διλωςθ του καταςτιματοσ για τθν καλι λειτουργία.  

 
2. Σο κάκιςμα του οδθγοφ πρζπει να είναι αναγνωριςμζνο (homologated)  τφπου bucket ςε αντίςτοιχεσ προβλεπόμενεσ βάςεισ, όπωσ 

προβλζπεται ςτο άρκρο 253.16 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ ι προδιαγραφϊν S.F.I. Ειδικά κακίςματα Dragster Αμερικάνικθσ προζλευςθσ 
(τφπου Kirkey) γίνονται αποδεκτά κατόπιν ελζγχου του Τεχνικοφ Εφόρου. 

 
3. Οι ηϊνεσ αςφαλείασ πρζπει να είναι αναγνωριςμζνεσ τεςςάρων τουλάχιςτον ςθμείων, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 253.6 του Παραρτιματοσ 

J του ΔΑΚ ι προδιαγραφϊν S.F.I.  
 

4. ε κάκε περίπτωςθ χριςθσ τοξυλίου ι κλωβοφ αςφαλείασ, πρζπει να είναι ςφμφωνα µε το άρκρο 253.8 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ. 
 

5. Ο  κλωβόσ αςφαλείασ (roll cage)  και οι αναγνωριςμζνεσ ηϊνεσ αςφαλείασ τεςςάρων ςθμείων (ι πζντε ςθμείων κατά προτίμθςθ), όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 253.6 του Ραραρτιματοσ J του ΔΑΚ είναι υποχρεωτικά για όλα τα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ Α (ανεξαρτιτου χρόνου), 
ακόμα και για αυτά που ςυμμετζχουν για 1θ φορά και δεν είναι γνωςτό τι χρόνο κάνουν.    
 

6. Σα αυτοκίνθτα με ανοικτό ουρανό (τφπου roadster ι cabrio) πρζπει απαραιτιτωσ να ςυμμορφϊνονται με τθν προθγοφμενθ Παράγραφο 5. 
 
7. Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ τθσ δεξαμενισ καυςίμου (ρεηερβουάρ) με δεξαμενι αςφαλείασ αναγνωριςμζνθ από τθ ΔΟΑ, όπωσ προβλζπεται 

ςτα άρκρα 252.9.6 και 253.14 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ. (S.F.I.). ε αυτι τθν περίπτωςθ θ δεξαμενι αςφαλείασ μπορεί να τοποκετθκεί ςτο 
χϊρο των αποςκευϊν ι ςτο χϊρο του κινθτιρα. ε περίπτωςθ που τοποκετθκεί ςτο χϊρο αποςκευϊν πρζπει απαραίτθτα να είναι πλιρωσ 
καλυμμζνθ με άφλεκτο και αδιαπζραςτο από υγρά υλικό. Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει διάφραγμα από άφλεκτο και αδιαπζραςτο από 
υγρά υλικό μεταξφ του καλάμου επιβατϊν και του χϊρου αποςκευϊν, ζτςι ϊςτε ο πρϊτοσ να απομονϊνεται πλιρωσ από το δεφτερο. τθ 
περίπτωςθ που τοποκετθκεί ςτο χϊρο του κινθτιρα το ρόλο του διαφράγματοσ παίηει ο κακρζπτθσ του οχιματοσ. Η χωρθτικότθτα τθσ 
δεξαμενισ αςφαλείασ είναι ελεφκερθ. Απαγορεφεται θ δεξαμενι καυςίμου να βρίςκεται ςτο χϊρο των επιβατϊν – οδθγοφ του οχιματοσ. 

 
Κατθγορία PRO4 και OPEN 
 

1. Εγκατεςτθμζνθ αναγνωριςμζνθ αυτόματθ πυρόςβεςθ με εξωτερικι και εςωτερικι ενεργοποίθςθ, όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα J Άρκρο 
253.7.2. πλθν οχθμάτων τφπου Top Fuel, Top Methanol, Top Dragster. 

 
2. Εςωτερικό και εξωτερικό γενικό διακόπτθ παροχισ ρεφματοσ ςε λειτουργία, όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα J Άρκρο 253.13.  

 
3. Κλωβό αςφαλείασ αν πρόκειται για ιδιοκαταςκευι ι αµιγϊσ αγωνιςτικό αυτοκίνθτο ι ειδικό αυτοκίνθτο dragster, όπωσ αναφζρεται ςτο 

Παράρτθµα J Άρκρο 253.8.  
 

4. Όλα τα οχιματα πρζπει να διακζτουν επιβραδυντικό αλεξίπτωτο αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι S.F.I. homologated. Σα οχιματα που 
επιτυγχάνουν ταχφτθτα εξόδου ςτα 402.36 μζτρα πάνω από 270 χλμ/ϊρα, πρζπει από τον επόμενο αγϊνα να διακζτουν ΔΤΟ (2) 
επιβραδυντικά αλεξίπτωτα αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι S.F.I.  

5. Επιτρζπεται θ χριςθ δεξαμενισ καυςίμου (ρεηερβουάρ) αςφαλείασ αναγνωριςμζνθ από τθ ΔΟΑ, όπωσ προβλζπεται ςτα άρκρα 252.9.6 και 
253.14 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ (S.F.I.) ι τα μεταλλικά χειροποίθτα ρεηερβουάρ αςφαλείασ, κατόπιν ελζγχου του Σεχνικοφ Εφόρου. 

