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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΡΑΛΛΤ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ;

 Ζνα “παιχνίδι” κατά το οποίο πθγαίνεισ από το Α ςτο Σ ακολουκϊντασ τθν διαδρομι που υποδεικνφουν οι

οργανωτζσ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που επίςθσ αυτοί υποδεικνφουν και εκτελϊντασ ειδικζσ δοκιμαςίεσ

κατά τθν διαδρομι

 Η διαδρομι χωρίηεται ςε τμιματα/ςκζλθ (απλζσ διαδρομζσ=liaison). Η διάρκεια κάκε τμιματοσ τθσ

διαδρομισ είναι δεδομζνθ. Προάφιξθ ι κακυςτζρθςθ επιςφρει ποινζσ. Η μθ τιρθςθ του δρομολογίου μπορεί

να επιφζρει ποινζσ

 Οι ειδικζσ δοκιμαςίεσ (= ειδικζσ διαδρομζσ) αποτελοφν μζροσ των απλϊν διαδρομϊν που ορίηονται από δφο

ςθμεία Α: εκκίνθςθ και Β: τερματιςμόσ

 Οι ειδικζσ δοκιμαςίεσ είναι δφο κατθγοριϊν

– ταχφτθτασ = ελάχιςτοσ χρόνοσ μεταξφ Α και Β (sporting)

– ακρίβειασ = δεδομζνοσ χρόνοσ μεταξφ Α και Β (regularity)

 Νικθτισ του ράλλυ αναδεικνφεται αυτόσ που ζχει το μικρότερο άκροιςμα χρόνων ςτο sporting ι το

μικρότερο άκροιςμα αποκλίςεων ςτο regularity
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ΡΑΛΛΤ REGULARITY ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

 Ανοιχτά ςε παλιά αυτοκίνθτα κάκε κατθγορίασ με πιςτοποιθτικά FIVA ι FIA

 Επιτρζπουν τθν ιδιαίτερα ευχάριςτθ χρθςιμοποίθςθ ιςτορικϊν αυτοκινιτων ςε μθ αςτικζσ διαδρομζσ

 Δεν πιζηουν και δεν καταπονοφν (γενικά) τα αυτοκίνθτα

 Ενιςχφουν τθν ιδζα τθσ αποκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ παλιϊν αυτοκινιτων

 Μπορεί να είναι ζντονα ανταγωνιςτικά

 Αποτελοφν “ςθμείο” προςζλκυςθσ και αναφοράσ ανκρϊπων που αγαποφν το ιςτορικό αυτοκίνθτο και

κζλουν να μοιράςουν αυτιν τθν αγάπθ τουσ με άλλουσ

 Ζχουν ειδικό κανονιςμό
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ΑΠΛΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ

 Από το Α ςτο Δ ςε προκακοριςμζνο χρόνο (π.χ. 74ϋ) βάςει του roadbook

 το Α και ςτο Δ υπάρχουν τακμοί Ελζγχου Χρόνου (ΕΧ) με διαδοχικι αρίκμθςθ (π.χ. ΕΧ 13 Δομοκόσ, ΕΧ

14 Λαμία). Η εκκίνθςθ των αυτοκινιτων δίνεται (ςυνικωσ) ανά 1’

 Η ακρίβεια άφιξθσ είναι λεπτοφ (δεν αναγνωρίηονται τα δευτερόλεπτα) και θ άφιξθ (γενικά) εννοείται ςτα

59’’ που ζπονται του ιδανικοφ χρόνου (δθλαδι αν ο ιδανικόσ χρόνοσ είναι 13.46’ κεωρείται ότι ζφταςεσ ορκά

μεταξφ 13.46’.00’’ και 13.46’.59’’)

 Κακυςτζρθςθ επιφζρει (ςυνικωσ) ποινι 10β ανά λεπτό και προάφιξθ ποινι 60β ανά λεπτό

