
Αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΩΝ 

DRAGSTER  

 

24 - 25 ΔΠΣ. 2011 ΔΡΡΔ 
 

Δηδηθόο   Καλνληζκόο 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
  

1. Έλαξμε εγγξαθψλ. Σεηάξηε 14 επη. ψξα 18.00 

2. Λήμε εγγξαθψλ. Σξίηε    20 επη. ψξα 22.00. 

3. Άλνηγκα Πίζηαο. άββαην 24 επη.απφ ψξα 07.00 

4. Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο (Γηαλνκή αξηζκψλ 

ζπκκεηνρήο θ.ι.π.). 

άββαην 24 επη.απφ ψξα 08.30 – 11.00 

5. Έιεγρνο εμαθξίβσζεο. άββαην 24 επη.απφ ψξα 08.30 – 11.00 

Σα νρήκαηα Καηεγνξίαο Β θαη True street, ζα 

πεξάζνπλ Σερληθό Έιεγρν από 08.30 έσο 

10.30 ζηνλ παξάδξνκν ησλ Pits, πξνο ηελ 

πίζηα. 

6.  Τπνρξεσηηθή Δλεκέξσζε (BRIEFING ) 

Αγσληδνκέλσλ.                                     

άββαην 24 επη.ψξα  11.00 – 11.15              

6. Γεκνζίεπζε πίλαθα εθθηλνχλησλ & ζεηξψλ 

εθθίλεζεο – Δλεκεξψζεηο νδεγψλ 

άββαην 24 επη.ψξα 11.15 ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ αγψλα. 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ. 

 

     

 

 

 

 

Οη παξαπιεύξσο ώξεο είλαη ελδεηθηηθέο. 

 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε δεύγε. 

 

 

άββαην 24 επη. 

12.00 – 12.45    Πξνθξηκαηηθά AUTO                                                                                                                                             

12.45 – 13.30    Πξνθξηκαηηθά ΜΟΣΟ                    

13.30 – 14.15    Πξνθξηκαηηθά AUTO   

14.15 – 15.00    Πξνθξηκαηηθά ΜΟΣΟ 

15.00 – 15.45    Πξνθξηκαηηθά AUTO   

15.45 – 16.30    Πξνθξηκαηηθά ΜΟΣΟ 

Κπξηαθή 25 επη. 

08.30 – 08.45    Πξνεηνηκαζία Πίζηαο. 

09.00 – 10.00    Πξνθξηκαηηθά AUTO 

10.00 – 11.00    Πξνθξηκαηηθά  ΜΟΣΟ 

11.00 – 11.45    Πξνεκηηειηθά AUTO 

11.45 – 12.30    Πξνεκηηειηθά ΜΟΣΟ 

12.30 – 13.15    Ζκηηειηθνί AUTO 

13.15 – 14.00    Ζκηηειηθνί MOTO 

14.00 – 14.30    Σειηθνί AUTO 

14.30 – 15.00    Σειηθνί MOTO 

7. Σειηθφο ηερληθφο έιεγρνο. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα θάζε θαηεγνξίαο. 

 

8. Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ. 

 

30 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα. 

 

9. Απνλνκή επάζισλ. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, ζηελ πίζηα. 

 

 

    ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ  

Ζ Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα, γηα δειηία πιεξνθνξηώλ, ζα ιεηηνπξγεί από άββαην 24 επη.2011 

θαη ώξα  08.30 ζηελ πίζηα. 

 

ΑΡΘΡΟ  1. 

1. ΟΡΗΜΟ.   



Ζ ΛΔ.Ν.Ο.Δ δηνξγαλψλεη, κε ηελ έγθξηζε ηεο ΟΜΔ, Αγψλα  Πξσηαζιήκαηνο κνηνζηθιεηψλ 

DRAGSTER, , ηελ 24 – 25 επη. 2011 ζχκθσλα κε: 

   α.  Σνλ Γηεζλή Αζιεηηθφ Κψδηθα (ΓΑΚΜ), θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 

   β.  Σνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΑΚΜ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 

   γ.  Σεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο (ΟΜΔ) θαη ησλ Δγθπθιίσλ ηεο. 

   δ.  Σνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Αγψλσλ DRAGSTER, ηεο ΟΜΔ. 

   ε.  Σνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ. 

 ζη.  Σνπ Σερληθνχ Καλνληζκνχ Αγψλσλ DRAGSTER, ηεο ΟΜΔ. 

 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

   Πξφεδξνο:  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 

   Μέιε:   ΡΔΒΔΛΣΕΖ ΔΛΔΝΖ        

  ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΛΑΜΠΡΟ 

3.  ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ                      

   Αγσλνδίθεο: ΣΕΟΤΜΑΗΛΖ ΒΑΓΓΔΛΖ – ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΔΛΗΟ – 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ. 

   Παξαηεξεηήο ΟΜΔ : OME 

   Αιπηάξρεο: ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ  ΘΑΝΑΖ 

   Γξακκαηέαο ηνπ Αγψλα: ΜΠΟΤΗΝΖ ΣΔΛΗΟ  

   Σερληθφο Έθνξνο  : ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΥΑΡΗΛΑΟ 

   Έθνξνο Υξνλνκέηξεζεο: ΡΟΤΜΔΛΖ ΑΠΟΣΟΛΟ 

   Βνεζνί Υξνλνκέηξεζεο: ΓΟΤΓΚΟ ΝΗΚΟ – ΤΝΟΓΗΝΟ ΜΖΝΑ 

   Αθέηεο: ΚΑΡΑΚΑΖ ΘΩΜΑ 

   Κξηηέο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ –ΓΟΤΝΑΡΗΓΖ  ΠΑΤΛΟ 

   Δπηθεθαιήο Γηαηξφο: Με κέξηκλα ΟΜΔ 

   Ζ  ΟΜΔ, ε ΛΔ.Ν.Ο.Δ ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, θαζώο θαη νη νδεγνί ηνπ αγώλα δελ θέξνπλ 

θακία  επζύλε έλαληη ηξίησλ γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ  κπνξεί λα ζπκβεί ζηε δηάξθεηα ησλ 

επίζεκσλ δνθηκώλ θαη ηνπ αγώλα. Ζ αζηηθή επζύλε βαξύλεη ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία 

(Ηntersalonika), κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο θηλδύλσλ από απηέο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο κε κέξηκλα ηεο ΟΜΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ  2.    ΓΔΝΗΚΑ 

 Ο Αγψλαο πεξηιακβάλεηαη ζην Πξσηάζιεκα Μνηνζηθιέηαο DRAGSTER, ηεο ΟΜΔ.  