 
6. Επιτρζπεται ςτα τφπου Funny Car, να χρθςιμοποιείται το ςωλθνωτό πλαίςιο, ςαν αγωγόσ μεταφοράσ των ανακυμιάςεων λαδιοφ. 

 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΘΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Α 
 
3.1 Γενικά 
 
Σα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ Α είναι βελτιωμζνα αγωνιςτικά αυτοκίνθτα με πλαίςιο παραγωγισ (δθλ. ζχουν πλαίςιο παραγωγισ με ζγκριςθ τφπου για 
κυκλοφορία ςε δθμόςιουσ δρόμουσ), με τισ επιτρεπόμενεσ αλλαγζσ και προςκικεσ που περιγράφονται ςτον παρόντα τεχνικό κανονιςμό. 
Οποιαδιποτε αλλαγι ι προςκικθ δεν περιγράφεται ςτον παρόντα κανονιςμό απαγορεφεται. 
Επιτρζπεται οποιαδιποτε ενίςχυςθ με προςκικθ υλικοφ (περιλαμβάνεται και το "ράψιμο") ςε οποιοδιποτε τμιμα του αυτοκινιτου. Επίςθσ επιτρζπεται 
θ αντικατάςταςθ οποιαδιποτε βίδασ ι παξιμαδιοφ ι μπουλονιοφ κτλ. με ανκεκτικότερα ι με διάταξθ αςφαλείασ (αυταςφαλιηόμενα παξιμάδια κοκ.). 
Απαγορεφεται οποιαδιποτε αφαίρεςθ υλικοφ, εκτόσ και αν επιτρζπεται από τον παρόντα κανονιςμό. 
 
3.2 Αμάξωμα 
 
1. Επιτρζπεται θ αφαίρεςθ προφυλακτιρων, διακοςμθτικϊν, αεροδυναμικϊν βοθκθμάτων κάκε είδουσ. Αν αφαιρεκοφν κα πρζπει να αφαιρεκοφν 

και οι βάςεισ τουσ. 
 
2. Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ του εμπρόςκιου και οπιςκίου καπό, τθσ κφρασ του οδθγοφ και ςυνοδθγοφ  και των πίςω κυρϊν (αν υπάρχουν) με 

άλλα ελαφρότερα αντίςτοιχα εξαρτιματα, με αντίςτοιχθ λειτουργικότθτα (να ανοίγουν και να κλείνουν κανονικά και με αςφαλι τρόπο). Σα 
ςυςτιματα ανοίγματοσ (μεντεςζδεσ, κλειδαριζσ κλπ) πρζπει να είναι τα αρχικά τοφ καταςκευαςτι. τθ περίπτωςθ που αντικαταςτακοφν το 
εμπρόςκια ι / και το οπίςκιο καπό, κα πρζπει να ςτερεωκοφν με αςφάλειεσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 253.5 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ. 
Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ τθσ κφρασ του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ με ελαφρότερεσ αλλά πρζπει να υπάρχει εςωτερικι επζνδυςθ, θ οποία 
μπορεί να είναι του καταςκευαςτι ι κάτι αντίςτοιχο που να κλείνει τθν πόρτα (ςάντουιτσ) όπωσ ςε ζνα αυτοκίνθτο χριςθσ δρόμου (απαγορεφεται 
δθλαδι να είναι ορατό το εςωτερικό τθσ πόρτασ).  Οι πίςω κφρεσ επιτρζπεται να ςφραγιςτοφν.  



 
3. Επιτρζπεται θ χριςθ ενιαίου καπό προφυλακτιρα και φτερϊν με τθν προχπόκεςθ ότι ςτθρίηονται με αςφάλειεσ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 

253.5 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ και ςε τουλάχιςτον 8 ςθμεία .  
 
4. Επιτρζπεται θ αφαίρεςθ των δοκίδων (μπαρϊν) προςταςίασ από όλεσ τισ κφρεσ του οχιματοσ.  
 
5.  Επιτρζπεται θ αφαίρεςθ τθσ ςτιριξθσ τθσ ρεηζρβασ . 
 
6.  Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ όλων των παρακφρων του οχιματοσ (οδθγοφ, ςυνοδθγοφ, πίςω παρακφρων, παρ-μπριη κτλ.) με άλλα ελαφρότερα 

από διαφανζσ ςτζρεο υλικό τφπου LEXAN polycarbonate. τθ περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του παρ-μπρίη με LEXAN είναι υποχρεωτικι θ ςτιριξθ του 
με μια τουλάχιςτον αντθρίδα ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ φωτογραφίεσ: 

 

 
 
7.  Επιτρζπεται θ αφαίρεςθ των εμπρόσ και  των πίςω φϊτων, αρκεί να υπάρχουν πίςω φϊτα stop ςε λειτουργία. Σα ανοίγματα που κα προκφψουν 

από τθν αφαίρεςθ των εμπρόςκιων φϊτων μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αεραγωγοί. 
 
