
 

ΟΜΕ 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΩΝ 2011 

Α. ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

 Θ ΟΜΕ  προκθρφςςει για το 2011 τουσ εξισ τίτλουσ 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ MINI PRO 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ PRO Z 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ STREET 1 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ STREET 2 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ PRO STREET 1 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ PRO STREET 2 

·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ SUPER STREET  

   ·          Πρωτάκλθμα αγϊνων Dragster κατθγορίασ  SUPER PRO 

Για το Πρωτάκλθμα Aγϊνων Dragster κα γίνουν  (7 ), αγϊνεσ που αναφζρονται ςτο αγωνιςτικό 
θμερολόγιο του 2010. 

  ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΕ: 
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  κατθγορίεσ δεν ςυγκεντρϊςουν τον ελάχιςτο αρικμό τεςςάρων (4) 
αγωνιηομζνων τότε ο αγϊνασ αυτόσ δεν κα προςμετριςει γι’ αυτζσ.  

Θ 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. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ―     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 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ 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. 

ΕΠΙΘΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 

 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). 

Τποχρεωτικι ενθμζρωςθ των αγωνιηομζνων (briefing) 

Ο Αλυτάρχθσ υποχρεοφται να καλζςει τουσ αγωνιηόμενουσ ςε ςυνάντθςθ πριν τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. 
Θ 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.      ΟΡΙΜΟ 

 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 παρόντοσ Αγωνιςτικοφ Κανονιςμοφ Μοτοςικλζτασ 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 

 θμείωςθ : 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.     ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

 Πρόεδροσ … 

Μζλθ … …               

 3.      ΣΕΛΕΧΘ ΣΟΤ 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 Προϊςτάμενθ 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 

 

ΑΡΘΡΟ 2                                

 ΓΕΝΙΚΑ 

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

ΑΡΘΡΟ 3           ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΘΕΘ - ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΘ 

3.1           ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

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           Πίςτα 

Θζςθ: (Σοποκεςία) 

Σθλζφωνο: (Αριθμός τηλεφώνου)   

Φαξ:(Αριθμός fax)   

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:(Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)   



Μικοσ τθσ διαδρομισ: (... μζτρα)   

Πλάτοσ τθσ διαδρομισ: (... μζτρα)   

 3.3           ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΘ 

 ΣΟ ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΙΝΘΘ 

 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. Θ 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 ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΘ 

 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. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα υπολογίηεται όταν το όχθμα χτυπιςει μια 
πρόςκετθ δζςμθ φωτοκφτταρου.  

 ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩ 

 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. 

ΑΡΘΡΟ 4           ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΕ ΠΟΤ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΜΟΣΟ DRAGSTER 
 
MINI PRO  
  
PRO Z  
 
STREET 1   
 
STREET 2   
 
PRO STREET 1   
  
PRO STREET 2   
  
SUPER STREET 
 
SUPER PRO   

 



 
    APΘPO 5           ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

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 SUPER 
PRO). Κάκε οδθγόσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ίδια κατθγορία μόνο μία φορά. 

 ΑΡΘΡΟ 6           ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΕΓΓΡΑΦΕ 

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 SUPER PRO, κα πρζπει πρϊτα να ςυμμετάςχει 
ςε τρεισ αγϊνεσ ςτισ κατθγορίεσ STREET, SUPER STREET ι PRO STREET. 

 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 αυτοκίνθτο 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 ΟΜΕ, 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 ΔΑΚM και 
ΕΑΚΜ δωςιδικίεσ ιςχφουν αποκλειςτικά για κάκε κζμα που αφορά ςτον 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. 

ΑΡΘΡΟ 7           ΠΑΡΑΒΟΛΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΑΦΑΛΙΘ 

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. 

 ΑΡΘΡΟ 8           ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ  

1.   Oι αγωνοδίκεσ, 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. 

ΑΡΘΡΟ 9           ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ  

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. 

 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. 

 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. 

 ΑΡΘΡΟ 10         ΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΘΘ, ΠΙΝΑΚΙΔΕ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

1.   Θ ςειρά εκκίνθςθσ των οχθμάτων 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 ςτο εμπρόσ μζροσ 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. Tο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ του οχιματοσ (verification) πρζπει να είναι 
τοποκετθμζνο ςε εμφανζσ ςθμείο. 

 ΑΡΘΡΟ 11         ΔΙΑΦΘΜΙΕΙ 

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.  