 

ΑΡΘΡΟ  3.      ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΘΔΖ – ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ  

1. Πεξηγξαθή. 

Γηαγσληζκφο επηηάρπλζεο κεηαμχ δχν νρεκάησλ απφ ζηάζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή.                      

Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο νξίδεηαη ζηα 402.34 κέηξα. 

Ζ εθθίλεζε δίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο. 

Ο ρξφλνο αξρήο -  ηέινπο κεηξάεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο επίδνζεο ησλ νρεκάησλ. 

2. Πίζηα. 

  Θέζε: Απηνθηλεηνδξφκην εξξψλ.           

  Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε : lenoedragster@yahoo.gr 

  Μήθνο Γηαδξνκήο: 870κ. 

  Πιάηνο Γηαδξνκήο:  26 κ. 

  Σνπνζεζία:  έξξεο. 

3. ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ 

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΚΚΗΝΖΖ 

Σν ζχζηεκα έρεη κία ζεηξά θάζεησλ θψησλ δίλνληαο νπηηθά ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε ζε θάζε 

νδεγφ θαη είλαη ειεθηξνληθά ειεγρφκελν. Οη νδεγνί πξνζπαζνχλ λα εθθηλήζνπλ κεηαμχ ηνπ 

ζβεζίκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ θίηξηλνπ θαη ηνπ αλάκαηνο ηνπ πξάζηλνπ θσηφο. Ζ ηερληθή ζηελ 

ηνπνζέηεζε θαη εθθίλεζε είλαη απφ ηα βαζηθά πξνηεξήκαηα πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ν νδεγφο. 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ 

Καηαγξάθνληαη ν ρξφλνο αληίδξαζεο, ν ρξφλνο ζηα 18 κέηξα, ζηα 402,34 κέηξα θαη ε ηαρχηεηα 

εμφδνπ θαζψο ην κνηνζηθιέηα πεξλάεη απφ ηηο δέζκεο ησλ θσηνθχηηαξσλ. 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΦΩ 

Σν άλακκα ηνπ θφθθηλνπ θσηφο νδεγεί ζηελ αθχξσζε ηνπ αγσληδφκελνπ. Απηφ γίλεηαη φηαλ ν 

νδεγφο αληηδξά πην γξήγνξα θαη μεθηλάεη πξηλ ην πξάζηλν θσο. 

mailto:lenoedragster@yahoo.gr


 

ΑΡΘΡΟ  4.   ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΑ 

 Όια ηα νρήκαηα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Σερληθφ Καλνληζκφ DRAGSTER Μνηνζηθιέηαο. 

 
MINI PRO  

Δίλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα θηλεηήξα ηεηξάρξνλν (Κάξηεξ), κε έλα θχιηλδξν πάπηαο 

(νξηδφληην) κε θεθαιή stock, βειηησκέλν ηνπ ηδίνπ θηλεηήξα ή ηδίνπ ηχπνπ after market, 

αλεμαξηήησο θπβηζκνχ. Κηλεηήξα δίρξνλν πάπηαο κε θεθαιή θαη θχιηλδξν stock, βειηησκέλν ή 

ηδίνπ ηχπνπ after market. 

Ο ζπκπιέθηεο είλαη ειεχζεξνο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θπιηλδξνθεθαιήο απφ κεγαιχηεξν θηλεηήξα 

ή θηλεηήξα racing,θαη γεληθά νη δίρξνλνη racing, θηλεηήξεο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε turbo ή nitro ή 

ζπλδπαζκφο. ε απηέο ην θαχζηκν θαη ην πιαίζην είλαη ειεχζεξα.. 

 

PRO Z  

Δίλαη απηέο πνπ έρνπλ πιαίζην θαη αηκνζθαηξηθφ θηλεηήξα (Κάξηεξ), Ε 125-αλεμαξηήησο 

θπβηζκνχ. Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή θηλεηήξα κε άιινπ ηχπνπ θαη ε ρξήζε turbo ή nitro. Τπάξρεη 

δπλαηφηεηα λα ηξέμνπλ θαη άιινπ ηχπνπ δίρξνλα παπηά, ρσξίο αγσληζηηθφ θηλεηήξα. Μφλν κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ Ε 125. 

 

STREET 1   

Δίλαη απηέο πνπ έρνπλ αηκνζθαηξηθφ θηλεηήξα έσο 750cc, ηεηξαθχιηλδξεο ή δηθχιηλδξεο 

αλεμαξηήησο θπβηζκνχ. To πιαίζην θαη ν θηλεηήξαο πξέπεη λα αλήθνπλ ζε αλαγλσξηζκέλε 

κνηνζηθιέηα ηδίνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δπηηξέπνληαη νη κεηαηξνπέο ζηελ εμάηκηζε, ειαηήξηα αλάξηεζεο, δηγθιέξ, βειφλεο, θίιηξν αέξα, 

κπεθ έθρπζεο θαη επεκβάζεηο ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο  ( ΔCU), θαη ε βειηίσζε ηνπ 

θηλεηήξα. 

