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ΠPOΓPAMMA 
 
― Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο                        01/03/2012 
 
― Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο                            09/03/2012 
 
― Γηαλνκή road book ζηνπο αγσληδόκελνπο         10/03/2012, ζην ηληεξλεη: www.cretadrive.gr  
                                                                            
                                                                          θαη 18/03/2012 8-10 π.κ. ζην ρώξν ηνπ…  
 
― Γηαλνκή Eληύπσλ θαη Aξηζκώλ πκκεηνρήο 
 ζηνπο αγσληδνκέλνπο                                       18/03/2012, 8-10 π.κ.ζην ρώξν ηνπ… 
 
― Δλεκέξσζε αγσληδνκέλσλ                               18/03/2012, 10:30 π.κ. ζην ρώξν ηνπ…    …ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΕΔΨΜΠΔΚΑΚΖ 
 

   ΑΚΟΛΟΤΘΧΝΣΑ ΣΟ ROAD BOOK 
― Γηνηθεηηθόο έιεγρνο,Έιεγρνο εμαθξίβσζεο       
 απηνθηλήησλ (σξάξην αλάινγα κε αξηζκνύο       18/03/2012, 8-10 π.κ. ζην ρώξν ηνπ… 50m αξηζηεξά  κεηά ην ζρήκα 13 ζει.3 
 ζπκκεηνρήο)  
 
― Γεκνζίεπζε πίλαθα εθθηλνύλησλ                      18/03/2012, 10:40 π.κ.  ζην ρώξν ηνπ… 
  
― Eθθίλεζε 1νπ ζθέινπο αγώλα                           18/03/2012, 11:03 π.κ.                 
 
― Tειηθόο Tερληθόο Έιεγρνο 18/03/2012, 13:30 κ.κ. πεξίπνπ ζην ρώξν ηνπ PARK FERME. 
 
― Γεκνζίεπζε Aπνηειεζκάησλ 18/03/2012, 14:00 κ.κ. ζηελ ηαβέξλα Νάθιη ζηε Γάιηπε. 
 
― Aπνλνκή Eπάζισλ 18/03/2012, 14:30 κ.κ. ζηελ ηαβέξλα Νάθιη ζηε Γάιηπε. 
  
 
ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
 
H Γξακκαηεία ηνπ Aγώλα ζα ιεηηνπξγεί ζηα γξαθεία ηνπ Α.Ο.Κ. έσο 17/03/2012 θαη ζηηο 18/03/2012 ζην ρώξν ηνπ δηνηθεηηθνύ θαη ηερληθνύ 
ειέγρνπ θαη ζην ρώξν ηεο απνλνκήο. 
 
Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 
 
 
EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 
 
Ο επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ  Α.Ο.Κ. έσο 17/03/2012 θαη ζηηο 18/03/2012 ζην ρώξν ηνπ δηνηθεηηθνύ θαη 
ηερληθνύ ειέγρνπ θαη ζην ρώξν ηεο απνλνκήο. 

http://www.cretadrive.gr/


OPΓANΩH 
 

APΘPO 1 ΟΡΓΑΝΩΗ 

 
O αγώλαο, ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Aζιεηηθνύ Kώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ 
Kαλνληζκνύ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/EΘEA θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ πξηλη θαη ηνπ 
παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
 
1.1 KAΘOPIMO 
 
 Oλνκαζία ηνπ αγώλα RALLY SPRINT ΔΠΗΚΟΠΖ 18/03/2012 
 
 Oξγαλσηήο                 Α.Ο.ΚΡΖΣΖ 
 
1.2 OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 
 
 Πξόεδξνο                  ΓΑΜΗΑΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 
 Mέιε                         ΦΡΟΤΓΑΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ--ΖΜΑΗΟΤΓΑΚΖ ΑΝΣΧΝΖ–ΓΑΜΗΑΝΑΚΖ ΓΗΑΝΝΖ 
  
 
1.3  TEΛEXH TOY AΓΩNA 
 
 Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ                          KATΗΓΗΑΝΝΖ ΓΗΑΝΝΖ    
 Aγσλνδίθεο                                           ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ, ΓΑΜΑΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ                
 Aιπηάξρεο                                             ΦΡΟΤΓΑΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 
          Βνεζόο Αιπηάξρε                       
 Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα                          ΠΑΓΧΜΔΝΟΤ ΖΡΧ  
 Δπηθεθαιήο Tερληθόο Έθνξνο                ΜΠΑΑΚΖ ΥΡΖΣΟ   
 Τπεύζπλνο ζρέζεσλ κε αγσληδόκελνπο  ΓΑΜΗΑΝΑΚΖ ΓΗΧΡΓΟ 
 Δπηθεθαιήο ηαηξόο                                 ΠΔΣΟΤΖ ΚΧΣΑ 
   
 
 
Η παξάγξαθνο απηή αθνξά κόλν ηελ νξγάλωζε  
O παξώλ θαλνληζκόο ππόθεηηαη πάληνηε ζε πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/EΘEA θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γεληθό θαλνληζκό (ηνλ νπνίν θαη 
ζπκπιεξώλεη), απνηειεί ηνλ θαλνληζκό ηνπ αγώλα. 