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. 

 ΑΡΘΡΟ 12         ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘ 

1.   Μετά τθ διοικθτικι - γραμματειακι τακτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων, τα οχιματα κα ελεγχκοφν 
από τουσ τεχνικοφσ εφόρουσ του αγϊνα και ςτθ ςυνζχεια κα οδθγθκοφν ςτον χϊρο επιςκευϊν. 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. 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 χρθςιμοποίθςι του. ε περίπτωςθ 
οχιματοσ με πινακίδεσ ΔΟΚΙΜΘ 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. 

5. 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.   

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

ΑΡΘΡΟ 13         ΕΛΑΧΙΣΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

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

  2.Όλοι οι οδθγοί πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να φοροφν ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα 
εγκεκριμζνθ φόρμα και κράνοσ. 

  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 
πτϊςθ τθσ ςθμαίασ εκκίνθςθσ, κακϊσ και το ξάπλωμα (ψαράκι) πάνω ςτθν μοτοςικλζτα. 

 

    ΑΡΘΡΟ 14         ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ  

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

  Ο αγϊνασ διεξάγεται ανά ηεφγθ.  

τθν 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). 

τα  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 SUPER STREET και 
PRO STREET 1 και 2.   

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. τθν 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. 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. 

 ΓΡΑΜΜΘ ΕΣΟΙΜΟΣΘΣΑ 

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, ςκοφπιςμα ελαςτικϊν, ρυκμίςεισ ψεχαςμοφ κινθτιρα, κλπ). 

 ΣΘΙΜΟ 

Μόλισ το όχθμα φτάςει ςτθν γραμμι ςτθςίματοσ, κα πρζπει να είναι ζτοιμο να τρζξει. Για να είναι 
ζγκυρο το πζραςμα, 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. 

 Θ 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. 

 ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΙΝΘΘ 

Θ 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.  

 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΘ 

Απαιτείται πλιρωσ θλεκτρονικό ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ, το οποίο κα μπορεί να υπολογίηει 
ξεχωριςτά το χρόνο διαδρομισ και τθ ταχφτθτα εξόδου για κάκε λωρίδα. Θ 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) Θ μόνθ χριςθ τθσ είναι να δείχνει ςτον αγωνιηόμενο, 
ότι οι μπροςτινοί τροχοί του οχιματοσ πλθςιάηουν τθ δζςμθ ςτθςίματοσ (Stage Beam). Θ 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). Θ 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. Θ 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. 

 Θ δζςμθ τερματιςμοφ τοποκετείται ςτθν γραμμι τερματιςμοφ και ενεργοποιεί το χρονόμετρο. Οι 
παγίδεσ ταχφτθτασ τοποκετοφνται είκοςι μζτρα και δϊδεκα εκατοςτά (20,12 μζτρα) πριν τθν γραμμι 
τερματιςμοφ και πάνω ςε αυτιν. Σο φψοσ των φωτοκφτταρων, ιδανικά, 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. 

 ΠΡΟΚΡΙΘ 

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. 

 ΧΑΡΕ 

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. 

 ΕΠΙΛΟΓΘ ΛΩΡΙΔΑ 



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. 

 ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ, ΠΑΤΘ, ΑΠΟΒΟΛΘ ΠΟΙΝΘ 

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 

ΑΡΘΡΟ 15         ΧΩΡΟ ΕΠΙΣΘΡΟΤΜΕΝΘ ΣΑΘΜΕΤΘ (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 ζγκριςθ 
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.  

ΑΡΘΡΟ 16         ΣΕΛΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

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. 

   ΑΡΘΡΟ 17         ΕΝΣΑΕΙ - ΕΦΕΕΙ 

  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 
οχιματοσ 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. 

 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 οχιματοσ 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 
ΕΑΚΜ 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 ΕΑΚΜ. 

 ΑΡΘΡΟ 18         ΚΑΣΑΣΑΞΕΙ 

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

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 αυτοκίνθτα που δεν κατατάχκθκαν ςτο 
προθμιτελικό ι θμιτελικό ςκζλοσ. 

 ΑΡΘΡΟ 19         ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

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

 ΑΡΘΡΟ 20         ΕΠΑΘΛΑ 

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 πρζπει να αναφζρονται ςτον ειδικό κανονιςμό 
του αγϊνα. 

  

ΑΡΘΡΟ 22        ΑΠΟΝΟΜΘ 

H απονομι των Επάκλων κα γίνει τθν : θμερομθνία, τόποσ, ϊρα. 

