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ΠPOΓPAMMA 
 

Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 28/10/2013 

Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 01/11/2013 ώξα 21:00 

Έλαξμε Αλαγλσξίζεσλ άββαην 02/11/2013    

Λήμε αλαγλσξίζεσλ άββαην 09/11/2013 κε ηελ δύζε ηνπ ειίνπ. 

 
Γηαλνκή road book ζηνπο 
αγσληδόκελνπο 
 
 

άββαην 02/11/2013   

Γηαλνκή Eληύπσλ θαη Aξηζκώλ 
πκκεηνρήο 
ζηνπο αγσληδνκέλνπο 
 

άββαην 09/11/2013  ώξα 16:00 ζηνλ ηερληθό 
έιεγρν 

Δλεκέξσζε Aγσληδνκέλσλ άββαην 09/11//2013  ώξα, 18:30  

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο, Έιεγρνο  
Δμαθξίβσζεο απηνθηλήησλ 
(σξάξην αλάινγα κε αξηζκνύο 
ζπκκεηνρήο) 

άββαην 09/11/2013 ώξα 16:00 έωο 18:30 ζην 
“AUTOVISION-ΗΚΣΔΟ ΚΑΡΑΦΔΡΖ” ζην 4

ν
 ρικ 

ΝΔΟ Λακίαο-Αζελώλ ζηελ Λακία. 

1
ε
  ζπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 

 
άββαην 09/11/2013  ώξα 19:00  ηελ 
Γξακκαηεία ηνπ αγώλα 

Γεκνζίεπζε πίλαθα εθθηλνύλησλ άββαην 09/11/2013  ώξα  19:30 

 

 

 

1. Λεμε εγγξαθσλ 14.06 22.00 

2. Δλαξμε αλαγλσξηζεσλ 15.06. 

3. Λεμε αλαγλσξηζεσλ 22.06 18.30'. 

4. Γηαλνκε Road Book ζηηο 15.06 θαη νρη ζηνλ 
Σερληθν ειεγρν ηεο 22.06 !!! 

5. Δλεκεξσζε αγσληδνκελσλ 22.06 ζηηο 19.00'. 

6. Γεκνζηεπζε πηλαθα εθθηλνπλησλ ζηηο 22.06 
20.00'. 

7. Παλεγπξηθε εθθηλεζε ζηηο 22.06 21.00'. 

8. Σειηθνο ηερληθνο ειεγρνο ζηηο 17.00 (θαη νρη ζηηο 
5.00) 

9. Αξζξν 12.1 Να ζβεζηεη ην "ΓΤΟ" ζθειε θαη ηηο 
δπν θνξεο πνπ αλαθεξεηαη ζην αξζξν, ηελ ζηηγκε 
πνπ ν αγσλαο ερεη ηξηα ζθειε. 

  

 

Eθθίλεζε  αγώλα 

 
Κπξηαθή 10/11/2013  ώξα  10:00 
ΔΥ 1 : Π.Δ.Ο. Λακίαο-Ακθίζζεο 1.30 ρικ. κεηά 
ηελ δηαζηαύξωζε πξνο Ζξάθιεηα 

Tειηθόο Tερληθόο Έιεγρνο 

 
Κπξηαθή 10/11/2013  ακέζωο κεηά ηνλ 
ηεξκαηηζκό   
ην ρώξν ηνπ Parc Ferme 
 

2
ε
  ζπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 

 
Κπξηαθή 10/11/2013  ώξα 14:45  
ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα 

Γεκνζίεπζε Aπνηειεζκάησλ 

 
Κπξηαθή 10/11/2013  ώξα 15:00  
ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα 
 

Aπνλνκή Eπάζισλ 

 
Κπξηαθή 10/11/2013  ώξα  15:30   
ζην “Υάλη Καξαλάζηνπ δίπια ζην πξαηήξην 
“ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ-ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ”  όπνπ θαη 
ε Γξακκαηεία ηνπ Αγώλα. 

