CMC CHALLENGE 24-25/09/2022
Ημερομηνία: 22 /9/ 2022
Θζμα : Δελτίο Πληροφοριϊν No 1

Ώρα: 12:00hrs
Αριθ. Εγγράφου:2.1

Αγαπητοί ςυμμετζχοντεσ ςτο CMC CHALLENGE 2022
Απσικά επιζημαίνεηαι όηι ηόζο οι Οπγανωηέρ όζο και οι ζςμμεηέσονηερ οθείλοςν να ηηπήζοςν ηα
πποβλεπόμενα, από ηιρ ζσεηικέρ διαηάξειρ πος αθοπούν ηα μέηπα πεπιοπιζμού ηηρ πανδημίαρ COVID-19
και λοιπέρ ζσεηικέρ ςγειονομικέρ διαηάξειρ πποκειμένος διαθςλασθεί η δημόζια ςγεία.
Σα παραπάνω με την βοήθεια και ςυνεργαςία ςασ θα τηρήςουμε κατά γράμμα ( Μάςκεσ, Αποςτάςεισ,
Αντιςηπτικό κ.λ.π.). Προκειμζνου να αποφευχθεί ο ςυνωςτιςμόσ, παρακαλοφμε όπωσ προςζλθετε
ζγκαιρα ςτον χϊρο εκκίνηςησ, ϊςτε να πραγματοποιηθεί ο Διοικητικόσ και Σεχνικόσ Ζλεγχοσ και να
τοποθετηθοφν ςτο όχημα οι ςζνςορεσ.(09:00-10:30). Θα παραλάβετε φάκελο με αριθμοφσ, πινακίδα
εκδήλωςησ, κανονιςμό,Road book, Ε.Δ.Α. ,αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο.
Προσ διευκόλυνςη του Σεχνικοφ Ζφορου και κζρδοσ χρόνου ζχετε ςε ετοιμότητα προσ ζλεγχο: Άδεια
Οδήγηςησ Οδηγοφ-υνοδηγοφ, Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο, Βεβαίωςη χαρακτηριςμοφ,
πυροςβεςτήρα, Φαρμακείο, Σρίγωνο Αςφαλείασ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
Ο αγϊνασ δεν καλφπτεται από οδική βοήθεια. Επίςημοσ χρόνοσ ςτη διάρκεια του αγϊνα ςτο:
https://time.is/ και ςτην εκκίνηςη. Σο Road Book ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να προζχει η αςφάλεια του
αγϊνα. Tα ωράρια είναι αναλόγωσ προςαρμοςμζνα ϊςτε να αποφευχθεί παράβαςη του Κ.Ο.Κ και να
φτάςετε ζγκαιρα ςτην αρχή των Ε.Δ.Α και ςτουσ .Ε.Χ. Οι αποςτάςεισ ζχουν μετρηθεί με ακρίβεια επί
του δεξιοφ άκρου τησ οδοφ. Οι αποςτάςεισ των Ε.Δ.Α ζχουν μετρηθεί ςε ακρίβεια ενόσ (1) μζτρου. Οι
πινακίδεσ ΑΡΧΗ και ΣΕΛΟΤ των Ε.Δ.Α τοποθετοφνται επί ςχημάτων (τουλίπεσ) του Road Book και
επιπλζον δίδεται και η απόςταςη ςε μζτρα, ςε περίπτωςη αφαίρεςησ τησ πινακίδασ από αναρμόδιουσ
(κλοπή). Δεν πρζπει να ςταματήςετε να κινείςθε, αν δεν δείτε την πινακίδα ΣΕΛΟ Ε.Δ.Α, ή αν δεν
διανφςετε την απόςταςη που ςασ δίδεται για το ΣΕΛΟ τησ Ε.Δ.Α.
ΣΑΗ –ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ασ δίδεται χρόνοσ 30ϋπερίπου λεπτϊν, για ξεκοφραςη πληςίον τησ 4ησ Ε.Δ.Α. Η ςυνζχιςη τησ
διαδρομήσ θα γίνει με την 4η ΕΔΑ ΛΙΜΝΙΩΝΑ με self-start, υπό την εποπτεία κριτή ωσ προσ την
ςειρά και το προκαθοριςμζνο λεπτό εκκίνηςησ.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Σα τηλζφωνα τησ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ είναι ςτη διάθεςή ςασ όπωσ παρακάτω, εφόςον απαιτηθεί
να επικοινωνήςετε κατά την διάρκεια του αγϊνα για ςοβαροφσ λόγουσ.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Σα αποτελζςματα που αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο είναι προςωρινά και επιβεβαιϊνονται ωσ τελικά
ςτον,τερματιςμό. Ζκδοςη-Ανάρτηςη, αποτελεςμάτων ΜΩΣ : https://ac3.gr/apotelesmata/
Διαρκήσ Γραμματεία: Εκκίνηςη ΙΑΒΕΡΗ ΠΑΡΚ .6936 969 246. /Λουτρά Αιδηψοφ ,Ξενοδοχείο
«ΚΕΝΣΡΙΚΟΝ». 2η ημζρα, Χϊροσ Σερματιςμοφ.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Πρόεδροσ: Λάμαρησ Χάρησ, Μζλοσ- Αλυτάρχησ: Κουνζλησ ϋΑγγελοσ (6937 253901), Μζλοσ: Λακαςάσ
Αποςτόλησ (6936 969245) , Αγωνοδίκησ: Κουνζλησ Δημήτρησ ( 6936 233 214)
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαςτε ςτη διάθεςή ςασ.
ασ ευχόμαςτε καλή διαςκζδαςη και καλό τερματιςμό!

