ARCADIA CLASSIC TOUR 2015
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ∆ΕΚΤΑ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ – ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΟΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΠΑΘΛΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ευτέρα 4 Μαΐου
20:00
Έναρξη εγγραφών
Τετάρτη 24 Ιουνίου
21:00
Λήξη εγγραφών
Σάββατο 27 Ιουνίου
12:00-15:30 ∆ιοικητικός Έλεγχος & Παραλαβή Υλικού / Τεχνικός Έλεγχος οχηµάτων,
Parking Φουγάρο, Ναύπλιο
16:00
Εκκίνηση
19:00
Τερµατισµός Α’ Σκέλους στη ∆ηµητσάνα
20:00
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων & προσωρινής κατάταξης.
Κυριακή 28 Ιουνίου
11:00
Εκκίνηση Β’ Σκέλους
13:00
Τερµατισµός
13:30
Γεύµα, Ανακοίνωση προσωρινής κατάταξης
15:00
Τελετή απονοµής επάθλων
Τα νούµερα συµµετοχής τα έντυπα και το road book θα διανεµηθούν στους
αγωνιζόµενους κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου
1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον ∆ΑΚ της FIA (και τα παραρτήµατα
του), και τον παρόντα Συµπληρωµατικό Κανονισµό.
Επεξήγηση ορολογίας του αγώνα:
Όνοµα του αγώνα: Arcadia Classic Tour 2015
Ονοµασία οργανωτή: ΑΣ Πυθαγόρας - Triskelion
Ονοµασία Εθνικής Αρχής: OMAE (Αριθµός έγκρισης-----εγκρίθηκε _ _/_/2015)
Κέντρο του αγώνα / ∆ιαρκής γραµµατεία: ΦΟΥΓΑΡΟ, Ναύπλιο
Οργανωτική Επιτροπή:

Στελέχη του αγώνα
Επίτιµος Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ιωάννης Γιαννόπουλος, ∆ήµαρχος
Γόρτυνας
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Γιάννης Καράµπελας
Αγωνοδίκης
Αλεξάνδρα Παπαδηµητρίου
Αλυτάρχης
Πάρης Κούρος
Γραµµατέας του αγώνα
Σοφία ∆ασκαλάκη
Τεχνικός Έφορος
Γεώργιος Μποζιονέλος
Κριτές-Επικοινωνίες
Λουίζα Κούτρα
Αποτελέσµατα
IRON TEAM
Ιατρός Α’ Βοηθειών
Γλυκερία Τσάµπου
Τροποποιήσεις στον κανονισµό
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού µπορούν να τροποποιηθούν εάν υπάρξει
ανάγκη. Κάθε σχετική τροποποίηση ή συµπληρωµατική διάταξη θα γίνεται
γνωστή µε αριθµηµένα και χρονολογηµένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού.
Αυτά τα δελτία θα τοιχοκολληθούν στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων στο
κέντρο του αγώνα και θα ανακοινωθούν απ’ ευθείας στους συµµετέχοντες, οι
οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν
αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης του αγώνα.
Εφαρµογή και Ερµηνεία του κανονισµού
Ο Αλυτάρχης είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των
διατάξεων του κατά τη διάρκεια της.
Επίσης, κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους κανονισµούς θα µελετάται από
τον αγωνοδίκη.
2. ΤΙΤΛΟΙ
Ο Αγώνας προσµετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Regularity 2015
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το µήκος της διαδροµής του Arcadia Classic Tour 2015 είναι 210 χλµ µε 14
regularity ειδικές διαδροµές . Ο αγώνας αποτελείται από 2 σκέλη.
Τα οχήµατα θα εκκινούν ανά λεπτό
Οι ανασυγκροτήσεις του αγώνα καθώς και οι σταθµοί ελέγχου χρόνου, σταθµοί
διέλευσης, νεκρός χρόνος, κλπ περιγράφονται στο καρνέ και στο Road Book, δίνοντας
στο πλήρωµα κάθε απαιτούµενη πληροφορία για να τερµατίσουν τη διαδροµή σωστά
4. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ
4.1 κάθε οδηγός που επιθυµεί να συµµετάσχει σε αυτόν την εκδήλωση πρέπει να
βεβαιώσει ότι κατά την ηµέρα του τεχνικού ελέγχου και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα το
αυτοκίνητό ή η µηχανή του πρέπει να είναι νόµιµο για να κυκλοφορεί στη χώρα που
γίνεται ο αγώνας. O οργανωτής έχει το δικαίωµα να µην δεχτεί όχηµα που δεν είναι
σύµφωνο µε το πνεύµα της εποχής.
Αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν για κάθε κατηγορία.
Τα αυτοκίνητα διαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Κατ Β: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1905 - 31.12.1918
- Κατ C: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1919 – 31.12.1930
- Κατ D: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1931 – 31.12.1946
- Κατ Ε: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1947 – 31.12.1961
- Κατ F: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1961 – 31.12.1965
- Κατ G: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1966 – 31.12.1971
- Κατ H: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1972 – 31.12.1976
- Κατ I: Αυτοκίνητα κατασκευής µεταξύ
1.1.1977 - 31.12.1985