Σα ειαζηηθά είλαη ειεχζεξα αξθεί λα κελ είλαη ηεηξάγσλα (DRAGSTER) θαη λα έρνπλ νπσζδήπνηε 

DOT. 

Απαγνξεχνληαη ηα wheele bars, νη ηκάληεο  ρακειψκαηνο , ην απηφκαην ζαδκαλ, ν θπγνθεληξηθφο 

ζπκπιέθηεο, ηα air shifters θαη νπνηνπδήπνηε είδνπο ππνβνήζεζε πνπ λα επηηξέπεη ηελ δηαδηθαζία 

αιιαγήο ηαρπηήησλ κε ην ρέξη. 

 Δπηηξέπνληαη ηα  ειεθηξνληθά θαη κεραληθά βνεζήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κνηνζηθιέηαο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη αιιαγέο ησλ ηαρπηήησλ ζα γίλνληαη πάληνηε κε ην πφδη.. 

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επέκβαζε, αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ζην εξγνζηαζηαθφ ςαιίδη, θαζψο 

θαη ε νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εμαξηεκάησλ ηνπ ςαιηδηνχ, 

ξεγνπιαηφξνη αιπζίδαο, ξνπιεκάλ ζηήξημεο ςαιηδηνχ θ.α.) κε πξντφληα after market. Δπηηξέπεηαη ε 

αιιαγή ηνπ κνριηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ρακήισκα ηεο κνηνζηθιέηαο. 

Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ηηκνλφπιαθαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ απμάλεηαη ην εξγνζηαζηαθφ 

κεηαμφλην ηεο εθάζηνηε κνηνζηθιέηαο. 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ θαηψηεξνπ ζεκείνπ ηεο κνηνζηθιέηαο ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 

5 εθαηνζηά απφ ην νδφζηξσκα, κε ηνλ αλαβάηε πάλσ ζηελ κνηνζηθιέηα. 

Δάλ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε έιιεηςε εμαξηεκάησλ ή κεηαηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο , 

ηφηε ε κνηνζηθιέηα κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε θαηεγνξία. 

Πξναηξεηηθά, κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ θαζξέπηεο, θιαο, πηλαθίδα κε ηελ βάζε ηεο. 

 

STREET 2   

Δίλαη απηέο πνπ έρνπλ αηκνζθαηξηθφ θηλεηήξα άλσ ησλ 750cc ηεηξαθχιηλδξεο. To πιαίζην θαη ν 

θηλεηήξαο πξέπεη λα αλήθνπλ ζε αλαγλσξηζκέλε κνηνζηθιέηα ηδίνπ θαηαζθεπαζηή.  

Δπηηξέπνληαη νη κεηαηξνπέο ζηελ εμάηκηζε, ειαηήξηα αλάξηεζεο, δηγθιέξ, βειφλεο, θίιηξν αέξα, 

κπεθ έθρπζεο θαη επεκβάζεηο ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο  ( ΔCU), θαη ε βειηίσζε ηνπ 

θηλεηήξα. 

Σα ειαζηηθά είλαη ειεχζεξα αξθεί λα κελ είλαη ηεηξάγσλα (DRAGSTER) θαη λα έρνπλ νπσζδήπνηε 

DOT. Οη δάληεο πξέπεη λα είλαη κέρξη 6,25’. 

Απαγνξεχνληαη ηα wheele bars, νη ηκάληεο  ρακειψκαηνο , ην απηφκαην ζαδκαλ, ν θπγνθεληξηθφο 

ζπκπιέθηεο, ηα air shifters θαη νπνηνπδήπνηε είδνπο ππνβνήζεζε πνπ λα επηηξέπεη ηελ δηαδηθαζία 

αιιαγήο ηαρπηήησλ κε ην ρέξη. 

 Δπηηξέπνληαη ηα  ειεθηξνληθά θαη κεραληθά βνεζήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κνηνζηθιέηαο, ππφ ηελ 



πξνυπφζεζε φηη νη αιιαγέο ησλ ηαρπηήησλ ζα γίλνληαη πάληνηε κε ην πφδη.. 

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επέκβαζε, αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ζην εξγνζηαζηαθφ ςαιίδη, θαζψο 

θαη ε νπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εμαξηεκάησλ ηνπ ςαιηδηνχ, 

ξεγνπιαηφξνη αιπζίδαο, ξνπιεκάλ ζηήξημεο ςαιηδηνχ θ.α.) κε πξντφληα after market. Δπηηξέπεηαη ε 

αιιαγή ηνπ κνριηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ρακήισκα ηεο κνηνζηθιέηαο. 

Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ηηκνλφπιαθαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ απμάλεηαη ην εξγνζηαζηαθφ 

κεηαμφλην ηεο εθάζηνηε κνηνζηθιέηαο. 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ θαηψηεξνπ ζεκείνπ ηεο κνηνζηθιέηαο ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 

5 εθαηνζηά απφ ην νδφζηξσκα, κε ηνλ αλαβάηε πάλσ ζηελ κνηνζηθιέηα.. 

 Δάλ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε έιιεηςε εμαξηεκάησλ ή κεηαηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο , 

ηφηε ε κνηνζηθιέηα κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε θαηεγνξία. 

Πξναηξεηηθά, κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ θαζξέπηεο, θιαο, πηλαθίδα κε ηελ βάζε ηεο. 

 

PRO STREET 1   

Δίλαη αηκνζθαηξηθέο, κέρξη 750cc ηεηξαθχιηλδξεο ή δηθχιηλδξεο αλεμαξηήησο θπβηζκνχ, κε 

κεηαμφλην κέρξη 1,95m, κε ρξήζε ειαζηηθψλ έσο 7in. 

