
TRUE STREET MOTO, DRAG BATTLE  

ΦΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ¼ ΜΙΛΙΟΥ (402,34 ΜΕΤΡΑ) 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΛΕΝΟΕ  
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Έλαξμε  ζπκκεηνρώλ Γεπηέξα 20 Απγνύζηνπ 18.00 Γξαθεία  

Λήμε ζπκκεηνρώλ Σεηάξηε 5 επηεκβξίνπ 20.00 Γξαθεία  

Άλνηγκα πύιεο Αεξνδξνκίνπ άββαην 8 επηεκβξίνπ 08.00 Αεξνδξόκην 

Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο άββαην 8 επηεκβξίνπ 09.00 - 1100 Αεξνδξόκην 

Δλεκέξσζε ζπκκεηερόλησλ άββαην 8 επηεκβξίνπ 11.15 Δθθίλεζε Πίζηαο 

Σέζζεπα (4) σπονομεηπημένα 

πεπάζμαηα  

άββαηο 8 επηεμβπίος 11.30 Πίζηα 

Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ αββάηνπ άββαην 8 επηεκβξίνπ 20΄κεηά ην ηέινο 

ησλ πεξαζκάησλ 

Αεξνδξόκην (Πύξγνο 

Διέγρνπ) 

Άλνηγκα πύιεο Αεξνδξνκίνπ Κπξηαθή 9 επηεκβξίνπ 08.30 Αεξνδξόκην 

Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο ηπρόλ ππνινίπσλ 

ζπκκεηνρώλ. 

Κπξηαθή 9 επηεκβξίνπ 08.30-09.30 Αεξνδξόκην 

Σέζζεπα (4) σπονομεηπημένα 

πεπάζμαηα 

Κςπιακή 9 επηεμβπίος 10.00 Πίζηα 

Γεκνζίεπζε Σειηθώλ απνηειεζκάησλ-

Απνλνκέο 

Κπξηαθή 9 επηεκβξίνπ 20΄κεηά ην πέξαο 

ησλ πεξαζκάησλ 

Αεξνδξόκην (κπξνζηά 

ζηνλ Πύξγν Διέδρνπ) 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 

 Η γξακκαηεία ζα ιεηηνπξγεί από Γεπηέξα 20 Απγνύζηνπ 2012 έσο θαη ηελ Σεηάξηε 5 επηεκβξίνπ 2012 ζηα γξαθεία ηεο ΛΔΝΟΔ 

ηει:2310708045,  όιεο ηηο εκέξεο, εθηόο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο θαη ώξεο 18.00 – 21.00. Ο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζα ιεηηνπξγεί από 

ηηο 10.00 έσο ηηο 18.00 ζηνλ ρώξν ηεο γξακκαηείαο (Πύξγνο Διέγρνπ), όπνπ ζα δηεμαρζεί ε Παηδηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 . ΟΡΙΜΟ 
 Η ΛΔΝΟΔ νξγαλώλεη ζύκθσλα κε ηνλ Αζιεηηθό Νόκν, Παηδηά επηηάρπλζεο κνηνζηθιεηώλ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 8 θαη 9 επηεκβξίνπ 

2012 ζην Αεξνδξόκην ΙΚΑΡΟ  κε ηελ έγθξηζε ηεο ΑΜΟΣΟΔ. Η Παηδηά ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό θαλνληζκό DRAGSTER, 

(κέηξα αζθαιείαο ) θαη ηνλ παξόληα εηδηθό  θαλνληζκό.  

Οι Οπγανυηέρ, οι κπιηέρ και οι ζςμμεηέσονηερ οδηγοί, δεν θέποςν καμία εςθύνη ένανηι ηπίηυν, για ηςσόν αηύσημα πος μποπεί 

να ζςμβεί καηά ηην διάπκεια ηηρ Παιδιάρ. 