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

 



ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΕ DRAGSTER. 
 

MINI PRO  
Eίναι αυτζσ που χρθςιμοποιοφν ζνα κινθτιρα τετράχρονο (Κάρτερ), με ζνα κφλινδρο πάπιασ (οριηόντιο)  
βελτιωμζνο του ιδίου κινθτιρα ι ιδίου τφπου after market, ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ. Κινθτιρα δίχρονο 
πάπιασ με κεφαλι και κφλινδρο stock, βελτιωμζνο ι ιδίου τφπου after market. 
Ο ςυμπλζκτθσ είναι ελεφκεροσ. Απαγορεφεται θ χριςθ κυλινδροκεφαλισ από μεγαλφτερο κινθτιρα ι 
κινθτιρα racing,και γενικά οι δίχρονοι racing, κινθτιρεσ.  
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ turbo ι nitro ι ςυνδυαςμόσ. 
 ε αυτζσ το καφςιμο και το πλαίςιο είναι ελεφκερα.. 
Πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά ςτόπ ςτθν ςζλα. 
  
PRO Z  
Eίναι αυτζσ που ζχουν πλαίςιο και ατμοςφαιρικό κινθτιρα (Κάρτερ), Η 125-ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ. 
Απαγορεφεται θ αλλαγι κινθτιρα με άλλου τφπου και θ χριςθ turbo ι nitro. Τπάρχει δυνατότθτα να 
τρζξουν και άλλου τφπου δίχρονα παπιά, χωρίσ αγωνιςτικό κινθτιρα. Μόνο με τισ προδιαγραφζσ των Η 
125. 
 
STREET 1   
Eίναι αυτζσ που ζχουν ατμοςφαιρικό κινθτιρα ζωσ 750cc, τετρακφλινδρεσ ι δικφλινδρεσ ανεξαρτιτωσ 
κυβιςμοφ. To πλαίςιο και ο κινθτιρασ πρζπει να ανικουν ςε αναγνωριςμζνθ μοτοςικλζτα ιδίου 
καταςκευαςτι. 
Επιτρζπονται οι μετατροπζσ ςτθν εξάτμιςθ, ελατιρια ανάρτθςθσ, ηιγκλζρ, βελόνεσ, φίλτρο αζρα, μπεκ 
ζκχυςθσ και επεμβάςεισ ςτθν θλεκτρονικι μονάδα διαχείριςθσ  ( ΕCU), και θ βελτίωςθ του κινθτιρα. 
Σα ελαςτικά είναι ελεφκερα αρκεί να μθν είναι τετράγωνα (DRAGSTER) και να ζχουν οπωςδιποτε DOT. 
Απαγορεφονται τα wheele bars, οι ιμάντεσ  χαμθλϊματοσ , το αυτόματο ςαημαν, ο φυγοκεντρικόσ 
ςυμπλζκτθσ, τα air shifters και οποιουδιποτε είδουσ υποβοικθςθ που να επιτρζπει τθν διαδικαςία 
αλλαγισ ταχυτιτων με το χζρι. 
 Επιτρζπονται τα  θλεκτρονικά και μθχανικά βοθκιματα διαχείριςθσ τθσ μοτοςικλζτασ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι οι αλλαγζσ των ταχυτιτων κα γίνονται πάντοτε με το πόδι.. 
Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε επζμβαςθ, αλλαγι ι τροποποίθςθ ςτο εργοςταςιακό ψαλίδι, κακϊσ και θ 
οποιαδιποτε αντικατάςταςθ όλων των ςυνεργαηόμενων εξαρτθμάτων του ψαλιδιοφ, ρεγουλατόροι 
αλυςίδασ, ρουλεμάν ςτιριξθσ ψαλιδιοφ κ.α.) με προϊόντα after market. Επιτρζπεται θ αλλαγι του 
μοχλικοφ ςυςτιματοσ που είναι ςχετικι με το χαμιλωμα τθσ μοτοςικλζτασ. 
Επιτρζπεται θ αλλαγι τιμονόπλακασ, υπό τθν προχπόκεςθ να μθν αυξάνεται το εργοςταςιακό μεταξόνιο 
τθσ εκάςτοτε μοτοςικλζτασ. 
Θ ελάχιςτθ απόςταςθ του κατϊτερου ςθμείου τθσ μοτοςικλζτασ κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον 5 
εκατοςτά από το οδόςτρωμα, με τον αναβάτθ πάνω ςτθν μοτοςικλζτα. 
Εάν διαπιςτωκεί οποιαδιποτε ζλλειψθ εξαρτθμάτων ι μετατροπι κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ , τότε θ 
μοτοςικλζτα μεταφζρεται ςτθν επόμενθ κατθγορία. 
Προαιρετικά, μποροφν να αφαιρεκοφν κακρζπτεσ, φλασ, πινακίδα με τθν βάςθ τθσ. 
 
