ο

15 ΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ
12 & 13 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2020
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1. Ρρόγραμμα
2. Τίτλοι
3. Ρεριγραφι
4. Αυτοκίνθτα Δεκτά
5. Συμμετοχζσ, Διλωςθ Συμμετοχισ, Συμμετοχζσ
6. Ραράβολο Συμμετοχισ, Αςφάλεια, Διαφιμιςθ
7. Διοικθτικόσ & Τεχνικόσ Ζλεγχοσ
8. Γενικζσ Υποχρεϊςεισ
9. Εκδιλωςθ, Διαδρομι, Στακμοί
10. Ροινζσ
11. Κατάταξθ, Ζπακλα, Ενςτάςεισ
ΡΟΓΑΜΜΑ

Τετάρτθ 11/11/2020
18:00
Ζναρξθ εγγραφϊν
Τρίτθ
08/12/2020
21:00
Λιξθ εγγραφϊν
Σάββατο 12/12/2020
08:30 – 10:30
Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ για τουσ Συμμετζχοντεσ / Τεχνικόσ Ζλεγχοσ αυτοκινιτων / Ραράδοςθ ζντυπου
υλικοφ/ sensors / RoadBook
11:00
Εκκίνθςθ 1ου Σκζλουσ από Ι.ΚΤΕΟ AUTOVISION, 3o χλμ Οδοφ Ν. Κίου - Ναυπλίου
17:30
Τερματιςμόσ 1ου Σκζλουσ Λιμάνι Ν. Κίου
Ανακοίνωςθ Ρροςωρινϊν Αποτελεςμάτων 1ου Σκζλουσ και Ωραρίου Εκκίνθςθσ 2ου Σκζλουσ
Κυριακι 13/12/2020
10:00
Εκκίνθςθ 2ου Σκζλουσ Λιμάνι Ν. Κίου
13:30
Τερματιςμόσ 2ου Σκζλουσ Κεφαλάρι Άργουσ
14:00
Γεφμα
14:30
Ανακοίνωςθ Ρροςωρινϊν – Τελικϊν Αποτελεςμάτων
15:00
Απονομι
Οι αρικμοί ςυμμετοχισ, τα ζντυπα και το roadbook κα διανεμθκοφν ςτουσ αγωνιηόμενουσ κατά τθ διάρκεια του
Διοικθτικοφ Ελζγχου.

1. ΟΓΑΝΩΣΗ

Θ εκδιλωςθ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τον ΔΑΚ τθσ FIVA(και τα παραρτιματα του).
Επεξιγθςθ ορολογιϊν:
Πνομα τθσ εκδιλωςθσ:15ο ΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ 2020
Ονομαςία Οργανωτι: AC3 (Argolis Classic Car Club)
Ονομαςία Εκνικισ Αρχισ: ΕΟ ΦΙΛΡΑ, αρικμόσ ζγκριςθσ……., εγκρίκθκε ςτισ ……/12/2020
Κζντρο εκδιλωςθσ / Διαρκισ Γραμματεία:
AC3 Τθλ. 2751100797, Κιν. 6936969245, e-mail: info@ac3.gr
Οργανωτικι Επιτροπι: Ρρόεδροσ Ντανάκασ Γ., Μζλθ: Λακαςάσ Α, Οφλθ Θ.
Στελζχθ τθσ εκδιλωςθσ: Αγωνοδίκθσ Ραραβάντθσ Γ., Αλυτάρχθσ Λακαςάσ Απόςτολοσ
Τεχνικοί Ζφοροι – Αφζτεσ: Κωτςονόπουλοσ Ν., Ματραλισ Τ.
Βοθκόσ Αλυτάρχθ: Σιϊτοσ Ιωάννθσ, Γραμματεία: Οφλθ Θεοδοςία
Χρονομζτρθσ: AnubeSport / Αποτελζςματα: AnubeSport

Θ Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να μετακζςει ι να ματαιϊςει τθν εκδιλωςθ, ι οποιοδιποτε τμιμα
αυτισ, λόγω ανωτζρασ βίασ ι μζτρων αςφαλείασ. Οποιαδιποτε αλλαγι κα γνωςτοποιείται εγκαίρωσ με Ζκτακτο
Δελτίο Ρλθροφοριϊν

Τροποποιιςεισ ςτον Κανονιςμό
Οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ μποροφν να τροποποιθκοφν εάν υπάρξει ανάγκθ. Κάκε ςχετικι
τροποποίθςθ ι ςυμπλθρωματικι διάταξθ κα γίνεται γνωςτι με αρικμθμζνα και χρονολογθμζνα Δελτία
Ρλθροφοριϊν που κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ.
Αυτά τα δελτία κα τοιχοκολλθκοφν ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων ςτο κζντρο τθσ εκδιλωςθσ και κα
ανακοινωκοφν απ’ ευκείασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι κα πρζπει να βεβαιϊςουν τθν παραλαβι τουσ
ενυπόγραφα, εκτόσ αν αυτό είναι αδφνατο λόγω τθσ εξζλιξθσ τθσ εκδιλωςθσ.
Εφαρμογι και Ερμθνεία του Κανονιςμοφ
Ο Αλυτάρχθσ τθσ εκδιλωςθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ και των διατάξεων του
κατά τθν διάρκεια τθσ. Επίςθσ κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από τον κανονιςμό κα μελετάται από τον
Αγωνοδίκθ.

2. ΤΙΤΛΟΙ

Θ εκδιλωςθ προςμετρά ςτο Argolis Historic Trophy με ςυντελεςτι 1+1, ξεχωριςτι κατάταξθ για κάκε θμζρα.

3. ΡΕΙΓΑΦΗ

Το μικοσ τθσ διαδρομισ του 15ου ΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ 2020 είναι 385 χιλ. με 14 ΕΔΑ.
Θ εκδιλωςθ αποτελείται από δφο ςκζλθ. Τα οχιματα κα εκκινοφν ανά λεπτό.
Οι Αναςυγκροτιςεισ, κακϊσ και οι Στακμοί Ελζγχου Χρόνου, Στακμοί Ελζγχου Διζλευςθσ, Νεκρόσ Χρόνοσ κλπ,
περιγράφονται ςτο ΚΑΝΕ και ςτο RoadBook, δίνοντασ ςτο πλιρωμα κάκε απαιτοφμενθ πλθροφορία για να
τερματίςουν τθ διαδρομι ςωςτά.(π.χ. τουλίπεσ, χάρτεσ κ.τ.λ.)

