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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ηκεξνκελία

Ώξα

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο

22 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019

18.00

ΑΟΠ ΠΑΣΡΑ

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο

8 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

24.00

ΑΟΠ ΠΑΣΡΑ

Γηαλνκή εληύπσλ θαη αξηζκώλ ζπκκεηνρήο

16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

08.00-10.00

ΠΛΑΣΑΝΙ ρώξνο pits

Γηνηθεηηθόο & Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο

16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

08.00-10.00

ΠΛΑΣΑΝΙ ρώξνο pits

1ε πλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ

16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

10.20

ΠΛΑΣΑΝΙ
Γξαθ.ζπιιόγνπ

Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύλησλ

16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

10.50

ΠΛΑΣΑΝΙ Γξακκαηεία

Κιείζηκν δξόκνπ

16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

10.30

Τπνρξεσηηθή ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ

16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

10.50

Υξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο

16 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

11.30

Κιείζηκν δξόκνπ

17 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

09.00

Δθθίλεζε αγώλα

17 Ν0ΔΜΒΡΙΟΤ 2019

10.00

Tειηθόο Σερληθόο Έιεγρνο

17 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ

17 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

Απνλνκή Δπάζισλ

17 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019

Μεηα ηνλ ηεξκ
ηνπ ηει.απηνθ.
15’ κεηα ηνλ ηεξκ
ηνπ ηει απη/ηνπ
14.30

Σόπνο

ΔΞΟΓΟ PITS
ΠΛΑΣΑΝΙ

ΥΩΡΟ PARC FERME
ηε Γξακκαηεηα
ην Υώξν ηεο αθεηεξίαο

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA
H Γξακκαηεία ηνπ Aγώλα ζα ιεηηνπξγεί κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 15 Ν0ΔΜ 2019 ζηα γξαθεία ηνπ ΑΟΠ Ν.ΔΛΛΗ 37 ηει
2610 432737 ώξεο 19.00- 21.00 email : aoprace@gmail.com
ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ 16 θαη ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 17 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019 ζην ρσξηό ΠΛΑΣΑΝΙ ζηελ ΑΦΔΣΗΡΙΑ.
ΣΖΛ. ΓΗΑΡΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 6945333804
EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN
Πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ζα ππάξρνπλ ην ΑΒΒΑΣΟ 16-11 θαη ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 17-11-2019 ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗΝ
ΔΞΟΓΟ ΣΩΝ PITS ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΑΝΑΒΑΗ
ΓΡΑΦΔΗΟ TYΠOY
Σν γξαθείν ηύπνπ ζα ιεηηνπξγεί όπνπ θαη ε Γξακκαηεία ηηο αληίζηνηρεο ώξεο
Oη Αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία
Πιεξνθνξηώλ
APΘPO 1 – OPΓANΩH
1.1 ΚΑΘOPIMO
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΣΡΩΝ κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ, νξγαλώλεη ηνλ αγώλα ΄΄ΑΝΑΒΑΖ
ΠΛΑΣΑΝΗ ΠΗΣΗΣΑ 2019΄΄ πνπ ζα δηεμαρζεη ην ΑΒΒΑΣΟ θαη ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 16-17 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019 ζην ρσξηό
ΠΛΑΣΑΝΙ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ
O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
α. Tνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
β. Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο
γ. Tνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ
δ. Tνπ πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ ηνπ Οξγαλσηή (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ) θαη ησλ
παξαξηεκάησλ ηνπ.
1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH
Πξόεδξνο

ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΝΣΔΛΗ

Mέιε

ΑΛΔΞΗ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, ΓΙΟΝ.ΞΔΝΟ, Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ, Γ.ΓΔΩΡΓΑΝΣΑ.