ΓPAMMATEIA TOY AΓΧNA 
Ζ  γξακκαηεία ηνπ Αγώλα ζα ιεηηνπξγεί  
Α) ζηα γξαθεία ηεο Α.Λ.Α.Λακίαο, 2

ν
 ρικ. ΝΔΟ Λακίαο-Αζελώλ (πγθξόηεκα Καξέιιε) ζηελ 

Λακία ηει. : 22310 37200 / 6977959322 fax : 2231037201 έσο θαη ην άββαην 
 09-11-2013 ώξα 12:00.  
Β) Από ώξα 15:00 ηνπ αββάηνπ 09/11/2013 ζηνλ ρώξν ηνπ Σ.Δ.έσο θαη ηεο ιήμεώο ηνπ,ζην 
“AUTOVISION-ΗΚΣΔΟ ΚΑΡΑΦΔΡΖ” ζην 4

Ο
 ρικ. ηεο  ΝΔΟ Λακίαο-Αζελώλ ζηελ Λακία, θαη 

Γ) Σελ Κπξηαθή 10/11/2013 ζην “ΥΑΝΗ ΚΑΡΑΝΑΗΟΤ” δίπια ζην πξαηήξην “ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ-
ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ” ηνπιίπα 21 ησλ ζειίδσλ 5-11-17 ηνπ R.B.  
Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα 
παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. 
 
EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΧEΧN 
ηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα 
 

 



 
OPΓANΧH 
 

APΘPO 1    ΟΡΓΑΝΧΖ 
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/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ 
Ράιιπ θαη Ράιιπ πξηλη θαη ηνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ (πνπ απνηειεί 
ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
 
1.1 KAΘOPIMO 

Oλνκαζία ηνπ αγώλα 
 5

Ο
 Ράιιπ πξίλη Μπξάινπ  

“ΓΗΑΝΝΖ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ” 

Oξγαλωηήο                                     
Αγωληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Λακίαο 
(Α.Λ.Α.Λ.) 

Ζκεξνκελία δηεμαγωγήο                  09 – 10/11/2013 

 
1.2 OPΓANΧTIKH EΠITPOΠH 

Δπίηηκνο  Πξόεδξνο       

 
ηάϊθνο Θωκάο  
 Αληηπεξηθεξεηάξρεο  
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηνο Φζηώηηδνο 

 

Πξόεδξνο 
 
Κπξίηζεο Αζαλάζηνο - 6974997635           

Mέιε    
 
Κπξνδήκνο Φώηεο -   6975943480      
Υαξαιάκπνπο Αγεζίιανο - 6972842391             

  TEΛEXH TOY AΓΧNA 
 

Πξόεδξνο Αγωλνδηθώλ  Γθνπξηζνύιεο Θωκάο - 6973030020 

Aγωλνδίθεο  

 
Κπξίηζεο Γεώξγηνο      – 6977290846 
Καπέιιαο Αλαζηάζηνο  - 6972722691 
 

 
Παξαηεξεηήο ΔΠΑ-ΟΜΑΔ 

 
Γθνπξηζνύιεο Θωκάο 

 
Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα  

 
Μαλώιεο Νηθόιανο - 6977959322  

 
Γξακκαηέαο ηνπ Αγώλα 

 
ηεθαλή  Γεωξγία – 6973553199 / 6937383033 

 
Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο 

 
Κνύγηαο  Ζιίαο - 6973330484  

 
Tερληθόο Έθνξνο 

 
Αλαγλωζηόπνπινο Νηθόιανο - 6977209474  

 
Yπεύζπλνο ζρέζεωλ κε 
Αγωληδνκέλνπο-Σύπνπ 

ηηβαρηάξεο Αληώλεο - 6936545356 

 

Τπεύζπλνο αζθαιείαο 

 

Yπεύζπλνο Tύπνπ                                 

 

Μαλώιεο Νηθόιανο - 6977959322 

 

ηηβαρηάξεο Αληώλεο 

Eπηθεθαιήο γηαηξόο Κνδξνπνύινπ Μαίξε 

 

 



 
 

