ARGOLIS HISTORIC TROPHY 2018
ΓENIKE ΓIATAΞEI
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο AC3 ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2018 ζα αλαθεξύμεη ηνπο Κππειινύρνπο, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
Πξνθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ο AC3 πξνβαίλεη ειεύζεξα (κεηά από αλαθνξά ή απηεπάγγειηα), ζηελ επηθύξσζε, δηόξζσζε ή
αθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αγσληζηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ
πξνθεξπρζέληνο θππέινπ, κε απόθαζή ηνπ πιιόγνπ πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε 30 εκέξεο
από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο αγσληζηηθήο εθδήισζεο.
H ελέξγεηα απηή ηνπ AC3 είλαη αλεμάξηεηε από ηελ αλαθήξπμε ησλ ληθεηώλ θαη ηελ απνλνκή ησλ
επάζισλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγσληζηηθήο εθδήισζεο θαη ηζρύεη κόλν ζε όηη αθνξά ηε βαζκνινγία
απνλνκήο ησλ σο άλσ θππέισλ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ 30 εκεξώλ ηζρύνπλ ηα απνηειέζκαηα όπσο απηά
αλαθνηλώζεθαλ, ζεσξνύκελα σο επηθπξσκέλα από ηνλ AC3, έζησ θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή
απόθαζή ηνπ πιιόγνπ.
Δθόζνλ κεζνιαβνύλ πάζεο θύζεσο εθδηθάζεηο (ελζηάζεηο ή εθέζεηο), απηέο πξέπεη λα έρνπλ εθδηθαζηεί
ηειεζίδηθα ην αξγόηεξν κέζα ζε 45 εκέξεο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο αγσληζηηθήο εθδήισζεο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο AC3 δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζκέηξεζε ησλ
ηίηισλ θαη άιιεο αγσληζηηθέο εθδειώζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε θαη πνπ
πάλησο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ν AC3 πξέπεη λα αλαθνηλώζεη ηε ζρεηηθή ηνπ απόθαζε ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο
πξηλ από ηελ ηέιεζε κηαο αγσληζηηθήο εθδήισζεο πνπ πξόθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί.
Δάλ πξηλ ή θαηά ηελ ηέιεζε κηαο αγσληζηηθήο εθδήισζεο πνπ πξνζκεηξά γηα ηελ απνλνκή ηνπ
θππέιινπ δελ ηεξεζεί κηα πξνϋπόζεζε από απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα λα πξνζκεηξήζεη ε αγσληζηηθή
εθδήισζε, ν AC3 κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, λα κελ πξνζκεηξήζεη ηελ αγσληζηηθή
εθδήισζε απηήλ (π.ρ. αξηζκόο αγσληδνκέλσλ πνπ μεθίλεζαλ, κήθνο δηαδξνκήο θιπ.).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο AC3 κπνξεί κε απόθαζή ηνπ λα αιιάμεη ηηο εκεξνκελίεο, ηνπο ηόπνπο ηέιεζεο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ
από ηηο αγσληζηηθέο εθδειώζεηο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ην θύπειιν ή λα αληηθαηαζηήζεη ή λα αθαηξέζεη
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από απηνύο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζρεηηθή απόθαζε ζα πξέπεη λα
αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε ησλ αγσληζηηθώλ
εθδειώζεσλ ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξεηαη.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
Καηεγνξία Regularity
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε όισλ ησλ κεραληθώλ ή ειεθηξνληθώλ βνεζεκάησλ κέηξεζεο απόζηαζεο θαη
ρξόλνπ.
Καηεγνξία Master Trophy
Master Trophy ραξαθηεξίδεηαη ε θαηεγνξία ζπκκεηερόλησλ πνπ εθηεινύλ κεησκέλν ή ηνλ ίδην αξηζκό
Δ.Γ. θαη΄ επηινγή ηνπ δηνξγαλσηή αιιά δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαλέλα είδνο βνεζεηηθώλ νξγάλσλ
κέηξεζεο παξά κόλνλ ηα όξγαλα επνρήο ηνπ νρήκαηνο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηεγνξία
MASTER TROPHY κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο απνδέρνληαη «επί ιόγσ ηηκήο» όηη
θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα ρξεζηκνπνηνύλ κόλνλ απιό ρξνλόκεηξν θαη ηα εξγνζηαζηαθά
όξγαλα επνρήο πνπ θέξεη ην απηνθίλεην ηνπο.
Απαγνξεύεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ε ρξήζε ζπλδεδεκέλσλ κε ην όρεκα Οξγάλσλ Μέηξεζεο
Απόζηαζεο πνπ έρνπλ έλδεημε Μέζεο Σαρύηεηαο ή/θαη Καζπζηέξεζεο-Πξνπνξείαο. H Οξγαλσηηθή
επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ην αδηάβιεην ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΔΙΓΙΚΩΝ ΓΟΚΙΜΑΙΩΝ
ΑΚΡΙΒΔΙΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα άλεπ νπδεκίαο πξνεηδνπνηήζεσο θαη ΜΟΝΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΣΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΓΟΚΙΜΑΙΩΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ λα ηνπνζεηεί εληόο ηνπ νρήκαηνο νπνηνπδήπνηε
ζπκκεηέρνληα θαηάιιειν ειεθηξνληθό ή θσηνγξαθηθό όξγαλν ή αθόκα θαη επηβαίλνλ άηνκν ηεο
επηινγήο ηνπ Αιπηάξρε. Με ηελ ππνβνιή Γήισζεο πκκεηνρήο, νη ζπκκεηέρνληεο παξαηηνύληαη από ην
δηθαίσκα επίθιεζεο ηπρόλ δηθαησκάησλ ηνπο ιόγσ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην όξν απηό.
Σα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπήο κέρξη 31.12.1988 θαη λα δηαζέηνπλ έλα
από ηα παξαθάησ:
- Σαπηόηεηα FIVA
- Σαπηόηεηα Αλαγλώξηζεο Ιζηνξηθνύ Απηνθηλήηνπ FIA ( HVIF)
- Ιζηνξηθό Σερληθό Βηβιηάξην ηεο FIA (HTP)
- Γειηίν Ιζηνξηθνύ Ορήκαηνο Regularity ηεο FIA
Ο AC3 κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ κε ηέιεζε ελόο αγώλα εθόζνλ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ
ζπκκεηερόλησλ είλαη κηθξόηεξνο από 20.
ΑΡΘΡΟ 6ο