8.  Επιτρζπεται θ αφαίρεςθ όλων των κακρεπτϊν και των κακαριςτιρων. 
 
9.  Επιτρζπεται θ αφαίρεςθ όλων των εξαρτθμάτων, κακιςμάτων, επενδφςεων, μοκετϊν και θχομονωτικϊν υλικϊν που βρίςκονται ςτον κάλαμο των 

επιβατϊν και ςτον χϊρο των αποςκευϊν, με εξαίρεςθ τα όςα αναφζρονται πιο πάνω ςε ςχζςθ με τθν κφρα του οδθγοφ.  Σο ταμπλό μπορεί να 
αντικαταςτακεί με άλλο ι να τροποποιθκεί, κα καλφπτει όμωσ όλο το πλάτοσ τθσ καμπίνασ του αυτοκινιτου. 

 
10.    Ο εμπρόςκιοσ προφυλακτιρασ ι / και το ςπόιλερ μποροφν να αφαιρεκοφν ι να  τροποποιθκοφν για να δεχκοφν εξαρτιματα όπωσ πχ. ψυγεία, 

ιντερκοφλερ, αεραγωγοφσ. Ανοίγματα για τθν καλφτερθ αναπνοι και ψφξθ του κινθτιρα είναι ελεφκερα. Συχόν προεκτάςεισ του αρχικοφ 
αμαξϊματοσ προσ τα εμπρόσ (περιλαμβανομζνων τυχόν εξαρτθμάτων και αεραγωγϊν) δεν μποροφν να υπερβαίνουν ςε μικοσ τα 20 cm (όπωσ 
φαίνονται ςε κάτοψθ ςε ςχζςθ με το αρχικό αμάξωμα). Σο ίδιο ιςχφει και για προεκτάςεισ προσ τα πίςω. 

 
11.    Επιτρζπονται ανοίγματα ςτο καπό και τθ μάςκα για τον αεριςμό ι τθν ψφξθ ι τθν καλφτερθ τοποκζτθςθ των μθχανικϊν μερϊν. 
 
12.    Επιτρζπεται θ χριςθ μεταλλικϊν βραχιόνων που καταλιγουν ςε μικροφσ τροχίςκουσ για να ελζγχεται θ πρόςφυςθ (Wheelie Bars). Σο κυρίωσ 

πλαίςιο του ςυςτιματοσ των βραχιόνων κα είναι ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο ι τριγωνικό και κα ςτθρίηεται ςε τζςςερα ι τρία ςθμεία 
αντίςτοιχα ςτο πίςω μζροσ του αυτοκινιτου και κα φζρει διαγϊνιεσ ενιςχφςεισ.  

         Οι κατά μικοσ κφριοι ςωλινεσ κα ζχουν ωσ ελάχιςτθ διάμετρο τα 25 mm. Οι τροχίςκοι δεν κα πρζπει να είναι μεταλλικοί. Σο όλο ςφςτθμα πρζπει να 
είναι ρυκμιςμζνο ζτςι ϊςτε να μθν ακουμποφν οι τροχίςκοι ςτο ζδαφοσ όταν το αυτοκίνθτο δεν κινείται. Σο ςφςτθμα πρζπει να είναι πολφ καλά 
ςτερεωμζνο ςτο αυτοκίνθτο (κατά προτίμθςθ ςτο roll cage ςτα εμπροςκιοκίνθτα και ςτον πίςω άξονα ςτα πιςωκίνθτα) και επιτρζπεται κάκε 
ενίςχυςθ ςτα ςθμεία ςτιριξθσ.  

         Σο μικοσ δεν κα ξεπερνά το 65% του ολικοφ μικουσ του αυτοκινιτου. Ο αρικμόσ των τροχίςκων είναι ελεφκεροσ (δθλαδι επιτρζπονται τα wheelie 
bar με ζνα ι δφο ροδάκια). 

 
13. Επιτρζπεται ςτα εμπροςκιοκίνθτα ι τετρακίνθτα θ τοποκζτθςθ μερικοφ ςωλθνωτοφ υποπλαίςιου από τον κακρζπτθ του οχιματοσ προσ τουσ 

κόλουσ και εμπρόσ. Σο υποπλαίςιο αυτό πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο όπωσ και τα τοξφλια ι  οι κλωβοί αςφαλείασ, ςφμφωνα µε το άρκρο 
253.8 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ και πρζπει να ενϊνεται με τον κυρίωσ κλωβό αςφαλείασ, με τουσ μπροςτινοφσ κόλουσ και με τα ράμφθ του 
οχιματοσ.  

         Σο υποπλαίςιο αυτό κα εξυπθρετεί ςτθν αντοχι και ακαμψία του ςυνόλου, αλλά και κα ελευκερϊνει το χϊρο για καλφτερθ τοποκζτθςθ των 
μθχανικϊν μερϊν του οχιματοσ. Απαγορεφεται θ κατάργθςθ των κόλων τθσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ, θ οποία πρζπει να ςτθρίηεται και να δουλεφει 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.5 Ανάρτθςθ.  