ΓENIKOI OPOI 
APΘPO  2 ΓENIKA 
 
2.1 Ο αγώλαο πξνζκεηξά ζην Παλειιήλην Κύπειιν Αζθάιηνπ θαη ζην Παλειιήλην 

Πξωηάζιεκα Ράιιπ Ηζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3  ΠEPIΓPAΦΖ 
 
3.1    πλνιηθό κήθνο δηαδξνκήο ηνπ αγώλα  :                83.31 ρικ    
3.2    πλνιηθό κήθνο εηδηθώλ δηαδξνκώλ ηνπ αγώλα  :  35.01 ρικ 
3.3    Σύπνο νδνζηξώκαηνο ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ  :   ΑΦΑΛΣΟ 
3.4    ύλνιν ζθειώλ                                                 1 
3.5    ύλνιν ηκεκάησλ Γηαδξνκώλ                                  3 
 
APΘPO  4  ΓEKTA AYTOKINHTA  

 
- Aπηνθίλεηα Παξαγσγήο (Oκάδαο N - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4) 
- Aπηνθίλεηα Tνπξηζκνύ (Oκάδαο A - Α5, Α6, Α7, Α8), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

WRC 
    - Aπηνθίλεηα Oκάδαο EΔ (βιέπε ηερληθό θαλνληζκό ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ).  

- Απηνθίλεηα ηεο νκάδαο ΗΣΟΡΗΚΩΝ (βιέπε Παξάξηεκα Κ) 
- Απηνθίλεηα ηεο Καηεγνξίαο (Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Δκπνξίνπ, SUV)  
- Απηνθίλεηα νκάδσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ζηνπο 

αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα. (βιέπε αληίζηνηρνπο 
ηερληθνύο θαλνληζκνύο). 

- Απηνθίλεηα Οκάδαο R. 
 

4.1.1 Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο, 
αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 

  
         N 1 θιάζε :  κέρξη 1400 θ. εθ. 
 N 2 θιάζε : πάλσ από  1400 έσο 1600 θ. εθ. 
 N 3 θιάζε  :  πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. 
 N 4 θιάζε  :  πάλσ από  2000 θ. εθ. θαη Super 2000 
 
4.1.2 Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο A, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ World Rally Cars, 

ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: 
  
         A 5 θιάζε  :  κέρξη 1400 θ. εθ. 
 A 6 θιάζε  :  πάλσ από  1400 έσο1600 θ. εθ. 
 A 7 θιάζε  :  πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. θαη R3 
 A 8 θιάζε  :  πάλσ από  2000 θ. εθ.  
 
4.1.3 Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο EΔ, ππνδηαηξνύληαη ζηηο 4 παξαθάησ θιάζεηο 

αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: 
  
         EE  9 θιάζε  : κέρξη 1400 θ. εθ.        
 EE 10 θιάζε  :  πάλσ από  1400 έσο1600 θ. εθ.    
 EE 11 θιάζε  :  πάλσ από 1600 έσο  2000 θ.εθ. 
 EE 12 θιάζε :            πάλσ από  2000 θ. εθ.  
 
 Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη θαη βαζκνινγνύληαη καδί κε ηελ 

αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1). 
 
 
 



4.1.4 Tα  απηνθίλεηα ηεο Oκάδαο Ηζηνξηθώλ ππνδηαηξνύληαη ζε 4 θαηεγνξίεο: 
  
         Καηεγνξία 1 (έσο θαη 1969)  
  Κιάζε B1&B2:     έσο 1300 cc θαηεγνξίαο 1  
        Κιάζε B3  : από 1300 - 1600 cc θαηεγνξίαο 1  
      Κιάζε B4  : από 1600 - 2000 cc θαηεγνξίαο 1 
        Κιάζε B5  : πάλσ από 2000 cc θαηεγνξίαο 1  
 
