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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Γεπηέξα  8  Απγνύζηνπ 
10:00      Έλαξμε εγγξαθώλ 

Γεπηέξα 5  επηεκβξίνπ  
21:00      Λήμε εγγξαθώλ                                      
Κπξηαθή 11 επηεκβξηνπ 
09:00-10:00 Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο & Παξαιαβή Τιηθνύ / Σερληθόο Έιεγρνο νρεκάησλ,   
10:30            Δθθίλεζε  Γεκαξρείν Γήκνπ ηθπσλίσλ (Κηάην) 
12:15       Αλαζπγθξόηεζε Λίκλε Γόμαο 
13:00       Δθθίλεζε Β’ θέινπο  
15:00             Σεξκαηηζκόο Πεδόδξνκνο Μηανύιε , Παξαιία Κηάηνπ 
15:30              Αλαθνίλσζε πξνζσξηλήο θαηάηαμεο  
16:00             Σειεηή απνλνκήο  - Δζηηαηόξην Πηλάθην , Μηανύιε 5 Κίαην 
Σα λνύκεξα ζπκκεηνρήο ηα έληππα θαη ην road book ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο 
αγσληδόκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ  
 
1.ΟΡΓΑΝΩΗ 
Η ΑΛΑΚνξηλζίαο δηνξγαλώλεη κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ηνλ αγώλα 
regularity ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνλ ΓΑΚ ηεο FIA (θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ), 
θαη ηνλ παξόληα πκπιεξσκαηηθό Καλνληζκό.  
 
Κέληξν ηνπ αγώλα / Γηαξθήο γξακκαηεία:   

H Γξακκαηεία ηνπ Aγώλα ζα ιεηηνπξγεί 
A.Eσο ην άββαην 10 επηεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 20:00 ζηα γξαθεία 

ηεο ΑΛΑ Κνξηλζίαο Κξνθηδά 11 Κόξηλζνο Σει. 27410 72998  
Β. Σελ Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπ  2016 από ώξα 09:00 ζην Γεκαξρείν 

Γήκνπ ηθπσλίσλ (Κηάην) 6947814171 
 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή:              
Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Γεώξγηνο σηεξόπνπινο  
Μέιε     Αλδξέαο Γξηηζόπνπινο  
    πύξνο Πεηξόπνπινο 
ηειέρε ηνπ αγώλα 
Αγσλνδίθεο   Aλδξέαο Σαγθαιάθεο 
Αιπηάξρεο   Γηάλλεο Καξάκπειαο 
Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα  Μαίξε θέηνπ   
Σερληθόο Έθνξνο   Γηάλλεο Αζαλαζάθνο 
Κξηηέο-Δπηθνηλσλίεο   Καηεξίλα Μπξαηζνπ 
    Πελειόπε Μεξκύγθε 
Απνηειέζκαηα    Infomega 
Γξαθείν Σύπνπ    Γεκήηξεο νπθαξάο 
Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ θαλνληζκό  
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ εάλ ππάξμεη 
αλάγθε. Κάζε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε  ζα γίλεηαη 
γλσζηή κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ απνηεινύλ 
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 
Απηά ηα δειηία ζα ηνηρνθνιιεζνύλ ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζην 
θέληξν ηνπ αγώλα θαη ζα αλαθνηλσζνύλ απ’ επζείαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 
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νπνίνη ζα πξέπεη λα βεβαηώζνπλ ηελ παξαιαβή ηνπο ελππόγξαθα, εθηόο αλ 
απηό είλαη αδύλαην ιόγσ ηεο εμέιημεο ηνπ αγώλα. 
 
Δθαξκνγή θαη Δξκελεία ηνπ θαλνληζκνύ 
Ο Αιπηάξρεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο.  
Δπίζεο, θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ζα κειεηάηαη από 
ηνλ αγσλνδίθε.  
 
2. ΣΙΣΛΟΙ 

1.            Πξσηάζιεκα νδεγώλ Regularity Ράιιπ Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ 

2.            Πξσηάζιεκα ζπλνδεγώλ Regularity Ράιιπ 
Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 

Κύπειια θαηεγνξηώλ 

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο Β - E (έσο θαη 1961) Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο F (1962-1965)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο G (1966-1971)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ 

 Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο H (1972-1976)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο I (1977-1981)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ 

 Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο J1, J2 (1982-1990)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ 

 Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο Β - E (έσο θαη 1961) Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο F (1962-1965)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο G (1966-1971)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο H (1972-1976)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο I (1977-1981)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο J1, J2 (1982-1990)  Ιζηνξηθώλ 
Απηνθηλήησλ 

 
3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ 1

νπ
 Rally Regularity ηθπσληώλ είλαη 142 ρικ 

κε 8 regularity εηδηθέο δηαδξνκέο . Ο αγώλαο απνηειείηαη από 1 ζθέινο. 
Σα νρήκαηα ζα εθθηλνύλ αλά ιεπηό 
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Οη αλαζπγθξνηήζεηο ηνπ αγώλα θαζώο θαη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ, ζηαζκνί 
δηέιεπζεο, λεθξόο ρξόλνο, θιπ πεξηγξάθνληαη ζην θαξλέ θαη ζην Road Book, δίλνληαο 
ζην πιήξσκα θάζε απαηηνύκελε πιεξνθνξία γηα λα ηεξκαηίζνπλ ηε δηαδξνκή ζσζηά  
 
4. ΟΥΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΑ 
4.1 θάζε νδεγόο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηόλ ηελ εθδήισζε πξέπεη λα 
βεβαηώζεη όηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην 
απηνθίλεηό ή ε κεραλή ηνπ πξέπεη λα είλαη λόκηκν γηα λα θπθινθνξεί ζηε ρώξα πνπ 
γίλεηαη ν αγώλαο. O νξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερηεί όρεκα πνπ δελ είλαη 
ζύκθσλν κε ην πλεύκα ηεο επνρήο. 
Απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ γηα θάζε θαηεγνξία. 
Σα απηνθίλεηα δηαηξνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 
- Καη Β: Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ  1.1.1905 -  31.12.1918 
- Καη C: Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ  1.1.1919 – 31.12.1930 
- Καη D: Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ  1.1.1931 – 31.12.1946 
- Καη Δ: Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ  1.1.1947 – 31.12.1961 
- Καη F: Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ  1.1.1961 – 31.12.1965 
- Καη G: Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ  1.1.1966 – 31.12.1971 
- Καη H: Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ        1.1.1972 – 31.12.1976  
- Καη I:   Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ        1.1.1977 -  31.12.1981 
- Καη J1:Απηνθίλεηα θαηαζθεπήο κεηαμύ        1.1.1981 -  31.12.1986 
4.2 Γηα ηε κέηξεζε ηεο απόζηαζεο επηηξέπνληαη όια ηα νδόκεηξα ή αληίζηνηρεο 
ζπζθεπέο. Δπηηξέπνληαη εθαξκνγέο (application) ζε smartphone(πρ Apple, Xperia, 
θηι)  πνπ πξνζνκνηώλνπλ νδόκεηξα (ηύπνπ πρ brantz)  
  
4.3 Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ: 
- ή Σαπηόηεηα Αλαγλώξηζεο Ιζηνξηθνύ Ορήκαηνο FIA ( HVIF),  
- ή Ιζηνξηθό Σερληθό Βηβιηάξην ηεο FIA (HTP) 
- ή Γειηίν Ιζηνξηθνύ Ορήκαηνο Regularity ηεο FIA   
- ή Σαπηόηεηα FIVA  
θαη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ έλα από ηα παξαπάλσ έληππα ην αξγόηεξα, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Σερληθνύ Διέγρνπ (βιέπε άξζξν 10.1).  
 
5. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ – ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ - ΤΜΜΔΣΟΥΔ 
5.1  Σν πιήξσκα κπνξεί λα απνηειείηαη από ηνλ νδεγό θαη έλα ή πεξηζζόηεξα κέιε 
(ηέζζεξα  ην πνιύ ζην ζύλνιν). 
Ο Οδεγόο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο δηπιώκαηνο θαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18

ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 
Οη αγσληδόκελνη νθείινπλ είηε λα είλαη θάηνρνη θάπνηνπ είδνπο αγσληζηηθήο άδεηαο κε 
ηζρύ ην ηξέρνλ έηνο, είηε λα πξνκεζεπηνύλ από ηνλ νξγαλσηή Αγσληζηηθή άδεηα γηα 
αγώλεο regularity. Απηέο νη άδεηεο εθδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ 
θαη ην θόζηνο ηνπο πεξηιακβάλεηαη Παξάβνιν πκκεηνρήο. 
 
Μόλν ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο θαη είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο έρνπλ δηθαίσκα λα νδεγήζνπλ ην απηνθίλεην. 
5.2 Oπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη νθείιεη λα ζηείιεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 
γξακκαηεία ηνπ Αγώλα. 
ΑΛΑΚ, Κξνθηδα 11, 20100, Κνξηλζνο 
Σει + 302741072778,  E-mail: info@alak.gr 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ην αξγόηεξα κέρξη ηελ 5

ε
 επηεκβξίνπ 

2016 

mailto:info@triskelion.gr
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ/ζηνπο ζπλνδεγνύο κπνξνύλ λα δνζνύλ κέρξη ην 
ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ.  

Η αληηθαηάζηαζε ελόο κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο ή ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα γίλεη κέρξη ηελ 
έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ κε ηελ έγθξηζε ησλ νξγαλσηώλ. Όια ηα κέιε ηνπ 
πιεξώκαηνο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ Αγσλνδηθώλ. 

Αληίγξαθν ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ (άξζξν 4.3) γηα ηελ πεξίνδν 
θαηάηαμεο πξέπεη λα επηζπλαθζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 

O κέγηζηνο αξηζκόο ησλ πιεξσκάησλ γηα ην regularity ξάιιπ νξίδεηαη ζηα 50 νρήκαηα. 
5.3 πκκεηνρέο Οκάδσλ 
Μέρξη ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ / ηερληθνύ ειέγρνπ κπνξνύλ λα δεισζνύλ νκάδεο 
θαηαζθεπαζηώλ ή ιεζρώλ. Έλα όρεκα κπνξεί λα δεισζεί κόλν ζε κία νκάδα 
θαηαζθεπαζηή ή ιέζρεο. 
H νκάδα θαηαζθεπαζηώλ πξέπεη λα απνηειείηαη από 3 νρήκαηα ίδηνπ θαηαζθεπαζηή, 
αιιά όρη απαξαίηεηα ίδηνπ ηύπνπ. 
H νκάδα ιέζρεο πξέπεη λα απνηειείηαη από 3 πιεξώκαηα κε νπνηνδήπνηε όλνκα. 
Σν θύπειιν νκάδαο απνλέκεηαη ζηελ νκάδα (θαηαζθεπαζηή ή ιέζρεο) πνπ ην 
άζξνηζκα ησλ βαζκώλ πνηλήο θαη ησλ 3 πιεξσκάησλ ηεο είλαη ην κηθξόηεξν. 
Γηα λα κεηξήζνπλ νη βαζκνί πνηλήο κηαο νκάδαο γηα ην θύπειιν νκάδαο πξέπεη λα 
θαηαηαγνύλ θαη ηα 3 νρήκαηα ηεο νκάδαο απηήο. Κύπειιν νκάδαο απνλέκεηαη αλ 
δεισζνύλ θαη’ ειάρηζησλ ηξεηο νκάδεο. Γηα λα δεισζεί κηα νκάδα πξέπεη ην θάζε 
απηνθίλεην ηεο νκάδαο λα πιεξώζεη ην πνζό ησλ 20 επξώ. 
5.4  Όινη νη νδεγνί κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο αλαιακβάλνπλ λα 
ηεξήζνπλ    ηηο  δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