          Επιτρζπεται επίςθσ ςε όλα τα οχιματα των κατθγοριϊν Α θ μερικι ι ολικι αφαίρεςθ του «νεροχφτθ» πίςω από τον κινθτιρα, αν υπάρχει,  για να 
εξυπθρετθκοφν οι μθχανολογικζσ εργαςίεσ που εξυπθρετοφν τθν καλφτερθ αναπνοι του κινθτιρα προσ όφελοσ τθσ ιπποδφναμθσ. Ακολουκεί 
παράδειγμα: 



 
 
14.    Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ ι αντικατάςταςθ του μπροςτινοφ εγκάρςιου ςτοιχείου του      αμαξϊματοσ (μετϊπθ) για καλφτερθ προςαρμογι των 

μθχανικϊν μερϊν.  
         Εναλλακτικά επιτρζπεται θ πλιρθσ κατάργθςθ του εν λόγω ςτοιχείου, μόνο αν το όχθμα φζρει ςωλθνωτό υποπλαίςιο και θ ςυνολικι μθχανικι 

αντοχι τθσ διάταξθσ, που προκφπτει τελικά, είναι τουλάχιςτον ίςθ ι ιςχυρότερθ τθσ αρχικισ. Το αρμόδιο όργανο που κρίνει και εγκρίνει τθ 
μθχανικι αντοχι τθσ διάταξθσ είναι ο Τεχνικόσ Ζφοροσ κατά τθ διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ Ταυτότθτασ Οχιματοσ ι κατά τθ διάρκεια του τεχνικοφ 
ελζγχου. 

 
 15. Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ οπίςκιου ςυςτιματοσ 4-link ι ladder-bar για οχιματα με κίνθςθ ςτουσ πίςω τροχοφσ ι για οχιματα με κίνθςθ και ςτουσ 

τζςςερισ τροχοφσ, αφαιρϊντασ τμιμα του πατϊματοσ.  
         H ςτιριξθ του 4-link ι ladder-bar πρζπει να είναι ςτο βαςικό πλαίςιο / πάτωμα του καταςκευαςτι και ςτο οπίςκιο μζροσ του roll-cage του οχιματοσ.  
         Σο ίδιο το roll-cage μπορεί να αντικαταςτιςει το υποπλαίςιο ςτιριξθσ του 4-link ι ladder-bar. Η χριςθ προςτατευτικοφ loop ςτον κεντρικό άξονα 

από το ςαημαν ςτο πίςω διαφορικό (πιςωκίνθτα και τετρακίνθτα) είναι υποχρεωτικι. 
          Η όλθ καταςκευι πρζπει να είναι φτιαγμζνθ με γνϊμονα τισ 2 ακόλουκεσ φωτογραφίεσ.: 
 

Σφςτθμα 4-link 

 
 
 



Σφςτθμα ladder-bar 

 
16.    Ο κακρζπτθσ (firewall) του οχιματοσ πρζπει να βρίςκεται ςτθν αρχικι κζςθ του καταςκευαςτι. Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεταλλικισ πλάκασ 

ενίςχυςθσ / ςτιριξθσ μεταξφ κινθτιρα και ςαημαν, θ οποία μπορεί να ενςωματωκεί ςτον κακρζπτθ (κολλθκεί ι βιδωκεί με αυτόν) κακϊσ επίςθσ 
και να ςτθριχτεί με το πλαίςιο ι πάτωμα ι γζφυρα του οχιματοσ ι με όλα αυτά μαηί. Απαγορεφονται ανοιχτζσ επιφάνειεσ ι τρφπεσ ςτον κακρζπτθ 
που κα άφθναν υγρά ςε περίπτωςθ ηθμιάσ να περάςουν ςτο εςωτερικό του οχιματοσ. Ο κακρζπτθσ πρζπει να είναι από άφλεκτο και αδιαπζραςτο 
από υγρά μεταλλικό υλικό μεταξφ του καλάμου επιβατϊν και του χϊρου κινθτιρα, ζτςι ϊςτε ο πρϊτοσ να απομονϊνεται πλιρωσ από το δεφτερο. 

 
17    .Όπωσ προαναφζρκθκε, ςτα εμπροςκιοκίνθτα ι πιςωκίνθτα ι τετρακίνθτα οχιματα τθσ κατθγορίασ Α επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μπροςτινοφ 

υποπλαίςιου / μετϊπθσ, αλλά θ κατάργθςθ των εργοςταςιακϊν κόλων, των εργοςταςιακϊν ςθμείων ςτιριξθσ τθσ ανάρτθςθσ, ι των ραμφϊν του 
πλαιςίου αυτόματα κατατάςςει το όχθμα ςτισ κατθγορίεσ PRO4 και OPEN, (εκτόσ αν το όχθμα δεν ζχει κόλουσ και ράμφθ από τον καταςκευαςτι). 

 
3.3 Κινθτιρασ και ςφςτθμα μετάδοςθσ 
 
O κινθτιρασ πρζπει να είναι του ίδιου καταςκευαςτι με αυτόν του αμαξϊματοσ, να βρίςκεται ςτθν αρχικι κζςθ του καταςκευαςτι του αντίςτοιχου 
αυτοκινιτου παραγωγισ και να διατθρεί τθ διάταξθ τοποκζτθςισ του (ςτον διαμικθ ι εγκάρςιο άξονα).  
 
