Πανελληνιοσ Φιλικοσ Αγωνασ Dragster Moto
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ
Λόξη εμπρόθεςμων
ςυμμετοχών

28-05-2014

20.00

Γραμματεύα

Άνοιγμα πύλησ
Αεροδρομύου

31-05-2014

11.00

Πύλη

Διοικητικόσ Έλεγχοσ

31-05-2014

08.30-10.30

Γραμματεύα

Υποχρεωτικό Ενημϋρωςη
οδηγών

31-05-2014

10.30

Γραμματεύα

3 περϊςματα

31-05-2014

11.00-19.00

Πύςτα

Δημοςύευςη προςωρινόσ
κατϊταξησ

31-05-2014

20΄με το πϋρασ των
περαςμϊτων

Γραμματεύα

Άνοιγμα πύλησ
Αεροδρομύου

01-06-2014

08.30

Πύλη

1 πϋραςμα

01-06-2014

10.00-11.30

Πύςτα

Ladders

01-06-2014

12.00-16.30

Πύςτα

Δημοςύευςη κατϊταξησ

01-06-2014

20΄με το πϋρασ των
περαςμϊτων

Γραμματεύα

Απονομϋσ

01-06-2014

20΄μετϊ τα αποτελϋςματα

Γραμματεύα

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ – ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ
Η γραμματεύα και ο πύνακασ ανακοινώςεων τησ διοργϊνωςησ θα λειτουργούν
ϋωσ και την 29/05/2014 ςτα γραφεύα του ςυλλόγου , όλεσ τισ ημϋρεσ , εκτόσ
Σαββϊτου και Κυριακόσ και ώρεσ 18.00 – 20.00 ςτην διεύθυνςη Ιδομενϋωσ 38
ςτο Ηρϊκλειο Κρότησ. Στισ 31/05 και 01/06 η γραμματεύα και ο πύνακασ
ανακοινώςεων του αγώνα θα λειτουργούν από τισ 11.00 ϋωσ τισ 20.00 ςτον
χώρο τησ γραμματεύασ τησ διοργϊνωςησ .

ΑΡΘΡΟ 1 . ΟΡΙΜΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ-ΣΕΛΕΦΗ
1.1 ΟΡΙΜΟ
Ο Α.Σ.Η., Ε mail asihellas@Gmail.com , τηλ. 2810 301289, οργανώνει αγώνα
Dragster μοτοςυκλετών που θα διεξαχθεύ ςτισ 31/05 & 01/05/2014 ςτο
ςτρατιωτικό αεροδρόμιο του Τυμπακύου.

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ-ΣΕΛΕΦΗ




Παρατηρητόσ ΑΜΟΤΟΕ : Τζωρτζόπουλοσ Γιϊννησ
Πρόεδροσ : Βραχαςωτϊκησ Χρόςτοσ
Μϋλη : Σταυρύδησ Νεκτϊριοσ – Μανιαδόσ Μανώλησ




Αλυτϊρχησ : Διακϊκησ Μανώλησ
Τ. Ε. : Κοτςιώνησ Αλϋξησ

Η ΑΜΟΤΟΕ, η διοργανώτρια λϋςχη , η Οργανωτικό Επιτροπό τα ςτελϋχη οι
κριτϋσ και οι οδηγού τησ παιδιϊσ δεν φϋρουν καμύα ευθύνη ϋναντι τρύτων για
τυχόν ατύχημα που μπορεύ να ςυμβεύ κατϊ την διϊρκεια τησ . Η αςτικό ευθύνη
βαρύνει την αςφαλιςτικό εταιρεύα με την οπούα ϋχει ςυναφθεύ ςυμβόλαιο
κϊλυψησ κινδύνων από αυτϋσ τισ δραςτηριότητεσ με την AMOTOΕ.

ΑΡΘΡΟ 2 . ΓΕΝΙΚΑ
Η διοργϊνωςη εύναι αγώνασ Dragster μοτοςυκλετών.