Δπηηξέπνληαη  κεηαηξνπέο ζηελ εμάηκηζε, ειαηήξηα αλάξηεζεο, δηγθιέξ, βειφλεο, θίιηξν αέξα, 

κπεθ έθρπζεο, επεκβάζεηο ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο  ( ΔCU), θαη ε βειηίσζε ηνπ 

θηλεηήξα. Δπηηξέπνληαη επίζεο  weel bars , ηκάληεο  ρακειψκαηνο , απηφκαην ζαδκαλ, 

θπγνθεληξηθφο ζπκπιέθηεο. 

Οη κνηνζηθιέηεο απηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσληζηνχλ ζε άιιε θαηεγνξία.  

 

PRO STREET 2   

Eίλαη απηέο πνπ έρνπλ αηκνζθαηξηθφ ή ππεξηξνθνδνηνχκελν θηλεηήξα πάλσ απφ 750cc 

ηεηξαθχιηλδξεο. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε λίηξνπ θαη ε χπαξμε ζρεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε ππεξηξνθνδνηνπκελεο 

κνηνζηθιέηεο (turbo , supercharger).Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε λίηξνπ κφλν ζηηο αηκνζθαηξηθέο. Σν 

κήθνο απφ άμνλα ζε άμνλα  δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 1,98m,  ην δε πιάηνο ηεο δάληαο δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ηηο 7’. 

Οη κνηνζηθιέηεο απηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσληζηνχλ ζε άιιε θαηεγνξία. 

 

SUPER STREET 

Δίλαη απηέο πνπ έρνπλ εξγνζηαζηαθή κνξθή, πιαίζην θαη κεραλή ηδίνπ ηχπνπ, αλαγλσξηζκέλνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Ζ βειηίσζε ηεο κεραλήο είλαη ειεχζεξε θαζψο θαη ε ρξήζε turbo ή nitro (φρη θαη ηα δχν καδί). 

Ο ζπκπιέθηεο είλαη ειεχζεξνο. 

Δπηηξέπεηαη ε αθαίξεζε θαλαξηψλ, θιάο νξγάλσλ θαη θαζξεπηψλ. 

Ο πίζσ ηξνρφο ζα έρεη κέγηζηε δηάζηαζε κέρξη 6,75 in, θαη ην ειαζηηθφ ζα είλαη ζηξφγγπιν.  

Διάρηζηε δηάκεηξνο ηξνρψλ εκπξφο θαη πίζσ 16 in.  

Οη αλαξηήζεηο ζα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε δηαδξνκή, ε κπξνζηηλή 5 εθαηνζηά 

(αθφκε θαη κε ρξήζε ηκάλησλ) θαη ε πίζσ 3 εθαηνζηά. 

Σν κέγηζην κεηαμφλην κπνξεί λα είλαη κέρξη 66 in. 

Σα θξέλα ζα πξέπεη λα είλαη κε δχν δίζθνπο εκπξφο θαη έλαλ πίζσ. 

Σν πξνζηαηεπηηθφ ηεο αιπζίδαο ζα είλαη κεηαιιηθφ θαη ζα έρεη πιάηνο 1,5 θνξά ην πιάηνο ηεο 

αιπζίδαο θαη κήθνο ην 60% ηνπ κήθνπο ηεο αιπζίδαο απφ ην πίζσ γξαλάδη ζην εκπξφο.  

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ θαηψηεξνπ ζεκείνπ ηεο κνηνζηθιέηαο ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 

5 εθαηνζηά απφ ην νδφζηξσκα, κε ηνλ αλαβάηε πάλσ ζηελ κνηνζηθιέηα.. 

 

SUPER PRO   

Δίλαη κνηνζηθιέηεο ηειείσο ειεχζεξεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.     ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έγθπξε αγσληζηηθή άδεηα ηεο ΟΜΔ. 

Κάζε κνηνζηθιέηα έρεη ην δηθαίσκα λα αγσληζηεί κέρξη δχν θνξέο κε δηαθνξεηηθφ νδεγφ θαη ζε 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία. 

Απαγνξεχεηαη αλαβάηεο λα ηξέμεη δχν θνξέο ζηελ ίδηα θαηεγνξία έζησ θαη κε δηαθνξεηηθφ φρεκα.. 

Κάζε νδεγφο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κφλν κηα θνξά. 



 

ΑΡΘΡΟ 6.     ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ 

1. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο  πξέπεη λα  ππνβιεζνχλ ζην  έληππν ηνπ Οξγαλσηή, απφ ζπκκεηέρνληεο 

θαη νδεγνχο θαηφρνπο έγθπξσλ αγσληζηηθψλ αδεηψλ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σξίηε 20 επη. ώξα 

22.00 ζηα γξαθεία ηεο ΛΔ.Ν.Ο.Δ. ( Αρηιιέσο 13, Δύνζκνο Θεζ/λίθεο, ΣΖΛΔΦΩΝΟ θαη FAX  

2310 - 708045  ).  

Γηα λα ζπκκεηάζρεη έλαο νδεγόο ζηελ SUPER PRO, ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη πξώηα ζε δύν 

αγώλεο ζε κηθξόηεξεο θαηεγνξίεο.  

2. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζή ηεο. Ο αγσληδφκελνο κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε κνηνζηθιέηα πνπ δήισζε κε άιιε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη κέρξη ηνλ έιεγρν 

εμαθξίβσζεο. 

Δάλ ε κνηνζηθιέηα θαηά ηελ εμαθξίβσζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία, κεηά απφ πξφηαζε 

ησλ ηερληθψλ εθφξσλ θαη απφθαζε ηνπ αγσλνδίθε κεηαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο ή δελ γίλεηαη 

απνδεθηή. 

3. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε αγσληδνκέλνπ, 

κε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΟΜΔ. εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζεο. Ζ απφξξηςε ζα γλσζηνπνηεζεί 

ζηνλ αγσληδφκελν ην αξγφηεξν 24 ψξεο κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθψλ. 