 
6.ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΑΦΑΛΔΙΑ 
6.1 Παξάβνιν ζπκκεηνρήο 
6.1.1 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο γηα θάζε όρεκα πνπ απνηειείηαη από 1 νδεγό θαη έλα 
ζπλνδεγό (2 άηνκα) νξίδεηαη ζηα  60,00  επξώ  
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ησλ 60,00 γηα δύν άηνκα πεξηιακβάλεη: 
- Αζθάιηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δθδήισζεο 
- Τιηθά Δθδήισζεο  
- Σειεηή απνλνκήο. 
-Γηα θάζε επηπιένλ άηνκν ην παξάβνιν απμάλεηαη θαηά 20 Δπξώ 
-Γηα Ορήκαηα θαηαζθεπαζκέλα πξηλ ηελ 31/12/1961 ην παξάβνιν δηακνξθώλεηαη 
ζηα 50,00 Δπξώ/πιήξσκα.  
6.1.2 Η δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν όηαλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην 
παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 
6.2 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ’ νινθιήξνπ 
Α. ζε ππνςεθίνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή 
Β. ζε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο. 
6.3   Αζθάιεηα 
6.3.1 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα 
αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο, ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
Οη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ νξίδνπλ όηη νη αγσληδόκελνη θαιύπηνληαη γηα αζηηθή 
επζύλε πξνο ηξίηνπο κε ηα παξαθάησ πόζα: 
Α. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην (γηα θάζε αηύρεκα) κέρξη επξώ    500.000,00 
Β. Γηα ηηο πιηθέο δεκηέο (γηα θάζε αηύρεκα ή πεξηζηαηηθό) κέρξη επξώ 500.000,00 
Γ. Όξην Οκαδηθνύ αηπρήκαηνο    επξώ  1.600.000,00 
6.3.2 Οη Οξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακηά επζύλε γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ζπκβεί από ή 
ζε ζπκκεηέρνληα ή ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. Οη 
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Οξγαλσηέο επίζεο δελ θέξνπλ θακηά επζύλε γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ 
Διιεληθώλ Νόκσλ θαη θαλόλσλ. 
6.3.3 Η αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηελ εθθίλεζε, παύεη δε λα ηζρύεη κεηά ην ηέινο 
ηεο εθδήισζεο ή από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο από απηήλ ή ηνπ απνθιεηζκνύ από 
απηήλ. Μνλό δε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο όπσο νξίδεηαη από ην Road Book 
6.3.4 Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα θξνληίζνπλ ώζηε ηα νρήκαηα ηνπο λα έρνπλ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηελ Διιάδα. 
 
7. ΓΙΑΦΗΜΙΗ 
Δπηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε εθόζνλ ζπκθσλεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΓΑΚ ηεο FIΑ. 
Η ππνρξεσηηθή δηαθήκηζε ηνπ νξγαλσηή ζηελ πηλαθίδα ηνπ αγώλα, ηα λνύκεξα 
ζπκκεηνρήο, ζην εκπξόο θαη πίζσ θηεξό ζα αλαθνηλσζεί κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ πνπ 
ζα δνζεί ζηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν. 
 
8. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
8.1. Πιεξώκαηα  
Μόλν ηα πιεξώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζα επηηξέπεηαη λα 
εθθηλήζνπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο εγθαηαιείςεη ην όρεκα, 
ή θάπνην ηξίην πξόζσπν επηβηβαζζεί ζ’ απηό (εθηόο απ’ ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο 
ηξαπκαηία) ην πιήξσκα ζα ηηκσξείηε κόλν θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ αγσλνδίθε 
8.2 εηξά εθθίλεζεο – Πηλαθίδεο – Αξηζκνί πκκεηνρήο 
8.2.1 H ζεηξά εθθίλεζεο γηα ην πξώην ζθέινο ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνπο αξηζκνύο 
ζπκκεηνρήο, κε ην κηθξόηεξν λνύκεξν λα μεθηλά πξώην. 
Κάζε πιήξσκα πνπ θηάλεη κε θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε ηεο εθδήισζεο ή ζθέινπο 
ή      ηκήκαηνο δηαδξνκήο (επαλεθθίλεζεο κεηά από αλαζπγθξόηεζε) ζα ηηκσξείηαη 
(άξζξν 9.3.2.2) 
8.2.2 Οη νξγαλσηέο ζα εθνδηάζνπλ ην πιήξσκα κε κηα πηλαθίδα αγώλα θαη 2 
παλό κε ηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη πάλσ ζην όρεκα 
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. 
8.2.3 Ζ  πηλαθίδα ηεο εθδήισζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ κία ζην κπξνζηηλό 
κέξνο θαη κία ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ε πηλαθίδα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαιύπηεηαη 
έζησ θαη ζην ειάρηζην ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100  επξώ .                                                                                                          
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ 
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.                                                                                            
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα όηη ιείπεη αξηζκόο 

ζπκκεηνρήο ή πηλαθίδα ηνπ αγώλα ζα επηβάιιεηαη πνηλή 100 βαζκνί. 