 Μεταξφ Α και Δ μπορεί να υπάρχει τακμόσ Ελζγχου Διελεφςεωσ, όπου ο χρόνοσ διζλευςθσ δεν ζχει

ςθμαςία. Μθ διζλευςθ όμωσ επιφζρει ποινι, όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ του ράλλυ κατά περίπτωςθ

4



ROADBOOK ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΗ

 Διαβάηεται (ςυνικωσ) από πάνω προσ τα κάτω

 Ζχει μερικά και ολικά χιλιόμετρα και μίλια

 Κάκε τουλίπα ορίηεται από τουλάχιςτον τρία ςτοιχεία:

 τθν απόςταςθ από τον ΕΧ εκκίνθςθσ ςκζλουσ

 τθν απόςταςθ από τθν προθγοφμενθ τουλίπα

 ζνα χαρακτθριςτικό του δρόμου (π.χ. ταμπζλλα, εκκλθςία)

 Σρία κρίςιμα ςφμβολα ςτθν εικόνα:

 Παρακολοφκθςθ αποςτάςεων roadbook από το οδόμετρο ι από

ζνα από τουσ δφο μετρθτζσ των βοθκθτικϊν οργάνων.

Μθδενίηουμε οδόμετρο ςτθν εκκίνθςθ των ΕΧ

x κζςθ αυτοκινιτου ςτθν είςοδο τουλίπα 
ζξοδοσ τουλίπασ
χαρακτθριςτικό δρόμουx

 Αν δεν ςυναντιςετε τθν επόμενθ τουλίπα ςτθν απόςταςθ (περίπου) που λζει το roadbook πικανότατα

ζχετε χακεί. Μελετείςτε το χωρίσ πίεςθ χρόνου και αν ζχετε αμφιβολίεσ γυρίςτε πίςω ςτθν προθγοφμενθ

τουλίπα. Μθν δοκιμάηετε το άγνωςτο!!
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ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ - ΓΕΝΙΚΑ
 Η ουςία του regularity είναι να κινθκείσ μεταξφ δφο ςθμείων Α και Β ςε δεδομζνο χρόνο. Ο χρόνοσ αυτόσ

για τθν δεδομζνθ απόςταςθ αντιςτοιχεί πάντα ςε ΜΩΣ μικρότερθ των 50 χλμ./ώρα

 Οι Ειδικζσ Διαδρομζσ Ακρίβειασ (ΕΔΑ) χαρακτθρίηονται από τον τφπο τθσ αφετθρίασ και τερματιςμοφ

(ςθμαδεμζνα ι όχι)

 Οι ΕΔΑ ςθμαίνονται με ταμπζλεσ. Πριν ι πάνω ςτθν αφετθρία, ακριβϊσ ςτο τζλοσ ι μετά τον τερματιςμό.

Απουςία πινακίδων ςιμανςθσ δεν αποτελεί (γενικά) λόγο ακφρωςθσ ΕΔΑ

 Δεν επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ και αναμονι ςε απόςταςθ μικρότερθ των 50m (γενικά) από τον τερματιςμό

(φανερό ι κρυφό). υνικωσ ςθμαίνεται με πινακίδεσ

 Σο roadbook πρζπει να ακολουκείται μζςα ςτθν ΕΔΑ (πλοιγθςθ)

 Οι οδθγίεσ των ΕΔΑ προςδιορίηουν περίπου αφετθρία και τερματιςμό τον χρόνο ι τθν ΜΩΣ εκτζλεςθσ και

μπορεί να περιζχουν πρόςκετεσ οδθγίεσ μεταβολισ τθσ ταχφτθτασ ι τρόπου εκτζλεςθσ τμθμάτων τθσ ΕΔΑ

Άγνωςτοσ εςθμαςμζνοσ

Άγνωςτθ flying -flying X

εςθμαςμζνθ go-flying go-stop

Δ

Ε
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ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ – Η ΟΤΙΑ
 τόχοσ θ μθδενικι απόκλιςθ από τον ιδανικό χρόνο