2

Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ Αναβάςεων 2019
1.3 TEΛEXH TOY AΓΩNA
Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ &
Παξαηεξεηήο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ
νο

Γ. ΑΡΓΤΡΙΟΤ

2 Αγσλνδίθεο
νο
3 Aγσλνδίθεο

Γ. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ
Α. ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ

Αιπηάξρεο

Ν. ΚΑΡΑΛΗ

Bνεζόο Αιπηάξρε

Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ
M. ΠΑΝΣΔΛΗ

Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα

Γ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ – Β. ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ

Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο

ΗΛ. ΚΟΤΓΙΑ

Tερληθνί Έθνξνη

ΓΗΜ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΤΛΟ - Ν. ΓΔΩΡΓΑΝΣΑ

Τπεύζπλνο Γηαηξόο

ΒΑ. ΤΡΙΜΠΔΗ

Έθνξνο Απνηειεζκάησλ

INFOMEGA

Έθνξνο Υξνλνκέηξεζεο
Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ

Δ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ

APΘPO 2 - ΓENIKA
O αγώλαο πεξηιακβάλεηαη:
ην ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΔΩΝ 2019
ην ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 2019
APΘPO 3 - ΠEPIΓPAΦH
Σν ζύλνιν ηεο δηαδξνκήο ηεο αλάβαζεο είλαη 6 ρικ.
Θα δηεμαρζεί ζε 2 ζθέιε, κήθνπο 3 ρικ ην θάζε έλα
Οη αγσληδόκελνη ζα αλέβνπλ δύν θνξέο θαη γηα ηελ θαηάηαμε ζα ιακβάλεηαη ππόςε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ
δύν ζθειώλ ηεο.
APΘPO 4 - AYTOKINHTA ΓEKTA
4.1 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ αξρηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ,
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓAK.
4.2 Απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ Δ, ζύκθσλα κε ηoπο αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο.
4.4 Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο FORMULA SALOON (ζηελ νκάδα απηή πξνζκεηξνύλ θαη ηα απηνθίλεηα Drift).
4.5 Ιζηνξηθά Απηνθίλεηα, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Κ
Tα απηνθίλεηα ησλ παξαθάησ νκάδσλ Ν, A, Δ θαη Ιζηνξηθά, ζα ρσξηζζνύλ ζε θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο.
4.6 Κιάζεηο
4.6.1 Tα απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο:
N1 – N2 – N3 – N4
4.6.2 Tα απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο A ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο:
A5 – A6 – A7 – A8
4.6.3 Tα απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο Δ ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο:
E9 – E10 – E11 – E12Γ
4.6.4 Σα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο FORMULA SALOON ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θιάζεηο:
Κιάζε FSA
Κιάζε FSA 2 L
Κιάζε FST (Turbo, Σεηξαθίλεηα Παξαγσγήο)
Κιάζε FST2 (Turbo, Γηθίλεηα Παξαγσγήο)
4.6.5 Σα απηνθίλεηα ησλ Ιζηνξηθώλ ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θαηεγνξίεο (Καη. 1, 2, 3, θαη 4) θαη ζε 5 θιάζεηο
APΘPO 5 - ΓIKAIOYMENOI YMMETOXH
5.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή αγσληδνκέλνπ.
5.2 Aλ ζαλ δηαγσληδόκελνο αλαθέξεηαη λνκηθό πξόζσπν ή εθόζνλ απηόο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ θάζε ππνρξέσζή
ηνπ βαξύλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο.
5.3 ηνπο ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ έλαο αγσληδόκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε δηαθνξεηηθό απηνθίλεην ζε δύν
δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη θιάζεηο.
5.4 Aλ ν δηαγσληδόκελνο δελ επηβαίλεη ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα δειώζεη κέρξη δύν νδεγνύο αλά απηνθίλεην, κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη θαηά ηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν ζα δειώζεη απηόλ πνπ ηειηθά ζα ζπκκεηάζρεη.
5.5 Δάλ έλαο αγσληδόκελνο ζπκκεηέρεη ζε θάπνην από ηα πξνθεξπρζέληα από ηελ ΔΠΑ έπαζια εηαηξηώλ ΓΔΝ κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ ίδηα αλάβαζε θαη ζε άιιε θαηεγνξία.
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5.6 Σν ληνπκπιάξηζκα απηνθηλήηνπ απαγνξεύεηαη.
5.7 Έλαο αγσληδόκελνο πνπ ζην πξώην ζθέινο ηνπ αγώλα δελ ηεξκάηηζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζην δεύηεξν
ζθέινο, εθόζνλ ην απηνθίλεην ειεγρζεί από ηνλ ηερληθό έθνξν θαη βξεζεί αζθαιέο.
ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγσληδόκελνο ηξέρεη εθηόο ζπλαγσληζκνύ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα.
APΘPO 6 - ΓHΛΩH YMMETOXH – EΓΓPAΦE
Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη
Hιεθηξνληθά ζηελ ΟΜΑΔ θαηαβάιινληαο ην παξάβνιν ησλ 80 επξώ κέζσ ηνπ ΓΓΑ θαη κεηά ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα:
ζηα γξαθεία ηνπ ΑΟΠ Ν.ΔΛΛΗ 37 ηει. Καη FAX 2610432737 email aoprace@gmail..com θαηαβάιινληαο ην πην θάησ
παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηνλ ινγαξηαζκό
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΖ
EUROBANK
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ:
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΣΡΩΝ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ: 00260015710200934854
ΗΒΑΝ:
GR9202600150000710200934854
Κακηά δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή ηειεθσληθά
Ζ δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη : ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 8 ΝΟΔΜ
2019 ώξα 24.00
Η ηνπνζέηεζε ησλ απηνθηλήησλ ζηα pits ζα γίλεη θαηά θαηεγνξία, κε πξώηε ηελ θαηεγνξία πνπ ζα μεθηλάεη πξώηε.
ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε νκάδα service ε νπνία ππνζηεξίδεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ,
ζα ηνπνζεηείηαη ζην ρώξν ηεο θαηεγνξίαο πνπ μεθηλάεη πξώηε.
Κάζε αγσληδόκελνο πνπ επηζπκεί λα έρεη θνηλό service κε άιινλ αγσληδόκελν, ππνρξενύηαη λα ην δειώλεη ζηελ δήισζε
ζπκκεηνρήο.
Ο νξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερηεί πεξηζζόηεξεο από 120 ζπκκεηνρέο
APΘPO 7 - ΠAPABOΛO YMMETOXH – AΦAΛIH

Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη σο εμήο:
Με απνδνρή πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο
ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΜΔΥΡΙ
1600 cc
150 e
ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 cc
180 e
Υσξίο απνδνρή πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο
Γηα ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ κέρξη
1600 250 e
Γηα ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ πάλσ
1600 300 e
ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΗ πποσαύξηση παπαβόλων σςμμετοσήρ κατά 20%.
ΒΔΣΔΡΑΝΟΗ ΟΓΖΓΟΗ ΗΣΟΡΗΚΩΝ ΑΤΣ/ΣΩΝ – 25%
Απαγνξεύνληαη ΑΤΣΖΡΑ νη πηλαθίδεο “ΓΟΚ” θαη “Μ”.
7.2 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ θαιύπηεη αζηηθή επζύλε πξνο
ηξίηνπο.
H αζθάιηζε απηή ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξόγξακκα θαη ηνπ αγώλα (από ηε
ζηηγκή ηεο εθθίλεζήο ηνπ) θαη παύεη λα ηζρύεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε
ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ.
7.3 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:
α. Eάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή
β. Eάλ ν αγώλαο καηαησζεί ή αλαβιεζεί
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ ηερληθνύ
πξνβιήκαηνο ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν.
APΘPO 8 - EIPA EKKINHH
H ζεηξά εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ ζα θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Οκάδα Ν (Ν1, Ν2, Ν3, Ν4)
Οκάδα Α (Α5, Α6, Α7, Α8)
Οκάδα Δ (Δ9, Δ10, Δ11, Δ12)
Οκάδα FORMULA SALOON
Καηεγνξία Ιζηνξηθώλ
Απηνθίλεηα Drift [πξνζκεηξνύλ ζηελ FS]
APΘPO 9 - METPA AΦAΛEIA / KYKΛOΦOPIA
Όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Γ.Κ. Αλαβάζεσλ 2019

O αγσληδόκελνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη ησλ επηζήκσλ δνθηκώλ νθείιεη λα θέξεη πάλσ ζην
απηνθίλεηό ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ πίζσ πηλαθίδα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (Τπνπξγείνπ, ή αγσληζηηθέο ή
Ιζηνξηθέο).
Απαγνξεύεηαη όηαλ ηα αγσληζηηθά απηνθίλεηα επηζηξέθνπλ από ην parc fermé ηνπ ηεξκαηηζκνύ πξνο ηα pits,
(αγώλαο θαη δνθηκέο) λα επηβαίλνπλ άιια άηνκα εθηόο από ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγώλα νδεγό επί πνηλή
απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα.
APΘPO 10 - ΑΡΥΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & ΓOKIME
10.1
Ο Αξρηθόο Σερληθόο Έιεγρνο ζα γίλεη ην ΑΒΒΑΣΟ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019 ώξα 08.00 έσο 10.00 ζην ΠΛΑΣΑΝΗ
πξηλ ην ρώξν ησλ PITS
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10.2

10.3

10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13

Σα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ αξρηθό ηερληθό έιεγρν από εθπξόζσπν ηεο νκάδαο .
AΠAΓOPEYETAI θάζε δνθηκή ή αλαγλώξηζε ζηηο δηαδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε Aλαβάζεσλ
νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα κε απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη Roll bar, Roll cage, θαζίζκαηα κπάθεη, αγσληζηηθή
εμάηκηζε, δώλεο 4 ή 6 ζεκείσλ ή αγσληζηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε.
Aλαγλσξίζεηο κε νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην ζε ξπζκνύο αγώλα απαγνξεύνληαη.
Οη αλαγλσξίζεηο ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή επηηξέπνληαη κέρξη 1 ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δνθηκώλ θαη ηνπ αγώλα,
Οη αγσληδόκελνη νθείινπλ λα έρνπλ επηζηξέςεη ζηα pits κέρξη ηελ ώξα πνπ θιείλεη ν δξόκνο από ηελ αθεηεξία.
O νδεγόο πνπ ζα παξαβεί ηα παξαπάλσ ζα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα.
Oη νξγαλσηέο ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ.
ηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγώλα ζα γίλνπλ ηελ πξνεγνύκελε εκεξα ΑΒΒΑΣΟ 16 ΝΟΔΜ 2019
σξα 11,30 νη Γνθηκέο.
Θα γίλνληαη ηξεηο (3) Υξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Oη Γνθηκέο ζα γίλνπλ θαηά ην δπλαηόλ θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε απηέο ηνπ αγώλα.
Οη εθθηλήζεηο θαη ζηα 3 ζθέιε ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο.
Σα απνηειέζκαηα θαη από ηηο 3 Υξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο ζα αλαθνηλώλνληαη άκεζα ζηνπο αγσληδόκελνπο.
Oδεγόο πνπ δελ ζα ιάβεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο Γνθηκέο απνθιείεηαη από ηνλ Αγώλα.

Eάλ έλαο Αγσληδόκελνο γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί, δελ κπόξεζε λα θάλεη
Υξνλνκεηξεκέλεο Γνθηκέο ή εθθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηε δνθηκή, ηόηε, κε απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, ζα
ε
εμεηαζζεί αλ ζα εθθηλήζεη ηνλ Αγώλα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ππνβάιεη ζρεηηθό γξαπηό αίηεκα πξηλ από ηελ 2
πλεδξίαζε ησλ Αγσλνδηθώλ κεηά ην ηέινο ησλ Υξνλνκεηξεκέλσλ Γνθηκώλ.
10.14 Mόλν ιόγσ αλσηέξαο βίαο θαη κεηά από απόθαζε ησλ Aγσλνδηθώλ θαη εηζήγεζε ηνπ Tερληθνύ Eθόξνπ, επηηξέπεηαη
ζηνλ νδεγό λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δνθηκέο άιιν απηνθίλεην από απηό πνπ έρεη δειώζεη εγγξάθσο ζηελ Oξγαλσηηθή
Eπηηξνπή. ην απηνθίλεην απηό, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αλάινγα κέηξα αζθαιείαο θαη πνπ ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηηο δνθηκέο, ζα δνζεί ηδηαίηεξνο αξηζκόο ζπκκεηνρήο θαη ν ρξόλνο ηνπ δελ ζα αλαθνηλσζεί.
10.15 ηηο Γνθηκέο ηζρύνπλ όια όζα ηζρύνπλ θαη ζηνλ Αγώλα.
APΘPO 11 - AΓΩNA
11.1 Γελ επηηξέπεηαη ε δηνξγάλσζε WARM UP αλεμάξηεηα αλ έρνπλ αιιάμεη ή όρη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο από ηηο
δνθηκέο ηνπ αββάηνπ.