4. Ζ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη όηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη ηνλ 

θαλνληζκό ηνπ αγώλα θαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από  ηελ Πξνθήξπμε Πξσηαζιήκαηνο ηεο 

ΟΜΔ, δσζηδηθίεο ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηνλ αγώλα.   

5. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερζεί πεξηζζφηεξεο απφ 160 ζπκκεηνρέο, 

ζπλνιηθά ζε AUTO θαη ΜΟΣΟ. 

6. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ γηα λα γίλεη ν  αγψλαο, θαζνξίδεηαη  ζε 80 θαη γηα  λα 

πξνζκεηξήζεη θάζε θαηεγνξία ζε 4. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΑΦΑΛΗΖ . 

1. Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Οξγαλσηή θαη γηα ηελ αζθάιηζε αγσληδνκέλσλ 

απφ ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΔ.  

2. Γήισζε ζπκκεηνρήο  πνπ δελ  ζπλνδεχεηαη απφ  ην παξάβνιν  ζπκκεηνρήο θαη ηνλ αξηζκφ 

αγσληζηηθήο αδείαο, δελ  γίλεηαη δεθηή.  

3. ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ αγσληδνκέλνπ πνπ θαιύπηεη 

αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. Ζ αζθάιεηα απηή ηζρύεη από ηελ εθθίλεζε κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο έλζηαζεο ή από ηελ ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ή απνθιεηζκνύ.    

4. Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εθφζνλ:  

 α- ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή, 

 β- ν αγψλαο καηαησζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ . 

1. Οη Αγσλνδίθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εηδηθνχ θαλνληζκνχ αλάινγα 

κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη πξέπεη λα εηδνπνηήζνπλ έγθαηξα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

2. Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα γίλεηαη γλσζηή κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ . 

1. Ο Αιπηάξρεο ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

Αγψλα. Γηα θάζε ζεκαληηθή απφθαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ 

Καλνληζκνχ πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνπο Αγσλνδίθεο. 

2.  Κάζε έλζηαζε θαηά ηνπ Καλνληζκνχ εμεηάδεηαη θαη απνθαζίδεηαη απφ ηνπο Αγσλνδίθεο. 

3. Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, εμεηάδεηαη θαη απνθαζίδεηαη απφ ηνπο 

Αγσλνδίθεο. 

4.  Γηα θάζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο εξκελείαο ηνπ παξφληνο, αξκφδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε 

ΟΜΔ.  

5.  Κάζε ιαλζαζκέλε ή δφιηα ελέξγεηα απφ αγσληδφκελν, ζα δηθάδεηαη απφ ηνπο Αγσλνδίθεο..  

6. Ο νδεγφο αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αγσληδφκελνπ εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ επηβαίλεη ζην 

φρεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ, ΠΗΝΑΚΗΓΔ, ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ .  

1. Ζ ζεηξά εθθίλεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαλσηή. 



2. Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζα δνζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ νξγάλσζε. Θα μεθηλνχλ απφ ην 

1 θαη ζα δίλνληαη απφ ηελ κεγαιχηεξε θαηεγνξία πξνο ηε κηθξφηεξε. 

3. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Αγψλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ν αξηζκφο ζπκκεηνρήο θαη ην 

αλαγλσξηζηηθφ θαηεγνξίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ . 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθεκίζεηο ζηα νρήκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΓΟΑ. 

Οη ρνξεγνί (Sponsors) ησλ αγσληδνκέλσλ κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο κφλν 

ζην ρψξν ηνπ Paddock. 

Ζ  δηαλνκή   δηαθεκηζηηθνχ   πιηθνχ   ζηνπο   ππφινηπνπο   ρψξνπο   απαγνξεχεηαη (παξάβαζε  ησλ 

αλσηέξσ θαζηζηά ππεχζπλν ηνλ αλαβάηε). 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ . 

1. Ο έιεγρνο εμαθξίβσζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, απφ ηνλ Σερληθφ Έθνξν. Θα είλαη 

γεληθήο κνξθήο θαη ζα αθνξά αγσληζηηθέο άδεηεο, άδεηεο νδήγεζεο θαη ζπκθσλία ηνπ νρήκαηνο κε 

ηελ θαηεγνξία πνπ δειψζεθε. 

2. Ο ηερληθφο έιεγρνο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ νρήκαηνο. 

3. Κάζε παξαπνίεζε ησλ ζεκάησλ ζα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. ηα νρήκαηα ζα 

ρνξεγείηαη εηδηθφ ζήκα αλαγλψξηζεο. 

4.  Κάζε παξέθθιηζε πνπ δηέθπγε ηνπ Σερληθνύ Δθόξνπ δελ ζεκαίλεη όηη γίλεηαη δεθηή. 

5. Ζ εθπξφζεζκε πξνζέιεπζε αγσληδφκελνπ θέξεη απνθιεηζκφ, εθηφο απφ πεξίπησζε αλψηεξεο 

βίαο πνπ ζα θξηζεί απφ ηνλ Αγσλνδίθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΛΑΥΗΣΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ. 

1. Κάζε κνηνζηθιέηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Σερληθφ Καλνληζκφ. Όηαλ θάπνηνο 

αγσληδφκελνο δηαπηζηψλεη παξαηππία, ελεκεξψλεη ηνλ Σερληθφ Έθνξν θαη πξνβαίλεη ζε έλζηαζε. 

2. Όινη νη νδεγνί πξέπεη λα θνξάλε θφξκα θαη θξάλνο, εγθεθξηκέλα.  

3. Απαγνξεχεηαη ζηα νρήκαηα λα θηλεζνχλ αληίζεηα πξνο ηελ θνξά ηνπ αγψλα θαη ην ζπξψμηκν απφ 

νπνηνλδήπνηε κεηά ηελ εθθίλεζε. 