STREET 2   
Eίναι αυτζσ που ζχουν ατμοςφαιρικό κινθτιρα άνω των 750cc τετρακφλινδρεσ. To πλαίςιο και ο 
κινθτιρασ πρζπει να ανικουν ςε αναγνωριςμζνθ μοτοςικλζτα ιδίου καταςκευαςτι.  
Επιτρζπονται οι μετατροπζσ ςτθν εξάτμιςθ, ελατιρια ανάρτθςθσ, ηιγκλζρ, βελόνεσ, φίλτρο αζρα, μπεκ 
ζκχυςθσ και επεμβάςεισ ςτθν θλεκτρονικι μονάδα διαχείριςθσ  ( ΕCU), και θ βελτίωςθ του κινθτιρα. 
Σα ελαςτικά είναι ελεφκερα αρκεί να μθν είναι τετράγωνα (DRAGSTER) και να ζχουν οπωςδιποτε DOT. Οι 
ηάντεσ πρζπει να είναι μζχρι 6,25’. 
Απαγορεφονται τα wheele bars, οι ιμάντεσ  χαμθλϊματοσ , το αυτόματο ςαημαν, ο φυγοκεντρικόσ 
ςυμπλζκτθσ, τα air shifters και οποιουδιποτε είδουσ υποβοικθςθ που να επιτρζπει τθν διαδικαςία 
αλλαγισ ταχυτιτων με το χζρι. 



 Επιτρζπονται τα  θλεκτρονικά και μθχανικά βοθκιματα διαχείριςθσ τθσ μοτοςικλζτασ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι οι αλλαγζσ των ταχυτιτων κα γίνονται πάντοτε με το πόδι.. 
Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε επζμβαςθ, αλλαγι ι τροποποίθςθ ςτο εργοςταςιακό ψαλίδι, κακϊσ και θ 
οποιαδιποτε αντικατάςταςθ όλων των ςυνεργαηόμενων εξαρτθμάτων του ψαλιδιοφ, ρεγουλατόροι 
αλυςίδασ, ρουλεμάν ςτιριξθσ ψαλιδιοφ κ.α.) με προϊόντα after market. Επιτρζπεται θ αλλαγι του 
μοχλικοφ ςυςτιματοσ που είναι ςχετικι με το χαμιλωμα τθσ μοτοςικλζτασ. 
Επιτρζπεται θ αλλαγι τιμονόπλακασ, υπό τθν προχπόκεςθ να μθν αυξάνεται το εργοςταςιακό μεταξόνιο 
τθσ εκάςτοτε μοτοςικλζτασ. 
Θ ελάχιςτθ απόςταςθ του κατϊτερου ςθμείου τθσ μοτοςικλζτασ κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον 5 
εκατοςτά από το οδόςτρωμα, με τον αναβάτθ πάνω ςτθν μοτοςικλζτα.. 
 Εάν διαπιςτωκεί οποιαδιποτε ζλλειψθ εξαρτθμάτων ι μετατροπι κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ , τότε θ 
μοτοςικλζτα μεταφζρεται ςτθν επόμενθ κατθγορία. 
Προαιρετικά, μποροφν να αφαιρεκοφν κακρζπτεσ, φλασ, πινακίδα με τθν βάςθ τθσ. 
 
PRO STREET 1   
Eίναι ατμοςφαιρικζσ, μζχρι 750cc τετρακφλινδρεσ ι δικφλινδρεσ ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ, με 
μεταξόνιο μζχρι 1,95m, με χριςθ ελαςτικϊν ζωσ 7in. 
Επιτρζπονται  μετατροπζσ ςτθν εξάτμιςθ, ελατιρια ανάρτθςθσ, ηιγκλζρ, βελόνεσ, φίλτρο αζρα, μπεκ 
ζκχυςθσ, επεμβάςεισ ςτθν θλεκτρονικι μονάδα διαχείριςθσ  ( ΕCU), και θ βελτίωςθ του κινθτιρα. 
Επιτρζπονται επίςθσ  weel bars , ιμάντεσ  χαμθλϊματοσ , αυτόματο ςαημαν, φυγοκεντρικόσ ςυμπλζκτθσ. 
Οι μοτοςικλζτεσ αυτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να αγωνιςτοφν ςε άλλθ κατθγορία.  
 