 Καηεγνξία 2   (1970-1975)  
        Κιάζε C1  : έσο 1300 cc θαηεsγνξίαο 2  
        Κιάζε C2  : από 1300 - 1600 cc θαηεγνξίαο 2  
       Κιάζε C3  : από 1600 - 2000 cc θαηεγνξίαο 2  
        Κιάζε C4&C5:    από 2000 - 2500 cc θαηεγνξίαο 2  
 
 Καηεγνξία 3   (1976 έσο θαη 1981)  
       Κιάζε D1&D2 έσο 1300 cc θαηεγνξίαο 3  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
        Κιάζε D3&D4 από 1600 - 2000 cc θαηεγνξίαο 3 Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
 

Καηεγνξία 4  (1982έσο θαη 1985)  
       Κιάζε Δ1&Δ3 έσο 1300 cc θαηεγνξίαο 4  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
        Κιάζε Δ2&Δ4 από 1600 - 2000 cc θαηεγνξίαο 4 Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 

 
Σα απηνθίλεηα ηεο Οκάδαο ησλ Ηζηνξηθώλ θαη ηεο δηαγσλίδνληαη ζε αληίζηνηρν 
δηθό ηνπο αλεμάξηεην αγώλα, ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ γεληθό θαλνληζκό ξάιιπ, 
άιια αθνινπζνύλ ηνπο αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο.  
Σα Ηζηνξηθά απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο 

είηε ζηελ θαηεγνξία ηωλ Ηζηνξηθώλ, είηε ζηελ νκάδα  ΔΔ ή ΔΑ  αζρέηωο αλ 

ν αγώλαο πξνζκεηξά ζηα Πξωηαζιήκαηα Ηζηνξηθώλ ή όρη. 

Γηα ηελ νκάδα Ηζηνξηθώλ ζα εθδνζεί ηδηαίηεξε θαηάηαμε θαη δελ ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα γεληθήο θαηάηαμεο ηνπ αγώλα. 

 
        4.2 ΟΜΑΓΑ R 
 Οη θιάζεηο ηεο νκάδαο R θαη ε αληηζηνίρηζε ηνπο κε θιάζεηο ησλ ππαξρνπζώλ 

νκάδσλ Ν θαη Α είλαη σο εμήο: 
 

Κιάζε 
νκάδαο R 

Κπιηλδξηζκόο Κιάζεηο νκάδσλ Ν 
θαη Α 

R1A - 1400 cc N/1 
R1B 1400 cc – 1600 cc N/2 
Γελ ππάξρεη  N/3 
Γελ ππάξρεη  N/4 & S2000 
Γελ ππάξρεη  Α/5 
R2B 1400 cc – 1600 cc Καηεγνξία F3  
R2C 1600 cc – 2000 cc 

 A/7   

R3T < 1600 cc Turbo (ρσξίο πνιιαπιαζηαζκό 
ηνπ θπιηλδξηζκνύ επί ζπληειεζηή) κε 
πεξηνξηζηή Turbo 29 mm 

R3D < 2000 cc Turbo Diesel (ρσξίο 
πνιιαπιαζηαζκό ηνπ θπιηλδξηζκνύ επί 
ζπληειεζηή) κε πεξηνξηζηή Turbo 35 mm 

R3C 1600 cc – 2000 cc  
   
R4  Α/7 kit car Α/8 & 

WRC/WRC2 
 
 



4.3  ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
- Απηνθίλεηα αλαγλσξηζκέλα ζαλ Kit cars, πνπ ν θπβηζκόο ηνπο είλαη κεηαμύ 1400 

θαη 1600 cc, γίλνληαη δεθηά, εάλ ζπκθσλνύλ κε ην άξζξν 255-6.2 “Βάξνο” ηνπ 
Παξαξηήκαηνο J. 

- Γηθίλεηα απηνθίλεηα εθνδηαζκέλα κε ππεξηξνθνδνηνύκελν θηλεηήξα diesel κε 
νλνκαζηηθό θπβηζκό θάησ από 2000 cc γίλνληαη δεθηά ζηηο νκάδεο Α ή Ν. 