4. ΟΧΗΜΑΤΑ ΡΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ

4.1 Κάκε οδθγόσ που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε αυτι τθν εκδιλωςθ πρζπει να βεβαιϊςει ότι κατά τθν θμζρα του
τεχνικοφ ελζγχου και ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα το αυτοκίνθτό ι μθχανι του είναι νόμιμο για να κυκλοφορεί ςτθ
χϊρα που γίνεται θ εκδιλωςθ. Ο Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να μθν δεχκεί όχθμα που δεν είναι ςφμφωνο με το
πνεφμα τθσ εποχισ. Ο Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να μθν δεχκεί ςυμμετοχι, χωρίσ αιτιολόγθςθ, (Άρκρο 8.1.4
Διεκνοφσ ΚανονιςμοφFIVA).
Αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν για κάκε κατθγορία
Τα αυτοκίνθτα διαιροφνται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ
Κατθγορία Ε : Αυτοκίνθτα καταςκευισ ζωσ 31/12/1960
Κατθγορία F : Αυτοκίνθτα καταςκευισ μεταξφ 1/1/1961 ζωσ 31/12/1970
Κατθγορία G : Αυτοκίνθτα καταςκευισ μεταξφ 1/1/1971 ζωσ 31/12/1980
Κατθγορία H : Αυτοκίνθτα καταςκευισ μεταξφ 1/1/1981 ζωσ 31/12/1990
Κατθγορία GT : Δυνατότθτα ςυμμετοχισ εκτόσ γενικισ κατάταξθσ ζχουν αυτοκίνθτα ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ (GT)
που ανικουν ςτθν κατθγορία “potentially historic” τθσ FIVA καταςκευισ από 1/1/1991 ζωσ 31/12/2000, των οποίων
θ επιλογι ζγκειται ςτθν κρίςθ του Οργανωτι
4.2 Μζτρθςθ αποςτάςεων και χρόνου
Για τθ Κατθγορία Regularity, επιτρζπεται θ χριςθ όλων των μθχανικϊν ι θλεκτρονικϊν βοθκθμάτων.
4.2.1 Για τθν κατάταξθ χωρίσ τθν χριςθ ςυνδεδεμζνων μθχανικϊν ι θλεκτρονικϊν οργάνων (Κατάταξθ Άνευ
Οργάνων), Οργανωτικι επιτροπι προκειμζνου να διαςφαλιςτεί το αδιάβλθτο των αποτελεςμάτων των Ειδικϊν
Διαδρομϊν Ακριβείασ διατθρεί το δικαίωμα, άνευ ουδεμιάσ προειδοποίθςθσ και μόνο κατά τθ διάρκεια των Ε.Δ.Α.,
να τοποκετεί εντόσ του οχιματοσ οποιουδιποτε ςυμμετζχοντα, κατάλλθλο θλεκτρονικό ι φωτογραφικό όργανο, ι
ακόμθ και επιβαίνον άτομο τθσ επιλογισ του Αλυτάρχθ. Με τθν υποβολι Διλωςθσ Συμμετοχισ, οι ςυμμετζχοντεσ

παραιτοφνται από το δικαίωμα επίκλθςθσ τυχόν δικαιωμάτων τουσ λόγω Ρροςωπικϊν Δεδομζνων, ςε ςχζςθ με
αυτόν τον όρο.
1θ Ραράβαςθ: Αποκλειςμόσ από τον αγϊνα
4.3 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν:
- Βεβαίωςθ χαρακτθριςμοφ Ιςτορικοφ Οχιματοσ FIA (HVIF), ι Ιςτορικό Τεχνικό Βιβλιάριο τθσ FIA (HTP), ι Δελτίο
Ιςτορικοφ Οχιματοσ Regularityτθσ FIA, ι Ταυτότθτα FIVA και πρζπει να προςκομίςουν ζνα από τα παραπάνω ζντυπα
το αργότερο, κατά τθ διάρκεια του Τεχνικοφ Ελζγχου (βλζπε άρκρο 7.1.1)
Γίνονται δεκτά και Οχιματα των οποίων θ βεβαίωςθ ι το τεχνικό βιβλιάριο είναι υπό ζκδοςθ.
4.4 Για τον υπολογιςμό του κυβιςμοφ των αυτοκινιτων που φζρουν:
α)Στροβιλοςυμπιεςτι ι Υπερςυμπιεςτι υπολογίηεται προςαφξθςθ με ςυντελεςτι 1.4
β) Κινθτιρα περιςτροφικό (wankel) υπολογίηεται προςαφξθςθ με ςυντελεςτι 2.0

5. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

5.1 Το πλιρωμα μπορεί αν αποτελείται από τον οδθγό και ζνα ι περιςςότερα μζλθ (τζςςερα το πολφ ςτο ςφνολο).
Για τα μζλθ του πλθρϊματοσ που ζχουν θλικία κάτω των 12 ετϊν ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτο Άρκρο 33 Κ.Ο.Κ
Μεταφορά επιβατϊν με οχιματα. Μθ εφαρμογι του Άρκρου 33 Κ.Ο.Κ. επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ από τθν
εκδιλωςθ.
Ο οδθγόσ πρζπει να είναι κάτοχοσ διπλϊματοσ και να ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του.
Μόνο τα μζλθ του πλθρϊματοσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και είναι κάτοχοι διπλϊματοσ
οδιγθςθσ ζχουν το δικαίωμα να οδθγιςουν το αυτοκίνθτο.
1θ Ραράβαςθ αποκλειςμόσ από τον αγϊνα.
5.2 Πποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει οφείλει να ςτείλει τθ Διλωςθ Συμμετοχισ του ςτθ Γραμματεία του AC3

AC3, Δαναοφ 13, ΤΚ 21200, Άργοσ
Τθλ: +30 2751 100 797 θ +30 6936 969245 / Fax: +30 2751 100 798 /e-mail: info@ac3.gr

Οι Δθλϊςεισ Συμμετοχισ πρζπει να κατατεκοφν το αργότερο μζχρι τισ Τρίτθ 08 Δεκεμβρίου 2020
Οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτον/ςτθν ςυνοδθγό, μποροφν να δθλωκοφν μζχρι το τζλοσ του Διοικθτικοφ
Ελζγχου.
Θ αντικατάςταςθ ενόσ μζλουσ του πλθρϊματοσ ι του οχιματοσ πρζπει να γίνει μζχρι τθν ζναρξθ του
Διοικθτικοφ Ελζγχου, με τθν ζγκριςθ των Οργανωτϊν. Πλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ μποροφν να
αντικαταςτακοφν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Αγωνοδικϊν.
Αντίγραφο τθσ αντίςτοιχθσ άδειασ του αυτοκινιτου (άρκρο 4.3) για τθν περίοδο κατάταξθσ πρζπει να
επιςυναφκεί ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ.
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ορίηεται ςτα 60 οχιματα
5.3 Πλοι οι οδθγοί με τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Συμμετοχισ αναλαμβάνουν να τθριςουν τισ διατάξεισ του
παρόντοσ Κανονιςμοφ.

6. ΡΑΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
6.1 Το Ραράβολο Συμμετοχισ

6.1.1 Το Ραράβολο ςυμμετοχισ για κάκε όχθμα που αποτελείται από ζνα οδθγό και ζνα ςυνοδθγό (2 άτομα) ορίηεται

ςτα 170,οο Ευρϊ. Το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνει:
- Τθν Αςφάλιςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ
- Τθν χρονομζτρθςθ και ζκδοςθ αποτελεςμάτων
- Τθν κατ’ αναλογία ςυμμετοχι ςτα ζξοδα τθσ εκδιλωςθσ, υλικά, ζπακλα, αναμνθςτικά.

- Γεφμα & Τελετι Απονομισ επάκλων
6.1.2 Η Διλωςθ Συμμετοχισ γίνεται δεκτι μόνον αν ςυνοδεφεται από ολόκλθρο το παράβολο ςυμμετοχισ.

6.2

Το παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται εξ’ ολοκλιρου

α. Σε υποψθφίουσ που θ ςυμμετοχι τουσ δεν ζγινε δεκτι
β. Σε περίπτωςθ που ματαιωκεί θ εκδιλωςθ
γ. Αν ενθμερωκεί θ Οργάνωςθ για μθ ςυμμετοχι μζχρι τθν Τρίτθ 08 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 21:00

6.3

Αςφάλεια

6.3.1 Στο παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και θ αςφάλιςθ του πλθρϊματοσ για Αςτικι Ευκφνθ προσ τρίτουσ,
ςφμφωνα με τα παρακάτω:
Οι γενικζσ διατάξεισ του ςυμβολαίου ορίηουν ότι οι αγωνιηόμενοι καλφπτονται για αςτικι ευκφνθ προσ τρίτουσ με
τα παρακάτω ποςά:
Α) Για Σωματικζσ Βλάβεσ θ Θάνατο (για κάκε ατφχθμα) μζχρι ποςό 1.220.000
Β) Για Υλικζσ Ηθμίεσ (για κάκε ατφχθμα ι περιςτατικό) μζχρι ποςό 1.220.000
6.3.2 Οι Οργανωτζσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ςυμβεί από ι ςε ςυμμετζχοντα θ
ςυμμετζχοντα αυτοκίνθτα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. Οι Οργανωτζσ, επίςθσ, δεν φζρουν καμία ευκφνθ
για οποιαδιποτε παράβαςθ των Ελλθνικϊν Νόμων και κανόνων.
6.3.3 Η Αςφάλιςθ αυτι ιςχφει από τθν εκκίνθςθ, παφει δε να ιςχφει μετά το τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ ι από τθν ςτιγμι
τθσ εγκατάλειψθσ ι του αποκλειςμοφ από αυτιν. Μόνο δε κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ όπωσ ορίηεται από
το Road Book.
6.3.4 Τα πλθρϊματα πρζπει να φροντίςουν ϊςτε τα οχιματα τουσ να ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ ςτθν Ελλάδα και
οδικι βοικεια

6.3.5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Θ υποχρεωτικι διαφιμιςθ του Οργανωτι πραγματοποιείται ςτθν πινακίδα τθσ εκδιλωςθσ (διαςτάςεισ ζωσ 45χ20
εκ.) και ςτουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ (διαςτάςεισ ζωσ 40χ 30εκ.) που δίνονται ςτον Διοικθτικό Ζλεγχο.
Επιτρζπεται οποιαδιποτε διαφιμιςθ εφόςον δεν καταλαμβάνει ςυνολικό χϊρο μεγαλφτερο από διάςταςθ
ζωσ45χ20 εκ. Το περιεχόμενο των διαφθμίςεων ΔΕΝ πρζπει να αντιβαίνει τουσ Νόμουσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ.

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΟΙΝΕΣ

7.1 Τεχνικόσ Ζλεγχοσ πριν τθν εκκίνθςθ
7.1.1 Κάκε πλιρωμα που ςυμμετζχει πρζπει να παρουςιαςτεί ςτον Διοικθτικό και Τεχνικό Ζλεγχο. Θ αντίςτοιχθ
ταυτότθτα (άρκρο 4.3) πρζπει να παρουςιαςτεί ςτον Τεχνικό Ζλεγχο.
7.1.2 Θ Οργανωτικι Επιτροπι και ο Αλυτάρχθσ κα αποκλείουν από τθν εκδιλωςθ κάκε πλιρωμα για τισ παρακάτω
αιτίεσ:
- Οδιγθςθ / Ρλοιγθςθ υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ, φαρμάκων
- Συμπεριφορά / Διαγωγι που ενδζχεται να βλάψει τα ςυμφζροντα τθσ εκδιλωςθσ
7.1.3 Ο Τεχνικόσ Ζλεγχοσ που πραγματοποιείται πριν τθν εκκίνθςθ κα είναι γενικισ μορφισ. Ζλεγχοσ του τφπου και
καταςκευαςτι του οχιματοσ, ζτοσ καταςκευισ, κτλ.
Κατά τθ διάρκεια του Διοικθτικοφ Ελζγχου πρζπει να παρουςιαςτοφν τα παρακάτω ζγγραφα:
- Δίπλωμα Οδιγθςθσ για τον 1ο οδθγό και οποιοδιποτε ςυνοδθγό που μπορεί να οδθγιςει
- Τα επίςθμα ζγγραφα του αυτοκινιτου όπωσ απαιτείται από τον νόμο του κράτουσ ςτο οποίο ζχει καταχωριςτεί το
αυτοκίνθτο.
- Βεβαίωςθ τθσ αςφάλειασ του αυτοκινιτου
- Εάν το όχθμα δεν ανικει ςτο πλιρωμα, απαιτείται να προςκομίςει εξουςιοδότθςθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ του
ιδιοκτιτθ, που κα επιτρζπει τθν ςυμμετοχι του πλθρϊματοσ ςτθν εκδιλωςθ.
Αναγνϊριςθ οχθμάτων: Οι αρικμοί που κα δοκοφν από τον Οργανωτι κα πρζπει να ζχουν τοποκετθκεί ςτο
αυτοκίνθτο πριν από τον Τεχνικό Ζλεγχο.