PRO STREET 2   
Eίναι αυτζσ που ζχουν ατμοςφαιρικό ι υπερτροφοδοτοφμενο κινθτιρα πάνω από 750cc τετρακφλινδρεσ. 
Απαγορεφεται θ χριςθ νίτρου και θ φπαρξθ ςχετικισ εγκατάςταςθσ ςε υπερτροφοδοτουμενεσ 
μοτοςικλζτεσ (turbo , supercharger).Επιτρζπεται θ χριςθ νίτρου μόνο ςτισ ατμοςφαιρικζσ. Σο μικοσ από 
άξονα ςε άξονα  δεν πρζπει να ξεπερνά το 1,98m,  το δε πλάτοσ τθσ ηάντασ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ 7’. 
Οι μοτοςικλζτεσ αυτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να αγωνιςτοφν ςε άλλθ κατθγορία. 
 
SUPER STREET 
Είναι αυτζσ που ζχουν εργοςταςιακι μορφι, πλαίςιο και μθχανι ιδίου τφπου, αναγνωριςμζνου 
καταςκευαςτι. 
Θ βελτίωςθ τθσ μθχανισ είναι ελεφκερθ κακϊσ και θ χριςθ turbo ι nitro (όχι και τα δφο μαηί). 
Ο ςυμπλζκτθσ είναι ελεφκεροσ.. 
Θ εκκίνθςθ τθσ μθχανισ πρζπει να είναι αυτόνομθ. Θ εξωτερικι βοικεια απαγορεφεται. 
Επιτρζπεται θ αφαίρεςθ φαναριϊν, φλάσ οργάνων και κακρεπτϊν. 
Ο πίςω τροχόσ κα ζχει μζγιςτθ διάςταςθ μζχρι 6,75 in, και το ελαςτικό κα είναι ςτρόγγυλο. Ο εμπρόσ 
μπορεί να ζχει το ελάχιςτο, τθν εργοςταςιακι διάςταςθ.  
Ελάχιςτθ διάμετροσ τροχϊν εμπρόσ και πίςω 16 in.  
Οι αναρτιςεισ κα είναι λειτουργικζσ και κα ζχουν ελάχιςτθ διαδρομι, θ μπροςτινι 5 εκατοςτά (ακόμθ 
και με χριςθ ιμάντων) και θ πίςω 3 εκατοςτά. 
Σο μζγιςτο μεταξόνιο μπορεί να είναι μζχρι 66 in. 
Σα φρζνα κα πρζπει να είναι με δφο δίςκουσ εμπρόσ και ζναν πίςω. 
Σο προςτατευτικό τθσ αλυςςίδασ κα είναι μεταλλικό και κα ζχει πλάτοσ 1,5 φορά το πλάτοσ τθσ 
αλυςςίδασ και μικοσ το 60% του μικουσ τθσ αλυςςίδασ από το πίςω γρανάηι ςτο εμπρόσ.  
Θ ελάχιςτθ απόςταςθ του κατϊτερου ςθμείου τθσ μοτοςικλζτασ κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον 5 
εκατοςτά από το οδόςτρωμα, με τον αναβάτθ πάνω ςτθν μοτοςικλζτα.. 
 
SUPER PRO   
Eίναι μοτοςικλζτεσ τελείωσ ελεφκερεσ. 

 
 
 
 



Καταςκευαςτικοί κανόνεσ:  
 
Φρζνα.  
Oι µοτοςυκλζτεσ πρζπει να είναι εφοδιαςµζνεσ µε δφο ανεξάρτθτα φρζνα που να επενεργοφν ςε δφο τροχοφσ.  

Διςκόφρενα µε ελάχιςτθ διάµετρο 175 mm, φρζνα µε ταµποφρα ελάχιςτθσ διαµζτρου 150 mm.Oι µοτοςυκλζτεσ 
µε κινθτιρα μεγαλφτερο από 500 cc πρζπει να ζχουν εµπρόσ διςκόφρενο.  