ΑΡΘΡΟ 3 . ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ-ΘΕΗ-ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Ένασ αγώνασ Dragster εύναι μύα δοκιμαςύα επιτϊχυνςησ από ςτϊςη κα για
οριςμϋνη εξ αρχόσ απόςταςη που αυτό εύναι το ¼ του μιλύου (402,336 μ.) . Η
δοκιμαςύα αυτό εκκινεύ με μια ηλεκτρονικό ςυςκευό που αποκαλεύται Christmas
Tree . Με την εκκύνηςη του κϊθε οδηγόσ ενεργοποιεύ ϋνα χρονόμετρο κόβοντασ
μια δϋςμη φωτοκύτταρου και το ςταματϊει κόβοντασ την αντύςτοιχη δϋςμη
φωτοκύτταρου ςτον τερματιςμό . Ο επιτευχθεύσ χρόνοσ (ΕΤ) εύναι αυτόσ που
καθορύζει τισ επιδόςεισ των αυτοκινότων.

3.2 ΦΩΡΟ
Ο χώροσ βρύςκεται ςτο ςτρατιωτικό αεροδρόμιο του Τυμπακύου. Το μόκοσ εύναι
2000 μϋτρα και το φϊρδοσ εύναι 35 μϋτρα.

3.3 ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ
3.3.1 ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ

Το ςύςτημα ϋχει δύο ςειρϋσ κϊθετων φώτων παρϋχοντασ οπτικώσ την
αντύςτροφη μϋτρηςη για κϊθε οδηγό . Οι οδηγού προςπαθούν να εκκινόςουν
μεταξύ του ςβηςύματοσ των τριών πορτοκαλύ φώτων και του ανϊματοσ του
πρϊςινου .
3.3.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ

Οι παρακϊτω ξεχωριςτϋσ επιδόςεισ καταγρϊφονται ςε κϊθε κούρςα για κϊθε
οδηγό , ο χρόνοσ αντύδραςόσ του κατϊ την εκκύνηςη , ο χρόνοσ που πϋτυχε ςτα
18 μϋτρα από την εκκύνηςη και ο χρόνοσ που πϋτυχε ςτα 402,336 μϋτρα από την
εκκύνηςη και η ταχύτητα που εύχε περνώντασ από αυτϊ .

3.3.3 ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΩ

Όταν κατϊ την εκκύνηςη του οδηγού ανϊψει ςτην πλευρϊ του κόκκινο φωσ αυτό
πϊει να πει ότι ο οδηγόσ ξεκύνηςε ενωρύτερα από το επιτρεπόμενο, παρόλα
ταύτα η προςπϊθειϊ του εύναι ϋγκυρη .

ΑΡΘΡΟ 4 . ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΕΚΣΑ
Οι κατηγορύεσ χωρύζονται ωσ εξόσ:












Κατηγορύα Scooter
Κατηγορύα Mini Pro
Κατηγορύα Pro Z
Κατηγορύα Street 1
Κατηγορύα Street 2
Κατηγορύα Street 3
Κατηγορύα Pro Street 1
Κατηγορύα Pro Street 2
Κατηγορύα True Street Moto 9,6
Κατηγορύα Super Street
Κατηγορύα Super Pro

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΑΥΑΛΙΗ –
ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ





Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι κϊτοχοι ϊδειασ αθλητού τησ Αμοτοε, το
οπούο εύναι ςε ιςχύ για το 2014.
Όςοι επιθυμούν να δηλώςουν ςυμμετοχό ςτο Dragster ςτισ 31 Μαΐου &
01 Ιουνύου 2014 ςτο αεροδρόμιο του Τυμπακύου μπορούν να το κϊνουν
με 2 τρόπουσ.
o Οι αθλητϋσ που ϋχουν ϋχουν πιςτωτικό κϊρτα, μπορούν να
δηλώςουν την πρώτη τουσ ςυμμετοχό μϋςω του ςυςτόματοσ
ηλεκτρονικόσ Γραμματεύασ τησ ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)
χρηςιμοποιώντασ τον αριθμό αθλητού τουσ και τον κωδικό του
ςωματεύου που εύναι εγγεγραμμϋνοι. Τισ υπόλοιπεσ ςυμμετοχϋσ ςε
ϊλλεσ κατηγορύεσ τισ δηλώνουν με ςυνεννόηςη με το ςωματεύο
τουσ. Όλα αυτϊ πρϋπει να γύνουν ϋωσ την ημερομηνύα λόξησ
ςυμμετοχών, διαφορετικϊ το ηλεκτρονικό ςύςτημα ςυμμετοχών
τησ ΑΜΟΤΟΕ χρεώνει επύ πλϋον 20€.
Ο κωδικόσ του Α.Σ.Η. εύναι 13061948.
o Αθλητϋσ που δεν ϋχουν πιςτωτικό κϊρτα, μπορούν να δηλώςουν
ςυμμετοχό τηλεφωνικϊ ςτο ςωματεύο τουσ και να τουσ δοθούν
από αυτό οδηγύεσ.
Οι αθλητϋσ του Α.Σ.Η. θα πρϋπει να τηλεφωνόςουν ςτο 2810301289 ό
ςτο 6972872983 για να δηλώςουν ςυμμετοχό, να καταθϋςουν το
παρϊβολο ςυμμετοχόσ ςτην AlphaBank ςτον αριθμό λογαριαςμού 825-









002101-016722 ό IBANGR06 0140 8250 8250 0210 1016 722 με
δικαιούχο Διακϊκη Νικόλαο και να ςτεύλουν την απόδειξη τησ τρϊπεζασ
ςκαναριςμϋνη με Email ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη
asihellas@gmail.com.
Σε περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα ςκαναρύςματοσ τησ
απόδειξησ πληρωμόσ του παραβόλου ςυμμετοχόσ αυτό μπορεύ να ςταλεύ
με φαξ ςτο 2815009339 αφού πρώτα τονιςτούν με ςτυλό τα ςτοιχεύα
του ςυμμετϋχοντα(Ονομ/μο-Κατηγορύα ςυμμετοχόσ-Χορηγού).
Μόνο τότε η ςυμμετοχό ςασ ςτο Dragster θεωρεύται ϋγκυρη.
Το παρϊβολο ςυμμετοχόσ για το Dragster εύναι 120€ για την πρώτη
ςυμμετοχό και 60€ για κϊθε επιπλϋον ςυμμετοχό.
Κϊθε μοτοςυκλϋτα επιτρϋπεται να λαμβϊνει μϋροσ ςτην διοργϊνωςη ςε
όςεσ κατηγορύεσ επιτρϋπεται.
Κϊθε αναβϊτησ μπορεύ να ςυμμετϋχει ςε όςεσ κατηγορύεσ θϋλει.
Η αςφϊλιςη ιςχύει ςε όλη την διϊρκεια τησ διοργϊνωςησ, παύει δε να
ιςχύει με την ϋξοδο τησ μοτοςυκλϋτασ από τον χώρο τησ διοργϊνωςησ ό
με την εγκατϊλειψη ό τον αποκλειςμό τησ.
Το παρϊβολο ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται μόνον εϊν η δόλωςη ςυμμετοχόσ
δεν γύνει δεκτό ό η διοργϊνωςη ματαιωθεύ πριν ξεκινόςει.