Ο αρικμόσ κυλίνδρων περιορίηεται ςτουσ 4 για τισ ΑΑ1 και ΑΣ1. 
τθν ΑΣ2 περιορίηεται ζωσ 6 ςτα πιςωκίνθτα και τετρακίνθτα ενϊ ςτα εμπροςκιοκίνθτα είναι ελεφκεροσ. 
τθν ΑΑ2 είναι ελεφκεροσ. 
 
Όλεσ οι τροποποιιςεισ που αυξάνουν τθν απόδοςθ ι τθν αντοχι του κινθτιρα είναι ελεφκερεσ αρκεί να μθν απαγορεφονται από τον παρόντα κανονιςμό. 
Οι βάςεισ είναι ελεφκερεσ ωσ προσ το υλικό και τον αρικμό τουσ και μποροφν να ςυγκολλθκοφν ςτθ μθχανι και το πλαίςιο. Η κζςθ τουσ είναι ελεφκερθ, 
όμωσ δεν επιτρζπονται μετατροπζσ ςτο πλαίςιο προκειμζνου να τοποκετθκεί ο κινθτιρασ (εκτόσ όςων αναφζρονται παραπάνω για τθ μετϊπθ). 
Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ είναι ελεφκερο, με τθν προχπόκεςθ πωσ διατθρείται θ αρχικι διάταξθ κίνθςθσ (εμπροςκιοκίνθτο, οπιςκοκίνθτο, τετρακίνθτο). 
 
3.4 Φρζνα - τροχοί  
 
1. Σα φρζνα είναι ελεφκερα αρκεί να είναι διπλοφ κυκλϊματοσ και να προορίηονται για χριςθ αυτοκινιτου. 
2. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ελαςτικϊν "ανάγκθσ" (λεπτζσ ρεηζρβεσ). 
 
3.5 Ανάρτθςθ 
 
1. Όλοι οι τροχοί πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν ανάρτθςθ που να μπορεί να βυκίηει και να αποςβζνει τισ ταλαντϊςεισ από τισ ανωμαλίεσ του 
οδοςτρϊματοσ. Σα ελατιρια (ράβδοι ςτρζψθσ, ελικοειδι ελατιρια, ςοφςτεσ κλπ) και τα αμορτιςζρ είναι ελεφκερα αλλά πρζπει να λειτουργοφν κανονικά 
ςε κάκε τροχό ι άξονα. 
2. Εμπρόσ ανάρτηςη: Σα ςθμεία ςτιριξθσ τθσ ανάρτθςθσ ςτο ςαςί να παραμείνουν τα ίδια. Μποροφν να τροποποιθκοφν για ενίςχυςθ (όχι 
ελάφρωμα), χωρίσ όμωσ να αλλάξει θ αρχικι τουσ κζςθ. Οι αρκρϊςεισ τθσ ανάρτθςθσ μποροφν να είναι τφπου Uniball και επιτρζπεται κάκε ενιςχυμζνθ 
καταςκευι, όμωσ θ γεωμετρικι κζςθ του άξονα περιςτροφισ / αιϊρθςθσ τθσ άρκρωςθσ δεν επιτρζπεται να αλλάξει. 
3.      Πίςω ανάρτηςη: τα αυτοκίνθτα με πίςω κίνθςθ ι ςτα τετρακίνθτα θ ςτιριξθ του πίςω άξονα είναι ελεφκερθ. τα εμπροςκιοκίνθτα αυτοκίνθτα 
επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ τοφ πίςω άξονα με άλλο, πρζπει όμωσ να ςτθρίηεται ςτα ίδια ςθμεία ςτιριξθσ του πλαιςίου. 
Επιτρζπεται θ χριςθ 4-link ι ladder-bar όπωσ ακριβϊσ περιγράφεται ςτθν Ενότθτα  3.2 Αμάξωμα, παράγραφοσ 16. 
 
3.6 Σφςτθμα διεφκυνςθσ 
Επιτρζπεται θ αποςφνδεςθ ι αφαίρεςθ τυχόν υποβοικθςθσ. Επιτρζπεται επίςθσ θ ενίςχυςθ  των  ςθμείων ςτιριξθσ του τιμονιοφ και του ςυςτιματοσ 
διεφκυνςθσ. Κατά τα λοιπά, δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε τροποποίθςθ του ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ. 
 
3.7 Θλεκτρικό ςφςτθμα 
 
1. Σο ςφςτθμα αυτό είναι ελεφκερο (με τουσ παραπάνω περιοριςμοφσ τοποκζτθςθσ τθσ μπαταρίασ) κακϊσ επίςθσ και τα όργανα ελζγχου του 
κινθτιρα. 
 
2. Απαγορεφεται θ εκκίνθςθ του κινθτιρα με εξωτερικι μπαταρία. 
 