Tουλάχιςτον 250Χ5 mm για μονό δίςκο ι 220Χ5 mm για διπλό δίςκο. Απαγορεφονται τα φρζνα ποδθλάτου, 
διχαλωτά με εφαρμογι ςτο ςτεφάνι τθσ ηάντασ κακϊσ και τα διςκόφρενα ποδθλάτου. 

 
Σροχοί.  
Oι µοτοςυκλζτεσ πρζπει να είναι εφοδιαςµζνεσ µε ζνα εµπρόςκιο τροχό για μοτοςικλζτα. H πίςω ηάντα δεν 

πρζπει να είναι ςτενότερθ από 50 mm από το πλάτοσ που κα ζχει θ επιφάνεια επαφισ του οπίςκιου ελαςτικοφ µε 
τον δρόµο. H ελάχιςτθ εµπρόςκια ηάντα πρζπει να είναι WM 1 x 16''.  

 
Λάςτιχα.  
Tα λάςτιχα πρζπει να είναι λεία (slick) ι να ζχουν ζνα ελάχιςτο βάκοσ χάραξθσ 2 mm. Oι µοτοςυκλζτεσ µε τελικι 

ταχφτθτα που υπερβαίνει τα 200 χλµ/ω πρζπει να ζχουν εµπρόςκια λάςτιχα τουλάχιςτον τφπου V ι τφπου road 
racing.  

 
κελετόσ (πλαίςιο).  
Oι ςωλινεσ του πλαιςίου που αποτελοφν τμιματα τθσ φζρουςασ καταςκευισ πρζπει να ζχουν διαςτάςεισ 

τουλάχιςτον 20 x 1,5 mm. Εάν χρθςιµοποιείται ζνασ ςκελετόσ μονοφ ςωλινα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 50 mm. 
O κινθτιρασ δεν πρζπει να αποτελεί ςτοιχείο τθσ φζρουςασ καταπονιςεισ καταςκευισ. O κινθτιρασ πρζπει να 
τοποκετείται ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται µια καλι κατανομι βαρϊν.  

 
Διάκενο από το ζδαφοσ.  
Tο ελάχιςτο διάκενο από το ζδαφοσ, µε τον αναβάτθ ςτθ κζςθ του, πίεςθ ελαςτικοφ 0.5 bar και το μπροςτινό 

πιροφνι τελείωσ ςυμπιεςμζνο, είναι 50 mm. Πρζπει επίςθσ να είναι εφικτι θ κλίςθ τθσ μθχανισ κατά 12° προσ κάκε 
πλευρά, από τθν κάκετθ κζςθ, χωρίσ κανζνα τµιµα τθσ, εκτόσ των τροχϊν, να ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ.  

 
Εμπρόςκια πιροφνια. 
Tο εµπρόσ πιροφνι πρζπει να είναι υδραυλικοφ τφπου. Ελάχιςτθ διαδρομι 50 mm. Κανζνα τµιµα τθσ 

μοτοςικλζτασ εκτόσ από τουσ τροχοφσ, µε το πιροφνι τερµατιςµζνο, δεν πρζπει να αγγίηει το ζδαφοσ. Oι άνω 
κφλινδροι του πιρουνιοφ πρζπει να ζχουν ελάχιςτθ διάµετρο 28 mm ςτισ µοτοςυκλζτεσ µε κινθτιρα 350 - 750 cc, 
και 32 mm ςτισ µοτοςυκλζτεσ µε κινθτιρεσ μεγαλφτερεσ από 750 cc.  

 
Χειριςτιρια – Λεβιζ. 
Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ δφο μανετϊν (φρζνου και ςυμπλζκτθ), ςτο ίδιο μζροσ του τιμονιοφ.  
 
Αεροδυναμικζσ εξωτερικζσ καταςκευζσ.  
Πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνεσ ϊςτε να επιτρζπουν ςτον αναβάτθ να ανεβαίνει και να κατεβαίνει 

εφκολα, χωρίσ να μετακινεί κανζνα εξάρτθμα και να τον αφινουν να ελζγχει ανεμπόδιςτα τθ μοτοςικλζτα.  
 
Κακίςματα.  
Tα κακίςµατα πρζπει να εξαςφαλίηουν ςτον αναβάτθ µια αςφαλι κζςθ οδιγθςθσ και να φζρουν υποχρεωτικά 

ςτοπ ςτο ςζλασ που απαγορεφει τθν μετατόπιςθ του οδθγοφ προσ τα πίςω.  
  