  

ΑΡΘΡΟ 2 . ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ-ΣΔΛΔΥΗ 

Οξγαλσηηθή επηηξνπή       : Ρεβειηζή Διέλε - Μπνπζίλεο ηπιηαλόο  

Αγσλνδίθεο                     : Κσλζηαληηλίδεο Βαζίιεηνο 

Αιπηάξρεο                       : Καξαθάζεο Θσκάο 

Β. Αιπηάξρε                    : Παπαδόπνπινο Ισάλλεο-Ρέλνο 

Αθέηεο                            : Γνπλαξίδεο Πάπινο 

Γξακκαηεία                      : Παπαδνπνύινπ Αγγειηθή 

 

ΑΡΘΡΟ 3 . ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΘΔΗ-ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 

3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Παηδηά επηηάρπλζεο είλαη έλαο δηαγσληζκόο επηηάρπλζεο νρεκάησλ από ζηάζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή.  

Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο νξίδεηαη ζηα 402.34 κέηξα. Η εθθίλεζε δίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο. 

Ο ρξόλνο αξρήο -  ηέινπο κεηξάεη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο επίδνζεο ησλ νρεκάησλ. 

 

3.2 ΠΙΣΑ 

  Θέζε                               : Κσπαίδα Θεβώλ                              Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε : lenoedragster@yahoo.gr   

  Μήθνο Γηαδξνκήο           : 987 κ.                                            Πιάηνο Γηαδξνκήο          : 24 κ. 

  Σνπνζεζία                       : Αεξνδξόκην ΙΚΑΡΟ 

 

3.3 ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 

ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΚΚΙΝΗΗ 

Σν ζύζηεκα έρεη κία ζεηξά θάζεησλ θώησλ, δίλνληαο νπηηθά ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε ζε θάζε νδεγό θαη είλαη ειεθηξνληθά 

ειεγρόκελν. Οη νδεγνί πξνζπαζνύλ λα εθθηλήζνπλ κεηαμύ ηνπ ζβεζίκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ θίηξηλνπ θαη ηνπ αλάκαηνο ηνπ πξάζηλνπ 

θσηόο.  

ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 

Καηαγξάθνληαη ν ρξόλνο αληίδξαζεο, ν ρξόλνο ζηα 18 κέηξα, ν ρξόλνο ζηα 402,34 κέηξα θαζώο θαη ε ηαρύηεηα εμόδνπ, θαζώο ην 

όρεκα πεξλάεη από ηηο δέζκεο ησλ θσηνθύηηαξσλ ζηα 402,34 κέηξα. 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩ 

Σν άλακκα ηνπ θόθθηλνπ θσηόο νδεγεί ζηελ αθύξσζε ηνπ αγσληδόκελνπ. Απηό γίλεηαη όηαλ ν νδεγόο αληηδξά πην γξήγνξα θαη 

μεθηλάεη πξηλ ην πξάζηλν θσο. ηα  σπονομεηπημένα ηος αββάηος, η πποζπάθεια θα μεηπήζει και με κόκκινο θυρ. 

mailto:lenoedragster@yahoo.gr


Όηαλ θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ νδεγνύ αλάςεη ζηελ πιεπξά ηνπ θόθθηλν θσο, απηό ζεκαίλεη  όηη ν απηόο μεθίλεζε ελσξίηεξα από ην 

επηηξεπόκελν.  

ΑΡΘΡΟ 4 . ΟΥΗΜΑΣΑ ΓΔΚΣΑ (Κλάζειρ) 
Κιάζε True Street Moto 13  (Διάρηζηνο Χξόλνο κέρξη 13”) 

Κιάζε True Street Moto 12  (Διάρηζηνο Χξόλνο κέρξη 12”) 

Κιάζε True Street Moto 11  (Διάρηζηνο Χξόλνο κέρξη 11”) 

Κιάζε True Street Moto 10  (Διάρηζηνο Χξόλνο κέρξη 10”) 

Κιάζε True Street Moto 09   (Διάρηζηνο Χξόλνο κέρξη 09”) 

Κιάζε True Street Moto 08  (Διάρηζηνο Χξόλνο κέρξη 08”) 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ είλαη θάηνρνο αδείαο νδεγήζεσο κνηνζπθιέηαο θαη νη αζιεηέο ησλ ζσκαηίσλ ηεο ΑΜΟΣΟΔ. 

Κάζε όρεκα επηηξέπεηαη λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ Παηδηά, ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Κάθε οδηγόρ μποπεί να ζςμμεηέσει 

ζε δύο (2) καηηγοπίερ για ηα σπονομεηπημένα ηος αββάηος. ηην ίδια καηηγοπία μόνο μια θοπά. 