4.2 Για τη µέτρηση της απόστασης επιτρέπονται MONO τα ταχύµετρα από τον
κατασκευαστή του αυτοκινήτου και ο αυθεντικός εξοπλισµός του αυτοκινήτου.
Επίσης επιτρέπεται ένα µόνο µηχανικό οδόµετρο (tripmeter), όπως: HALDA TRIP
και TWIN MASTER, GEMINI, HEMO TRIP-TAELLER, DIGITECH SW01
BELMOGTWIN και RETROTRIP 1 and 2, υπό τον όρο ότι δείχνει µόνο ολικά ή
µερικά χιλιόµετρα και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπολογίσει ΜΩΤ.
Ο µηχανισµός αυτός πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις αρχικές του προδιαγραφές
και δεν επιτρέπεται να υποστεί τροποποιήσεις.
Τα ψηφιακά - ηλεκτρονικά οδόµετρα (χρονόµετρα) επιτρέπονται υπό την
προϋπόθεση ότι δεν είναι τοποθετηµένα και ή συνδεδεµένα στο αυτοκίνητο, έστω
και προσωρινά. 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. Επιτρέπονται εφαρµογές (application) σε
smartphone(πχ Apple, Xperia, κτλ) που προσοµοιώνουν οδόµετρα (τύπου πχ
brantz) µε την προϋπόθεση της µη-σύνδεσης µε το αυτοκίνητο.
1η παράβαση
600 βαθµοί ποινής
2η παράβαση
αποκλεισµός
4.3
Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν:
- ή Ταυτότητα Αναγνώρισης Ιστορικού Οχήµατος FIA ( HVIF),
- ή Ιστορικό Τεχνικό Βιβλιάριο της FIA (HTP)
- ή ∆ελτίο Ιστορικού Οχήµατος Regularity της FIA
- ή Ταυτότητα FIVA
και πρέπει να προσκοµίσουν ένα από τα παραπάνω έντυπα το αργότερο, κατά τη
διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου (βλέπε άρθρο 10.1).
5. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
5.1 Το πλήρωµα µπορεί να αποτελείται από τον οδηγό και ένα ή περισσότερα µέλη
(τέσσερα το πολύ στο σύνολο).
Ο Οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος διπλώµατος και να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του.
Οι αγωνιζόµενοι οφείλουν είτε να είναι κάτοχοι κάποιου είδους αγωνιστικής άδειας µε
ισχύ το τρέχον έτος, είτε να προµηθευτούν από τον οργανωτή Αγωνιστική άδεια για
αγώνες regularity. Αυτές οι άδειες εκδίδονται κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου
και το κόστος τους περιλαµβάνεται Παράβολο Συµµετοχής.
Μόνο τα µέλη του πληρώµατος που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και είναι κάτοχοι διπλώµατος έχουν δικαίωµα να οδηγήσουν το αυτοκίνητο.
5.2 Oποιος επιθυµεί να συµµετάσχει οφείλει να στείλει τη δήλωση συµµετοχής του στη
γραµµατεία του Αγώνα.
Triskelion, Καρυάς 10, 21200, Άργος
Τηλ + 30 6936690320, E-mail: info@triskelion.gr
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να κατατεθούν το αργότερο µέχρι την 24η Ιουνίου 2015
Οι πληροφορίες που αφορούν στον/στους συνοδηγούς µπορούν να δοθούν µέχρι το
τέλος του διοικητικού ελέγχου.
Η αντικατάσταση ενός µέλους του πληρώµατος ή του οχήµατος πρέπει να γίνει µέχρι την
έναρξη του διοικητικού ελέγχου µε την έγκριση των οργανωτών. Όλα τα µέλη του
πληρώµατος µπορούν να αντικατασταθούν µε τη σύµφωνη γνώµη των Αγωνοδικών.
Αντίγραφο της αντίστοιχης άδειας του αυτοκινήτου (άρθρο 4.3) για την περίοδο
κατάταξης πρέπει να επισυναφθεί στη δήλωση συµµετοχής.
O µέγιστος αριθµός των πληρωµάτων για το regularity ράλλυ ορίζεται στα 50 οχήµατα.
5.3 Συµµετοχές Οµάδων