7.2

Μετά τον τερματιςμό τα αυτοκίνθτα δεν κα ελεγχκοφν.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
8.1 Ρλθρϊματα

Μόνο τα πλθρϊματα που αναφζρονται ςτθ Διλωςθ Συμμετοχισ επιτρζπεται να εκκινιςουν. Στθν περίπτωςθ που ζνα
μζλοσ του πλθρϊματοσ εγκαταλείψει το όχθμα θ κάποιο τρίτο πρόςωπο επιβιβαςτεί ςε αυτό (εκτόσ ςτθν περίπτωςθ
μεταφοράσ τραυματία) το πλιρωμα κα τιμωρείται μόνο κατόπιν απόφαςθσ των Αγωνοδικϊν.
8.2 Σειρά εκκίνθςθσ – Ρινακίδεσ – Αρικμοί Συμμετοχισ
8.2.1 Θ ςειρά εκκίνθςθσ για το πρϊτο ςκζλοσ κα δοκεί ςφμφωνα με τουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ, με το μικρότερο
νοφμερο να ξεκινά πρϊτο. Κάκε πλιρωμα που φτάνει με κακυςτζρθςθ ςτθν εκκίνθςθ τθσ εκδιλωςθσ ι ςκζλουσ ι
τμιματοσ διαδρομισ (επανεκκίνθςθ μετά από αναςυγκρότθςθ) κα τιμωρείται (Άρκρο 9.3.3)
8.2.2 Ο Οργανωτισ κα εφοδιάςει το πλιρωμα με δφο πανό με τουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ που πρζπει να εμφανίηονται
και ςτισ δφο πλευρζσ του αυτοκινιτου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί
οποιαδιποτε ςτιγμι ότι λείπει ο αρικμόσ ςυμμετοχισ κα επιβάλλεται ποινι βακμοί .
8.2.3 Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ θ πινακίδα κυκλοφορίασ του οχιματοσ καλφπτεται αποτελεί
παράβαςθ του Κ.Ο.Κ. και επιβάλλεται ποινι 100 βακμοί.

8.3 Καρνζ

8.3.1 Σε κάκε πλιρωμα κα παραδοκεί Καρνζ που κα περιλαμβάνει τουσ ιδανικοφσ χρόνουσ για να καλυφκεί θ
απόςταςθ μεταξφ δφο Στακμϊν Ελζγχου Χρόνου (ΣΕΧ). Το καρνζ κα παραδίδεται ςτον τερματιςμό κάκε ςκζλουσ και κα
παραλαμβάνεται ςτθν εκκίνθςθ του επόμενου ςκζλουσ.
Το καρνζ είναι το ζγγραφο ςτο οποίο εγγράφεται από τον κριτι του ςτακμοφ θ επίςθμθ ϊρα άφιξθσ του αγωνιηομζνου
ςε κάκε ςτακμό.
Το καρνζ πρζπει να χρθςιμοποιείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Οργανωτι και ςφμφωνα με τισ εκτυπωμζνεσ οδθγίεσ
που αναγράφονται ςε αυτό. Κάκε πλιρωμα είναι υπεφκυνο για το καρνζ του.
Το καρνζ πρζπει να είναι διακζςιμο ςε κάκε ηιτθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ και ιδιαίτερα ςτουσ ςτακμοφσ
ελζγχου, όπου πρζπει να παρουςιάηεται ιδιοχείρωσ από ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ για να καταγραφοφν οι χρόνοι και
να ςφραγιςτεί.
8.3.2 Οποιαδιποτε διόρκωςθ θ τροποποίθςθ ζγινε ςτο καρνζ επιφζρει αποκλειςμό από τον αγϊνα, εκτόσ αν τζτοια
διόρκωςθ θ τροποποίθςθ ζχει εγκρικεί από τον αρμόδιο κριτι.
8.3.3 Πλοι οι Στακμοί Ελζγχου Χρόνου κάκε ςκζλουσ κα εμφανίηονται ςε ζνα φφλλο χαρτί. Οι ςελίδεσ των regularity
ειδικϊν διαδρομϊν είναι αναπόςπαςτο τμιμα του καρνζ.
8.3.4 Το πλιρωμα κάκε οχιματοσ είναι το μόνο υπεφκυνο για τθν παρουςίαςθ του καρνζ ςτουσ διάφορουσ ςτακμοφσ
ελζγχου και για τθν ακρίβεια των εγγραφϊν του χρόνου ςε αυτό.
8.3.5 Για τον λόγο αυτό, το πλιρωμα πρζπει να παραδϊςει ςτον ζφορο του ςτακμοφ ελζγχου το καρνζ ςτον ςωςτό
χρόνο και να βεβαιωκεί ότι θ εγγραφι του χρόνου ζγινε ςωςτά.
Ο Κριτισ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ που επιτρζπεται να γράψει τον χρόνο ςτο καρνζ με το χζρι ι με ςφραγίδα.

8.4 Κυκλοφορία – Επιςκευζσ

8.4.1 Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ τα πλθρϊματα πρζπει να ακολουκοφν αυςτθρά τον ΚΟΚ.
Σε κάκε πλιρωμα που δεν ακολουκεί τον ΚΟΚ επιβάλλονται οι παρακάτω ποινζσ:
α) 1θ Ραράβαςθ100 βακμοί ποινισ
β) 2θ Ραράβαςθ300 βακμοί ποινισ
γ) 3θ Ραράβαςθ Αποκλειςμόσ
Τα αρμόδια όργανα (Αςτυνομία θ Οργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ) που κα πιςτοποιιςουν κάποια παράβαςθ του ΚΟΚ από
κάποιο πλιρωμα που ςυμμετζχει ςτθν εκδιλωςθ, πρζπει να του το γνωςτοποιιςουν με τον ίδιο τρόπο που
χρθςιμοποιοφν για τουσ άλλουσ οδθγοφσ.
8.4.2 Οι επιςκευζσ και ο ανεφοδιαςμόσ επιτρζπονται ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που
απαγορεφονται ςτο Road Book.
8.4.3

Επίςθσ απαγορεφεται ςτα πλθρϊματα με ποινι που μπορεί να φτάςει μζχρι τον αποκλειςμό

Να εμποδίηουν εκουςίωσ τθ διζλευςθ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδιλωςθ αυτοκινιτων θ να εμποδίηουν το
προςπζραςμα τουσ
- Να ςυμπεριφζρονται με αντιακλθτικό τρόπο.
-