 Δφο κυρίωσ κατθγορίεσ ΕΔΑ και οδθγιϊν:

 Σι μπορεί να χρθςιμοποιιςει κανείσ για να πετφχει το ςτόχο:

 roadbook, χρονόμετρο

 roadbook, χρονόμετρο, οδόμετρο, πινακάκια (αν απαγορεφονται τα όργανα μζτρθςθσ

αποςτάςεων)

 roadbook, όργανο ι οδόμετρο, θλεκτρονικοφσ πίνακεσ (αν επιτρζπονται)

 Κρίςιμα ςθμεία:

 χρόνοσ διάνυςθσ των τελευταίων Ν μζτρων μζχρι το χρονόμετρο

 μζτρθςθ του αυτοκινιτου/των οργάνων (ςφάλμα 0,2% ςθμαίνει 1’’-2’’ ςτα 6km)

Αφετθρία γνϊςτθ – εκκίνθςθ με Go
Σερματιςμόσ γνωςτόσ

Αφετθρία άγνωςτθ – γνωςτι
Σερματιςμόσ άγνωςτοσ

Ιδανικι μζςθ ταχφτθτα (π.χ. 39.2 χλμ./ϊρα)

Ιδανικόσ χρόνοσ γνωςτόσ (π.χ. 802’)

x x
BA

E

Δ

E

Δ

E

Δ
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ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ – ΣΙ ΚΑΝΟΤΜΕ 
 Εκκίνθςθ = πάτθμα χρονομζτρου μπροςτά από το ςφςτθμα ι με το GΟ του κριτι

 Σερματιςμόσ = πάτθμα χρονομζτρου μπροςτά από το ςφςτθμα ι πάνω ςτθν γραμμι. Αν

ςταματιςει κανείσ ςτθν ταμπζλλα, 50m πριν από τον τερματιςμό, τότε

πρζπει να διαλζξει ςε πόςα δευτερόλεπτα κα κάνει τα τελευταία μζτρα

Σο που ακριβϊσ κτυπάει το χρονόμετρο με το αυτοκίνθτο εν 
κινιςει δεν ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Διαφορά < 0,35’’

ΕΔΑ - Ε

 Εκκίνθςθ = όπωσ ΕΔΑ – Ε αν από ςτάςθ με πάτθμα του θλεκτρονικοφ πίνακα,
αλλοιϊσ flying

 Σερματιςμόσ = άγνωςτοσ

ΕΔΑ - Δ

Θεμελιώδεσ είναι θ τιρθςθ τθσ δοςμζνθσ ςτακερι ταχφτθτασ

Χωρίσ Όργανα Με Όργανα

• Εκκίνθςθ μετά τθν ταμπζλα αφετθρίασ ςε 
ολόκλθρο νταμάκι (δεν μθδενίηουμε!)

• Διόρκωςθ / επιβεβαίωςθ ςε κάκε ολόκλθρο 
νταμάκι (100m ι 0,1 μιλίου)

• Κίνθςθ ςτο δεξί άκρο τθσ οδοφ – γράφουμε 
τθν άκρθ του δρόμου – δεν κόβουμε

• Δεν ψάχνουμε για χρονομζτρεσ
• Δεν αλλάηουμε ρυκμό μζχρι τθν ταμπζλα 

λιξθσ ι τθν επόμενθ τουλίπα ακόμθ και αν 
δοφμε τουσ χρονομζτρεσ (δεν ξζρουμε που 
κτυποφν!)