Μέχρι το τέλος του διοικητικού / τεχνικού ελέγχου µπορούν να δηλωθούν οµάδες
κατασκευαστών ή λεσχών. Ένα όχηµα µπορεί να δηλωθεί µόνο σε µία οµάδα
κατασκευαστή ή λέσχης.
H οµάδα κατασκευαστών πρέπει να αποτελείται από 3 οχήµατα ίδιου κατασκευαστή,
αλλά όχι απαραίτητα ίδιου τύπου.
H οµάδα λέσχης πρέπει να αποτελείται από 3 πληρώµατα µε οποιοδήποτε όνοµα.
Το κύπελλο οµάδας απονέµεται στην οµάδα (κατασκευαστή ή λέσχης) που το
άθροισµα των βαθµών ποινής και των 3 πληρωµάτων της είναι το µικρότερο.
Για να µετρήσουν οι βαθµοί ποινής µιας οµάδας για το κύπελλο οµάδας πρέπει να
καταταγούν και τα 3 οχήµατα της οµάδας αυτής. Κύπελλο οµάδας απονέµεται αν
δηλωθούν κατ’ ελάχιστων τρεις οµάδες. Για να δηλωθεί µια οµάδα πρέπει το κάθε
αυτοκίνητο της οµάδας να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ.
5.4 Όλοι οι οδηγοί µε την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής αναλαµβάνουν να
τηρήσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
6.ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6.1 Παράβολο συµµετοχής
6.1.1 Το παράβολο συµµετοχής για κάθε όχηµα που αποτελείται από 1 οδηγό και ένα
συνοδηγό (2 άτοµα) ορίζεται στα 180,00 ευρώ
Το παράβολο συµµετοχής των 180,00 για δύο άτοµα περιλαµβάνει:
- Ασφάλιση κατά την διάρκεια της Εκδήλωσης
- Υλικά Εκδήλωσης & Αναµνηστικά
- 1 γεύµα & Τελετή απονοµής.
- ∆ιανυκτέρευση σε 2κλινο δωµάτιο ξενοδοχείου το Σάββατο 28 Ιουνίου µετά πρωινού
-Για κάθε επιπλέον άτοµο το παράβολο αυξάνεται κατά 50 Ευρώ
-Για οµαδικές συµµετοχές Λεσχών ή οµάδων άνω των τριών οχηµάτων το
παράβολο συµµετοχής διαµορφώνεται στα 160,00 Ευρώ/πλήρωµα µε την
προϋπόθεση της κατάθεσης των αιτήσεων και του παραβόλου έως την 17 Ιουνίου
2015
-Για Οχήµατα κατασκευασµένα πριν την 31/12/1960 το παράβολο διαµορφώνεται
στα 170,00 Ευρώ/πλήρωµα.
- Για τους κατόχους Ετήσιας Αγωνιστικής Άδειας, το παράβολο διαµορφώνεται
στα 160,00 Ευρώ/πλήρωµα
6.1.2 Η δήλωση συµµετοχής γίνεται δεκτή µόνο όταν συνοδεύεται από ολόκληρο το
παράβολο συµµετοχής.
6.2 Το παράβολο συµµετοχής επιστρέφεται εξ’ ολοκλήρου
Α. σε υποψηφίους που η συµµετοχή τους δεν έγινε δεκτή
Β. σε περίπτωση που µαταιωθεί ο αγώνας.
6.3 Ασφάλεια
6.3.1 Στο παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνεται και η ασφάλιση του διαγωνιζοµένου για
αστική ευθύνη προς τρίτους, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Οι γενικές διατάξεις του συµβολαίου ορίζουν ότι οι αγωνιζόµενοι καλύπτονται για αστική
ευθύνη προς τρίτους µε τα παρακάτω πόσα:
Α. Για σωµατικές βλάβες ή θάνατο (για κάθε ατύχηµα) µέχρι ευρώ
500.000,00
Β. Για τις υλικές ζηµιές (για κάθε ατύχηµα ή περιστατικό) µέχρι ευρώ 500.000,00
Γ. Όριο Οµαδικού ατυχήµατος ευρώ 1.600.000,00
6.3.2 Οι Οργανωτές δεν φέρουν καµιά ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί από ή
σε συµµετέχοντα ή συµµετέχοντα αυτοκίνητα σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι
Οργανωτές επίσης δεν φέρουν καµιά ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση των
Ελληνικών Νόµων και κανόνων.