9. ΔΙΑΔΟΜΗ – ΣΤΑΘΜΟΙ - ΡΟΙΝΕΣ

9.1 Εκκίνθςθ
9.1.1 Τα αυτοκίνθτα κα εκκινοφν ανά 1 λεπτό. Τα οχιματα κα εκκινιςουν από το Ι.ΚΤΕΟ Autovision, 3ο χλμ. Ραρ. οδοφ
Ν, ΚΙΟΥ-ΝΑΥΡΛΙΟΥ, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 11:00 το πρϊτο. Κάκε όχθμα πρζπει να βρίςκεται ςτο χϊρο
αναμονισ πριν από τθν «ράμπα» εκκίνθςθσ τουλάχιςτον 30ϋλεπτά πριν από τον κακοριςμζνο χρόνο. Επίςθμθ ϊρα είναι
αυτι που εμφανίηεται ςτθν ιςτοςελίδα http://www.time.is/και ςτθν http://www.AC3.gr/
9.1.2 Τα πλθρϊματα πρζπει να ςφραγίςουν τθν διζλευςι τουσ από όλα τα ςθμεία που αναφζρονται ςτο καρνζ με τθν
ςωςτι ςειρά. Μθ ςυμμόρφωςθ μπορεί να επιφζρει ποινι.
Ο ιδανικόσ χρόνοσ για τθν κάλυψθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ δφο ΣΕΧ αναφζρεται ςτο καρνζ.
9.1.3 Πλα τα πλθρϊματα κα εφοδιαςτοφν με το Road Book που κα τουσ δίνει τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ ϊςτε να
τερματίςουν ςωςτά τθ διαδρομι.
Μετά τθν παραλαβι του Road Book κατά τον Διοικθτικό Ζλεγχο απαγορεφεται θ αναγνϊριςθ τθσ διαδρομισ από
οποιοδιποτε μζλοσ του πλθρϊματοσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ και με οποιοδιποτε όχθμα. Η μθ ςυμμόρφωςθ με αυτό
τον όρο επιφζρει ποινζσ ωσ εξισ :
1θ Ραράβαςθ
600 Βακμοί Ροινισ
θ
2 Ραράβαςθ
Αποκλειςμόσ από τον αγϊνα

9.2 Στακμοί Ελζγχου – Γενικζσ Διατάξεισ

9.2.1 Πλοι οι ςτακμοί ελζγχου δθλαδι οι ςτακμοί ελζγχου χρόνου και διζλευςθσ, εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ των
regularityειδικϊν διαδρομϊν, κα ςθμαίνονται με πινακίδεσ τυποποιθμζνεσ και εγκεκριμζνεσ από τον AC3.
Θ γραμμι τερματιςμοφ και κάκε ενδιάμεςο ςθμείο ελζγχου των regularityειδικϊν διαδρομϊν δεν ςθμαίνονται.
Σε μζγιςτθ απόςταςθ ενόσ χιλιομζτρου μετά τθ γραμμι τερματιςμοφ χρονομζτρθςθσ τθσ regularityειδικισ διαδρομισ κα
τοποκετείται από τουσ Οργανωτζσ μία πινακίδα τερματιςμοφ τθσ ειδικισ διαδρομισ.
Αυτι ενθμερϊνει τα πλθρϊματα ότι ζχουν περάςει το τελευταίο κρυφό ςθμείο χρονομζτρθςθσ τθσ regularityειδικισ
διαδρομισ.
9.2.2 Θ αρχι τθσ περιοχισ του ςτακμοφ ελζγχου επιςθμαίνεται με προειδοποιθτικι πινακίδα με κίτρινο φόντο που κα
εμφανίηει ζνα ρολόι. Σε απόςταςθ τουλάχιςτον 25mθ κζςθ του ςτακμοφ ελζγχου επιςθμαίνεται με ίδια πινακίδα με
κόκκινο φόντο. Το τζλοσ τθσ περιοχισ του ςτακμοφ ελζγχου που βρίςκεται ςε απόςταςθ 25m περίπου από αυτόν,
επιςθμαίνεται από πινακίδα ςε μπζη φόντο και 3 πλάγιεσ μαφρεσ γραμμζσ.
Πλεσ οι περιοχζσ των ςτακμϊν ελζγχου (δθλαδι οι περιοχζσ που περιλαμβάνονται μεταξφ τθσ πρϊτθσ προειδοποιθτικισ
πινακίδασ με κίτρινο φόντο και τθσ τελευταίασ πινακίδασ ςε μπζη φόντο με τισ 3 μαφρεσ γραμμζσ), κεωροφνται χϊροι
επιτθροφμενθσ ςτάκμευςθσ “Parcferme”.
9.2.3 Η άφιξθ ςε ζνα ςτακμό ελζγχου ι διζλευςθσ από διαφορετικι φορά από αυτιν τθσ διαδρομισ του αγϊνα, ι θ
μθ εμφάνιςθ ςε ζνα ςτακμό ελζγχου χρόνου θ διζλευςθσ επιφζρει ποινι 300 βακμϊν.
9.2.4 Πλοι οι ςτακμοί ελζγχου κα αρχίςουν να λειτουργοφν τουλάχιςτον 15’ λεπτά πριν τθν ιδανικι ϊρα άφιξθσ του
πρϊτου διαγωνιηόμενου αυτοκινιτου. Θα κλείςουν ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Αλυτάρχθ.
9.2.5 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ του εντεταλμζνου κριτι οποιουδιποτε ςτακμοφ.

9.3 Στακμοί Ελζγχου Διζλευςθσ (ΣΕΔ-PC) και Στακμοί Ελζγχου Χρόνου (ΣΕΧ-TC) – Εγκατάλειψθ

9.3.1 Στακμοί Ελζγχου Διζλευςθσ
Σε αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ οι κριτζσ απλϊσ ςφραγίηουν και/θ υπογράφουν το καρνζ μόλισ αυτό τουσ παραδοκεί από το
πλιρωμα, χωρίσ να αναφζρουν τθν ϊρα διζλευςθσ.
Θ ζλλειψθ τζτοιασ ςφραγίδασ ι/και υπογραφισ από τον ςτακμό διζλευςθσ επιφζρει ποινι 300 βακμϊν.
Οι Οργανωτζσ ζχουν το δικαίωμα να οργανϊςουν κρυφοφσ ςτακμοφσ διζλευςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο.