4.ηα πξνθξηκαηηθά νη νδεγνί ππνρξεσηηθά ζα πεξλνχλ θαηά δεχγε. Γελ ζα ππάξρεη δηθαίσκα 

επηινγήο δηαδξφκνπ απφ ηνλ νδεγφ. Απηφ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Οξγάλσζε. Θα μεθηλήζνπλ νη 

κνλνί αξηζκνί απφ ηνλ 1 θαη κεηά ελαιιάμ. 

5.Οη αγσληδφκελνη ζα εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ BURN OUT κε ηνλ αξρηκεραληθφ ηνπο θαη κφλν 

ζηηο SUPER PRO θαη PRO STREET 2 κε ηνπο βνεζνχο  κεραληθνχο. Θα θέξνπλ ππνρξεσηηθά καδί 

ηνπο θαη ηελ αγσληζηηθή ηνπο άδεηα (license), ηελ νπνία ζα επηδεηθλχνπλ εάλ ηνπο δεηεζεί. 

6.Ζ πξνζέιεπζε ζηνλ ρψξν ηνπ BURN OUT ζα γίλεηαη θαηά θαηεγνξία θαη κε ηελ ζεηξά πνπ 

αλαθνηλψλεηαη ζηα κεγάθσλα.                                                                             

7.Ζ παξνπζία ησλ νδεγψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζην Briefing. ην ηέινο ε ππνγξαθή ζα κπαίλεη κφλν 

απφ ηνλ ίδην ηνλ νδεγφ.  

8.Ζ ηήξεζε ηεο ζεηξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο. 

9.Οη αγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απζηεξά ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 

10.Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηελ πίζηα θαη ζηνλ ρψξν ηνπ BURN OUT ζε νπνηνλδήπνηε εθηφο ησλ 

αξκνδίσλ (αγσληδνκέλσλ – νξγαλσηψλ), θαζψο θαη κεραληθψλ κε παληφθιεο. 

11.H παξνπζία ηνπ Αξρηκεραληθνχ κε ππξνζβεζηήξα, είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ εθθίλεζε. 

12.Απαγνξεχεηαη ν δαλεηζκφο ηεο θάξηαο ζπκκεηνρήο ζε νπνηνλδήπνηε. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί ρξήζε ηεο θάξηαο ζπκκεηνρήο απφ άιιν άηνκν, ζα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζηνλ νδεγφ. 

13.Γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο αγσληδνκέλνπ, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έγθαηξα. 

14.Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν, ε παξνπζία αγσληδφκελνπ θαη αξρηκεραληθνχ είλαη ππνρξεσηηθή. Σα 

πηζηνπνηεηηθά γηα ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκα γηα λα 

επηδεηρζνχλ . 

15.Oη κεραληθνί πξέπεη λα έρνπλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ππξνζβεζηήξα 5 kg, ηνπιάρηζηνλ, ζε εκθαλέο 

ζεκείν ζηνλ ρψξν ησλ Pits.        

16.ην ρψξν ησλ Pits, απαγνξεχεηαη ε δνθηκή κε αγσληζηηθή κνηνζηθιέηα. 

17.Οη θνξίλεο  ζηελ γξακκή πνπ ρσξίδεη ηνπο δχν δηαδξφκνπο, είλαη πξνέθηαζε ηεο γξακκήο πξνο 

ηα πάλσ. Οπνηνδήπνηε ξίμηκν θνξίλαο είηε κε ην πφδη είηε κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ νρήκαηνο, 



ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ην πέξαζκα.   
18. Απαγνξεχεηαη απζηεξά κε πνηλή απνθιεηζκνχ ην μάπισκα (ςαξάθη) επάλσ ζηελ κνηνζηθιέηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14         ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ  

Οη ζεηξέο εθθίλεζεο ζηα δνθηκαζηηθά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαλσηή αλάκεζα ζηα 

ζπκκεηέρνληα νρήκαηα  ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη θιάζεο. Σα δνθηκαζηηθά νξίδνληαη έσο 

ηέζζεξα (4) θαη ζα είλαη όια επίζεκα ρξνλνκεηξεκέλα. Απηά είλαη θαη ην πξώην ζθέινο 

ηνπ αγώλα, όζεο πξνζπάζεηεο θαη λα γίλνπλ. ε απηά δελ ππάξρεη αθύξσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο εάλ ην όρεκα θνθθηλίζεη ζηελ εθθίλεζε. Υξνλνκεηξείηαη θαλνληθά ε 

πξνζπάζεηα. 

Με βάζε ηνπο ρξόλνπο ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ, θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο ηνπ 

θπξίσο αγώλα (ζράξεο). 

ηα 4 ρξνλνκεηξεκέλα πεξάζκαηα ζπκκεηέρνπλ όια ηα νρήκαηα κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηνπ 

θαιύηεξνπ ρξόλνπ. Μεηά ηα 4 ρξνλνκεηξεκέλα, πξνθξίλνληαη γηα ηηο θόληξεο νη 8 πνπ 

πέηπραλ ηνπο θαιύηεξνπο ρξόλνπο. Σα  παξαπάλσ ( 8αδα ), δελ ηζρύνπλ γηα ηηο θαηεγνξίεο 

SYPER PRO – PRO STREET 2 – SUPER STREET, γηα ηηο νπνίεο ηζρύνπλ θαη 16άδεο γηα 

ηηο θόληξεο. 

1
ν
 ζθέινο : Σα επίζεκα ρξνλνκεηξεκέλα πεξάζκαηα (όζα θαη λα γίλνπλ). 

2
ν
 ζθέινο : Οινθιήξσζε ηεο 8αδαο ή 16αδαο (αλάινγα ηεο θαηεγνξίαο). 

3
ν
 ζθέινο : Οινθιήξσζε  εκηηειηθώλ ή ηεο 8αδαο (αλάινγα ηεο θαηεγνξίαο).  

Αληίζηνηρα ηα ζθέιε ζπλερίδνληαη αξηζκεηηθά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγώλα. 