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ
Όλοι οι οδηγού πρϋπει:





Να φορούν ςε όλη τη διϊρκεια τησ διοργϊνωςησ δερμϊτινη φόρμα,
μποτϊκια μοτοςυκλϋτασ, γϊντια και κρϊνοσ.
Να μην κατευθύνουν την μοτοςυκλϋτα τουσ αντύθετα από την φορϊ τησ
παιδιϊσ.
Να μην επιτρϋπουν το ςπρώξιμο τησ μοτοςυκλϋτασ τουσ από ϊλλον μετϊ
το ςόμα εκκύνηςησ.
Εϊν διακοπεύ η παιδιϊ για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, θεωρεύται ότι
ολοκληρώθηκε με τα όςα περϊςματα ϋχουν γύνει.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΗ-ΕΚΚΙΝΗΗΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ-ΣΕΛΟΤ






Προςϋλευςη οδηγού ενώ ϋχουν αρχύςει τα περϊςματα τησ επόμενησ
κατηγορύα επιφϋρει χϊςιμο του περϊςματοσ.
2 ςυνοδού ςε κϊθε όχημα ςτην προεκκύνηςη.
Ο ϋνασ από τουσ δύο ςυνοδούσ μπορεύ να μπει ςτον χώρο τησ εκκύνηςησ
με την απαραύτητη προώπόθεςη να φορϊει γϊντια εργαςύασ. Σε
περύπτωςη που και οι 2 ςυνοδού περϊςουν ςτην εκκύνηςη, ϋςτω και αν
κανϋνασ κριτόσ δεν τουσ εμποδύςει, αυτό η ενϋργεια επιφϋρει χϊςιμο του
περϊςματοσ του οδηγού που εκπροςωπούν.
Σε περιπτώςεισ ανυπϊκουων ςυνοδών μϋχρι αυτού να ςυμμορφωθούν,
εκτόσ του πιθανού αποκλειςμού του οδηγού που εκπροςωπούν,













επιβϊλλεται και ςταμϊτημα τησ ροόσ, με αποτϋλεςμα χϊςιμο χρόνου και
λιγότερα περϊςματα από αυτϊ που ϋχουν προγραμματιςτεύ.
Για οποιαδόποτε θϋματα μόνον ςτα διαλεύμματα των περαςμϊτων ςτον
χώρο τησ χρονομϋτρηςησ.
Ο χρόνοσ που πρϋπει τα 2 οχόματα να κλειδώςουν μετϊ το ςόμα του
αφϋτη για αυτό, πρϋπει να εύναι μϋςα ςε λογικϊ πλαύςια και όχι πϊνω από
30 δευτερόλεπτα.
Εϊν οδηγόσ αργόςει να εκκινόςει πϊνω από 8 δευτερόλεπτα μετϊ το
ςόμα εκκύνηςησ που θα του δοθεύ ςτην μεριϊ του ενδϋχεται να μην πϊρει
χρόνο λόγω αυτόματου κλειςύματοσ τησ χρονομϋτρηςησ. Σε αυτόν την
περύπτωςη το πϋραςμα χϊνεται και δεν επαναλαμβϊνεται.
Πϊτημα κεντρικόσ γραμμόσ του διαδρόμου επιφϋρει ακύρωςη του
περϊςματοσ.
Αλλαγό λουρύδασ από την εκκύνηςη ϋωσ και το ςημεύο εξόδου από τουσ
διαδρόμουσ που εύναι η πινακύδα 000μ, επιφϋρει αποκλειςμό του οδηγού
από την διοργϊνωςη.
Χρόνοσ ςε πϋραςμα μικρότεροσ από τον επιτρεπόμενο ςτην κατηγορύα
επιφϋρει ακύρωςη μόνο του ςυγκεκριμϋνου περϊςματοσ
Ταχύτητα επιςτροφόσ ςτα Paddocks πϊνω από 50 χλμ επιφϋρει ϊμεςο
αποκλειςμό του οδηγού από την διοργϊνωςη.
Ταχύτητα ανώτερη από 20 χλμ μϋςα ςτα Paddocks αλλϊ και οπουδόποτε
αλλού από τον οδηγό ό ϊτομο που κατϊ την κρύςη τησ διοργϊνωςησ
πρόςκειται ςτην ομϊδα του, επιφϋρει ϊμεςο αποκλειςμό του οδηγού από
την διοργϊνωςη.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλα δύδονται ςτουσ 3 πρώτουσ οδηγούσ κϊθε κατηγορύασ.