9.3.2 Στακμοί Ελζγχου Χρόνου
9.3.2.1 Στουσ ςτακμοφσ αυτοφσ οι ζφοροι ςθμειϊνουν ςτο καρνζ που προςκομίηει ζνα από τα μζλθ του πλθρϊματοσ τθν
ϊρα επίδοςθσ του. Το πλιρωμα περιμζνει για τον ιδανικό του χρόνο μπροςτά ςτθν κίτρινθ πινακίδα. Θ ιδανικι ϊρα
ςφράγιςθσ είναι αυτι που προκφπτει προςκζτοντασ τον χρόνο κάλυψθσ τθσ επιμζρουσ διαδρομισ ςτθν ϊρα εκκίνθςθσ
αυτισ τθσ διαδρομισ.
Το πλιρωμα δεν παίρνει ποινι εφόςον θ ϊρα που το αυτοκίνθτο ειςζρχεται ςτον ςτακμό ελζγχου ανταποκρίνεται ςτθν
εξζλιξθ (διάρκεια) του ιδανικοφ λεπτοφ ςφράγιςθσ ι του λεπτοφ που προθγείται.
9.3.2.2 Κάκε διαφορά μεταξφ τθσ ιδανικισ ϊρασ και τθσ πραγματικισ ϊρασ επιφζρει ποινι όπωσ παρακάτω
α) Για Κακυςτζρθςθ
10 Βακμοφσ ποινισ για κάκε λεπτό
β) Για Ρροάφιξθ
60 βακμοφσ ποινισ για κάκε λεπτό
γ) Μθ ςφράγιςθ ςε ΣΕΧ ι άφιξθ μετά τθν μζγιςτθ επιτρεπτι κακυςτζρθςθ των 30’ λεπτϊν κα επιφζρει ποινι 300
βακμϊν
δ)Θ μζγιςτθ επιτρεπτι κακυςτζρθςθ μεταξφ δφο ςτακμϊν ελζγχου ςε ςχζςθ με τον ιδανικό χρόνο είναι 30’ λεπτά
ε) Η μζγιςτθ επιτρεπτι κακυςτζρθςθ ςτο τζλοσ κάκε τμιματοσ ι/και ςκζλουσ είναι 30’ λεπτά
ςτ) Η μζγιςτθ επιτρεπτι κακυςτζρθςθ για όλθ τθν εκδιλωςθ είναι 60’ λεπτά
Στισ περιπτϊςεισ (γ), (δ), (ε) εφαρμόηεται το άρκρο 9.3.3
9.3.2.3 Τα πλθρϊματα επιτρζπεται να ειςζλκουν με προάφιξθ ςτον Τερματιςμό
9.3.3 Εγκατάλειψθ - Επανεκκίνθςθ
Ρρόβλεψθ για επανεκκίνθςθ κα υπάρχει για τουσ οδθγοφσ εκείνουσ που λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ ζχαςαν κατά τθν
διάρκεια κάποιου ςκζλουσ ζνα ςτακμό διζλευςθσ ι ζνα ςτακμό ελζγχου χρόνου (που μπορεί να είναι κρυφόσ). Στθν
περίπτωςθ αυτι το πλιρωμα μπορεί να επανεκκινιςει ςτο επόμενο ςκζλοσ ι τμιμα αφοφ του ζχει πρϊτα επιβλθκεί
ποινι 300 βακμϊν για κάκε ςτακμό που ζχαςε, με μζγιςτο ςφνολο βακμϊν ποινισ 3000 για κάκε ςκζλοσ και εφόςον
ζχει ενθμερϊςει γραπτϊσ τον Αλυτάρχθ για τθν πρόκεςθ του να επανεκκινιςει ςτο επόμενο ςκζλοσ ι τμιμα. Κάκε
περίπτωςθ κα εξετάηεται από τον αγωνοδίκθ ο οποίοσ μπορεί να διατάξει τον τεχνικό ζλεγχο του αυτοκινιτου.
Για να καταταγεί ζνα αυτοκίνθτο κα πρζπει να παρουςιαςτεί ςτον τελευταίο ςτακμό ελζγχου

9.4 Regularity Ειδικζσ Διαδρομζσ (Δοκιμαςίεσ) Ακριβείασ (Ε.Δ.Α.)

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ κα πραγματοποιθκεί ζνασ αρικμόσ Ε.Δ.Α. ςε δρόμουσ ανοικτοφσ ςτθ κυκλοφορία. Ο
τρόποσ εκκίνθςθσ είναι από ςτάςθ χωρίσ κριτι (self start) ι εν κινιςει (flying) όπου ειςζρχεςτε χωρίσ να ςταματιςετε.
Θ Μ.Ω.Τ. ςε όλεσ τισ Ε.Δ.Α. δεν κα είναι μεγαλφτερθ των 50 χιλ./ϊρα. Τα πλθρϊματα πρζπει να τερματίςουν τθν Ε.Δ.Α.
ακολουκϊντασ τθν Μ.Ω.Τ. ι τον χρόνο που όριςε ο Οργανωτισ. Σε απόςταςθ 1000mτο πολφ μετά τθν γραμμι
τερματιςμοφ μιασ Ε.Δ.Α., κα τοποκετθκεί από τον Οργανωτι μία πινακίδα « Τζλοσ Ε.Δ.Α.» υποδεικνφοντασ ςτο πλιρωμα
ότι ζχει τερματίςει τθν Ε.Δ.Α.

9.5

Χρονομετριςεισ Regularity Ε.Δ.Α.

Ο Οργανωτισ, κατά τθν κρίςθ του, ζχει ορίςει ενδιάμεςα ςθμεία χρονομζτρθςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ Ε.Δ.Α., τα
δε αποτελζςματα κα δίνουν τουσ χρόνουσ που επιτφχατε από τθν αρχι τθσ Ε.Δ.Α. μζχρι 1ο ςθμείο χρονομζτρθςθσ, από
τθν αρχι τθσ Ε.Δ.Α μζχρι το 2ο ςθμείο χρονομζτρθςθσ, από τθν αρχι τθσ Ε.Δ.Α. μζχρι το 3ο ςθμείο χρονομζτρθςθσ κοκ
Στα παραπάνω ςθμείο υπάρχουν προκακοριςμζνοι ιδανικοί χρόνοι περάςματοσ. Σε κάκε Ε.Δ.Α. κα υπάρχει τουλάχιςτον
ζνα ςθμείο χρονομζτρθςθσ. Στισ Ε.Δ.Α. με εκκίνθςθ από ςτάςθ (self start) τα οχιματα κα εκκινοφν ανά λεπτό και δεν κα
υπάρχει ενδιάμεςο ςθμείο χρονομζτρθςθσ ςτα πρϊτα 1000 μ. τθσ Ε.Δ.Α.
Θ χρονομζτρθςθ κα γίνεται ςτο 1/10 του δευτερολζπτου (0.1). Για κάκε 1/10 του δευτερολζπτου περιςςότερο ι
λιγότερο από τον ιδανικό χρόνο ςε αυτό το ςθμείο (που κα βαςίηεται ςτθν απόςταςθ από τθν εκκίνθςθ και ςτθ Μ.Ω.Τ.για Ε.Δ.Α. με βάςθ τθ Μ.Ω.Τ ι τον κακοριςμζνο χρόνο για Ε.Δ.Α. με βάςθ το χρόνο) κα επιβάλλεται ποινι 0.1 βακμοί.
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ: Θ Μ.Ω.Τ που ζχει οριςτεί είναι χιλ./ϊρα
Μικοσ τθσ Ε.Δ.Α. είναι 8.54 χιλ.
Ιδανικόσ Χρόνοσ 11ϋλεπτά 23” δευτερόλεπτα και 2/10 του δευτερολζπτου
α) Ρραγματοποιθκείσ Χρόνοσ 11ϋλεπτα 37’ δευτερόλεπτα και 5/10 του δευτερολζπτου = 14.3 βακμοί ποινισ
β) Ρραγματοποιθκείσ Χρόνοσ 11ϋλεπτα 08’ δευτερόλεπτα και 8/10 του δευτερολζπτου = 14.4 βακμοί ποινισ