 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΘΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Β 
 
4.1 Γενικά 
 
Σα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ Β είναι βελτιωμζνα αυτοκίνθτα παραγωγισ, δθλ. ζχουν αμάξωμα και πλαίςιο παραγωγισ (δθλ. με ζγκριςθ τφπου για 
κυκλοφορία ςε δθμόςιουσ δρόμουσ), με τισ επιτρεπόμενεσ αλλαγζσ και προςκικεσ που περιγράφονται ςτον παρόντα τεχνικό κανονιςμό. 
Οποιαδιποτε αλλαγι ι προςκικθ δεν περιγράφεται ςτον παρόντα κανονιςμό απαγορεφεται. 
Επιτρζπεται οποιαδιποτε ενίςχυςθ με προςκικθ υλικοφ (περιλαμβάνεται και το "ράψιμο") ςε οποιοδιποτε τμιμα του αυτοκινιτου. Επίςθσ επιτρζπεται 
θ αντικατάςταςθ οποιαδιποτε βίδασ ι παξιμαδιοφ ι μπουλονιοφ κτλ. με ανκεκτικότερα ι με διάταξθ αςφαλείασ (αυταςφαλιηόμενα παξιμάδια κοκ.). 
Απαγορεφεται οποιαδιποτε αφαίρεςθ υλικοφ, εκτόσ και αν επιτρζπεται από τον παρόντα κανονιςμό. 
Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ ι τροποποίθςθ ςτο αμάξωμα και ςτο πλαίςιο, εκτόσ και αν επιτρζπεται από τον παρόντα κανονιςμό.  



 
4.2 Αμάξωμα 
 
1. Επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ του εμπρόςκιου και οπιςκίου καπό, των εμπρόςκιων φτερϊν που μποροφν να είναι φουςκωμζνα και των κυρϊν (με 
τον πλιρθ εξοπλιςμό μθχανιςμϊν τθσ κάκε κφρασ), με άλλα μ ετο ίδιο ςχιμα με τα αρχικά. τθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να με αςφάλειεσ, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 253.5 του Παραρτιματοσ J του ΔΑΚ. 
 
2. Ο εμπρόςκιοσ και ο οπίςκιοσ προφυλακτιρασ (είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν και να είναι καλά ςτερεωμζνοι ςτο αμάξωμα). Σο ςπόιλερ και ο 
εμπρόςκιοσ προφυλαχτιρασ μποροφν να τροποποιθκοφν για να δεχκοφν εξαρτιματα όπωσ πχ. ψυγεία, ιντερκοφλερ, αεραγωγοφσ. Επιτρζπεται θ 
αφαίρεςθ τθσ εργοςταςιακισ αεροτομισ. Ανοίγματα για τθν καλφτερθ αναπνοι και ψφξθ του κινθτιρα είναι ελεφκερα. Σα υδρόψυκτα / πάγου 
intercooler επιτρζπονται. 
 
3. Ανοίγματα ςτο καπό και τθ μάςκα για τον αεριςμό ι τθν ψφξθ είναι ελεφκερα. 
 
4.     Επιτρζπεται θ χριςθ εξωτερικϊν αεροδυναμικϊν βοθκθμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων του εμπρόςκιου και οπίςκιου προφυλακτιρα, αρκεί να ζχουν 
ζγκριςθ τφπου και να επιτρζπεται θ πϊλθςθ τουσ ςτο ελεφκερο εμπόριο, τα οποία δεν πρζπει να είναι αιχμθρά και πρζπει να ζχουν κλίςθ προσ το 
εςωτερικό του αυτοκινιτου. ςτερεωκοφν 
 
5.     Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ κακιςμάτων που πρζπει να είναι ςτερεωμζνα κανονικά ζτοιμα για χριςθ, μοκετϊν και γενικά θ τροποποίθςθ του 
εςωτερικοφ του αυτοκινιτου (εκτόσ όςων αναφζρονται παραπάνω για τα ςυςτιματα αςφαλείασ). Επιτρζπεται όμωσ για εμπρόσ κακίςματα θ χριςθ 
ελαφρότερων τφπου μπάκετ.             
 
 
 
6.      Απαγορεφεται θ αντικατάςταςθ των τηαμιϊν με πλαςτικά . Οι μθχανιςμοί των κρυςτάλλων ςτισ κφρεσ πρζπει να λειτουργοφν κανονικά. 
 
 
 