- ηα αλαγλσξηζκέλα απηνθίλεηα S1600 επηηξέπεηαη ε ρξήζε επεθηάζεσλ ER ησλ 
δειηίσλ αλαγλώξηζεο ησλ νπνίσλ ε ηζρύο έρεη ιήμεη, ρσξίο πνηλή. 

 

4.3.1 Eπηηξεπηέο ηξνπνπνηήζεηο  
α. Πξνζηαηεπηηθή πνδηά 
 Eπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο θάησ από ην απηνθίλεην, 

όπσο νξίδεηαη από ηα άξζξα 254.6.7.1, 254Α.5.7.2 θαη 255.5.7.2.10 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο J.  

 Δπί πιένλ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ακαμώκαηνο από ηε δηαύξσζε, ππό ηνλ όξν όηη ε πνδηά απηή 
είλαη αθαηξεηή, αθνινπζεί αθξηβώο ηηο θακπύιεο ηνπ ακαμώκαηνο, δελ 
παξαβηάδεη θαλέλα άξζξν ηνπ δειηίνπ αλαγλώξηζεο θαη δελ έρεη θακκία 
(αεξνδπλακηθή ή άιιε) ιεηηνπξγία εθηόο από ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ακαμώκαηνο. Όζνλ αθνξά ην πιηθό θαηαζθεπήο θαη άιιεο πξνδηαγξαθέο 
πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα J. 

 

β. Λαζπσηήξεο 
 Όια ηα ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα ζηα ρσκάηηλα ξάιιπ πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ιαζπσηήξεο ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο, ζύκθσλα κε ηελ 
ηερληθή εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ (βιέπε Παξάξηεκα J, άξζξν 252.7.7). 
ηνπο αζθάιηηλνπο αγώλεο νη ιαζπσηήξεο είλαη πξναηξεηηθνί. 

 

γ. Παξάζπξα (Άξζ. 253.11 ηνπ Παξαξηήκαηνο J) 
 

ΑΡΘΡΟ  5  ΓHΛΧEI YMMETOXH – EΓΓPAΦE 
 
„Οπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο 
θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα,ή κε απνζηνιή fax. ζην 2231037201, ε 
ειεθηξνληθά ζην e-mail ηεο ΑΛΑΛ info@alal.gr  
 

Aπηή ε δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία 
κέρξη ηηο  01/11/2013 θαη ώξα 21:00, εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεσο ππνβνιήο ησλ 
ζπκκεηνρώλ 
 

Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ 
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 – ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ - ΑΦΑΛΗΖ  
 
6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη ωο εμήο : 
        Α - Φπζηθά πξόζωπα       200 επξώ 
        Β - Ννκηθά πξόζωπα ή  εηαηξίεο    300 επξώ 
        Γ – Οδεγόο ΒΟΑΑ  100 επξώ 
        Γ -  Νένο Αγωληδόκελνο 120 επξώ   

 
ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΔΚΓΗΓΟΤΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 
ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΣΟ 2013, ΣΖΝ  ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΖΜΔΗΧΖ 
ΓΖΛΧΣΗΚΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ.  
ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΡΑΛΛΤ & ΠΡΗΝΣ ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΟΗ 
ΟΓΖΓΟΗ. 
 
 
 

mailto:info@alal.gr


 
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. 
6.3.3 ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί  ν αγώλαο. 
 
Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ 
ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγω ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβωζεο. 

 
6.4   ηνλ αγώλα πθίζηαηαη πξναηξεηηθή δηαθήκηζε, ε νπνία αθνξά  ζε 
απηνθόιιεηα, δηαζηάζεωλ 30Υ10cm, ηνπ ππνζηεξηθηή “TSAKONΗTIS PRINT” πνπ 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηα εκπξόο θηεξά ηωλ απηνθηλήηωλ, ζύκθωλα  κε ην 
άξζξν 14.7 ηνπ Γ.Κ. Ράιιπ θαη Ράιιπ πξίλη.  