6.3.3
Η ασφάλιση αυτή ισχύει από την εκκίνηση, παύει δε να ισχύει µετά το τέλος
της εκδήλωσης ή από τη στιγµή της εγκατάλειψης από αυτήν ή του αποκλεισµού από
αυτήν. Μονό δε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης όπως ορίζεται από το Road Book
6.3.4
Τα πληρώµατα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα οχήµατα τους να έχουν
ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα.
7. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Επιτρέπεται οποιαδήποτε διαφήµιση εφόσον συµφωνεί µε τις διατάξεις του
Παραρτήµατος ∆ΑΚ της FIΑ.
Η υποχρεωτική διαφήµιση του οργανωτή στην πινακίδα του αγώνα, τα νούµερα
συµµετοχής, στο εµπρός και πίσω φτερό θα ανακοινωθεί µε ∆ελτίο Πληροφοριών που
θα δοθεί στον διοικητικό έλεγχο.
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8.1. Πληρώµατα
Μόνο τα πληρώµατα που αναφέρονται στην δήλωση συµµετοχής θα επιτρέπεται να
εκκινήσουν. Στην περίπτωση που ένα µέλος του πληρώµατος εγκαταλείψει το οχηµα,
ή κάποιο τρίτο πρόσωπο επιβιβασθεί σ’ αυτό (εκτός απ’ την περίπτωση µεταφοράς
τραυµατία) το πλήρωµα θα τιµωρείτε µόνο κατόπιν αποφάσεως του αγωνοδίκη
8.2 Σειρά εκκίνησης – Πινακίδες – Αριθµοί Συµµετοχής
8.2.1 H σειρά εκκίνησης για το πρώτο σκέλος θα δοθεί σύµφωνα µε τους αριθµούς
συµµετοχής, µε το µικρότερο νούµερο να ξεκινά πρώτο.
Κάθε πλήρωµα που φτάνει µε καθυστέρηση στην εκκίνηση της εκδήλωσης ή σκέλους
ή
τµήµατος διαδροµής (επανεκκίνησης µετά από ανασυγκρότηση) θα τιµωρείται
(άρθρο 9.3.2.2)
8.2.2 Οι οργανωτές θα εφοδιάσουν το πλήρωµα µε µια πινακίδα αγώνα και 2
πανό µε τους αριθµούς συµµετοχής που πρέπει να βρίσκονται πάνω στο όχηµα
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
8.2.3 Η πινακίδα της εκδήλωσης πρέπει να τοποθετηθούν µία στο µπροστινό
µέρος και µία στο πίσω µέρος του οχήµατος. Σε περίπτωση που κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήµατος καλύπτεται
έστω και στο ελάχιστο θα επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ .
Οι αριθµοί συµµετοχής πρέπει να εµφανίζονται και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου
καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε στιγµή του αγώνα ότι λείπει
αριθµός συµµετοχής ή πινακίδα του αγώνα θα επιβάλλεται ποινή 100 βαθµοί.
8.3 Καρνέ
8.3.1 Σε κάθε πλήρωµα θα παραδοθεί ένα καρνέ που θα περιλαµβάνει τους ιδανικούς
χρόνους για να καλυφθεί η απόσταση µεταξύ δύο σταθµών ελέγχου χρόνου (ΣEX). Το
καρνέ θα παραδίνεται στον τερµατισµό κάθε σκέλους και θα παραλαµβάνεται
στην εκκίνηση του επόµενου σκέλους.
Το καρνέ είναι το έγγραφο στο οποίο εγγράφεται από τον κριτή του σταθµού η
επίσηµη ώρα άφιξης του αγωνιζόµενου σε κάθε σταθµό.
Το καρνέ πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες των οργανωτών και
σύµφωνα µε τις εκτυπωµένες οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό. Κάθε πλήρωµα
είναι υπεύθυνο για το καρνέ του.
Το καρνέ πρέπει να είναι διαθέσιµο σε κάθε ζήτηση κατά τη διάρκεια του αγώνα και
ιδιαίτερα στους σταθµούς ελέγχου, όπου πρέπει να παρουσιάζεται ιδιοχείρως από ένα
µέλος του πληρώµατος για να καταγραφούν οι χρόνοι και να σφραγισθεί.
8.3.2
Οποιαδήποτε διόρθωση ή τροποποίηση που έγινε στο καρνέ επιφέρει τον
αποκλεισµό, εκτός αν τέτοια διόρθωση ή τροποποίηση έχει εγκριθεί από τον αρµόδιο
κριτή.

8.3.3
Όλοι οι Σταθµοί ελέγχου κάθε σκέλους θα εµφανίζονται σε ένα φύλλο
χαρτί. Οι σελίδες των regularity ειδικών είναι αναπόσπαστο τµήµα του καρνέ.
8.3.4
Tο πλήρωµα κάθε οχήµατος είναι το µόνο υπεύθυνο για την παρουσίαση
του καρνέ στους διάφορους σταθµούς ελέγχου και για την ακρίβεια των εγγραφών του
χρόνου σ’ αυτό.
8.3.5
Για τον λόγο αυτό το πλήρωµα πρέπει να παραδώσει στον έφορο του
σταθµού ελέγχου το καρνέ στον σωστό χρόνο και να βεβαιωθεί ότι η εγγραφή του
χρόνου έγινε σωστά.
O κριτής είναι ο µόνος υπεύθυνος που επιτρέπεται να γράψει τον χρόνο στο καρνέ µε
το χέρι ή σφραγίδα.
8.4 Κυκλοφορία - Επισκευές
8.4.1
Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τα πληρώµατα πρέπει να ακολουθούν
αυστηρά τον KOK. Σε κάθε πλήρωµα που δεν ακολουθεί τον KOK επιβάλλονται οι
παρακάτω ποινές:
α) 1η παράβαση: 100 βαθµοί
β) 2η παράβαση: 300 βαθµοί
γ) 3η παράβαση: αποκλεισµός
Τα αρµόδια όργανα, (αστυνοµία ή οργάνωση του αγώνα) που θα πιστοποιήσουν
κάποια παράβαση του KOK από κάποιο πλήρωµα που συµµετέχει στον αγώνα
πρέπει να του το γνωστοποιήσουν µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιούν για τους
άλλους οδηγούς.
8.4.2
Oι επισκευές και ο ανεφοδιασµός επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύονται στο road book.
8.4.3
Επίσης απαγορεύεται στα πληρώµατα, µε ποινή που µπορεί να φτάσει
µέχρι τον αποκλεισµό:
- να εµποδίζουν εκουσίως τη διέλευση των διαγωνιζοµένων αυτοκινήτων ή να
παρεµποδίζουν το προσπέρασµά τους,
-να συµπεριφέρονται µε αντιαθλητικό τρόπο.
9. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΟΙΝΕΣ
9.1.1 Τα οχήµατα θα εκκινούν ανά 1 λεπτό.
Tα οχήµατα θα εκκινήσουν από το Parking του Φουγάρου το Σάββατο 27
Ιουνίου, ώρα 16:00.
Κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο αναµονής πριν από τη «ράµπα»
εκκίνησης τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τον καθορισµένο χρόνο.
Τα πληρώµατα πρέπει να σφραγίσουν τη διέλευσή τους από όλα τα σηµεία που
αναφέρονται στο καρνέ και µε τη σωστή σειρά. Μη συµµόρφωση µπορεί να επιφέρει
ποινή.
O ιδανικός χρόνος για την κάλυψη της απόστασης µεταξύ δύο ΣEX αναφέρεται στο
καρνέ.
9.1.2 Oλα τα πληρώµατα θα εφοδιαστούν µε ένα road book που θα τους δίνει την
απαραίτητη πληροφόρηση ώστε να τερµατίσουν σωστά τη διαδροµή.
Μετά την παραλαβή του Roadbook κατά τον ∆ιοικητικό Έλεγχο, απαγορεύεται
η αναγνώριση της διαδροµής από οποιοδήποτε µέλος του πληρώµατος και
τους συµµετέχοντες και µε οποιοδήποτε όχηµα.
1η παράβαση
600 βαθµοί ποινής
2η παράβαση
αποκλεισµός από τον αγώνα.
9.2 Σταθµοί Ελέγχου - Γενικές διατάξεις
9.2.1 Όλοι οι σταθµοί ελέγχου δηλαδή οι σταθµοί ελέγχου χρόνου και διέλευσης,
εκκίνησης και τερµατισµού των regularity ειδικών διαδροµών, θα σηµαίνονται µε
πινακίδες τυποποιηµένες και εγκεκριµένες από την Οργανωτική Επιτροπή κατά τα
πρότυπα που θα εµφανίζονται στην τελική έντυπη έκδοση του παρόντος κανονισµού.