4.3     Κινθτιρασ και ςφςτθμα μετάδοςθσ 
 
O κινθτιρασ επιτρζπεται να είναι του ίδιου καταςκευαςτι με αυτόν του αμαξϊματοσ, να βρίςκεται ςτθν αρχικι κζςθ του καταςκευαςτι του αντίςτοιχου 
αυτοκινιτου παραγωγισ και να διατθρεί τθ διάταξθ τοποκζτθςισ του (διαμικθσ ι εγκάρςιοσ) 
Όλεσ οι υπόλοιπεσ τροποποιιςεισ που αυξάνουν τθν απόδοςθ ι τθν αντοχι του κινθτιρα είναι ελεφκερεσ αρκεί να μθν απαγορεφονται από τον παρόντα 
κανονιςμό. 
Οι βάςεισ είναι ελεφκερεσ ωσ προσ το υλικό τουσ και μποροφν να ςυγκολλθκοφν ςτθ μθχανι και το πλαίςιο. 
Η εξάτμιςθ κα φζρει υποχρεωτικά ζνα τουλάχιςτον τελικό καηανάκι που κα είναι λειτουργικό. 
Η απόλθξθ τθσ εξάτμιςθσ πρζπει να είναι υποχρεωτικά ςτο πίςω μζροσ του αυτοκινιτου και να βγαίνει κάτω από τον πίςω προφυλαχτιρα ι μζςα από 
αυτόν. 
Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ είναι ελεφκερο, με τθν προχπόκεςθ πωσ διατθρείται θ αρχικι διάταξθ κίνθςθσ (εμπροςκιοκίνθτο, πιςωκίνθτο, τετρακίνθτο) και 
ςτθν αρχικι του κζςθ.  
Απαγορεφεται θ χριςθ κιβωτίων ςυνεχόμενθσ ροπισ κακϊσ και τα air shift, (για τθν αλλαγι ταχυτιτων). 
Επιτρζπεται θ χριςθ μπλοκζ διαφορικοφ. 
Απαγορεφεται το κολλθμζνο – άξονασ διαφορικό. Σο αυτοκίνθτο κα πρζπει με ςτριμμζνο το τιμόνι ςτο τζρμα (δεξιά ι αριςτερά), να μπορεί να κινθκεί με 
τθν δφναμι του εμπρόσ και πίςω. 
 
 
4.4 Φρζνα - τροχοί  
 
1. Σα φρζνα είναι ελεφκερα αρκεί να είναι διπλοφ κυκλϊματοσ και να προορίηονται για χριςθ αυτοκινιτου. 
2.     Τα ελαςτικά είναι ελεφκερα, (μποροφν να είναι DRAG) , όπωσ παρακάτω:  
Πλα τα εμπροςκιοκίνθτα, τετρακφλινδρα πιςωκίνθτα και τετρακίνθτα, με διάςταςθ ζωσ 235 (9 in), και διάμετρο ζωσ 25 in. Τα υπόλοιπα αυτοκίνθτα 
τθσ Β κατθγορίασ είναι ελεφκερα ςτισ διαςτάςεισ.   
3.     Οι κινθτιριοι τροχοί μποροφν να προεξζχουν   του αμαξϊματοσ μζχρι 50% του πλάτουσ τουσ, εφ όςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ αςφαλείασ. 
Ειδικότερα, όλο το τμιμα του φτεροφ που βρίςκεται ακριβϊσ πάνω από τον τροχό πρζπει ανά πάςα ςτιγμι να απζχει τουλάχιςτον 2 cm από αυτόν. 
4. Απαγορεφεται θ χριςθ ελαςτικϊν "ανάγκθσ" (λεπτζσ ρεηζρβεσ). 
 
4.5 Ανάρτθςθ 
 
Επιτρζπεται θ χριςθ διαφορετικϊν ααμορτιςερ , ελατθρίων και αντιςτρεπτικϊν δοκϊν 
 
Οι αρκρϊςεισ τθσ ανάρτθςθσ μποροφν να είναι τφπου Uniball ι μεταλλικϊν ι τεφλόν silent blocks και επιτρζπεται κάκε ενιςχυμζνθ καταςκευι, όμωσ θ 
γεωμετρικι κζςθ του άξονα περιςτροφισ / αιϊρθςθσ τθσ άρκρωςθσ δεν επιτρζπεται να αλλάξει. 
 
4.6   Σφςτθμα διεφκυνςθσ 
 
Επιτρζπεται θ αποςφνδεςθ ι αφαίρεςθ τυχόν υποβοικθςθσ. Επιτρζπεται επίςθσ θ ενίςχυςθ  των  ςθμείων ςτιριξθσ του τιμονιοφ και του ςυςτιματοσ 
διεφκυνςθσ. Κατά τα λοιπά, δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε τροποποίθςθ του ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ. 
 
4.7 Θλεκτρικό ςφςτθμα 
 
Σο ςφςτθμα αυτό είναι ελεφκερο. Επίςθσ είναι ελεφκερα τα όργανα ελζγχου του κινθτιρα. 
Η μπαταρία μπορεί να μεταφερκεί ςτον χϊρο των αποςκευϊν αρκεί να είναι καλά ςτερεωμζνθ ςε ςτακερι βάςθ 
Σο δυναμό πρζπει να είναι λειτουργικό και δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ του ιμάντα του.. 
 
 

5.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ  PRO 4  
 
5.1 Γενικά 
 
τθν κατθγορία PRO 4  ςυμμετζχουν όςα αυτοκίνθτα ζχουν ςωλθνωτό πλαίςιο ι τροποποιθμζνο αμάξωμα με 4-link και μπροςτινό ςωλθνωτό υποπλαίςιο 
χωρίσ κόλουσ και τροποποιθμζνο πάτωμα. Σο μεταξόνιο κα είναι ζωσ 115 ίντςεσ (2.921 μζτρα) για οχιματα τφπου door slammers (αυτοκίνθτα με πόρτεσ 
με εμφάνιςθ αυτοκινιτου δρόμου) ι ζωσ 125 ίντςεσ (3.175 μζτρα) για οχιματα που ζχουν εργοςταςιακό μεταξόνιο από τον καταςκευαςτι ζωσ 125 