11.2
11.3
11.4
11.5

11.6
11.7

11.8

11.9

Aπαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα πξνζέξκαλζε ζηνλ ρώξν ησλ PITS. Σν όξην ηαρύηεηαο εληόο ησλ pits
θαζνξίδεηαη ζηα 30 ρικ. Η παξαθνινύζεζε ηεο ηαρύηεηαο ζα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν θξηηή.
Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζα επηθέξεη πνηλή 10΄΄ γηα ηελ πξώηε παξάβαζε θαη εθηόο αγώλα ζηελ δεύηεξε.
H εθθίλεζε ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ ζα δνζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 17 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019 σξα 10.00
Ο ρξόλνο κεηαμύ ησλ εθθηλήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ, δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο από 30΄΄.
ηε γξακκή εθθίλεζεο ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη αθίλεηα κε αλακκέλε ηε κεραλή θαη λα επηβαίλεη ζε απηά κόλνλ
ν νδεγόο. H εθθίλεζε ζα δνζεί κε ηε ζεκαία ηνπ Αθέηε.
Tν απηνθίλεην ζεσξείηαη όηη μεθίλεζε από ηε ζηηγκή πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα ρξνλνκέηξεζεο από ην
απηνθίλεην.
H ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε αθξίβεηα εθαηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κε κεραληθά ή ειεθηξνληθά ρξνλόκεηξα πνπ
ελεξγνπνηνύληαη είηε κε απηόκαηεο ζπζθεπέο είηε ρεηξνθίλεηα από ηνλ ρξνλνκέηξε. Η κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ εθθίλεζεο
ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε θσηνθύηηαξνπ θαη ζα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία ελδηάκεζε κέηξεζε (split).
Γελ δίλεηαη δεύηεξε εθθίλεζε παξά κόλν εθόζνλ νη Αγσλνδίθεο θξίλνπλ όηη ηνύην είλαη αλαγθαίν (άξζξν 11.9.2)
ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην, ελώ βξίζθεηαη ζηε γξακκή αθεηεξίαο θαη κεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο
θαη πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ ρξνλνκέηξεζεο, δελ μεθηλήζεη ιόγσ βιάβεο, ν αγσληδόκελνο έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ δύν (2) ιεπηά γηα λα πξνζπαζήζεη λα ηελ επηζθεπάζεη. Aλ ζην δηάζηεκα απηό ην απηνθίλεην δελ
επηζθεπαζζεί ηόηε ζα απνρσξήζεη από ηε γξακκή εθθίλεζεο θαη ζα δνζεί εθθίλεζε ζηα επόκελα απηνθίλεηα, ην δε
απηνθίλεην πνπ παξνπζίαζε ηε βιάβε έρεη δηθαίσκα λα εκθαληζηεί γηα εθθίλεζε ην αξγόηεξν δέθα (10) ιεπηά κεηά
ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ. Mεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 10ιέπηνπ απνθιείεηαη.
Δάλ έλαο αγσληδόκελνο θιεζεί θαη δελ παξνπζηαζζεί ζηνλ ρώξν ηεο αθεηεξίαο ζηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη
θαζπζηεξεκέλα, εθόζνλ παξνπζηαζζεί ζηελ εθθίλεζε ην αξγόηεξν εληόο 3ιέπηνπ από ηελ αξρηθά
πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζήο ηνπ θαη αηηηνινγήζεη ζηνπο Αγσλνδίθεο ηνπο ιόγνπο ηεο θαζπζηέξεζήο ηνπ,
δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη.
Απαγνξεύεηαη απζηεξά, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ην πξνζπέξαζκα από ηελ έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηα Pits κέρξη
θαη ην Park Ferme. Αλαιπηηθά ην πξνζπέξαζκα απαγνξεύεηαη:
11.9.1 Από ηα Pits κέρξη ηελ εθθίλεζε, εθηόο αλ ην πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαη δελ
εκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε ησλ επόκελσλ απηνθηλήησλ.
11.9.2 Από ηελ εθθίλεζε έσο ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο Αλάβαζεο. Αλ έλαο νδεγόο πξνιάβεη ην πξνπνξεπόκελν
όρεκα, αζρέησο ηνπ ιόγνπ πνπ απηό θηλείηαη αξγά (επίδνζε, κεραληθή βιάβε ή άιιν), κέλεη πίζσ ηνπ ζε
απόζηαζε αζθαιείαο.
ηνλ ηεξκαηηζκό αλαθέξεη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ Parc Ferme ην «Κ» από ην νπνίν είρε νπηηθή επαθή κε ην
πξνπνξεπόκελν όρεκα. Ο Αιπηάξρεο εθόζνλ ελεκεξσζεί από ηνλ αξκόδην θξηηή ηνπ «Κ» θαη εθόζνλ
ηζρύνπλ νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο, ζα δεηήζεη από ηνλ αγσληδόκελν λα επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία γηα λα
επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Αιπηάξρε ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο
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Αγσλνδίθεο ηνπ αγώλα, λα απνθαζίζεη ην πόηε ζα δνζεί ζην ελ ιόγσ αγσληζηηθό ε λέα εθθίλεζε, όρη όκσο
κεηά ην ηέινο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη.
11.9.3 ηνλ ρώξν ηνπ Parc Ferme, εθηόο αλ ην πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην έρεη αθηλεηνπνηεζεί θαη δελ εκπνδίδεη
ηελ δηέιεπζε ησλ επόκελσλ αγσληζηηθώλ, πάληα θάησ από ηηο νδεγίεο ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ Parc Ferme.
11.10 ηελ πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο θαη εθόζνλ ην αγσληζηηθό δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη πξνο θάπνην ελδηάκεζν
πξνβιεπόκελν ρώξν ή πξνο ηνλ ηεξκαηηζκό θαη πξνθεηκέλνπ λα ειεπζεξσζεί ε δηαδξνκή, ην απηνθίλεην ζα
επηζηξέςεη πξνο ηελ αθεηεξία ΜΟΝΟΝ κεηά από εληνιή ηνπ Αιπηάξρε.
11.11 ηελ επηζηξνθή από ην Parc Ferme κέρξη ηα Pits, ζε όια ηα ζθέιε ησλ δνθηκώλ θαη ηνπ αγώλα, ηα αγσληζηηθά πξέπεη
λα βξίζθνληαη ζε κία ισξίδα ηνπ δξόκνπ θαη λα αθήλνπλ ηελ άιιε ειεύζεξε γηα ηηο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο ή ηελ
δηέιεπζε ησλ ζεαηώλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα.
Ζ κε ζπκκόξθσζε ζηα παξαπάλσ ζα αλαθέξεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο πνπ κπνξεί λα επηβάινπλ πνηλή πνπ
κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό.
νπ