8.3    Καξλέ 
8.3.1 ε θάζε πιήξσκα ζα παξαδνζεί έλα θαξλέ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ηδαληθνύο 
ρξόλνπο γηα λα θαιπθζεί ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ (EX). Σν 
θαξλέ ζα παξαδίλεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο θαη ζα παξαιακβάλεηαη  
ζηελ εθθίλεζε ηνπ επόκελνπ ζθέινπο. 
Σν θαξλέ είλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν εγγξάθεηαη από ηνλ θξηηή ηνπ ζηαζκνύ ε 
επίζεκε ώξα άθημεο ηνπ αγσληδόκελνπ ζε θάζε ζηαζκό.  
Σν θαξλέ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ νξγαλσηώλ θαη 
ζύκθσλα κε ηηο εθηππσκέλεο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηό. Κάζε πιήξσκα 
είλαη ππεύζπλν γηα ην θαξλέ ηνπ. 
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Σν θαξλέ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε θάζε δήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη 
ηδηαίηεξα ζηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ, όπνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ηδηνρείξσο από έλα 
κέινο ηνπ πιεξώκαηνο γηα λα θαηαγξαθνύλ νη ρξόλνη θαη λα ζθξαγηζζεί. 
8.3.2 Οπνηαδήπνηε δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε ζην θαξλέ επηθέξεη ηνλ 
απνθιεηζκό, εθηόο αλ ηέηνηα δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί από ηνλ αξκόδην 
θξηηή.  
8.3.3 Όινη νη ηαζκνί ειέγρνπ θάζε ζθέινπο ζα εκθαλίδνληαη ζε έλα θύιιν 
ραξηί. Οη ζειίδεο ησλ regularity εηδηθώλ είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ θαξλέ. 
8.3.4 Tν πιήξσκα θάζε νρήκαηνο είλαη ην κόλν ππεύζπλν γηα ηελ παξνπζίαζε 
ηνπ θαξλέ ζηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξαθώλ ηνπ 
ρξόλνπ ζ’ απηό. 
8.3.5 Γηα ηνλ ιόγν απηό ην πιήξσκα πξέπεη λα παξαδώζεη ζηνλ έθνξν ηνπ 
ζηαζκνύ ειέγρνπ ην θαξλέ ζηνλ ζσζηό ρξόλν θαη λα βεβαησζεί όηη ε εγγξαθή ηνπ 
ρξόλνπ έγηλε ζσζηά. 
O θξηηήο είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο πνπ επηηξέπεηαη λα γξάςεη ηνλ ρξόλν ζην θαξλέ κε 
ην ρέξη ή ζθξαγίδα.  
8.4 Κπθινθνξία - Δπηζθεπέο  
8.4.1  ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα πιεξώκαηα πξέπεη λα αθνινπζνύλ 
απζηεξά ηνλ KOK.  ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ αθνινπζεί ηνλ KOK  επηβάιινληαη νη 
παξαθάησ πνηλέο:  
α) 1ε παξάβαζε: 100 βαζκνί 
β) 2ε παξάβαζε: 300 βαζκνί 
γ) 3ε παξάβαζε: απνθιεηζκόο  
Σα αξκόδηα όξγαλα, (αζηπλνκία ή νξγάλσζε ηνπ αγώλα) πνπ ζα πηζηνπνηήζνπλ 
θάπνηα παξάβαζε ηνπ KOK από θάπνην πιήξσκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγώλα 
πξέπεη λα ηνπ ην γλσζηνπνηήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνπο 
άιινπο νδεγνύο. 
8.4.2 Oη επηζθεπέο θαη ν αλεθνδηαζκόο επηηξέπνληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
αγώλα, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαγνξεύνληαη ζην road book. 
8.4.3 Δπίζεο απαγνξεύεηαη ζηα πιεξώκαηα, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη 
κέρξη ηνλ απνθιεηζκό: 
- λα εκπνδίδνπλ εθνπζίσο ηε δηέιεπζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηνθηλήησλ ή λα 
παξεκπνδίδνπλ ην πξνζπέξαζκά ηνπο, 
-λα ζπκπεξηθέξνληαη κε αληηαζιεηηθό ηξόπν. 
 