  

ΑΡΘΡΟ 6. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΔΓΓΡΑΦΔ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΑΦΑΛΙΗ 

    1. Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηελ Παηδηά, πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο, ζην έληππν ηνπ Οξγαλσηή. H 

δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ Σεηάξηε 5 επηεκβξίνπ,  ζςνοδεςόμενη με ηο ιαηπικό ένηςπο, παθολόγος και 

οθθαλμίαηπος.   Οι αθληηέρ ηηρ ΑΜΟΣΟΔ, θα δηλώζοςν μέζυ ηυν ζυμαηείυν ηοςρ.                                                                                                           

Αλλαγή καηηγοπίαρ μποπεί να γίνει μόνον ηο άββαηο 8 επηεμβπίος μεηά ηην λήξη όλυν ηυν σπονομεηπημένυν 

πεπαζμάηυν, ζηην γπαμμαηεία ηηρ διοπγάνυζηρ. Αλλαγή καηηγοπίαρ επιθέπει απώλεια όλυν ηυν μέσπι εκείνη ηην ώπα 

πεπαζμάηυν συπίρ ηην δςναηόηηηα επανάλητηρ ηυν.                                                                                                                      

Η ΑΜΟΣΟΔ, η διοπγανώηπια Λέζση, η Οπγανυηική Δπιηποπή ηα ζηελέση οι κπιηέρ και οι οδηγοί ηος αγώνα δεν θέποςν 

καμία εςθύνη ένανηι ηπίηυν, για ηςσόν αηύσημα πος μποπεί να ζςμβεί καηά ηην διάπκεια ηηρ Παιδιάρ . Η αζηική εςθύνη 

βαπύνει ηην αζθαλιζηική εηαιπεία με ηην οποία η ΑΜΟΣΟΔ έσοει ζςνάτει ζςμβόλαιο κάλςτηρ κινδύνυν από αςηέρ ηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ.                                                                                                                                                                                                   

Η διοπγάνυζη έσει δικαίυμα να μην δεσθεί πάνυ από 180 ζςμμεηοσέρ και να αςξήζει η μειώζει ηα πεπάζμαηα.                                                                                                                                                                                                                            

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ-ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ 

    ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΟΓΗΓΩΝ: 

Σο κπάνορ ππέπει να είναι full face και όσι πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ λήξευρ. Η ζηολή ππέπει να είναι όλη δεπμάηινη 

μοηοζικλέηαρ. Δπιηπέπεηαι η διαιπούμενη με ηην πποϋπόθεζη όηι  ηο μποςθάν θα ενώνεηαι με ηο πανηελόνι με θεπμοςάπ.Σα 

γάνηια ππέπει να είναι δεπμάηινα μοηοζικλέηαρ. Οι μπόηερ ππέπει να είναι δεπμάηινερ και να καλύπηοςν ςποσπευηικά ηον 

αζηπάγαλο. Οι μοηοζςκλέηερ θα έσοςν ςποσπευηικά και ηα δύο θπένα λειηοςπγικά και ελαζηικά ζε καλή καηάζηαζη. 

ηηο πεξηπηώζεηο : 

 Άξλεζεο ζπκκόξθσζεο ζηηο νδεγίεο ησλ ηειερώλ-Κξηηώλ, ηνπ νδεγνύ ή αηόκσλ ηεο νκάδαο ηνπ. 

 Καηεύζπλζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηνπ νρήκαηνο αληίζεηα κε ηε θνξά ηεο Παηδηάο ρσξίο εληνιή Κξηηνύ. 

Σόηε ο οδηγόρ αποκλείεηαι από ηην Παιδιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ-ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Οη ζεηξέο εθθίλεζεο ησλ θιάζεσλ θαζνξίδνληαη από ηνλ νξγαλσηή. ηελ εθθίλεζε θάζε πεξάζκαηνο ιακβάλνπλ κέξνο όινη νη νδεγνί 

ζε θάζε θιάζε, αλά δεύγε, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ ρξόλνπ. ε πεξίπησζε κε θνηλήο ζπλαίλεζεο κεηαμύ ησλ νδεγώλ 

ζηελ επηινγή ηνπ δηαδξόκνπ, ζα ηζρύζεη ν θαλόλαο όηη ζηνπο κνλνύο αξηζκνύο πεξαζκάησλ όια ηα κνλά λνύκεξα δηαγσλίδνληαη ζηνλ 

αξηζηεξό δηάδξνκν θαη όια ηα δπγά ζηνλ δεμηό ελώ ζηνπο δπγνύο αξηζκνύο πεξαζκάησλ ην  αληίζηξνθν.  