Προςτατευτικά καλφμματα.   
Όλεσ οι ανοιχτζσ ςχζςεισ µετάδοςθσ πρζπει να ζχουν καλφμματα που να προςτατεφουν από επικίνδυνεσ επαφζσ 

µε περιςτρεφόμενα μζρθ. Oι μθχανοκίνθτοι ςυµπιεςτζσ πρζπει να ζχουν κάλυμμα από χαλφβδινο ζλαςμα πάχουσ 
3 mm ι από αλουμίνιο, πάχουσ 5 mm, ι ζνα εγκεκριμζνο αντιεκρθκτικό κάλυμμα. Oι εξωτερικοί μθχανιςμοί του 
ςυμπλζκτθ πρζπει να ζχουν κάλυμμα πάχουσ 3 mm αν είναι από αλουμίνιο, ι 1 mm αν είναι χαλφβδινο.  

 
υμπιεςτζσ.  
Oι μθχανοκίνθτοι ςυµπιεςτζσ που είναι τοποκετθμζνοι πάνω ςε µοτοςυκλζτεσ που κινοφνται µε νιτροµεκάνιο 

πρζπει να ζχουν µια βαλβίδα ανακοφφιςθσ, ελαςτικι ςφνδεςθ µε τον αυλό ειςαγωγισ ι κάποια άλλθ 
προςτατευτικι διάταξθ κατά των εκριξεων.  

 



Δεξαμενζσ καυςίµου.  
H δεξαµενι καυςίµου πρζπει να είναι ςτερεωµζνθ πάνω ςτο πλαίςιο µε αςφαλι τρόπο.  
 
φςτθμα καυςίµου.  
Όλεσ οι µοτοςυκλζτεσ πρζπει να ζχουν βαλβίδεσ διακοπισ τροφοδοςίασ που να λειτουργοφν, εκτόσ των MINI PRO 

και PRO Z. Όλεσ οι ςωλθνϊςεισ καυςίµου πρζπει να είναι ςτακερά τοποκετθμζνεσ και αςφαλιςμζνεσ. Tα 
ςυςτιµατα ζγχυςθσ καυςίµου που ενεργοποιοφνται µε αντλία πρζπει να είναι εφοδιαςµζνα µε ςωλθνϊςεισ 
υψθλισ πίεςθσ, τφπου “aeroquip” ι ιςοδφναμεσ. Oι κινθτιρεσ που λειτουργοφν µε καφςιμα διαφορετικά από 
βενηίνθ ι οινόπνευμα και οι κινθτιρεσ που δεν ςταματοφν τθ λειτουργία τουσ όταν διακοπεί θ ανάφλεξθ, πρζπει να 
είναι  

εφοδιαςμζνοι µε βαλβίδα διακοπισ καυςίµου ταχείασ ενεργείασ. H βαλβίδα αυτι πρζπει να είναι ζτςι 
τοποκετθμζνθ ϊςτε να µπορεί ο αναβάτθσ να τθ χειριςτεί µε τα δφο του χζρια πάνω ςτο τιμόνι. Πρζπει ακόμθ να 
είναι ζτςι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να διακόπτει τθν τροφοδοςία καυςίµου όταν ο αναβάτθσ εγκαταλείπει τθ 
μοτοςικλζτα. H ςφνδεςθ µε τον αναβάτθ πρζπει να ενεργοποιείται πριν αγγίξει  

ο πίςω τροχόσ το ζδαφοσ.  
 
Καφςιμα.  
Διευκρινίηεται ότι τα καφςιμα τα οποία επιτρζπονται ςτισ µοτοςυκλζτεσ που λαμβάνουν μζροσ ςε αγϊνεσ 

Dragster είναι αυτά που διατίκενται από τα πρατιρια καυςίµων.  
H χριςθ Aλκοόλθσ (Mεκανόλθσ) και θ χριςθ Nιτροµεκανίου επιτρζπεται MONO ςτισ µοτοςυκλζτεσ Kατθγορίασ  

PRO.  
 