Η γραµµή τερµατισµού και κάθε ενδιάµεσο σηµείο ελέγχου των regularity ειδικών
διαδροµών δεν σηµαίνονται. Σε µέγιστη απόσταση ενός χιλιοµέτρου µετά τη γραµµή
τερµατισµού χρονοµέτρησης της regularity ειδικής διαδροµής θα τοποθετηθεί από
τους οργανωτές µια πινακίδα τερµατισµού της ειδικής διαδροµής. Αυτή ενηµερώνει τα
πληρώµατα ότι έχουν περάσει το τελευταίο κρυφό σηµείο χρονοµέτρησης της
regularity ειδικής διαδροµής.
9.2.2
H αρχή της περιοχής του σταθµού ελέγχου επισηµαίνεται µε
προειδοποιητική πινακίδα µε κίτρινο φόντο που θα εµφανίζει ένα ρολόι. Σε απόσταση
τουλάχιστον 25 m. η θέση του σταθµού ελέγχου επισηµαίνεται µε ίδια πινακίδα µε
κόκκινο φόντο. Tο τέλος της περιοχής του σταθµού ελέγχου που βρίσκεται σε
απόσταση 25 m. περίπου από αυτόν, επισηµαίνεται µε πινακίδα µε µπεζ φόντο και 3
πλάγιες µαύρες γραµµές. Όλες οι περιοχές των σταθµών ελέγχου (δηλαδή οι περιοχές
που περιλαµβάνονται µεταξύ της πρώτης προειδοποιητικής πινακίδας µε κίτρινο
φόντο και της τελευταίας πινακίδας χρώµατος µπεζ µε τις 3 πλάγιες µαύρες γραµµές)
θεωρούνται χώροι επιτηρούµενης στάθµευσης “Parc Fermé”
9.2.3
H άφιξη σε ένα σταθµό ελέγχου χρόνου ή διέλευσης από διαφορετική φορά
από αυτήν του αγώνα ή µη εµφάνιση σε ένα σταθµό ελέγχου χρόνου ή διέλευσης
επιφέρει ποινή 300 βαθµών.
9.2.4
Όλοι οι σταθµοί ελέγχου θα αρχίσουν να λειτουργούν τουλάχιστον 15 λεπτά
πριν από την ιδανική ώρα άφιξης του πρώτου διαγωνιζοµένου αυτοκινήτου. Θα
κλείσουν σύµφωνα µε την απόφαση του Αλυτάρχη.
9.2.5
Oι αγωνιζόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του
εντεταλµένου κριτή οποιουδήποτε σταθµού ελέγχου.
9.2.6 Τα διακριτικά γιλέκα των κριτών-χρονοµετρών θα είναι χρώµατος κίτρινου.
9.3 Σταθµοί Ελέγχου ∆ιέλευσης και Ελέγχου Χρόνου (ΣΕΧ) – Εγκατάλειψη
9.3.1
Σταθµοί Ελέγχου ∆ιέλευσης
Σε αυτούς τους σταθµούς οι κριτές απλώς σφραγίζουν και/ή υπογράφουν το καρνέ
µόλις αυτό τους παραδοθεί από το πλήρωµα, χωρίς να αναφέρουν την ώρα
διέλευσης.
Η έλλειψη τέτοιας σφραγίδας ή/και υπογραφής από σταθµό διέλευσης επιφέρει ποινή
900 βαθµών.
Οι οργανωτές έχουν το δικαίωµα να οργανώσουν κρυφούς σταθµούς διέλευσης σε
οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής.
9.3.2
Σταθµοί ελέγχου χρόνου
9.3.2.1. Στους σταθµούς αυτούς οι έφοροι σηµειώνουν στο καρνέ που προσκοµίζει
ένα από τα µέλη του πληρώµατος, την ώρα επίδοσής του. Το πλήρωµα περιµένει για
τον ιδανικό του χρόνο µπροστά στην κίτρινη πινακίδα. Η ιδανική ώρα σφράγισης είναι
αυτή που προκύπτει προσθέτοντας τον χρόνο κάλυψης της επί µέρους διαδροµής
στην ώρα εκκίνησης αυτής της διαδροµής.
Το πλήρωµα δεν παίρνει ποινή εφόσον η ώρα που το αυτοκίνητο εισέρχεται στον
σταθµό ελέγχου ανταποκρίνεται στην εξέλιξη (διάρκεια) του ιδανικού λεπτού
σφράγισης ή του λεπτού που προηγείται.
9.3.2.2
Κάθε διαφορά µεταξύ της ιδανικής ώρας και της πραγµατικής ώρας
σφράγισης θα επιφέρει ποινή όπως παρακάτω:
α.για καθυστέρηση: 10 βαθµούς για κάθε λεπτό
β.για προάφιξη: 60 βαθµούς για κάθε λεπτό
γ.Mη σφράγιση σε ΣEX ή άφιξη µετά τη µέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση των
30 λεπτών θα επιφέρει ποινή 300 βαθµών.
δ. Η µέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση µεταξύ δύο σταθµών ελέγχου χρόνου σε
σχέση µε τον ιδανικό χρόνο είναι 30 λεπτά.
ε. Η µέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση στο τέλος κάθε τµήµατος και/ή
σκέλους είναι 30 λεπτά.