 
6.5 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 ΟΜΑΔ H ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΡΗΑ ΛΔΥΖ, Ζ OPΓANΧTIKH EΠITPOΠH KΑΘΧ ΚΑΗ ΟΗ 

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 ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ 
 

Οη αλαγλσξίζεηο επηηξέπνληαη κόλν κεηά ηε πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ησλ 
ζπκκεηνρώλ θαη ηε δηαλνκή ηνπ road book, δειαδή από ην άββαην ηεο 
πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο ηνπ αγώλα, κέρξη ηελ δύζε ηνπ ειίνπ ηεο πξνεγνύκελεο 
κέξαο ηνπ αγώλα. Αλαγλωξίζεηο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ηωλ 
ζπκκεηνρώλ, επηθέξεη πνηλή αθαίξεζεο ηεο αγωληζηηθήο άδεηαο γηα 6 κήλεο 
από ηελ ΔΠΑ. 

                ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 
ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΟΗΝΖ. 

          Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αλαγλωξίζεωλ αγώλωλ ξάιιπ 
 
APΘPO 8  METPA AΦAΛEIA – KYKΛOΦOPIA 
  
8.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο 
εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ. 

 
8.2 Όια ηα πιεξώκαηα πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα εγθεθξηκέλα: ζύζηεκα Hans, θόξκα, θξάλνο, καθξηά 
εζώξνπρα, θάιηζεο, κπαιαθιάβεο, γάληηα (πξναηξεηηθά γηα ηνπο ζπλνδεγνύο) 
θαη παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. 

 
 
 
 



 
8.3 Aπαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο κε πνηλή απνθιεηζκνύ:   

α.  Nα θαηεπζύλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην απηνθίλεην ηνπο αληίζεηα κε ηε θνξά 
ηνπ αγώλα. 

β.  Tν ζπξώμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηξίην πξόζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ θξηηώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο.  

 
8.4 Yπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο όηη πξέπεη λα ηεξνύλ ηα εμήο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ: 
α.  ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο λα ζηαζκεύνπλ ην απηνθίλεηό ηνπο κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη ππόινηπνη αγσληδόκελνη. 
β.  Kάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγσληδόκελνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζπεξάζεη λα 

παίξλνπλ ηέηνηα ζέζε πάλσ ζην δξόκν ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα. 
 
8.5 ηελ εηδηθή δηαδξνκή, ζα ππάξρεη θαη δεύηεξν αζζελνθόξν, ππξνζβεζηηθό θαη 

γεξαλνθόξν όρεκα. 
 
8.6  Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ησλ αγώλσλ Ράιιπ. 
 
APΘPO 9 EKKINHH – ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 
 
9.1 εηξά εθθίλεζεο   
 Όπσο ζηα Ραιιύ  
 
9.2 H ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη κε θσηνθύηηαξα ζε εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 
 
9.3 Άθημε απηνθηλήηωλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο  
 Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ ΔΥ 1 ηελ Κπξηαθή 

10/11/2013  30 ιεπηά πξηλ από ηνλ ηδαληθό ρξόλν εθθίλεζεο ηνπ θάζε 
απηνθηλήηνπ.(Γειαδή ην Νν 1 ώξα 09:30 θ.ν.θ) 

 
9.4 Δθθίλεζε Αγώλα 
 H εθθίλεζε ηνπ 1νπ ηκήκαηνο δηαδξνκήο (ΔΥ 1 ΖΡΑΚΛΔΗΑ) ζα δνζεί ζε 

δηαζηήκαηα 2 ιεπηώλ ηελ   10/11/2013, ζηελ Π.Δ.Ο. Λακίαο-Ακθίζζεο 1.30 ρικ., 
κεηά ηελ δηαζηαύξσζε πξνο Ζξάθιεηα θαη ώξα 10:00.  

 Καζπζηέξεζε  κεγαιύηεξε  από 15 ιεπηά ζην  ΔΥ 1 (εθθίλεζε αγώλα) επηθέξεη 
ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα.   