11.12 Όηαλ ζηελ Αλάβαζε ζπκκεηέρνπλ πάλσ από 60 απηνθίλεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1 ζθέινπο ηνπ αγώλα, θαη
αθνύ έρνπλ αγσληζζεί πεξίπνπ ην 50% ησλ αγσληδνκέλσλ, θαη πάλησο λα έρεη ζπκπιεξσζεί ε Οκάδα, ζα ζηακαηά
ν
ε δηαδηθαζία ηνπ αγώλα θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ηεξκάηηζαλ ζην 1 ζθέινο ζα επηζηξέθνπλ ζηνλ ρώξν ησλ pits
ν
ζπλνδεία απηνθηλήηνπ ηεο νξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζζνύλ γηα ην 2 ζθέινο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ησλ απηνθηλήησλ, ν αγώλαο ζα ζπλερηζζεί κε ηα ππόινηπα απηνθίλεηα.
11.13 Ο Αιπηάξρεο ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ (π.ρ. ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ή θαζπζηεξήζεηο από
βιάβεο / εμόδνπο θιπ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα) ηε δηαδηθαζία εθθηλήζεσλ ρσξίο δηαθνπή,
ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο Αγσλνδίθεο θαη εθόζνλ ελεκεξσζνύλ αλάινγα νη αγσληδόκελνη.
APΘPO 12 - ΣΔΛΗΚΟ TEXNIKO EΛEΓXO
ηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη ελδηάκεζνο
ηερληθόο έιεγρνο ζηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πξώηνπ ζθέινπο ηνπ αγώλα,
ε πεξίπησζε έλζηαζεο,
ΑΡΜΟΓΗΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΑΝΣΑΜΟΤΣΑΚΑ ΠΑΡ. ΓΛΑΤΚΟΤ 60 ΑΡ.10 ΒΗΟΠΑ ΠΑΣΡΩΝ.