Γηα ηελ απνλνκή ηνπ ARGOLIS HISTORIC TROPHY ζα εθαξκόδεηαη ην πην θάησ αλαθεξόκελν
ζύζηεκα βαζκνινγίαο:
6.1

ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή θππέιισλ

ε θάζε αγσληζηηθή εθδήισζε ηνπ ARGOLIS HISTORIC TROPHY, βαζκνινγνύληαη νη δέθα (10) πξώηνη
νδεγνί - ζπλνδεγνί θαη απνλέκνληαη νη εμήο βαζκνί όπσο παξαθάησ:
1νο
2νο
3νο
4νο
5νο
6νο
7νο
8νο
9νο
10νο

15
13
11
9
7
5
4
3
2
1

βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκνύο
βαζκό

εκείσζε:
―
Δάλ ππάξρεη ζπληειεζηήο αγώλα νη αλσηέξσ βαζκνί πνιιαπιαζηάδνληαη επί ηνλ ζπληειεζηή
ηνπ αγώλα.
6.4
Δπίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ
(όηαλ έρεη νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ αγσληζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ έηνπο από ην νπνίν ζα
αλαθεξπρζνύλ νη πξσηαζιεηέο θιπ θάηνρνη ησλ ηίηισλ)
α.
Δθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκνύληνο πνπ
δηαζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. Γειαδή, ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη ν θάζε έλαο,
πόζεο δεύηεξεο θιπ, κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία. Οη ηπρόλ ζπληειεζηέο ησλ αγσληζηηθώλ
εθδειώζεσλ (ξάιιπ) δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Τπνινγίδνληαη κόλν νη πξνζκεηξνύκελεο αγσληζηηθέο
εθδειώζεηο γηα θάζε αγσληδόκελν.
β.
―

Δάλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε:
Λακβάλεηαη ππ’ όςηλ αξρηθά ε παιαηόηεηα ηνπ Ορήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ν θπβηζκόο ηνπ

Δπίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηε βαζκνινγία θάζε αγσληζηηθήο εθδήισζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνβαζκία ζηε γεληθή θαηάηαμε κηαο αγσληζηηθήο εθδήισζεο, ε
νπνία δελ έρεη επηιπζεί κε ηα ζπζηήκαηα επίιπζεο ηζνβαζκηώλ πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπο γεληθνύο ή
ζπκπιεξσκαηηθνύο θαλνληζκνύο ηεο αγσληζηηθήο εθδήισζεο, ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο βαζκνινγνύληαη
κε ηνπο βαζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε πνπ θαηέιαβαλ ν δε επόκελνο βαζκνινγείηαη κε ηνπο
βαζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε πνπ επίζεο ζα θαηαιάκβαλε εάλ δελ ππήξρε ε ηζνβαζκία. Π.ρ. 2
νδεγνί ηζνβαζκνύλ ζηελ 1ε ζέζε, επνκέλσο βαζκνινγνύληαη κε 15 βαζκνύο, ν δε επόκελνο
βαζκνινγείηαη κε 13.
6.5