στ. Μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση για όλο την εκδήλωση, 60 λεπτά
Στις περιπτώσεις γ,δ και ε θα εφαρµόζεται το άρθρο 9.3.3.
9.3.2.3
Tα πληρώµατα επιτρέπεται να εισέλθουν µε προάφιξη στον
Τερµατισµό χωρίς να τους επιβληθεί ποινή.
9.3.3 Εγκατάλειψη - Επανεκκίνηση
Πρόβλεψη για επανεκκίνηση θα υπάρχει για τους οδηγούς εκείνους που
λόγω τεχνικού προβλήµατος, έχασαν κατά τη διάρκεια κάποιου σκέλους,
έναν σταθµό διέλευσης ή έναν σταθµό ελέγχου χρόνου (που µπορεί να
είναι κρυφός). Στην περίπτωση αυτή το πλήρωµα
µπορεί να
επανεκκίνηση στο επόµενο σκέλος ή τµήµα αφού του έχει πρώτα
επιβληθεί ποινή 300 βαθµών για κάθε σταθµό που έχασε και εφόσον έχει
ενηµερώσει τον αλυτάρχη για την πρόθεση του να επανεκκίνηση στο
επόµενο σκέλος ή τµήµα.
Για να καταταγεί ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να τερµατίσει τον αγώνα εντός
χρόνου και
να έχει καλύψει τουλάχιστον το 75% της συνολικής
απόστασης του αγώνα
9.4 Regularity Ειδικές ∆ιαδροµές (Ακριβείας)
9.4.1
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθεί ένας
αριθµός regularity ειδικών διαδροµών σε δρόµους ανοικτούς στην
κυκλοφορία.
Η Μ.Ω.Τ. σε όλες τις regularity ειδικές δεν θα είναι µεγαλύτερη από 50
χλµ/ώρα.
Στις regularity ειδικές διαδροµές που θα πραγµατοποιηθούν σε δρόµους
ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ στην κυκλοφορία τα όρια ταχύτητας που ορίζει ο KOK, ∆ΕΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ MΩT που έχει ορίσει ο οργανωτής για το σύνολο της
ειδικής διαδροµής.
Στις regularity ειδικές διαδροµές µε εκκίνηση από στάση τα οχήµατα θα
εκκινούν ανά λεπτό και µε βάση τη σειρά άφιξής τους στην Ε.∆.
Τα πληρώµατα πρέπει να τερµατίσουν τη regularity ειδική διαδροµή χωρίς
να σταµατήσουν, ακολουθώντας την MΩT που όρισε ο οργανωτής.
O οργανωτής, κατά την κρίση του, θα ορίσει ενδιάµεσα σηµεία χρονοµέτρησης
σε οποιοδήποτε σηµείο µιας regularity ειδικής. Σε κάθε regularity ειδική θα
υπάρχει τουλάχιστον ένα σηµείο χρονοµέτρησης.
Η γραµµή τερµατισµού και οποιοδήποτε σηµείο χρονοµέτρησης δεν θα
σηµαίνεται.
Σε απόσταση 1000 µέτρων το πολύ µετά τη γραµµή τερµατισµού µίας
regularity ειδικής διαδροµής, θα τοποθετηθεί από τον οργανωτή µια
πινακίδα “τέλους σταθµού”, υποδεικνύοντας έτσι στο πλήρωµα ότι έχει
τερµατίσει αυτή τη regularity ειδική διαδροµή.
Η χρονοµέτρηση θα γίνεται στο δευτερόλεπτο. Για κάθε δευτερόλεπτο
περισσότερο ή λιγότερο από τον ιδανικό χρόνο σε αυτό το σηµείο (που θα
βασίζεται στην απόσταση από την εκκίνηση και στη MΩT) θα επιβάλλεται
ποινή 1 βαθµού.
Παράδειγµα: H MΩT που έχει ορισθεί είναι 45 χλµ/ώρα
Μήκος της regularity ειδικής διαδροµής είναι 8.54 χλµ.
Iδανικός χρόνος 11' λεπτά 23 '' δευτερόλεπτα
α.
Πραγµατοποιηθείς χρόνος 11' λεπτά 25 '' δευτερόλεπτα = 2
βαθµοί ποινής
β.
Πραγµατοποιηθείς χρόνος 11' λεπτά 20 '' δευτερόλεπτα = 3
βαθµοί ποινής