APΘPO 13 - ENTAEI – EΦEEI
13.1 Σν παξάβνιν έλζηαζεο ηζνύηαη κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαη επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.

13.2 Σν παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο Αγσλνδίθεο
Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 15.3). Tν παξάβνιν ηεο έθεζεο νξίδεηαη ζηα 1000 €
θαη θαηαβάιεηαη εληόο 96 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ν εθεζηβάιισλ θνηλνπνίεζε ζηνπο Αγσλνδίθεο ηελ πξόζεζή ηνπ λα
αζθήζεη έθεζε. Διείςεη απηνύ, ε Αγσληζηηθή Άδεηα ηνπ εθεζηβάιινληνο ζα αλαζηαιεί απηόκαηα έσο όηνπ γίλεη ε πιεξσκή.
Άλ ε έθεζε απνξξηθζεί ή εάλ απνζπξζεί αθνύ αζθήζεθε, θαλέλα κέξνο ηνπ παξαβόινπ δελ ζα επηζηξαθεί.
APΘPO 14 - KATATAΞH / ANAKOINΩH AΠOTEΛEMATΩN
 Σν απνηέιεζκα δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ. Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο
δηαγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσηηθόο ν ηεξκαηηζκόο θαη ζηα δύν ζθέιε.
ηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδεγνί ηζνβαζκίζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα ηόηε ε ηζνβαζκία ιύλεηαη ππέξ
ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ ζην πξώην ζθέινο έθαλε θαιύηεξν ρξόλν. Δάλ ε ηζνβαζκία δελ ιπζεί ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο
παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επόκελνο παίξλεη ηε κεζεπόκελε.


Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε νκάδα



Η Αλαθνίλσζε ησλ Πξνζσξηλώλ Απνηειεζκάησλ ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο ζα γίλεη ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 17
ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019 15’ ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ
ζθέινπο.



Σα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο (ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ζθέινπο), νξηζηηθνπνηνύληαη 30’ ιεπηά
κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπο.



ηηο αλαβάζεηο ΓEN επηηξέπεηαη λα εθδίδνληαη γεληθέο θαηαηάμεηο, αλεμαξηήησο νκάδαο, αιιά κόλν γεληθή θαηάηαμε
γηα θάζε νκάδα θαη γηα θάζε νκάδα/θιάζε.

APΘPO 15 - EΠAΘΛA

ηνπο 3 πξώηνπο θάζε Οκάδαο απνλέκνληαη Κύπειια

ηνπο 3 πξώηνπο θάζε Κιάζεο, θάζε νκάδαο Ν, Α, Δ, θαη Ιζηνξηθά απνλέκνληαη Κύπειια

ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο ησλ Οκάδσλ Ν, Α, E έσο 2 Λίηξα απνλέκνληαη Κύπειια

ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο θάζε Κιάζεο ηεο Οκάδαο FORMULA SALOON απνλέκνληαη Κύπειια
ΚΤΠΔΛΛΑ ΜΔΛΩΝ ΑΟΠ
ΑΡΘΡΟ 16 - AΠONOMH
H Aπνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ: ΚΤΡΗΑΚΖ 17 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2019 σξα 14.30 ζην ρσξν ηεο ΑΝΑΒΑΖ
Οη νδεγνί πνπ θαηαηάζζνληαη θαη βξαβεύνληαη, είλαη ππνρξεσηηθό λα παξεπξίζθνληαη ζηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ εθάζηνηε
αγώλα.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ από ηελ ηειεηή απνλνκήο, εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, νη Αγσλνδίθεο ζα
επηβάινπλ ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο 200,00 €.
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