ΓENIKOI OPOI 
APΘPO  2 ΓENIKA 
 
2.1 Tίηινη ηεο ΕΠΑ/EΘEA γηα ηνπο νπνίνπο πξνζκεηξά ν αγώλαο 
 Κύπειιν νδεγώλ Rally Κξήηεο 
          Κύπειιν ζπλνδεγώλ Rally Κξήηεο 
 
ΑΡΘΡΟ 3  ΠEPIΓPAΦH 
 
3.1 πλνιηθό κήθνο δηαδξνκήο ηνπ αγώλα 8,45 ρικ  x 3 = 25,35 ρικ 
3.2 ύλνιν απιήο δηαδξνκήο                                    9,90 ρικ  
3.3 Σύπνο νδνζηξώκαηνο ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο Άζθαιηνο 
 
APΘPO 4 AYTOKINHTA ΠOY ΓINONTAI ΔEKTA  
4.1 Γίλνληαη δεθηά απηνθίλεηα κηθηνύ βάξνπο κέρξη 2.800 θηιά, ησλ νκάδσλ N, A, E, R  Ηζηνξηθά θαη 4Υ4.  
 

α. Tα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην δειηίν αλαγλώξηζήο ηνπο.  
β. Tα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ E πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο  αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο ηεο ΔΠΑ/EΘEA. 
γ.  Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα Κ θαη ην δειηίν αλαγλώξηζεο 

4.2 Οια ηα απηνθίλεηα δηαγσλίδνληαη ζε θνηλή θαηεγνξία (N - A – E- R- Ηζηνξηθά-4Υ4) αιιά ρσξίδνληαη  ζε ηέζζεξηο θιάζεηο θαηεγνξίαο,  όπσο 
παξαθάησ: 

 ― έσο 1400 cc 
       ―  πάλσ από 1400 έσο 1600 cc 

― πάλσ από 1600 κέρξη 2000 cc 
― πάλσ από 2000 cc 
 

Σα απηνθίλεηα S 1600 θαη R3 ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιάζε από 1600 – 2000cc  
Σα απηνθίλεηα Α7 kit car, R4, S2000 θαη WRC ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιάζε πάλω από 2000cc 
Σα απηνθίλεηα  A5 kit car ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιάζε έωο 1400cc. 
Σα απηνθίλεηα  A6 kit car, R2 θαη ΕΑ6 πνπ ρξεζηκνπνηνύλ επεθηάζεηο VK  ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιάζε  1400- 1600cc. 

 
  
 
ΑΡΘΡΟ  5  ΔHΛΩEI YMMETOXH - EΓΓPAΦE 
 
Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα:  
( Γεξσλπκάθε 110, 71307 Ζξάθιεην, ηει/fax. 2810240372) ζηα γξαθεία ηνπ Α.Ο.Κξεηεο. 
 
Aπηή ε δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία πξηλ : ηηο 09/03/2012, 22:00 κ.κ. 
 
Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ, ηεο : 18/03/2012, 8-10 π.κ. ζην ρώξν ηνπ 
S.P. 
 
Eάλ ε δήισζε απηή έρεη ζηαιεί κε fax ηόηε ε πξσηόηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ νξγαλσηή ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν.  
 
ΑΡΘΡΟ  6  ΠAPABOΛA YMMETOXH - AΦAΛIH 
 
6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη ωο εμήο : 
 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ε δηαβάζκηζή ηνπο, αλάινγα κε ηελ ύπαξμε ή όρη πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο, θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/EΘEA  ζηα 200 ΔΤΡΧ. 
 
6.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν αλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 
 
6.3 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ  

6.3.1 ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή. 
6.3.2 ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο. 

 
6.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. 
 H αζθάιηζε απηή ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζήο ηνπ θαη παύεη λα ηζρύεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. 
 
 H ΔΛΠΑ-ΟΜΑΔ-ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ΚΑΗ H ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΡΗΑ ΛΔΥΖ, Ζ OPΓANΧTIKH EΠITPOΠH KΑΘΧ ΚΑΗ ΟΓΖΓΟΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓEN 

ΦΔΡΟΤΝ KAMIA EYΘYNH ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓIA ΣΤΥΟΝ ATYXHMA ΠOY MΠOPEI NA YMBEI KATA TH ΓIAPKEIA TOY AΓΧNA. 
 Ζ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ ΤΝΑΦΘΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. 
 