6.6
Οη αγσληδόκελνη ζα αλαθέξνληαη κόλν κηα θνξά ζηνλ ηειηθό πίλαθα βαζκνιόγεζεο θάζε ηίηινπ
κε ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ πνπ ηνπο απνλέκεηαη ζύκθσλα κε ην πξναλαθεξόκελν ζύζηεκα
βαζκνινγίαο, αθνύ ιεθζεί ππόςε ζηελ πξνζκέηξεζε ν πξνβιεπόκελνο κέγηζηνο αξηζκόο αγσληζηηθώλ
εθδειώζεσλ γηα ηελ απνλνκή θάζε ηίηινπ, (εθόζνλ πθίζηαηαη ηέηνηνο πεξηνξηζκόο).
6.7
Νηθεηήο νδεγόο θαη ζπλνδεγόο αλαθεξύζζεηαη απηόο κε ηνλ πςειόηεξν αξηζκό βαζκώλ.
Κύπειια – Έπαζια απνλέκνληαη ζηνπο έμη (6) πξώηνπο νδεγνύο – ζπλνδεγνύο ηεο Γεληθήο Καηάηαμεο
Regularity .
6.8
Έπαζια απνλέκνληαη ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο νδεγνύο – ζπλνδεγνύο ηεο Γεληθήο Καηάηαμεο
ηεο Καηεγνξίαο Trophy Tour.
6.9
Έπαζιν
απνλέκεηαη ζηνλ πξώην νδεγό – ζπλνδεγό
πλδεδεκέλσλ Οξγάλσλ κε ην απηνθίλεην.

ηεο

Καηάηαμεο (Α/Ο) Άλεπ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο AC3 εξκελεύεη ζε θάζε πεξίπησζε κε απόθαζή ηεο ην θείκελν ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο θαη
δηεπθξηλίδεη ηπρόλ αζάθεηεο, ειιείςεηο ή αληηθξνπόκελνπο όξνπο. Οη απνθάζεηο απηέο ζεσξνύληαη σο
αλαπόζπαζηα ηκήκαηα ηεο Πξνθήξπμεο απηήο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ αλαθέξνληαη ζην Αγσληζηηθό Ηκεξνιόγην ηνπ AC3 ηνπ 2018.
ΑΡΘΡΟ 9ο
AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΓIAΓIKAIA AΠONOMH
Οη ηίηινη θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο είλαη: Κύπειια θαη Έπαζια. Σα αζινζεηήκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζ’
απηήλ ηελ αμηνιόγεζε, ζεσξνύκελα σο αλεμάξηεηεο απνλνκέο θαη ζεζπίδνληαη κε εγθπθιίνπο ηνπ AC3.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Γηα ηελ απνλνκή ηoπ θππέιινπ ζα πξνζκεηξήζνπλ νη παξαθάησ αγσληζηηθέο εθδειώζεηο:
1
2
3
4

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΓΩΝΑ

13 ΜΑΙΟΤ
9-10 ΙΟΤΝΙΟΤ
30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ
17 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ

2 CMC Mini Challenge
ο
13 Ράλλυ Γαναών
Regularity Rally
ΣSD Regularity Rally

nd

ΔΙΓΟ

Regularity
Regularity
Regularity
Regularity

ΤΝΣΔΛΔΣΗ

1
1+1
1
1

Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) από ηηο
παξαπάλσ ηέζζεξηο (4) αγσληζηηθέο εθδειώζεηο.
Γηα λα ιεθζεί βαζκνινγηθά ππόςε κηα αγσληζηηθή εθδήισζε ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5 θαη
6 ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο.
Δπηπιένλ βαζκνί απνλέκνληαη (κόλν γηα ηελ βαζκνινγία ηνπ θππέιινπ) ζε όινπο ηνπο ηεξκαηίζαληεο
αλάινγα κε ηελ Πεξίνδν : έλαο (1) βαζκόο γηα ηελ Πεξίνδν Δ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Μεηά ην ηέινο θάζε αγσληζηηθήο εθδήισζεο ζα αλαθνηλώλεηαη ε βαζκνινγία νδεγώλ θαη ζπλνδεγώλ
ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα.

