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      Κατόπιν προφορικών οδηγιών που πήραμε από την Ομοσπονδία (OME), οι οποίες 
προέρχονται από παρατηρήσεις του 1ου Αγώνα, θέλουμε να ενημερώσουμε - 
υπενθυμίσουμε τους αγωνιζόμενους εν όψει του 2ου Αγώνα τα παρακάτω: 

1. Όλα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Β και True Street,  θα πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά χειροκίνητο φορητό πυροσβεστήρα 2κιλών που να είναι σωστά 
στερεωμένος και εύχρηστος από τον οδηγό, σε περίπτωση ανάγκης. 

2. Το κύριο τοξύλιο ασφαλείας (roll bar) είναι υποχρεωτικό σε όλα τα 
αυτοκίνητα της κατηγορίας Β (συμπεριλαμβανομένων και των T- top Targa, 
πχ. Τοyota MR2, Honda Del sol, κτλ...) τα οποία επιτυγχάνουν χρόνο από 
μικρότερο από 11.49 δευτερόλεπτα και σε όλα τα αυτοκίνητα με ανοικτό 
ουρανό (τύπου roadster ή cabrio) που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο από 13.49 
δευτερόλεπτα, και σε όλα τα buggy που επιτυγχάνουν χρόνο μικρότερο από 
12.00 δευτερόλεπτα.  
Όλα τα αυτοκίνητα ανοιχτού ουρανού και τα buggy, που επιτυγχάνουν χρόνο 
μικρότερο του 10.99 θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά roll cage.  
Για τα αυτοκίνητα που επιτυγχάνουν χρόνο από 11.50 δευτερόλεπτα και πιο 
αργά, η εγκατάσταση roll bar είναι προαιρετική.  
Για τα αυτοκίνητα που επιτυγχάνουν χρόνο από 10 δευτερόλεπτα και κάτω, η 
εγκατάσταση κλωβού ασφαλείας  roll cage είναι υποχρεωτική.  

3. Αυτοκίνητα που επιτυγχάνουν επίδοση μικρότερη από 11 δευτερόλεπτα, πρέπει 
από τον επόμενο αγώνα να έχουν αναγνωρισμένες ζώνες ασφαλείας τεσσάρων 
σημείων.  

4. Θα εκδοθεί Εγκύκλιος πoυ αφορά στα ελαστικά της Κατηγορίας Β, γιατί στον 
Τεχνικό Κανονισμό (4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΤΑΞΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, 4.4 Φρένα 
Τροχοί, 2) υπάρχει ασάφεια, που ξεκαθαρίζει και ισχύει όπως παρακάτω: 
Α. Στις κλάσεις ΒΑ1 και ΒΤ1 η διάσταση είναι μέχρι 9 in και η διάμετρος μέχρι 
25 in.  
Β. Στις κλάσεις ΒΑ2 και ΒΤ2 η διάσταση είναι μέχρι 12 in και η διάμετρος 
μέχρι 29 in. Για τα τετρακίνητα είναι μέχρι 9 in και η διάμετρος μέχρι 25 in.  
Γ. Σε περίπτωση που τα ελαστικά είναι radial, οι διαστάσεις είναι ελεύθερες. 
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