9. ΓΙΑΓΡΟΜΗ, ΣΑΘΜΟΙ, ΠΟΙΝΔ 
9.1.1 Σα νρήκαηα ζα εθθηλνύλ αλά 1 ιεπηό. 
Tα νρήκαηα ζα εθθηλήζνπλ από ην ΚΗΑΣΟ ηελ Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπθαη σξα 
10:30 
 Κάζε όρεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ρώξν αλακνλήο πξηλ από ηε «ξάκπα» 
εθθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν.  
Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα ζθξαγίζνπλ ηε δηέιεπζή ηνπο από όια ηα ζεκεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζην θαξλέ θαη κε ηε ζσζηή ζεηξά. Με ζπκκόξθσζε κπνξεί λα επηθέξεη 
πνηλή. 
O ηδαληθόο ρξόλνο γηα ηελ θάιπςε ηεο απόζηαζεο κεηαμύ δύν EX αλαθέξεηαη ζην 
θαξλέ. 
9.1.2 Oια ηα πιεξώκαηα ζα εθνδηαζηνύλ κε έλα road book πνπ ζα ηνπο δίλεη ηελ 
απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε ώζηε λα ηεξκαηίζνπλ ζσζηά ηε δηαδξνκή.  
Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ Roadbook θαηά ηνλ Γηνηθεηηθό Έιεγρν, απαγνξεύεηαη 
ε αλαγλώξηζε ηεο δηαδξνκήο από νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξώκαηνο θαη 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κε νπνηνδήπνηε όρεκα. 
1ε παξάβαζε 600 βαζκνί πνηλήο 
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2ε παξάβαζε απνθιεηζκόο από ηνλ αγώλα. 
9.2 ηαζκνί Διέγρνπ - Γεληθέο δηαηάμεηο  
9.2.1 Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ δειαδή νη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ θαη δηέιεπζεο, 
εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ησλ regularity εηδηθώλ δηαδξνκώλ, ζα ζεκαίλνληαη κε 
πηλαθίδεο ηππνπνηεκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαηά ηα 
πξόηππα πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ ηειηθή έληππε έθδνζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 
Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ θαη θάζε ελδηάκεζν ζεκείν ειέγρνπ ησλ regularity εηδηθώλ 
δηαδξνκώλ δελ ζεκαίλνληαη. ε κέγηζηε απόζηαζε ελόο ρηιηνκέηξνπ κεηά ηε γξακκή 
ηεξκαηηζκνύ ρξνλνκέηξεζεο ηεο regularity εηδηθήο δηαδξνκήο ζα ηνπνζεηεζεί από 
ηνπο νξγαλσηέο κηα πηλαθίδα ηεξκαηηζκνύ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. Απηή ελεκεξώλεη ηα 
πιεξώκαηα όηη έρνπλ πεξάζεη ην ηειεπηαίν θξπθό ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο  ηεο 
regularity εηδηθήο δηαδξνκήο. 
9.2.2  H αξρή ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε 
πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα κε θίηξηλν θόλην πνπ ζα εκθαλίδεη έλα ξνιόη. ε απόζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 25 m. ε ζέζε ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε ίδηα πηλαθίδα κε 
θόθθηλν θόλην. Tν ηέινο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 
απόζηαζε 25 m. πεξίπνπ από απηόλ, επηζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα κε κπεδ θόλην θαη 3 
πιάγηεο καύξεο γξακκέο. Όιεο νη πεξηνρέο ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (δειαδή νη πεξηνρέο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ηεο πξώηεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο κε θίηξηλν 
θόλην θαη ηεο ηειεπηαίαο πηλαθίδαο ρξώκαηνο κπεδ κε ηηο 3 πιάγηεο καύξεο γξακκέο) 
ζεσξνύληαη ρώξνη επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο “Parc Fermé” 
9.2.3  H άθημε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο από δηαθνξεηηθή θνξά 
από απηήλ ηνπ αγώλα ή κε εκθάληζε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο 
επηθέξεη πνηλή 300 βαζκώλ. 
9.2.4 Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά 
πξηλ από ηελ ηδαληθή ώξα άθημεο ηνπ πξώηνπ δηαγσληδνκέλνπ απηνθηλήηνπ. Θα 
θιείζνπλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Αιπηάξρε. 
9.2.5 Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
εληεηαικέλνπ θξηηή νπνηνπδήπνηε ζηαζκνύ ειέγρνπ. 
9.2.6 Σα δηαθξηηηθά γηιέθα ησλ θξηηώλ-ρξνλνκεηξώλ ζα είλαη ρξώκαηνο θίηξηλνπ. 
9.3    ηαζκνί Διέγρνπ Γηέιεπζεο θαη Διέγρνπ Υξόλνπ (ΔΥ) – Δγθαηάιεηςε 
9.3.1  ηαζκνί Διέγρνπ Γηέιεπζεο  
ε απηνύο ηνπο ζηαζκνύο νη θξηηέο απιώο ζθξαγίδνπλ θαη/ή ππνγξάθνπλ ην θαξλέ 
κόιηο απηό ηνπο παξαδνζεί από ην πιήξσκα, ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηελ ώξα 
δηέιεπζεο. 
Η έιιεηςε ηέηνηαο ζθξαγίδαο ή/θαη ππνγξαθήο από ζηαζκό δηέιεπζεο επηθέξεη πνηλή 
900 βαζκώλ. 
Οη νξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξγαλώζνπλ θξπθνύο ζηαζκνύο δηέιεπζεο ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο. 
9.3.2  ηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ  
9.3.2.1.    ηνπο ζηαζκνύο απηνύο νη έθνξνη ζεκεηώλνπλ ζην θαξλέ πνπ πξνζθνκίδεη 
έλα από ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, ηελ ώξα επίδνζήο ηνπ. Σν πιήξσκα πεξηκέλεη γηα 
ηνλ ηδαληθό ηνπ ρξόλν κπξνζηά ζηελ θίηξηλε πηλαθίδα. Η ηδαληθή ώξα ζθξάγηζεο είλαη 
απηή πνπ πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο ηνλ ρξόλν θάιπςεο ηεο επί κέξνπο δηαδξνκήο 
ζηελ ώξα εθθίλεζεο απηήο ηεο δηαδξνκήο.  
Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή εθόζνλ ε ώξα πνπ ην απηνθίλεην εηζέξρεηαη ζηνλ 
ζηαζκό ειέγρνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμέιημε (δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ 
ζθξάγηζεο ή ηνπ ιεπηνύ πνπ πξνεγείηαη. 
9.3.2.2    Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηδαληθήο ώξαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ώξαο 
ζθξάγηζεο ζα επηθέξεη πνηλή όπσο παξαθάησ: 
α.γηα θαζπζηέξεζε: 10 βαζκνύο γηα θάζε ιεπηό  
β.γηα πξνάθημε: 60 βαζκνύο γηα θάζε ιεπηό  
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γ.Mε ζθξάγηζε ζε EX ή άθημε κεηά ηε κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ησλ 
30   ιεπηώλ ζα επηθέξεη πνηλή 300 βαζκώλ. 
δ. Η κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ ζε 
ζρέζε κε ηνλ ηδαληθό ρξόλν είλαη 30 ιεπηά. 
ε. Η κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ζην ηέινο θάζε ηκήκαηνο θαη/ή 
ζθέινπο είλαη 30 ιεπηά. 
ζη. Μέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε γηα όιν ηελ εθδήισζε, 60 ιεπηά 
ηηο πεξηπηώζεηο γ,δ θαη ε ζα εθαξκόδεηαη ην άξζξν 9.3.3. 
9.3.2.3    Tα πιεξώκαηα επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ κε πξνάθημε ζηνλ 
Σεξκαηηζκό ρσξίο λα ηνπο επηβιεζεί πνηλή. 
    