ίντςεσ (πχ. θμιφορτθγά pickup τφπου Chevy S10, Dodge Ram, Ford F150, Nissan King Cab, Toyota Pickup κτλ.) κακϊσ επίςθσ και ςωλθνωτά τφπου funny 
car ζωσ 125 ίντςεσ. τα εργοςταςιακά πλαίςια επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ μερϊν αμαξϊματοσ με  ςωλθνωτά υποπλαίςια .  
Όλα αυτά τα οχιματα μποροφν να λάβουν μζροσ εφόςον ελεγχκοφν, και πάρουν ζγκριςθ καταλλθλότθτασ, από τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΘ.Ε.Α., μζςω 
τθσ υποχρεωτικισ ζκδοςθσ δελτίου τεχνικισ ταυτότθτασ (ΔΣΣ), μετά από λεπτομερι τεχνικό ζλεγχο. Σζτοιοι ζλεγχοι γίνονται μετά από αίτθςθ  του 
ενδιαφερομζνου προσ τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΘΕΑ, τουλάχιςτον 60 θμζρεσ πριν από τθν ςυμμετοχι του οχιματοσ για πρϊτθ φορά ςε αγϊνα. Η 
ζγκριςθ ιςχφει για ζνα αγωνιςτικό ζτοσ. Η Σεχνικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα επανελζγχου όποτε κρίνει ςκόπιμο. 
 
5.2 Συςτιματα αςφάλειασ 
 
Σα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με τα εξισ: 
 
1. Εςωτερικό και εξωτερικό γενικό διακόπτθ παροχισ ρεφματοσ ςε λειτουργία, όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα J Άρκρο 253.13. 
 
2. Εγκατεςτθμζνθ αναγνωριςμζνθ αυτόματθ πυρόςβεςθ με εξωτερικι και εςωτερικι ενεργοποίθςθ, όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα J Άρκρο 
253.7.2. 
 
3. Κλωβό αςφαλείασ αν πρόκειται για ιδιοκαταςκευι ι αμιγϊσ αγωνιςτικό αυτοκίνθτο ι ειδικό αυτοκίνθτο dragster, όπωσ αναφζρεται ςτο 
Παράρτθμα J Άρκρο 253.8. 
 
 

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ ΟΕΝ 
 
6.1 Γενικά 
 
τθν κατθγορία Open ςυμμετζχουν όςα αυτοκίνθτα δεν ςυμμετζχουν ςε άλλθ ομάδα. Ειδικότερα ςυμμετζχουν αμιγϊσ αγωνιςτικά αυτοκίνθτα τφπου 
Formula, ειδικά αυτοκίνθτα dragster, ςωλθνωτά κακϊσ και ιδιοκαταςκευζσ.  
Όλα αυτά τα οχιματα μποροφν να λάβουν μζροσ εφόςον ελεγχκοφν, και πάρουν ζγκριςθ καταλλθλότθτασ, από τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΘ.Ε.Α., μζςω 
τθσ υποχρεωτικισ ζκδοςθσ δελτίου τεχνικισ ταυτότθτασ (ΔΣΣ), μετά από λεπτομερι τεχνικό ζλεγχο. Σζτοιοι ζλεγχοι γίνονται μετά από αίτθςθ  του 
ενδιαφερομζνου προσ τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΘΕΑ, τουλάχιςτον 60 θμζρεσ πριν από τθν ςυμμετοχι του οχιματοσ για πρϊτθ φορά ςε αγϊνα. Η 
ζγκριςθ ιςχφει για ζνα αγωνιςτικό ζτοσ. Η Σεχνικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα επανελζγχου όποτε κρίνει ςκόπιμο. 
 
6.2 Συςτιματα αςφάλειασ 
 
Σα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με τα εξισ: 
 
1.    Εςωτερικό και εξωτερικό γενικό διακόπτθ παροχισ ρεφματοσ ςε λειτουργία, όπωσ   αναφζρεται ςτο Παράρτθμα J Άρκρο 253.13. 
   
2.Εγκατεςτθμζνθ αναγνωριςμζνθ αυτόματθ πυρόςβεςθ με εξωτερικι και εςωτερικι ενεργοποίθςθ, όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα J Άρκρο 253.7.2. 
πλθν οχθμάτων τφπου Top Fuel, Top Methanol, Top Dragster 
 
4. Κλωβό αςφαλείασ αν πρόκειται για ιδιοκαταςκευι ι αμιγϊσ αγωνιςτικό αυτοκίνθτο ι ειδικό αυτοκίνθτο dragster, όπωσ αναφζρεται ςτο 

Παράρτθμα J Άρκρο 253.8. 
 
 

7.ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ TRUE STREET. 
 
 Στθν  Κατθγορία αυτι, γίνονται δεκτά όλα τα αυτοκίνθτα (ατμοςφαιρικά, Turbo, nitro), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κατθγορίασ Β. 
Με τθν επίτευξθ χρόνου 12.50 δευτερολζπτων και μικρότερο, το αυτοκίνθτο  χάνει τθν κατάταξι του και πθγαίνει τελευταίο ςτο ςκζλοσ που πζτυχε τον 
χρόνο. 
 

 