9.5.1 Χρονομζτρθςθ Ε.Δ.Α με βάςθ τθν Μ.Ω.Τ
Ο ιδανικόσ χρόνοσ (ςτόχοσ) βαςίηεται ςτισ Μ.Ω.Τ που δίνονται από τον Οργανωτι. Θ γραμμι τερματιςμοφ και
οποιοδιποτε ςθμείο χρονομζτρθςθσ δεν κα ςθμαίνεται.
Ραράδειγμα τρόπου χρονομζτρθςθσ
Ε.Δ.Α. Άγιοσ Ιωάννθσ 1 Α (6.124 μ.)
Εκκίνθςθ
11:45ϋ 00” 0
Στόχοσ
9ϋ 42” 0
Μζτρθςθ
11: 54¨42” 4 (+0.4)
Ε.Δ.Α. Άγιοσ Ιωάννθσ 1 Β (14.351 μ.)
Εκκίνθςθ
11:45ϋ 00” 0
Στόχοσ
20ϋ 20” 8
Μζτρθςθ
12:05’ 20’’ 0
(-0.8) (ΣΘΜΕΙΟ 2ο)
9.5.2 Χρονομζτρθςθ με βάςθ τον Ιδανικό Χρόνο
Ο ιδανικόσ χρόνοσ δίνεται από τον Οργανωτι ςε δευτερόλεπτα, όπωσ και θ απόςταςθ με ακρίβεια 10m. Θ γραμμι
τερματιςμοφ και οπουδιποτε ςθμείο χρονομζτρθςθσ κα είναι πάνω ςε ςχιμα του RoadBook για τον εντοπιςμό των
ςθμείων χρονομζτρθςθσ τθσ ΕΔΑ. Δεν ενδείκνυται θ πλιρθσ ακινθτοποίθςθ του οχιματοσ ςασ ςε λιγότερα από 50 μ. πριν
από κάκε ςθμείο χρονομζτρθςθσ. Θα πρζπει να διζλκετε κινοφμενοι με ταχφτθτα 20 χιλ./ ϊρα διότι με ακινθτοποίθςθ ι
μικρότερθ ταχφτθτα διζλευςθσ κα αναγνωριςτεί θ κζςθ του οχιματοσ ςασ από τον δορυφόρο νωρίτερα του
κακοριςκζντοσ ςθμείου χρονομζτρθςθσ και κα καταγραφεί ποινι προπορείασ από τον ιδανικό χρόνο που ςασ ζχει
δοκεί.
9.5.3 Σφςτθμα Χρονομζτρθςθσ
α) Στθν παροφςα εκδιλωςθ κα χρθςιμοποιθκεί ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ με GPS με αιςκθτιρεσ (sensors) τθσ εταιρείασ
Anube Sport.
9.5.4 Για κάκε Ε.Δ.Α. που το πλιρωμα είτε δεν ολοκλιρωςε είτε δεν ξεκίνθςε κα παίρνει βακμοφσ ποινισ ωσ εξισ:
α) Για κάκε ειδικι που το πλιρωμα δεν ξεκίνθςε κα παίρνει 600 βακμοφσ ποινισ. Δεν κα επιβλθκεί επιπλζον ποινι για
τθ μθ διζλευςθ από το Σ.Ε.Χ. πριν τθν εκκίνθςθ τθσ Ε.Δ.Α.
β)Για κάκε Ε.Δ.Α. που το πλιρωμα δεν ολοκλιρωςε κα παίρνει βακμοφσ ποινισ ίςουσ με το πλιρωμα που ζχει τουσ
περιςςότερουσ βακμοφσ ποινισ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ειδικι ςυν 100 βακμοφσ, με μζγιςτο όριο τουσ 600 βακμοφσ.
9.5.5 Για κάκε ςθμείο χρονομζτρθςθσ που το πλιρωμα δεν πζραςε (δεν χρονομετρικθκε) κα παίρνει 100 βακμοφσ
ποινισ, με μζγιςτο όριο τουσ 600 βακμοφσ ςε κάκε Ε.Δ.Α.
9.6 Park Ferme – Αυτό το άρκρο δεν κα εφαρμοςτεί
9.7 Για να κεωρθκεί ζνα πλιρωμα ότι ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τθν εκδιλωςθ πρζπει:
- Να ζχει πάρει εκκίνθςθ ςε κάκε ςκζλοσ και να τερματίςει
- Να ολοκλθρϊνει τουλάχιςτον μία Ειδικι Διαδρομι ανά ςκζλοσ
- Να μθν ζχει αποκλειςτεί από τθν Οργανωτικι Επιτροπι

10. ΡΟΙΝΕΣ

Στουσ παρακάτω πίνακεσ εμφανίηεται περίλθψθ των Ροινϊν
ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
4.2.1
Χριςθ απαγορευμζνων οργάνων μζτρθςθσ απόςταςθσ και χρόνου από τθν Κατθγορία Touringκαι τθν
Άνευ Οργάνων
4.3 7.1.1
Ζλλειψθ βεβαίωςθσ χαρακτθριςμοφ ιςτορικοφ οχιματοσ
5.1
Ραράβαςθ του άρκρου 33 τουK.O.K.
7.1.3
Ζλλειψθ βεβαίωςθσ αςφάλιςθσ αυτοκινιτου
8.3.2
Διόρκωςθ ι τροποποίθςθ του χρόνου ςτο καρνζ χωρίσ τθν ζγκριςθ του κριτι
8.4.1γ
3θ παράβαςθ του Κ.Ο.Κ.