• Εκκίνθςθ μετά τθν ταμπζλα αφετθρίασ. 
Μθδενίηουμε το όργανο αμζςωσ μετά από 
γφριςμα 

• Διόρκωςθ / επιβεβαίωςθ κάκε 100m
• Κίνθςθ ςτο δεξί άκρο τθσ οδοφ – γράφουμε 

τθν άκρθ του δρόμου – δεν κόβουμε
• Δεν ψάχνουμε για χρονομζτρεσ
• Δεν αλλάηουμε ρυκμό μζχρι τθν ταμπζλα 

λιξθσ ι τθν επόμενθ τουλίπα ακόμθ και αν 
δοφμε τουσ χρονομζτρεσ (δεν ξζρουμε που 
κτυποφν!)
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ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ – ΑΛΛΑΓΕ ΣΑΧΤΣΗΣΑ
 Δεν υπάρχουν ςυνικωσ. Αν δωκοφν ειδικζσ οδθγίεσ πρζπει να υπολογιςτεί το άκροιςμα

των επιμζρουσ χρόνων για να βρεκεί ο ςυνολικόσ ιδανικόσ χρόνοσ

ΕΔΑ - Ε

 Τπάρχουν και ςυνικωσ αντιςτοιχοφν ςε τουλίπεσ. Αλλάηουμε ταχφτθτα ςχεδόν ακριβϊσ
ςτα ςθμεία που προβλζπουν οι οδθγίεσ

ΕΔΑ - Δ

Χωρίσ Όργανα Με Όργανα

• το ςθμείο αλλαγισ μθδενίηει το χρονόμετρο, 
αλλάηει ο πίνακασ ταχυτιτων και 
απομνθμονεφουμε τθν ςχετικι κζςθ του 
αρικμοφ ςτο νταμάκι

• Βάηουμε τθν ταχφτθτα αλλαγισ ςτον 
θλεκτρονικό πίνακα πριν από το ςθμείο 
αλλαγισ

• το ςθμείο αλλαγισ, μνθμονεφουμε τθν 
ζνδειξθ των 10m (π.χ. 16.31) και πατάμε το 
κουμπί αλλαγισ του θλεκτρονικοφ πίνακα

Αφετθρία: μετά το ςχιμα 3 ςελ. 4

Σερματιςμόσ: πριν από το ςχιμα 8 ςελ. 4

Οδθγίεσ: μζχρι το ςχιμα 5 ςελ. 4 ςε 180’’

από το ςχιμα 5 ςελ. 4 μζχρι το ςχιμα 6 θ απόςταςθ είναι ακριβϊσ 1.00μ και

πρζπει να διανυκεί με ΜΩΣ 30 χλμ.

από το ςχιμα 6 μζχρι τον τερματιςμό ςε 120’’
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π.χ.

 Αλλαγι λίγο πριν ι λίγο μετά το ςθμείο ϊςτε το οδόμετρο να ζρκει ακριβϊσ ςε νταμάκι δεν προςκζτει
πολφ ςφάλμα (από 47 χλμ. ςε 45km κακυςτζρθςθ 0,35’’/100Μ)

Ιδανικόσ χρόνοσ 180’’ + 1.000/30.000 x 3.600 = 120’’ + 120’’ = 420’’ = 7’



EΔΑ – ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

Μακριζσ / πολφ μακριζσ (> 8km) : για ΕΔΑ – Δ το καλιμπράριςμα

για ΕΔΑ – Ε καμία δυςκολία

Μεςαίεσ (2km – 8km): καμία δυςκολία για ΕΔΑ – Ε και ΕΔΑ –Δ

Κοντζσ (<2km): χαμθλζσ ταχφτθτεσ για ΕΔΑ – Δ

δφςκολοι δρόμοι για ΕΔΑ – Ε και ΕΔΑ – Δ

Πολφ μικρζσ (~200m): πολφ εφκολεσ ΕΔΑ – Δ

πολφ δφςκολεσ ΕΔΑ – Ε

Πολφ μικρζσ διαδοχικζσ: αδφνατον να είςαι ακριβισ
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΜΑ
 Χρονόμετρα:

 Οδόμετρο Αυτοκινιτου:

 Όργανο μζτρθςθσ

- Μθχανικό (π.χ. Halda)

- Ηλεκτρομθχανικό (π.χ.