ΑΡΘΡΟ  7 ΑΓΩΝΑ 
 
7.1 εηξά εθθίλεζεο   
 Πξώηα ζα εθθηλνύλ ηα απηνθίλεηα ηεο θιάζεο θαηεγνξίαο έσο 1400cc, κεηά ηα απηνθίλεηα πάλσ από 1400cc έσο 1600cc,κεηά ηα 

απηνθίλεηα ηεο θιάζεο θαηεγνξίαο 1600cc έσο 2000cc θαη κεηά ηα απηνθίλεηα πάλσ από 2000cc. 
 
7.2 Ειεγρνο εμαθξίβωζεο  
 18/03/2012, 8-10 π.κ. ζην ρώξν ηνπ S.P. 
 
7.3 H ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη κε θσηνθύηηαξα ζε εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 
 
7.4 Αθημε απηνθηλήηωλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο  
 Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ ΔΥ ηελ 18/03 ζηηο 11:00 π.κ. 
 
7.5 Εθθίλεζε Αγώλα 
 H εθθίλεζε ηνπ 1νπ ζθέινπο ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηώλ ηελ 18/03 ζηηο 11:03 π.κ. ζηελ Αθεηεξία ζηελ έμνδν ηνπ Καηλνύξγηνπ 

Υσξηνύ πξνο Γάιππε-Γαιίθα-Δπηζθνπή. 
 
 



7.6 Σειηθόο έιεγρνο 
 18/03/2012, 13:30 κ.κ. ζην ρώξν ηνπ Park Ferme- 50m. κεηά ην STOP 3. 
 
ΑΡΘΡΟ  8 ENTAEI KAI EΦEEI 
 
8.1 Παξάβνιν έλζηαζεο : 200 ΔΤΡΧ 
 
8.2 Παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ  εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ). 
 
8.3 Παξάβνιν έθεζεο : 400 ΔΤΡΧ 
 
APΘPO  9  KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
 
9.1 Σν απνηέιεζκα γηα θάζε αγσληδόκελν δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ ηξηώλ ζθειώλ. Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο 

αγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσηηθόο ν ηεξκαηηζκόο ηνπ θαη ζηα ηξία ζθέιε.  
 ηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδεγνί ηζνβαζκήζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα ηόηε ε ηζνβαζκία ιύλεηαη ππέξ απηνύ πνπ ζην πξώην 

ζθέινο έθαλε θαιύηεξν ρξόλν. Δάλ ε ηζνβαζκία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, ιύλεηαη ππέξ απηνύ πνπ έθαλε θαιύηεξν ρξόλν ζην δεύηεξν 
ζθέινο.Δάλ ε ηζνβαζκία δελ ιπζεί θαη ηόηε, νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επόκελνο παίξλεη ηε κεζεπόκελε. 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη θαηαηάμεηο  ζα αλαθνηλσζνύλ κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ πνπ ζα επηηύρεη θάζε αγσληδόκελνο ζηα 3 ζθέιε.  
 
9.2 Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο ζα εθδνζνύλ πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε θιάζε θαηεγνξίαο.  
 
9.3 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ θαηαηάμεσλ (κεηά θαη ην 3ν ζθέινο), νξηζηηθνπνηνύληαη ½ ώξα κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο. 
 
9.4 Να αλαγξαθνύλ όια ηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ: 
  18/03/2012, 14:00 κ.κ. ζηελ ηαβέξλα Νάθιη ζηελ Γάιππε. 
 
APΘPO 10 EΠAΘΛA 
 
Tα ππνρξεσηηθά έπαζια πνπ ζα απνλέκνληαη είλαη ηα εμήο: 
10.1 ηνλ ληθεηή ηεο Γεληθήο θαηάηαμεο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια. 
10.2 ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θαηεγνξίαο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. 
10.3 Δάλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη ζηνπο 2 πξώηνπο ληθεηέο 
10.4 Δάλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη κόλν ζηνλ πξώην ληθεηή 
10.5 Δάλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα δελ απνλέκνληαη θύπειια 
 
Oη Oξγαλσηέο κπνξνύλ λα αζινζεηήζνπλ θαη άιια έπαζια πέξα από ηα παξαπάλσ. Όια ηα έπαζια πνύ ζα απνλεκεζνύλ πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  11   AΠONOMH 
 
H απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ : 18/03/2012,  14:30 κ.κ. ζηελ ηαβέξλα Νάθιη ζηελ Γάιππε. 
 
Eάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ 
(ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).  

 