9.1.3

Αναγνϊριςθ Διαδρομισ 2θ παράβαςθ

ΒΑΘΜΟΙ ΡΟΙΝΗΣ
8.2.2
Απϊλεια αρικμοφ ςυμμετοχισ τθσ εκδιλωςθσ 100 pts
8.2.3
Κάλυψθ αρικμοφ κυκλοφορίασ 100 pts
8.4.1α
1θ παράβαςθ Κ.Ο.Κ. 100 pts
8.4.1β
2θ παράβαςθ Κ.Ο.Κ. 300 pts
9.1.3
Αναγνϊριςθ Διαδρομισ 2θ παράβαςθ 600 pts
9.2.3
Μθ διζλευςθ από ςτακμό διζλευςθσ ι ΣΕΧ ι άφιξθ από λάκοσ κατεφκυνςθ 300pts
9.3.1
Ζλλειψθ ςφραγίδασ ι/και υπογραφισ από ΣΕΔ 300 pts
9.3.2.2α
Κακυςτερθμζνθ άφιξθ ςτον ΣΕΧ, για κάκε λεπτό 10pts
9.3.2.2β
Ρροάφιξθ ςτον ΣΕΧ, για κάκε λεπτό 60pts
9.3.2.2γ
Μθ εγγραφι χρόνου ςτον ΣΕΧ ι άφιξθ μετά τθ μζγιςτθ επιτρεπτι κακυςτζρθςθ ςε ΣΕΧ, πζρα των 30
λεπτϊν 300pts
9.3.3
Μθ διζλευςθ από ΣΕΧ, για κάκε ζναν ΣΕΧ 300 pts
9.5
Ρροάφιξθ ι κακυςτζρθςθ ςε regularity διαδρομι για κάκε δευτερόλεπτο 1 pts
9.5.4.α
Μθ εκκίνθςθ για κάκε regularity διαδρομι 600 pts
9.5.4.β
Για κάκε μθ ολοκλθρωμζνθ regularity διαδρομι, 600 pts
9.5.5
Για κάκε ςθμείο χρονομζτρθςθσ που το πλιρωμα δεν πζραςε (δεν χρονομετρικθκε) κα παίρνει 100
βακμοφσ ποινισ, με μζγιςτο όριο τουσ 600 βακμοφσ ςε κάκε Ε.Δ.Α.
ΡΟΙΝΕΣ ΡΟΥ ΥΡΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ
8.1
Αποχϊρθςθ μζλουσ του πλθρϊματοσ ι επιπλζον επιβαίνων άτομο από τα δθλωκζντα, εκτόσ από
περίπτωςθ «ανωτζρασ βίασ»
8.4.3
Ραρεμπόδιςθ άλλων αυτοκινιτων, αντιακλθτικι ςυμπεριφορά

11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΡΑΘΛΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

11.1 Κατατάξεισ

- Γενικι Κατάταξθ μόνο για τα πλθρϊματα που κα ςυμμετάςχουν ςε όλεσ τισ χρονομετριςεισ ςτθν κατθγορία
Regularity ΜΩΤ & Ιδανικοφ χρόνου
- Ξεχωριςτι κατάταξθ για τα πλθρϊματα ΑΝΕΥ ΟΓΑΝΩΝ που κα ςυμμετάςχουν με λιγότερεσ χρονομετριςεισ ςτθν
κατθγορία Regularity Ιδανικοφ χρόνου.
Α)Ροινζσ που εκφράηονται ςε βακμοφσ
Για τον κακοριςμό των αποτελεςμάτων ακροίηονται οι βακμοί τθσ ποινισ των regularityδιαδρομϊν, οι ποινζσ που
επιβλικθκαν ςτα τμιματα των διαδρομϊν και οποιεςδιποτε άλλεσ ποινζσ που εκφράηονται ςε βακμοφσ.
Το πλιρωμα με το μικρότερο άκροιςμα ποινϊν αναδεικνφεται νικθτισ.
Το πλιρωμα με τουσ αμζςωσ λιγότερουσ βακμοφσ ποινισ είναι ο 2οσ νικθτισ κοκ
Τα αποτελζςματα ανά κατθγορία κακορίηονται με τον ίδιο τρόπο.
Β)Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προθγείται το όχθμα παλιότερθσ κατθγορίασ
Μεταξφ οχθμάτων τθσ ίδιασ κατθγορίασ προθγείται το παλαιότερο όχθμα και αν υπάρξει και πάλι ιςοβακμία, το όχθμα
μικρότερου κυβιςμοφ.

11.2

Ζπακλα - Κφπελα

11.2.1 Γενικι Κατάταξθ (1οσ οδθγόσ και ζνασ ςυνοδθγόσ)
Στουσ Ρρϊτουσ
Ζπακλα
Στουσ Δεφτερουσ
Ζπακλα
Στουσ Τρίτουσ
Ζπακλα

11.2.2

Κατάταξθ κάκε Κατθγορίασ (1οσ οδθγόσ και ζνασ ςυνοδθγόσ)

Στουσ Ρρϊτουσ
Ζπακλα
Στουσ Δεφτερουσ
Ζπακλα
Στουσ Τρίτουσ
Ζπακλα
Εάν ςε κάποια Κατθγορία εκκινιςουν τουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα κα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ τρείσ πρϊτουσ.
Εάν εκκινιςουν 4αυτοκίνθτα κα απονεμθκοφν ζπακλα ςτουσ δφο πρϊτουσ.
Εάν εκκινιςουν 3 πλθρϊματα, κα απονεμθκοφν ζπακλα μόνο ςτουσ πρϊτουσ.
Εάν ςτισ Κατθγορίεσ E, F, G εκκινιςουν λιγότερα από 3 αυτοκίνθτα, τότε κα ενταχκοφν ςτθν αμζςωσ επόμενθ
κατθγορία αυτοκινιτων, νεότερθσ παραγωγισ.
11.2.3 Κατάταξθ αυτοκινιτων Χωρίσ Ρρόςκετα Πργανα / Κατθγορία Ιδανικοφ Χρόνου
Στα τρία πρϊτα πλθρϊματα που κα καταταγοφν χωρίσ πρόςκετα όργανα (άνευ οργάνων – Regularity Ιδανικοφ
χρόνου) κα απονεμθκοφν ζπακλα.
11.2.4
11.2.5
11.2.6

11.3

Στο πρϊτο πλιρωμα χωρίσ πρόςκετα όργανα ( Regularity Μ.Ω.Τ.-Άνευ Οργάνων) κα απονεμθκεί ζπακλο.
Στο πρϊτο πλιρωμα κατθγορίασ GT που κα καταταγεί κα απονεμθκεί ζπακλο
Ο Οργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα για επιπλζον ακλοκετιςεισ.

Απονομι

Θ Απονομι κα γίνει ςτο χϊρο του τερματιςμοφ, τθν Κυριακι 13-12-2020 .

11.4

Ενςτάςεισ

11.4.1 Πλεσ οι ενςτάςεισ πρζπει να κατατεκοφν ςφμφωνα με τον ΔΑΚ μζςα ςε 30ϋ λεπτά μετά τθν ανακοίνωςθ των
Ρροςωρινϊν επίςθμων αποτελεςμάτων.
Κάκε ζνςταςθ πρζπει να κατατεκεί γραπτϊσ Αλυτάρχθ.
Το παράβολο ζνςταςθσ ορίηεται ςε 170 ευρϊ
11.4.2 Θ απόφαςθ του Αγωνοδίκθ είναι οριςτικι