Retrotrip)

 Πίνακεσ χειρόγραφοι:

 Πίνακεσ Ηλεκτρονικοί:

Σρία. Ζνα για απλζσ ειδικζσ. Ζνα για ΕΔΑ. Ζνα για ΕΔΑ με κοινι εκκίνθςθ (πολφ ςπάνια)

Μζτρθςθ ςφάλματοσ εκεί που προςδιορίηει ο κανονιςμόσ. ΠΡΟΟΧΗ: Εκκίνθςθ με

ολόκλθρο νταμάκι – όχι μθδενιςμόσ γιατί ζχει τηόγο

Σερματιςμόσ. ταματάμε πριν ι μετά ςε ολόκλθρο νταμάκι (όπου πιο κοντά) και

μετράμε με μζτρο τθν απόςταςθ μζχρι τον τερματιςμό. Σο ςφάλμα προκφπτει από τθν

διαίρεςθ τθσ μετροφμενθσ προσ τθν δεδομζνθ απόςταςθ και το χρθςιμοποιοφμε

ςτουσ πίνακεσ

Κφριοι παράγοντεσ ακρίβειασ το μζγεκοσ των ελαςτικϊν, (καλιμπράριςμα μετά από

αλλαγι) θ φκορά (0,3%/mm) και θ πίεςθ (<0,1%)

Μζτρθςθ ςφάλματοσ με τον ίδιο τρόπο με το οδόμετρο.

Εδϊ το νταμάκι είναι μόνον 10m. Δεν μθδενίηουμε

Κφριοι παράγοντεσ ακρίβειασ το μζγεκοσ των ελαςτικϊν, (καλιμπράριςμα μετά από

αλλαγι) θ φκορά (0,3%/mm) και θ πίεςθ (<0,1%)

Δείχνουν το ςωςτό χρόνο διάνυςθσ κάκε 100m ι 1/10 μιλίου που δείχνει το οδόμετρο.

Λαμβάνουν υπόψθ το ςφάλμα του οδόμετρου

Δείχνουν το ςωςτό χρόνο διάνυςθσ κάκε 100m ι 1/10 μιλίου που δείχνει το όργανο

μζτρθςθ απόςταςθσ ι ζνα απολφτωσ ακριβζσ οδόμετρο.

Για οδόμετρα με ςφάλμα μεταβάλλεται ανάλογα θ ιδανικι ταχφτθτα (π.χ. ςφάλμα

οδόμετρου +3.2%. Ιδανικι ταχφτθτα 41.7. Διορκωμζνθ ταχφτθτα 41.7x1.032=43.0)
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ΤΝΟΨΗ

 Ράλλυ ακριβείασ για ακρίβεια όχι ταχφτθτα

 Ακρίβεια = προςοχι ςτθν λεπτομζρεια (οδόμετρο, χρονόμετρο)

 Δεν κακυςτεροφμε ι βιαηόμαςτε ςτισ Απλζσ Διαδρομζσ

 Ακολουκοφμε πιςτά το roadbook και τισ οδθγίεσ των ΕΔΑ

 Δεν μθδενίηουμε οδόμετρο ςτθν εκκίνθςθ ΕΔΑ. Προςπακοφμε να το φζρουμε ςε ολόκλθρο νταμάκι

 Δεν ζχουμε ζνταςθ ςτθν εκκίνθςθ και τον τερματιςμό ΕΔΑ

 Δεν ψάχνουμε τουσ χρονομζτρεσ αν είναι κρυφοί. Δεν ξζρετε που χτυποφν

 Δεν ζχουμε ζνταςθ ςτισ αλλαγζσ. Λίγθ κακυςτζρθςθ θ προπορεία δεν προςκζτει ςφάλμα

 Σζλειο καλιμπράριςμα, αλλά χαλάει με τθν φκορά των ελαςτικϊν
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