Kαρµπυρατζρ και ζγχυςθ καυςίµου.  
Όλεσ οι µοτοςυκλζτεσ πρζπει να ζχουν χειριςτιρια γκαηιοφ που κα λειτουργοφν χειροκίνθτα µε το ςτρίψιμο του 

Λεβιζ και µε ενςωματωμζνο μθχανιςμό κετικισ ενζργειασ µε ελατιριο που να επενεργεί απ ευκείασ ςτον 
μθχανιςμό του καρµπυρατζρ. Όταν αφεκεί το χειριςτιριο θ πεταλοφδα πρζπει να κλείνει αυτόµατα. Για κάκε 
μοτοςικλζτα που λειτουργεί µε Nιτροµεκάνιο είναι υποχρεωτικό να διατίκεται μθχανιςμόσ τφπου Push - Pull”, 
δθλαδι προσ τθ µια κατεφκυνςθ µε ντίηα και προσ τθν άλλθ µε ελατιριο.  

 
Διακόπτθσ αςφαλείασ.  
H µοτοςυκλζτεσ PRO STREET2 και SUPER PRO πρζπει να είναι εφοδιαςµζνεσ µε ζνα διακόπτθ που να αποµονϊνει 

όλα τα θλεκτρικά κυκλϊµατα προσ τον κινθτιρα (και το ςφςτθµα οξυγόνου-νίτρου, εάν χρθςιµοποιείται κάτι 
τζτοιο) ςτθν περίπτωςθ που ο αναβάτθσ χάςει τον ζλεγχο τθσ μοτοςικλζτασ. Αυτόσ ο διακόπτθσ πρζπει να 
ςυνδζεται µε τον αναβάτθ ςε οποιαδιποτε ςτιγµι αυτόσ κζςει ςε κίνθςθ τον κινθτιρα του  

 
Δεξαμενζσ ςυλλογισ λιπαντικοφ.  
Όπου υπάρχει αναπνευςτικόσ ςωλινασ θ άκρθ του πρζπει να αδειάηει ςε µια δεξαµενι. H χωρθτικότθτα αυτισ 

τθσ δεξαµενισ ςυλλογισ πρζπει να είναι 0,5 του λίτρου για ατμοςφαιρικοφσ κινθτιρεσ και 2 λίτρα για κινθτιρεσ µε 
υπερπλιρωςθ.   

 
Εξαγωγζσ.  
Oι εξαγωγζσ δεν πρζπει να προεξζχουν από τθν πίςω ρόδα και πρζπει να ζχουν κατεφκυνςθ αντίκετθ από τθ 

κζςθ του αναβάτθ, τθσ δεξαµενισ καυςίµου και των ελαςτικϊν. Δεν επιτρζπονται ευλφγιςτεσ ςωλθνϊςεισ 
εξαγωγϊν.  

 
Αλλαγζσ ταχυτιτων.  
O μθχανιςμόσ αλλαγισ ταχυτιτων πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνοσ ϊςτε ο αναβάτθσ να τον χειρίηεται 

κρατϊντασ το τιμόνι και µε τα δφο του χζρια.  
  
Θλεκτρονικζσ διατάξεισ (computers).  
Hλεκτρονικζσ διατάξεισ (computers) µποροφν να χρθςιµοποιθκοφν μόνο για τθ ςυλλογι ςτοιχείων. H λειτουργία 

του γκαηιοφ, θ ενεργοποίθςθ του ςυμπλζκτθ και το φρενάριςμα πρζπει να γίνονται αποκλειςτικά από τον ίδιο τον 
αναβάτθ.  

 
Πινακίδεσ µε αρικμό ςυμμετοχισ. 
Όλεσ οι μοτοςικλζτεσ κα φζρουν υποχρεωτικά τον αρικμό ςυμμετοχισ που κα τουσ δοκεί, ςτο εμπρόςκιο μζροσ, 

με διαςτάςεισ 15Χ15 cm. 
 



τολι. 
Σο κράνοσ πρζπει να είναι full face και όχι πζραν τθσ θμερομθνίασ λιξεωσ. 
Θ ςτολι πρζπει να είναι δερμάτινθ μοτοςικλζτασ. Επιτρζπεται θ διαιροφμενθ με τθν προχπόκεςθ ότι  το 

μπουφάν κα ενϊνεται με το παντελόνι με φερμουάρ. 
Σα γάντια πρζπει να είναι δερμάτινα μοτοςικλζτασ. 
Οι μπότεσ πρζπει να είναι δερμάτινεσ και να καλφπτουν υποχρεωτικά τον αςτράγαλο. 

 
 