9.4.2 Κάθε regularity ειδική διαδροµή που το πλήρωµα δεν ολοκλήρωσε ή
δεν ξεκίνησε θα παίρνει βαθµούς ποινής ως εξής:
Α .Για κάθε ειδική που το πλήρωµα δεν ξεκίνησε θα παίρνει 900 βαθµούς
ποινής. ∆εν θα επιβληθεί επιπλέον ποινή για τη µη διέλευση από τον ΣEX
πριν την εκκίνηση αυτής της ειδικής.
β. Για κάθε ειδική που το πλήρωµα δεν ολοκλήρωσε θα παίρνει βαθµούς
ποινής ίσους µε το πλήρωµα που έχει τους περισσότερους βαθµούς
ποινής στη συγκεκριµένη ειδική διαδροµή, συν 600 βαθµούς, µε µέγιστο
όριο τους 900 βαθµούς ποινής.
9.5 Parc fermé – Αυτό το άρθρο δεν θα εφαρµοστεί
Τα οχήµατα δεν υπόκεινται στους κανονισµούς του “parc fermé” κατά τη
διάρκεια του αγώνα, εκτός από το άρθρο 9.2.2.
9.6 Για να θεωρηθεί ένα πλήρωµα ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τον Αγώνα
πρέπει:
-Να έχει πάρει εκκίνηση σε κάθε σκέλος
-Να ολοκληρώνει µια τουλάχιστον Ειδική ∆ιαδροµή ανά σκέλος
-Να µην έχει αποκλειστεί από την οργανωτική επιτροπή
-Να τερµατίσει τον Αγώνα
10 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΟΙΝΕΣ
10.1 Τεχνικός έλεγχος πριν την εκκίνηση
10.1.1
Κάθε πλήρωµα που συµµετέχει στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστεί
στον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο.
Η αντίστοιχη Tαυτότητα (βλέπε άρθρο 4.3) πρέπει να παρουσιαστεί στον
τεχνικό έλεγχο για κάθε αυτοκίνητο.
10.1.2
Η οργανωτική επιτροπή και ο Αλυτάρχης θα αποκλείουν από τον
Αγώνα κάθε πλήρωµα για τις παρακάτω αιτίες.
- Οδήγηση / πλοήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, φαρµάκων
- Συµπεριφορά / διαγωγή που ενδέχεται να βλάψει τα συµφέροντα του αγώνα
κλασσικών αυτοκινήτων.
10.1.3
O Τεχνικός έλεγχος που πραγµατοποιείται πριν την εκκίνηση θα είναι
γενικής µορφής, (έλεγχος του τύπου και κατασκευαστή του οχήµατος, έτος
κατασκευής, συµφωνία αυτοκινήτου µε τον KOK, κλπ).
Κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου πρέπει να παρουσιαστούν τα
παρακάτω έγγραφα:
-∆ίπλωµα οδήγησης για τον 1ο οδηγό και οποιοδήποτε συνοδηγό που
µπορεί να οδηγήσει
-Tα επίσηµα έγγραφα του αυτοκινήτου όπως απαιτείται από τον νόµο του
κράτους στο οποίο έχει καταχωρηθεί το αυτοκίνητο.
-Βεβαίωση της ασφάλειας του αυτοκινήτου.
Αναγνώριση οχηµάτων: οι αριθµοί συµµετοχής και οι πινακίδες του αγώνα
που θα δοθούν από τον οργανωτή θα πρέπει να τοποθετηθούν στο
αυτοκίνητο πριν από τον τεχνικό έλεγχο.
10.2 Μετά τον τερµατισµό του αγώνα τα αυτοκίνητα δεν θα ελεγχθούν.
10.3 Περίληψη ποινών
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
4.2 Μη σύννοµο οδόµετρο / 2η παράβαση
4.3/10.1.1 Έλλειψη ταυτότητας FIA/FIVA στον τεχνικό έλεγχο
8.3.2 ∆ιόρθωση ή τροποποίηση του χρόνου στο καρνέ χωρίς την έγκριση του κριτή
8.4.1.γ 3η παράβαση του ΚΟΚ
9.1.2 Αναγνώριση ∆ιαδροµής /2η παράβαση
ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΩΝ

4.2 Μη σύννοµο οδόµετρο / 1η παράβαση 600 pts
8.2.3 Απώλεια πινακίδας του αγώνα ή αριθµών συµµετοχής 100 pts
8.4.1.α 1η παράβαση του ΚΟΚ 100 pts
8.4.1.β 2η παράβαση του ΚΟΚ 600 pts
9.1.2 Αναγνώριση ∆ιαδροµής /1η παράβαση 600 pts
9.2.3 Μη διέλευση από σταθµό διέλευσης ή ΣΕΧ ή άφιξη από λάθος κατεύθυνση 300 pts
9.3.1 Έλλειψη σφραγίδας ή/ & υπογραφής από ΣΕ∆ 300 pts
9.3.2.2.α Καθυστερηµένη άφιξη στον ΣΕΧ, για κάθε λεπτό 10 pts
9.3.2.2.β Προάφιξη στον ΣΕΧ, για κάθε λεπτό 60 pts
9.3.2.2.γ Μη εγγραφή χρόνου στον ΣΕΧ ή άφιξη µετά τη µέγιστη επιτρεπτή
καθυστέρηση σε ΣΕΧ, πέρα των 30 λεπτών 300 pts
9.3.3 Μη διέλευση από ΣΕΧ, για κάθε έναν ΣEX 300 pts
Προάφιξη ή καθυστέρηση σε regularity διαδροµή για κάθε δευτερόλεπτο 1 pts
9.5.2.α Μη εκκίνηση για κάθε regularity διαδροµή 900 pts
9.5.2.β Για κάθε µη ολοκληρωµένη regularity διαδροµή, ο χρόνος του τελευταίου
της γενικής κατάταξης της Ε.∆. +600 pts / µέγιστο 900 pts
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
8.2.3 Κάλυψη πινακίδας κυκλοφορίας
100 ευρώ
9.1.1Καθυστερηµένη εκκίνηση
50 ευρώ
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΗ
8.1
Αποχώρηση µέλος του πληρώµατος ή επιπλέον επιβαίνων άτοµο από
τα δηλωθέντα, εκτός από την περίπτωση «ανωτέρας βίας»
8.4.3
Παρεµπόδιση άλλων αυτοκινήτων, αντιαθλητική συµπεριφορά
11. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
11.1: Κατατάξεις
Α. Ποινές που εκφράζονται σε βαθµούς
Για τον καθορισµό των αποτελεσµάτων αθροίζονται οι βαθµοί ποινής των
regularity διαδροµών, οι ποινές που επιβλήθηκαν στα τµήµατα των
διαδροµών και οποιεσδήποτε άλλες ποινές που εκφράζονται σε βαθµούς.
Το πλήρωµα µε το µικρότερο άθροισµα ποινών αναδεικνύεται νικητής. Το
πλήρωµα µε τους αµέσως λιγότερους βαθµούς ποινής 2ος κοκ.
Τα αποτελέσµατα ανά κατηγορία καθορίζονται µε τον ίδιο τρόπο.
Β. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται το όχηµα παλαιότερης
κατηγορίας.
Μεταξύ οχηµάτων της ιδίας κατηγορίας προηγείται το παλαιότερο όχηµα
και εάν υπάρξει πάλι ισοβαθµία το όχηµα µικρότερου κυβισµού.
Γ. Κατάταξη οµάδων
Νικήτρια οµάδα είναι αυτή που το άθροισµα των ποινών των 3
πληρωµάτων της είναι το χαµηλότερο.
11.2
Έπαθλα- Κύπελλα
11.2.1
Γενική Κατάταξη (1ος οδηγός και ένας συνοδηγός)
Στους νικητές:
Έπαθλα, Στους δεύτερους: Έπαθλα
Στους τρίτους:
Έπαθλα
11.2.2 Κατάταξη κάθε κατηγορίας (1ος οδηγός και ένας συνοδηγός)
Στους νικητές:
Έπαθλα, Στους δεύτερους: Έπαθλα
Στους τρίτους:
Έπαθλα
Εάν σε µια κατηγορία εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα θα
απονεµηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους. Εάν εκκινήσουν 4 αυτοκίνητα θα
απονεµηθούν έπαθλα στους 2 πρώτους και αν εκκινήσουν 3 αυτοκίνητα
θα απονεµηθούν έπαθλα στους πρώτους.
11.2.3 Κατάταξη οµάδων (εάν εκκινήσουν 3 τουλάχιστον οµάδες)

Στην νικήτρια οµάδα : Έπαθλα (δύο έπαθλα σε κάθε αυτοκίνητο της
οµάδας)
11.2.4
Στο πρώτο αµιγώς γυναικείο πλήρωµα που θα καταταγεί θα
απονεµηθεί έπαθλο.
11.2.5 Στην συµµετοχή-όχηµα µε τον µικρότερο κυβισµό που θα καταταγεί
θα απονεµηθεί έπαθλο
11.2.6 Στο παλαιότερο όχηµα που θα καταταγεί θα απονεµηθεί έπαθλο.
11.2.7 Έπαθλο στο Πελοποννησιακό πλήρωµα µε την καλύτερη επίδοση
11.3 Απονοµή
Η απονοµή θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015, στις 15:00,
11.4: Ενστάσεις
11.4.1Oλες οι ενστάσεις πρέπει να κατατεθούν σύµφωνα µε τον ∆AK, µέσα σε 30
λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών επισήµων αποτελεσµάτων.
Κάθε ένσταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στον Αλυτάρχη από ένα µέλος του
πληρώµατος είτε κατά ενός άλλου πληρώµατος ή κατά των οργανωτών.
Το παράβολο ένστασης ορίζεται σε 180 ευρώ.
11.4.2
H απόφαση του αγωνοδίκη είναι οριστική.

Παράρτηµα 1:
Πινακίδες Σήµανσης

Time control

Passage control

Regularity test start

End of regularity test