 9.3.3    Δγθαηάιεηςε - Δπαλεθθίλεζε 
Πξόβιεςε γηα επαλεθθίλεζε ζα ππάξρεη γηα ηνπο νδεγνύο εθείλνπο πνπ 
ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο, έραζαλ θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηνπ ζθέινπο, 
έλαλ ζηαζκό δηέιεπζεο ή έλαλ ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ (πνπ κπνξεί λα 
είλαη θξπθόο). ηελ πεξίπησζε απηή ην πιήξσκα  κπνξεί λα 
επαλεθθίλεζε ζην επόκελν ζθέινο ή ηκήκα αθνύ ηνπ έρεη πξώηα 
επηβιεζεί πνηλή 300 βαζκώλ γηα θάζε ζηαζκό πνπ έραζε θαη εθόζνλ έρεη 
ελεκεξώζεη ηνλ αιπηάξρε γηα ηελ πξόζεζε ηνπ λα επαλεθθίλεζε ζην 
επόκελν ζθέινο ή ηκήκα. 
Γηα λα θαηαηαγεί έλα απηνθίλεην ζα πξέπεη λα ηεξκαηίζεη ηνλ αγώλα εληόο 
ρξόλνπ θαη  λα έρεη θαιύςεη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο ζπλνιηθήο 
απόζηαζεο ηνπ αγώλα 
9.4     Regularity Δηδηθέο Γηαδξνκέο (Αθξηβείαο) 
9.4.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο 
αξηζκόο regularity εηδηθώλ δηαδξνκώλ ζε δξόκνπο αλνηθηνύο ζηελ 
θπθινθνξία. 
Ζ Μ.Ω.Σ. ζε όιεο ηηο regularity εηδηθέο δελ ζα είλαη κεγαιύηεξε από 50 
ρικ/ώξα. 
ηηο regularity εηδηθέο δηαδξνκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε δξόκνπο 
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ζηελ θπθινθνξία ηα όξηα ηαρύηεηαο πνπ νξίδεη ν KOK, ΓΔΝ 
ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ MΩT πνπ έρεη νξίζεη ν νξγαλσηήο γηα ην ζύλνιν ηεο 
εηδηθήο δηαδξνκήο. 
ηηο regularity εηδηθέο δηαδξνκέο κε εθθίλεζε από ζηάζε ηα νρήκαηα ζα 
εθθηλνύλ αλά ιεπηό θαη κε βάζε ηε ζεηξά άθημήο ηνπο ζηελ Δ.Γ. 
Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα ηεξκαηίζνπλ ηε regularity εηδηθή δηαδξνκή ρσξίο 
λα ζηακαηήζνπλ, αθνινπζώληαο  ηελ  MΩT πνπ όξηζε ν νξγαλσηήο. 
O νξγαλσηήο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα νξίζεη ελδηάκεζα ζεκεία ρξνλνκέηξεζεο 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν κηαο regularity εηδηθήο. ε θάζε regularity εηδηθή ζα 
ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο. 
Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνύ θαη νπνηνδήπνηε ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο δελ ζα 
ζεκαίλεηαη.  
ε απόζηαζε 1000 κέηξσλ ην πνιύ κεηά ηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ κίαο 
regularity εηδηθήο δηαδξνκήο, ζα ηνπνζεηεζεί από ηνλ νξγαλσηή κηα 
πηλαθίδα “ηέινπο ζηαζκνύ”, ππνδεηθλύνληαο έηζη ζην πιήξσκα όηη έρεη 
ηεξκαηίζεη απηή ηε regularity εηδηθή δηαδξνκή. 
Ζ ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη ζην δεπηεξόιεπην. Γηα θάζε δεπηεξόιεπην 
πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν από ηνλ ηδαληθό ρξόλν ζε απηό ην ζεκείν (πνπ ζα 
βαζίδεηαη ζηελ απόζηαζε από ηελ εθθίλεζε θαη ζηε MΩT) ζα επηβάιιεηαη 
πνηλή 1 βαζκνύ.  
Παξάδεηγκα: H MΩT πνπ έρεη νξηζζεί είλαη 45 ρικ/ώξα 
Μήθνο ηεο regularity εηδηθήο δηαδξνκήο είλαη 8.54 ρικ. 
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Iδαληθόο ρξόλνο 11' ιεπηά 23 '' δεπηεξόιεπηα  
α. Πξαγκαηνπνηεζείο ρξόλνο  11' ιεπηά 25 '' δεπηεξόιεπηα = 2 
βαζκνί πνηλήο 
β. Πξαγκαηνπνηεζείο ρξόλνο  11' ιεπηά 20 '' δεπηεξόιεπηα = 3 
βαζκνί πνηλήο    
 
