
 
 

 

 

DIRT GAMES CHALLENGE 
Σπαθοβούνι 
23/06/2019 

 
 

Ημερομηνία: Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019  Ώρα: 12:00 

Θέμα:   ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ Νο:1 Έγγραφο Νο:  

Από: Τους Αγωνοδίκες 

Προς:   Τον Συμμετέχοντα:  Ιωάννη Χεκιμιάν    - ΝοΣυμμ: 2 
                                                                                          Αριθμός σελίδων -1-         Επισυναπτόμενα -1-  

 

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών αποτελούμενο από τον κ. Τάσο Αθανασίου ως Πρόεδρο, τον κ. Φίλιππο 

Παπασταθόπουλο ως 1ο Αγωνοδίκη και την κα Διονυσία Μητσοπούλου ως 2ο Αγωνοδίκη, συνήλθε σήμερα 

22/07/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ, προκειμένου να εκδικάσει και να αποφασίσει για την 

ένσταση του κ. Γεωργίου Ζυμαρίδη (αρ.συμμ.1) κατά του Ιωάννη Χεκιμιάν (αρ.συμμ.2) του αγώνα Dirt Games της 

23/06/2019 στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. 

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών σας γνωρίζει τα εξής: 

1. Έγιναν τέσσερις (4) έλεγχοι στις 04/07, στις 08/07, στις 08/07 και στις 17/07/2019 σε εξειδικευμένα 

συνεργεία αυτοκινήτων, παρουσία των αρμοδίων και μόνο οργάνων, βάσει της τεχνικής εγκυκλίου 10/2019, §7. 

2. Τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του κ. Ιωάννη Χεκιμιάν και του υπευθύνου της ομάδας κ. Ελευθερίου 

Σωτήρχου, να γίνει η αντιπαραβολή των εξαρτημάτων (που αναφέρονται στην ένσταση) με μεταχειρισμένα 

εξαρτήματα που προσκόμισε ο κ. Γεώργιος Ζυμαρίδης. Εδώ θέλουμε να τονίσουμε την πολύ καλή συνεργασία 

του Τεχνικού Εφόρου με την ομάδα του κ. Χεκιμιάν και ειδικότερα με τον κ. Ελευθέριο Σωτήρχο. 

3. Την απολογιστική έκθεση του Τεχνικού Εφόρου στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τα σημεία-εξαρτήματα επί 

των οποίων έγινε ο έλεγχος (επισυνάπτεται). 

 

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών λαμβάνοντας υπόψιν, 

 την τεχνική εξέταση εξαρτημάτων-σημείων, αποτελούμενη από σαράντα τρεις (43) σελίδες και συγκεκριμένα 

στη σελίδα 9, άρθρα 4.2 και 4.3 

 την τεχνική εγκύκλιο 10/2019 §7 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

τον αποκλεισμό του κ. Ιωάννη Χεκιμιάν από το συγκεκριμένο αγώνα καθώς και  

την παραπομπή του στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΟΜΑΕ. 

Τέλος, υπενθυμίζεται στον ανωτέρω αγωνιζόμενο ότι έχει το δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά της απόφασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΑΚ.  

                      
Πρόεδρος Αγωνοδικών                                            Αγωνοδίκης                                                       Αγωνοδίκης 
   ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ            ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ          ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
Παρελήφθη από :  

Ονοματεπώνυμο οδηγού :  

Διαγωνιζόμενος                 :                Αριθμός συμμετοχής   :  

Ημερομηνία           :                        Ώρα    :  

Υπογραφή     :  