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ : 

 Οδεγόο ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη έξζεη ζε επαθή κε ηα θσηνθύηηαξα.  

 Πεξάζεη ηελ θεληξηθή γξακκή πνπ ρσξίδνληαη νη δηάδξνκνη, αθόκε θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό. 

 Ο ρξόλνο ηνπ είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ επηηξεπόκελν ζηελ θαηεγνξία ηνπ. 

 Καζπζηεξήζεη λα έξζεη ζηελ εθθίλεζε πέξα ησλ 2 ιεπηώλ από ην ηειεπηαίν θάιεζκα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. 

 Καζπζηεξήζεη λα θιεηδώζεη πέξαλ ησλ 30΄΄ κεηά ην θιείδσκα ηνπ νδεγνύ ηνπ άιινπ δηαδξόκνπ. 

 Δθθηλήζεη πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ρξνλνκέηξεζεο. 

Σόηε ακςπώνεηαι μόνο αςηό ηο πέπαζμά ηος οδηγού και η ζςγκεκπιμένη πποζπάθεια δεν επαναλαμβάνεηαι.  

Πεπάζμαηα πος κοκκίνιζαν καηά ηην εκκίνηζη μεηπούν κανονικά μόνο ηο άββαηο. 

Δάλ δηαθνπεί ε Παηδηά γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, ζεσξείηαη όηη νινθιεξώζεθε κε ηα όζα πεξάζκαηα έρνπλ γίλεη.  

Η καηάηαξη πποκύπηει από ηο καλύηεπο έγκςπο πέπαζμα ηηρ κάθε ζςμμεηοσήρ. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΚΚΙΝΗΗ 

Όηαλ ην όρεκα βξεζεί ζηελ πεξηνρή εθθίλεζεο, πξηλ ηε γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί όιεο νη ξπζκίζεηο ηνπ. 

Καλέλα κέινο ηνπ ζπλεξγείνπ δελ κπνξεί λα αγγίμεη ή λα πξνβεί ζε θάπνηα ιεηηνπξγία ή ξύζκηζε  ζην όρεκα ζε απηή ηε πεξηνρή . 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ πξηλ ην ζηήζηκν ηνπ νρήκαηνο ζηελ γξακκή εθθίλεζεο , όπσο επζπγξάκκηζε ηνπ 

νρήκαηνο , ζθνύπηζκα ειαζηηθώλ , ξπζκίζεηο ςεθαζκνύ intercooler, θιπ). 

Μόλιρ όσημα θηάζει ζηην γπαμμή εκκίνηζηρ και κλειδώζει θα ππέπει να είναι έηοιμο να εκκινήζει ανά πάζα ζηιγμή.  

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΠΑΘΛΑ 

Κύπειια δίδνληαη ζηνπο 5 πξώηνπο νδεγνύο θάζε θαηεγνξίαο εάλ μεθηλήζνπλ πάλσ από 10, ζηνπο 4 πξώηνπο νδεγνύο θάζε 

θαηεγνξίαο εάλ μεθηλήζνπλ από 8 έσο 10, ζηνπο 3 πξώηνπο νδεγνύο θάζε θαηεγνξίαο εάλ μεθηλήζνπλ από 5 έσο 7, ζηνπο 2 πξώηνπο 

νδεγνύο θάζε θαηεγνξίαο εάλ μεθηλήζνπλ από 3 έσο 4, ζηνλ πξώην νδεγό θάζε θαηεγνξίαο εάλ μεθηλήζνπλ 2 . Καηεγνξία κε 1 

ζπκκεηέρνληα δελ αζινζεηείηαη. Θα δνζεί θαη Κύπειιν θαιύηεξνπ ρξόλνπ ζην όρεκα πνπ ζα ην επηηύρεη, αλεμάξηεηα θαηεγνξίαο. 


