ARGOLIS HISTORIC TROPHY 2016
ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο AC3 στο τέλος του έτους 2016 θα ανακηρύξει τους Κυπελλούχους, σύμφωνα με την παρούσα
Προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ο AC3 προβαίνει ελεύθερα (μετά από αναφορά ή αυτεπάγγελτα), στην επικύρωση, διόρθωση ή
ακύρωση των αποτελεσμάτων των αγώνων που υπολογίζονται για την απονομή του προκηρυχθέντος
κυπέλου, με απόφασή του Συλλόγου που θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 30 ημέρες από την επίσημη
ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του αγώνα.
H ενέργεια αυτή του AC3 είναι ανεξάρτητη από την ανακήρυξη των νικητών και την απονομή των
επάθλων του συγκεκριμένου αγώνα και ισχύει μόνο σε ότι αφορά τη βαθμολογία απονομής των ως άνω
κυπέλων.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των παραπάνω 30 ημερών ισχύουν τα αποτελέσματα όπως αυτά
ανακοινώθηκαν, θεωρούμενα ως επικυρωμένα από τον AC3, έστω και αν δεν έχει εκδοθεί σχετική
απόφασή του Συλλόγου.
Εφόσον μεσολαβούν πάσης φύσεως εκδικάσεις (ενστάσεις ή εφέσεις), αυτές πρέπει να έχουν εκδικαστεί
τελεσίδικα το αργότερο μέσα σε 45 ημέρες από τον τερματισμό του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο AC3 διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση, να συμπεριλάβει στην προσμέτρηση των
τίτλων και άλλους αγώνες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και που πάντως θα γίνουν
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις της.
Στην περίπτωση αυτή Ο AC3 πρέπει να ανακοινώσει τη σχετική του απόφαση τουλάχιστον 10 ημέρες
πριν από την τέλεση του αγώνα που πρόκειται να συμπεριληφθεί.
Εάν πριν ή κατά την τέλεση ενός αγώνα που προσμετρά για την απονομή του κυπέλλου δεν τηρηθεί μια
προϋπόθεση από αυτές που απαιτούνται για να προσμετρήσει ο αγώνας, Ο AC3 μπορεί με
αιτιολογημένη απόφασή του, να μην προσμετρήσει τον αγώνα αυτόν (π.χ. αριθμός αγωνιζομένων που
ξεκίνησαν, μήκος διαδρομής κλπ.).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο AC3 μπορεί με απόφασή του να αλλάξει τις ημερομηνίες, τους τόπους τέλεσης ενός ή περισσοτέρων
από τους αγώνες που προσμετρούν για το κύπελλο ή να αντικαταστήσει ή να αφαιρέσει έναν ή
περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να ανακοινωθεί
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεση των αγώνων στους οποίους θα
αναφέρεται.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Για τη μέτρηση των αποστάσεων, επιτρέπονται όλα τα όργανα μέτρησης (Tripmeter) υπό τον όρο ότι
δείχνουν μόνο ολικά ή μερικά χιλιόμετρα, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ
ΜΩΤ, είναι σύμφωνα με τις αρχικές τους προδιαγραφές και δεν επιτρέπεται να υποστούν
τροποποιήσεις.
Π.χ. ( ΔΕΝ επιτρέπονται τα παρακάτω όργανα που υπολογίζουν ΜΩΤ: Brantz International 2S, Brantz
International 2S Pro, Terratrip 303).
Τα όργανα που θα τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο θα ελεγχθούν από τους τεχνικούς εφόρους ή τους
βοηθούς τους σε διάφορα σημεία της διαδρομής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επιπλέον τα όργανα
μέτρησης αποστάσεων (ιδιοκατασκευές) για τα οποία δεν υπάρχουν προδιαγραφές θα ελέγχονται όπως
περιγράφεται στην παρακάτω υποπαράγραφο.
Η οργανωτική επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων των Ειδικών
Δοκιμασιών Ακριβείας διατηρεί το δικαίωμα, ανευ ουδεμίας προειδοποίησης και μόνο κατά τη διάρκεια
των Ε.Δ.Α να τοποθετεί εντός του οχήματος οποιουδήποτε συμμετέχοντα κατάλληλο ηλεκτρονικό ή
φωτογραφικό όργανο.
Τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν πρέπει να είναι κατασκευής μέχρι 31.12.1986 και να διαθέτουν ένα
από τα παρακάτω:
- Ταυτότητα FIVA
- Ταυτότητα Αναγνώρισης Ιστορικού Αυτοκινήτου FIA ( HVIF)
- Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο της FIA (HTP)
- Δελτίο Ιστορικού Οχήματος Regularity της FIA
Ο AC3 μπορεί να αποφασίσει την μη τέλεση ενός αγώνα εφόσον ο συνολικός αριθμός των
συμμετεχόντων είναι μικρότερος από 20.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Για την απονομή του ARGOLIS HISTORIC TROPHY θα εφαρμόζεται το πιο κάτω αναφερόμενο
σύστημα βαθμολογίας:

6.1

Σύστημα βαθμολογίας για την απονομή κυπέλλων

Σε κάθε αγώνα του ARGOLIS HISTORIC TROPHY, βαθμολογούνται οι δέκα (10) πρώτοι οδηγοί συνοδηγοί και απονέμονται οι εξής βαθμοί όπως παρακάτω:
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Σημείωση:
―
Εάν υπάρχει συντελεστής αγώνα οι ανωτέρω βαθμοί πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή
του αγώνα.
6.4
Επίλυση ισοβαθμιών που προκύπτουν στο τέλος της βαθμολογίας για την απονομή των τίτλων
(όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αγώνων του έτους από το οποίο θα ανακηρυχθούν οι
πρωταθλητές κλπ κάτοχοι των τίτλων)
α.
Εφαρμόζεται η αρχή της επίλυσης της ισοβαθμίας με την πρόκριση του ισοβαθμούντος που
διαθέτει τις περισσότερες καλύτερες θέσεις. Δηλαδή, ελέγχονται πόσες πρώτες θέσεις έχει ο κάθε ένας,
πόσες δεύτερες κλπ, μέχρις ότου επιλυθεί η ισοβαθμία. Οι τυχόν συντελεστές των αγώνων (ράλλυ) δεν
λαμβάνονται υπόψη. Υπολογίζονται μόνο οι προσμετρούμενοι αγώνες για κάθε αγωνιζόμενο.
β.
―

Εάν η ισοβαθμία συνεχίζεται τότε:
Λαμβάνεται υπ’ όψιν αρχικά η παλαιότητα του Οχήματος και στην συνέχεια ο κυβισμός του

Επίλυση ισοβαθμιών που προκύπτουν στη βαθμολογία κάθε αγώνα
Στην περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία στη γενική κατάταξη ενός αγώνα, η οποία δεν έχει
επιλυθεί με τα συστήματα επίλυσης ισοβαθμιών που εφαρμόζονται από τους γενικούς ή
συμπληρωματικούς κανονισμούς του αγώνα, τότε οι ισοβαθμούντες βαθμολογούνται με τους βαθμούς
που αντιστοιχούν στη θέση που κατέλαβαν ο δε επόμενος βαθμολογείται με τους βαθμούς που
αντιστοιχούν στη θέση που επίσης θα καταλάμβανε εάν δεν υπήρχε η ισοβαθμία. Π.χ. 2 οδηγοί
ισοβαθμούν στην 1η θέση, επομένως βαθμολογούνται με 15 βαθμούς, ο δε επόμενος βαθμολογείται με
13.
6.5

6.6
Οι αγωνιζόμενοι θα αναφέρονται μόνο μια φορά στον τελικό πίνακα βαθμολόγησης κάθε τίτλου
με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών που τους απονέμεται σύμφωνα με το προαναφερόμενο σύστημα
βαθμολογίας, αφού ληφθεί υπόψη στην προσμέτρηση ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός αγώνων για
την απονομή κάθε τίτλου, (εφόσον υφίσταται τέτοιος περιορισμός).
6.7
Νικητής οδηγός και συνοδηγός ανακηρύσσεται αυτός με τον υψηλότερο αριθμό βαθμών.
Κύπελλα – Έπαθλα απονέμονται στους έξι (6) πρώτους οδηγούς – συνοδηγούς της Γενικής Κατάταξης.
6.8
Έπαθλο απονέμεται στον πρώτο οδηγό – συνοδηγό της Γενικής Κατάταξης που συμμετείχε με
αυτοκίνητο χωρίς συνδεδεμένα πρόσθετα όργανα μέτρησης απόστασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο AC3 ερμηνεύει σε κάθε περίπτωση με απόφασή της το κείμενο της παρούσας Προκήρυξης και
διευκρινίζει τυχόν ασάφειες, ελλείψεις ή αντικρουόμενους όρους. Οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ως
αναπόσπαστα τμήματα της Προκήρυξης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων αναφέρονται στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο του AC3 του 2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο
AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΔIAΔIKAΣIA AΠONOMHΣ
Οι τίτλοι κατά σειρά αξιολόγησης είναι: Κύπελλα και Έπαθλα. Τα αθλοθετήματα δεν περιλαμβάνονται σ’
αυτήν την αξιολόγηση, θεωρούμενα ως ανεξάρτητες απονομές και θεσπίζονται με εγκυκλίους του AC3.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Για την απονομή τoυ κυπέλλου θα προσμετρήσουν οι παρακάτω αγώνες:

1
2
4
5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ

ΕΙΔΟΣ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ
26 ΙΟΥΝΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Corinthia Regularity Rally
Summer Regularity Rally
ο
11 Ράλλυ Δαναών
nd
2 Attica Regularity Rally

Regularity
Regularity
Regularity
Regularity

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1
1
1+1
1

Για να απονεμηθούν οι τίτλοι πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τους
παραπάνω τέσσερις (4) αγώνες. Για να απονεμηθεί τίτλος σε οδηγό ή συνοδηγό πρέπει να έχει λάβει
μέρος σε τουλάχιστον δύο (2) από τους τέσσερις (4) αγώνες.
Για να ληφθεί βαθμολογικά υπόψη ένας αγώνας ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της
παρούσας Προκήρυξης.
Επιπλέον βαθμοί απονέμονται (μόνο για την βαθμολογία του κυπέλλου) σε όλους τους τερματίσαντες
ανάλογα με την Περίοδο : ένας (1) βαθμός για την Περίοδο Ε.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης θα ανακοινώνεται η βαθμολογία οδηγών και συνοδηγών σύμφωνα με
τα αποτελέσματα.