Ο αγώλαο δηεμάγεηαη αλά δεύγε.  

Σν bye, ζηηο θόληξεο δελ είλαη ππνρξεσηηθό, αιιά όπνηνο δελ ην ηξέμεη δελ έρεη δηθαίσκα 

λα επηιέμεη δηάδξνκν ζην επόκελν ζθέινο. 

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ νη αγσλνδίθεο έρνπλ δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ  

ηνλ αξηζκό ησλ δνθηκαζηηθώλ πξνζπαζεηώλ. 

Έλαο αγώλαο, πνπ ηπρόλ δηεθόπε γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, είλαη δπλαηόλ λα ζεσξεζεί όηη 

νινθιεξώζεθε αλ έρεη νινθιεξσζεί ην ζθέινο ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή απνλέκνληαη γηα ηελ βαζκνινγία νη κηζνί βαζκνί. 

 

 BURN OUT (Εέζηακα ειαζηηθώλ) 

Όια ηα Burn out πξηλ ηνλ αγψλα πεξηνξίδνληαη ζε νξηνζεηεκέλνπο ρψξνπο, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν 

λεξφ. Αλ έλα φρεκα ππνζηεί βιάβε θαηά ηε δηελέξγεηα burn out θαη δελ κπνξεί λα γπξίζεη ή λα 

ζπξσρζεί πίζσ απαγνξεχεηαη λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ  ζηε πίζηα γηα λα νδεγεζεί ζηελ γξακκή 

εθθίλεζεο. Σν πέξαζκα ηεο θεληξηθήο γξακκήο θαηά ηελ δηάξθεηα burn out δελ είλαη αθχξσζε. 

Απαγνξεχνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα burn out θσηηάο. Δπηηξέπεηαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο 

κόλν έλα (1) burn out ηζρύνο. Μεηά ην burn out απαγνξεχεηαη ν ςεθαζκφο ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

θηλεηήξα κε ηερλεηφ ςεθαζκφ ή ςπθηηθφ. 

ΓΡΑΜΜΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ. 

Όιεο νη ξπζκίζεηο θαη έιεγρνη πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη πξηλ ηελ πεξηνρή ζηεζίκαηνο. Καλέλαο δελ 

επηηξέπεηαη λα αγγίμεη ην φρεκα ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή. 

ΣΖΗΜΟ. 

Σν φρεκα πξέπεη λα ζηεζεί θαη εθθηλήζεη κε ηνλ νδεγφ ηνπ θαη ηελ δηθή ηνπ ηζρχ. Τπεχζπλνο γηα ην 

ζηήζηκν είλαη ν ίδηνο ν νδεγφο ή ε νκάδα ηνπ. 

Απαγνξεχεηαη ην ζηήζηκν θαη ε εθθίλεζε κε ζπξψμηκν. 

Μφλν ε νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ Αθέηε θαη ησλ βνεζψλ ηνπ εμαθξηβψλεη ηελ ζέζε ηνπ νρήκαηνο. 

Απνηπρία ζην ζηήζηκν κεηά ηηο εληνιέο ηνπ Αθέηε κπνξεί λα θέξεη αθχξσζε. 



Από ηελ ζηηγκή πνπ ην όρεκα δερηεί ηελ εληνιή ηνπ Αθέηε γηα ζηήζηκν, κεηά ην burn out θαη 

πεξάζεη ηελ γξακκή εηνηκόηεηαο, ππεύζπλνο γηα ηελ θίλεζή ηνπ είλαη κόλνλ ν νδεγόο. Γελ 

επηηξέπεηαη θακία παξέκβαζε κεραληθνύ, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζβήζεη ν θηλεηήξαο 

ηνπ. 

ΤΣΖΜΑ ΔΚΚΗΝΖΖ. 

Ζ εθθίλεζε ζα δίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηνπ CHRISTMAS TREE. 

Αλ ν αγσληδφκελνο δελ παξνπζηαζηεί ζηε γξακκή εθθίλεζεο κέζα ζε δχν (2) ιεπηά απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ηνλ θαιεί ν Αθέηεο απνθιείεηαη απφ ην ζθέινο. 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ. 

Πιήξσο ειεθηξνληθό ζύζηεκα ρξνλνκέηξεζεο κπνξεί λα ππνινγίδεη  μερσξηζηά ην ρξόλν 

δηαδξνκήο θαη ηε ηαρύηεηα εμόδνπ γηα θάζε ισξίδα. Ζ αθξίβεηα ηνπ είλαη ηνπ ρηιηνζηνύ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ. 

ΠΡΟΚΡΗΖ. 

Γηα  λα είλαη κηα πξνζπάζεηα πξφθξηζεο έγθπξε, φια ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα ζηεζνχλ θαη λα 

εθθηλήζνπλ κφλα ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο νδεγφο ή νδεγνί ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ θαηαθέξνπλ λα 

θάλνπλ έζησ θαη κία πξνθξηκαηηθή θνχξζα, ηφηε νη Αγσλνδίθεο ηνπ αγψλα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ηνπο εληάμνπλ ζηελ ιίζηα ησλ πξνθξηζέλησλ πίζσ απφ φινπο ηνπο άιινπο νδεγνχο. Αλ είλαη πάλσ 

απφ έλαο νη νδεγνί πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ πξνθξηζέλησλ ε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο ζα 

νξίδεηαη απφ ηε κέρξη εθείλεο ηεο ζηηγκήο βαζκνινγία ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε θφληξαο πνπ θαη νη δχν νδεγνί θνθθίληζαλ, ληθεηήο είλαη απηφο κε ηνλ κεγαιχηεξν 

ρξφλν αληίδξαζεο. 

ΥΑΡΔ. 

