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Αγαπητοί ςυμμετέχοντεσ ςτο 2nd CMC CHALLENGE 2018
Παρακαλούμε όπωσ προςέλθετε έγκαιρα ςτον χώρο εκκίνηςησ, Πόρτο Ράφτη, Café Navy Style
(προςβάςεισ ςε εκκίνηςη-calibration), προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα Σεχνικόσ Έλεγχοσ
(09:00-10:30) αλλά και ςυμπληρωματικόσ Διοικητικόσ για όλουσ δεν το πράξουν το άββατο. Προσ
διευκόλυνςη του Σεχνικού Έφορου και κέρδοσ χρόνου έχετε ςε ετοιμότητα τα υπό έλεγχο: Άδεια
Οδήγηςησ Οδηγού-υνοδηγού, Κάρτα FIA/FIVA, Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο, Πυροςβεςτήρα,
Υαρμακείο, Σρίγωνο Αςφαλείασ.
Σο Road book θα ςασ δοθεί μετά τον Σεχνικό Ελεγχο και οι Ε.Δ.Α θα δοθούν (10:30) μιςή ώρα
πριν την εκκίνηςη.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ
Σο Road Book έχει ςχεδιαςτεί έτςι ώςτε να προέχει η αςφάλεια του αγώνα.
Tα ωράρια είναι αναλόγωσ προςαρμοςμένα ώςτε να αποφευχθεί παράβαςη του Κ.Ο.Κ και να
φτάςετε έγκαιρα ςτην αρχή των Ε.Δ.Α και ςτουσ .Ε.Χ.
Οι αποςτάςεισ έχουν μετρηθεί με ακρίβεια επί του δεξιού άκρου τησ οδού. Οι αποςτάςεισ των
Ε.Δ.Α έχουν μετρηθεί ςε ακρίβεια ενόσ (1) μέτρου.
Οι πινακίδεσ ΑΡΧΗ και ΣΕΛΟΤ των Ε.Δ.Α τοποθετούνται πληςίον ςχημάτων (τουλίπεσ) του Road
Book και επιπλέον δίδεται και μια κατ΄ εκτίμηςη απόςταςη ςε μέτρα, ςε περίπτωςη αφαίρεςησ τησ
πινακίδασ από αναρμόδιουσ (κλοπή).
Δεν πρέπει να ςταματήςετε να κινείςθε με την Μ.Ω.Σ τησ Ε.Δ.Α, αν δεν δείτε την πινακίδα ΣΕΛΟ
Ε.Δ.Α, ή αν δεν διανύςετε την κατ΄ εκτίμηςη απόςταςη που ςασ δίδεται για το ΣΕΛΟ τησ Ε.Δ.Α.
Οι μετρήςεισ (χρονομέτρηςη) γίνονται ςτον εμπρόςθιο προφυλακτήρα του οχήματοσ. O
οργανωτήσ έχει ορίςει κρυφά ςημεία χρονομέτρηςησ, ςε οποιοδήποτε ςημείο μιασ Ε.Δ., τα δε
αποτελέςματα θα δίνουν τουσ χρόνουσ που επιτύχατε από το 1ο ςημείο ςτο 2ο ςημείο
χρονομέτρηςησ, από το 2ο ςτο 3ο, και ούτω καθ’ εξήσ.
τα παραπάνω ςημεία υπάρχουν προκαθοριςμένοι ιδανικοί χρόνοι περάςματοσ και δεν
εξαρτώνται από τον πραγματοποιηθέντα χρόνο από τον κάθε αγωνιζόμενο.
ΛΑΤΡΙΟ -ΣΑΗ
ασ δίδεται λίγοσ χρόνοσ για ξεκούραςη και μελέτη των προςωρινών ανακοινωθέντων ςτο
διαδίκτυο αποτελεςμάτων .
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Σα τηλέφωνα τησ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ είναι ςτη διάθεςή ςασ όπωσ παρακάτω, εφόςον
απαιτηθεί να επικοινωνήςετε κατά την διάρκεια του αγώνα για ςοβαρούσ λόγουσ.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Σα αποτελέςματα (αρχικά μεταδίδονται τηλεφωνικά )που αναρτώνται ςτο διαδίκτυο είναι
προςωρινά και επιβεβαιώνονται ςτον τερματιςμό από τον έλεγχο τησ ταινίασ, οπότε γίνονται
οριςτικά.
Έκδοςη- Ανάρτηςη, αποτελεςμάτων: www.sportstiming.gr
Διαρκήσ Γραμματεία: Πόρτο Ράφτη, Café Navy Style , Θεοδοςία Ούλη 6944 692 509
Σα τελικά αποτελέςματα θα ανακοινωθούν ςτο διαδίκτυο και ςε έντυπα ςτον τερματιςμό.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Πρόεδροσ: Παπαδόπουλοσ Π. (6944 758 659),
Αλυτάρχησ: Κουνέλησ ΄Αγγελοσ (6937
253901),Μέλοσ: Λακαςάσ Αποςτόλησ (6936 969245) , Αγωνοδίκησ: Κουνέλησ Δημήτρησ ( 6936
233 214)
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαςτε ςτη διάθεςή ςασ. ασ ευχόμαςτε καλό αγώνα και καλή
διαςκέδαςη!!!