9.4.2 Κάζε regularity εηδηθή δηαδξνκή πνπ ην πιήξσκα δελ νινθιήξσζε ή 
δελ μεθίλεζε ζα παίξλεη βαζκνύο πνηλήο σο εμήο: 
Α .Γηα θάζε εηδηθή πνπ ην πιήξσκα δελ μεθίλεζε ζα παίξλεη 900 βαζκνύο 
πνηλήο. Γελ ζα επηβιεζεί επηπιένλ πνηλή γηα ηε κε δηέιεπζε από ηνλ  EX 
πξηλ ηελ εθθίλεζε απηήο ηεο εηδηθήο. 
β. Γηα θάζε εηδηθή  πνπ ην πιήξσκα δελ νινθιήξσζε ζα παίξλεη βαζκνύο 
πνηλήο ίζνπο κε ην πιήξσκα πνπ έρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο 
πνηλήο ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθή δηαδξνκή, ζπλ 600 βαζκνύο, κε κέγηζην 
όξην ηνπο 900 βαζκνύο πνηλήο. 
9.5    Parc fermé – Απηό ην άξζξν δελ ζα εθαξκνζηεί 
Σα νρήκαηα δελ ππόθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ηνπ “parc fermé” θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο από ην άξζξν 9.2.2. 
9.6    Γηα λα ζεσξεζεί έλα πιήξσκα όηη νινθιήξσζε επηηπρώο ηνλ Αγώλα 
πξέπεη: 
-Να έρεη πάξεη εθθίλεζε ζε θάζε ζθέινο 
-Να νινθιεξώλεη κηα ηνπιάρηζηνλ Δηδηθή Γηαδξνκή αλά ζθέινο 
-Να κελ έρεη απνθιεηζηεί από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 
-Να ηεξκαηίζεη ηνλ Αγώλα 
 
10 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΠΟΙΝΔ 
10.1  Σερληθόο έιεγρνο πξηλ ηελ εθθίλεζε  
10.1.1  Κάζε πιήξσκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγώλα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί 
ζηνλ δηνηθεηηθό θαη ηερληθό έιεγρν. 
Η αληίζηνηρε Tαπηόηεηα (βιέπε άξζξν 4.3) πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ 
ηερληθό έιεγρν γηα θάζε απηνθίλεην.  
10.1.2  Η νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ν Αιπηάξρεο ζα απνθιείνπλ από ηνλ 
Αγώλα θάζε πιήξσκα γηα ηηο παξαθάησ αηηίεο. 
- Οδήγεζε / πινήγεζε ππό ηελ επήξεηα νηλνπλεύκαηνο, θαξκάθσλ 
- πκπεξηθνξά / δηαγσγή πνπ ελδέρεηαη λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ αγώλα 
θιαζζηθώλ απηνθηλήησλ. 
10.1.3  O Σερληθόο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα είλαη 
γεληθήο κνξθήο, (έιεγρνο ηνπ ηύπνπ θαη θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο, έηνο 
θαηαζθεπήο, ζπκθσλία απηνθηλήηνπ κε ηνλ KOK, θιπ). 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ηα 
παξαθάησ έγγξαθα: 
-Γίπισκα νδήγεζεο γηα ηνλ 1ν νδεγό θαη νπνηνδήπνηε ζπλνδεγό πνπ 
κπνξεί   λα νδεγήζεη  
-Tα επίζεκα έγγξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο απαηηείηαη από ηνλ λόκν ηνπ 
θξάηνπο     ζην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ην απηνθίλεην. 
-Βεβαίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 
Αλαγλώξηζε νρεκάησλ: νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο ηνπ αγώλα     
πνπ ζα δνζνύλ από ηνλ νξγαλσηή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην 
απηνθίλεην πξηλ από ηνλ ηερληθό έιεγρν. 
10.2 Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα ηα απηνθίλεηα δελ ζα ειεγρζνύλ. 
10.3 Πεξίιεςε πνηλώλ 
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ 
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4.2 Με ζύλλνκν νδόκεηξν / 2
ε
 παξάβαζε 

4.3 4.3/10.1.1   Έιιεηςε ηαπηόηεηαο FIA/FIVA ζηνλ ηερληθό έιεγρν 
8.3.2 8.3.2 Γηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ ζην θαξλέ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ θξηηή 

8.4.1.γ 3
ε
 παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ 

9.1.2 Αλαγλώξηζε Γηαδξνκήο /2
ε
 παξάβαζε 

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΩΝ 
8.2.3 Απώιεηα πηλαθίδαο ηνπ αγώλα ή αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 100 pts 
8.4.1.α 1