Οη πξνθξηκαηηθνί ρξφλνη νξίδνπλ ηηο ζέζεηο ζηελ ζράξα. 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΛΩΡΗΓΑ 

ε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ε επηινγή ισξίδαο νξίδεηαη από ηνπο ρξόλνπο επίδνζεο. Ο νδεγόο κε 

ηνλ ηαρύηεξν ρξόλν, επηιέγεη ηελ ισξίδα πνπ ζα αγσληζηεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπξίσο 

αγώλα (θόληξεο), ε επηινγή δηαδξόκνπ γίλεηαη από ηνλ νδεγό κε ηνλ θαιύηεξν ρξόλν πνπ έρεη 

πεηύρεη ζην πξνεγνύκελν ζθέινο. 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ, ΠΑΤΖ, ΑΠΟΒΟΛΖ ΠΟΗΝΖ. 

Όηαλ ν νδεγφο πεξλά ηελ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ ισξίδσλ ή έξζεη ζ’ επαθή κε ηα 

θσηνθχηηαξα, ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΛΟ..  

Καζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηνλ ρψξν εθθίλεζεο πέξαλ ησλ 2 ιεπηψλ, ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟ 

ΚΔΛΟ.. 

Άξλεζε ζπκκφξθσζεο ζηηο νδεγίεο ησλ Κξηηψλ θαη ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα  

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ..  

Με ζπκκφξθσζε ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ Βurn out, ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ  ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΛΟ. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε θσλαζθία, αληηδηθία θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν εθδήισζε 

αληίξξεζεο ζε απνθάζεηο θαη απνηειέζκαηα (απηά θέξνπλ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ). 

 Άξλεζε παξαιαβήο βξαβείνπ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΥΩΡΟ ΔΠΗΣΖΡΟΤΜΔΝΖ ΣΑΘΜΔΤΖ (PARC FERME). 

1. Oη αγσληδφκελνη, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπο ζην ηειηθφ ζθέινο πξέπεη εθφζνλ δεηεζεί, 

λα θαηεπζχλνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζηνλ ρψξν επηηεξνχκελεο ζηάζκεπζεο φπνπ ζα παξακέλνπλ κέρξη 

ην ηέινο. 

2. ε πεξίπησζε 2
εο

 ζπκκεηνρήο κε ίδην φρεκα, απηφ ζα επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία κε κέξηκλα  ηεο 

νξγάλσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16.  ΣΔΛΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ.   
ηνλ ηεξκαηηζκφ κπνξεί λα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη 

κέρξη θαη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε, γηα ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηελ πξψηε ζέζε θάζε 

θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν φρεκα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ησλ Αγσλνδηθψλ πνπ 

ελεξγνχλ απηεπάγγειηα ή κεηά απφ έληαζε ή κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αιπηάξρε ή θαη’ εθαξκνγή 

ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηεο ΟΜΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ. 

1. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο: 



    α. ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή ή κε ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο κηζή (½) ψξα κεηά ην ηέινο 

ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο. 

    β. ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα κέζα ζε 15 ιεπηά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ νρήκαηνο. 

    γ. ρεηηθά κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, κέζα ζε κηζή ψξα (½) απφ ηελ 

ζπλάξηεζε  ηνπο. 

    δ. Καηά ηεο ρξνλνκέηξεζεο δελ ρσξάεη θακία έλζηαζε. 

2. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε ή ζηνλ Αγσλνδίθε ζπλνδεπφκελεο κε ην 

παξάβνιν, πνπ ηζνχηαη κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ νρήκαηνο ζηνλ αγψλα. Σν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη φηαλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή. 

 Ο αγσληδφκελνο θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ή έλζηαζε, ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αγσλνδηθψλ ην φρεκά  

ηνπ ρσξίο θακία επηθχιαμε. 

Ζ έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα ζα πξέπεη λα αθνξά απνιχησο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ 

νρήκαηνο θαη ν εληζηάκελνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Αιπηάξρε ζπκπιεξσκαηηθά πνζά 

απνζπλαξκνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο ΟΜΔ. 

Σα έμνδα απνζπλαξκνιφγεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο βαξχλνπλ ηνλ 

εληζηάκελν φηαλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηνλ αγσληδφκελν φηαλ γίλεη δεθηή. Σν ίδην ζα ζπκβεί 

θαη φηαλ ππάξρεη δηαθνξά ζηα έμνδα (απφ ηα παξάβνια). 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη κε ην αληίζηνηρν παξάβνιν. 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΚΑΣΑΣΑΞΔΗ. 

Σα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ αγψλα, εληφο ηξηάληα (30) ιεπηψλ . 

Μεηά ηε ιήμε ησλ αγψλσλ θαη ζα αλαξηψληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ. 

ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηνπ αγψλα, ε θαηάηαμε βγαίλεη αλάινγα κε ην ζθέινο πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί. Οη αγσληδφκελνη πνπ πέξαζαλ ζην επφκελν ζθέινο, θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ 

θαιχηεξν ρξφλν ηνπο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ζηνλ αγψλα.. Οη ρακέλνη ηνπ ζθέινπο θαη φινη νη 

ππφινηπνη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

ΑΡΘΡΟ 19.  ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ. 
Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηνλ αγψλα.  

 

ΑΡΘΡΟ 20.  ΔΠΑΘΛΑ. 

Σα έπαζια πνπ απνλέκνληαη ππνρξεσηηθά είλαη: ε όιεο ηηο Καηεγνξίεο.  

    -ζηνλ 1
ν
:  θχπειιν    -ζηνλ 2

ν
:  θχπειιν    -ζηνλ 3

ν
:  θχπειιν 

 

ΑΡΘΡΟ 21.  ΑΠΟΝΟΜΖ . 
Ζ απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηνλ αγψλα. 

Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθφξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνχλ (αδηθαηνιφγεηα) ζηελ ηειεηή ηεο 

απνλνκήο, ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα  παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ. 

 