ε
 παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ  100 pts 

8.4.1.β 2
ε
 παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ  600 pts 

9.1.2 Αλαγλώξηζε Γηαδξνκήο /1
ε
 παξάβαζε 600 pts 

9.2.3 Με δηέιεπζε από ζηαζκό δηέιεπζεο ή ΔΥ ή άθημε από ιάζνο θαηεύζπλζε 300 pts 
9.3.1 Έιιεηςε ζθξαγίδαο ή/ & ππνγξαθήο από ΔΓ 300 pts 
9.3.2.2.α Καζπζηεξεκέλε άθημε ζηνλ ΔΥ, γηα θάζε ιεπηό 10 pts 
9.3.2.2.β Πξνάθημε ζηνλ ΔΥ, γηα θάζε ιεπηό 60 pts 
9.3.2.2.γ Με εγγξαθή ρξόλνπ ζηνλ ΔΥ ή άθημε κεηά ηε κέγηζηε επηηξεπηή 
θαζπζηέξεζε ζε ΔΥ, πέξα ησλ 30 ιεπηώλ 300 pts 
9.3.3 Με δηέιεπζε από ΔΥ, γηα θάζε έλαλ EX 300 pts 
Πξνάθημε ή θαζπζηέξεζε ζε regularity δηαδξνκή γηα θάζε δεπηεξόιεπην 1 pts 
9.5.2.α Με εθθίλεζε γηα θάζε regularity δηαδξνκή 900 pts 
9.5.2.β Γηα θάζε κε νινθιεξσκέλε regularity δηαδξνκή, ν ρξόλνο ηνπ ηειεπηαίνπ  
ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο Δ.Γ. +600 pts  / κέγηζην 900 pts 
ΥΡΗΜΑΣΙΚΔ ΠΟΙΝΔ 
8.2.3 Κάιπςε πηλαθίδαο θπθινθνξίαο           100 επξώ 
9.1.1Καζπζηεξεκέλε εθθίλεζε         50 επξώ 

ΠΟΙΝΔ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΙΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΟΓΙΚΗ 

8.1 Απνρώξεζε κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ή επηπιένλ επηβαίλσλ άηνκν από 
ηα δεισζέληα, εθηόο από ηελ πεξίπησζε  «αλσηέξαο βίαο» 
8.4.3 Παξεκπόδηζε άιισλ απηνθηλήησλ, αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά 
11. ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ - ΔΠΑΘΛΑ – ΔΝΣΑΔΙ 
11.1:  Καηαηάμεηο 
Α. Πνηλέο πνπ εθθξάδνληαη ζε βαζκνύο  
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ αζξνίδνληαη νη βαζκνί πνηλήο ησλ 
regularity δηαδξνκώλ, νη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηα ηκήκαηα ησλ 
δηαδξνκώλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πνηλέο πνπ εθθξάδνληαη ζε βαζκνύο. 
Σν πιήξσκα κε ην κηθξόηεξν άζξνηζκα πνηλώλ αλαδεηθλύεηαη ληθεηήο. Σν 
πιήξσκα κε ηνπο ακέζσο ιηγόηεξνπο βαζκνύο πνηλήο 2νο θνθ. 
Σα απνηειέζκαηα αλά θαηεγνξία θαζνξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. 
Β. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ην όρεκα παιαηόηεξεο 
θαηεγνξίαο.  
Μεηαμύ νρεκάησλ ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο πξνεγείηαη ην παιαηόηεξν όρεκα 
θαη εάλ ππάξμεη πάιη ηζνβαζκία ην όρεκα κηθξόηεξνπ θπβηζκνύ.  
Γ. Καηάηαμε νκάδσλ 
Νηθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ην άζξνηζκα ησλ πνηλώλ ησλ 3 
πιεξσκάησλ ηεο είλαη ην ρακειόηεξν. 
11.2    Έπαζια- Κύπειια 
11.2.1  Γεληθή Καηάηαμε (1

νο
 νδεγόο θαη έλαο ζπλνδεγόο) 

ηνπο ληθεηέο: Έπαζια, ηνπο δεύηεξνπο: Έπαζια 
ηνπο ηξίηνπο: Έπαζια 
11.2.2 Καηάηαμε θάζε θαηεγνξίαο (1

νο
 νδεγόο θαη έλαο ζπλνδεγόο) 

ηνπο ληθεηέο: Έπαζια, ηνπο δεύηεξνπο: Έπαζια 
ηνπο ηξίηνπο: Έπαζια   
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Δάλ ζε κηα θαηεγνξία εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα ζα 
απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο 3 πξώηνπο. Δάλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα ζα 
απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα 
ζα απνλεκεζνύλ έπαζια ζηνπο πξώηνπο.  
11.2.3   Καηάηαμε νκάδσλ (εάλ εθθηλήζνπλ 3 ηνπιάρηζηνλ νκάδεο) 
 ηελ   ληθήηξηα νκάδα : Έπαζια  (δύν έπαζια ζε θάζε απηνθίλεην ηεο 
νκάδαο)   
11.2.4   ην πξώην ακηγώο γπλαηθείν πιήξσκα πνπ ζα θαηαηαγεί ζα 
απνλεκεζεί έπαζιν. 
11.2.5 ηελ ζπκκεηνρή-όρεκα κε ηνλ κηθξόηεξν θπβηζκό πνπ ζα θαηαηαγεί 
ζα απνλεκεζεί έπαζιν 
11.2.6 ην παιαηόηεξν όρεκα πνπ ζα θαηαηαγεί ζα απνλεκεζεί έπαζιν. 
11.2.7 Έπαζιν ζην Κνξηλζηαθό πιήξσκα κε ηελ θαιύηεξε επίδνζε 
11.3    Απνλνκή 
Ζ απνλνκή ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπ 2016, ζηηο 16:00, ζην 
Δζηηαηόξην Πηλάθην , Μηανύιε 5, Κηάην. 
11.4: Δλζηάζεηο 
11.4.1Oιεο νη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ ΓAK, κέζα ζε 30 
 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ επηζήκσλ απνηειεζκάησλ. 
Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα θαηαηεζεί γξαπηώο ζηνλ Αιπηάξρε από έλα κέινο ηνπ 
πιεξώκαηνο είηε θαηά ελόο άιινπ πιεξώκαηνο ή θαηά ησλ νξγαλσηώλ. 
Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζε 70 επξώ. 
11.4.2 H απόθαζε ηνπ αγσλνδίθε είλαη νξηζηηθή. 

 
Παξάξηεκα 1:  
 
Πηλαθίδεο ήκαλζεο 
 

 
Time control              Passage control     Regularity test start         End of regularity test 

 
 

 