 
9.5 Σειηθόο έιεγρνο 
   
          ην ρώξν ηνπ Parc Ferme ζην πξαηήξην “ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ-ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ” 

ζηνλ ΝΔΟ Λακίαο-Ακθίζζεο (ζειίδα 17 ηνπιίπα 21 ηνπ R.B.). 
 
9.6 ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ  
 Ζ ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ 

πνηλέο: 
 1ε παξάβαζε   5 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 2ε παξάβαζε 10 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 3ε παξάβαζε   30 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 
 Δπηπιένλ παξαβάζεηο:  ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθώλ 
  
       Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξύηεξεο θπξώζεηο από ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην 

θξίλνπλ απαξαίηεην. 
 
 
 
 



 
 
9.7  ηνλ ΔΥ 3Α-PF IN ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ, ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΑΦΗΞΖ.  
 
9.8   Τπελζπκίδεηαη όηη ην service θαη ν αλεθνδηαζκόο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ζε όιν ην 
κήθνο ηεο δηαδξνκήο, εθηόο από ηελ  service area - fuel zone, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
41.1.1 ηνπ Γ.Κ. Ράιιπ θαη Ράιιπ πξηλη. 
         (41.1.1 Από ηνλ 1ν ΔΥ θαη κεηά, έλα απηνθίλεην επηηξέπεηαη λα δερζεί εμσηεξηθή 
βνήζεηα κόλν ζηα service park ή service area ή ζηα καθξηλά ζεκεία service (remote 
service zones - RSZ). 
 
 ΑΡΘΡΟ 10. ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
 
 Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο 

δηαδξνκήο, νη αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα δώζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζηεθε  
ηνλ ρξόλν πνπ ζεσξνύλ σο πην δίθαην. 

 Μνιαηαύηα, θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο εηδηθήο ζε 
θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ 
πξαγκαηηθό ρξόλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 ENTAEI KAI EΦEEI 
 
11.1 Παξάβνιν έλζηαζεο:  ην ηζόπνζν ηεο ζπκκεηνρήο 
 
11.2 Παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο 

ζύκθσλα κε ηελ  εγθύθιην ηεο ΔΠΑ. 
 
11.3 Παξάβνιν έθεζεο:  ην δηπιάζην ηεο ζπκκεηνρήο 
 
APΘPO  12  KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
 
12.1 Σν απνηέιεζκα γηα θάζε αγσληδόκελν δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ 

ΣΡΗΏΝ ηκεκάησλ δηαδξνκήο. Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο αγσληδόκελνο είλαη 
ππνρξεσηηθόο ν ηεξκαηηζκόο ηνπ ζε όια ηα ηκήκαηα δηαδξνκήο.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδεγνί ηζνβαζκίζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα 
ηόηε ε ηζνβαζκία ιύλεηαη ππέξ απηνύ πνπ ζην πξώην ηκήκα δηαδξνκήο έθαλε 
θαιύηεξν ρξόλν. Δάλ ε ηζνβαζκία δελ ιπζεί 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 ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο, καδί κε 
ηηο πνηλέο πνπ ηπρόλ έρεη. 

 
12.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ θαηαηάμεσλ (κεηά θαη ην 3

ν 
ηκήκα δηαδξνκήο), 

νξηζηηθνπνηνύληαη ½ ώξα κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο. 
 
12.3 Αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ Κπξηαθή 10/11/2013 θαη ώξα 15:00  ζηελ 

Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζην “Υάλη Καξαλάζηνπ” δίπια ζην πξαηήξην 
“ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ-ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ” (ηνπιίπα 21 ζειίδαο 17 ηνπ R.B).. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
APΘPO 13  ΔΠΑΘΛΑ 
                  Τπνρξεσηηθά ηα έπαζια πνπ απνλέκνληαη εηο δηπινύλ έρνπλ σο εμήο: 

 
Γεληθή Καηάηαμε (Ν - Α  - E) 

  
        ηνπο Νηθεηέο:          Κύπειια 
 ηνπο δεύηεξνπο: Κύπειια 
 ηνπο ηξίηνπο:   Κύπειια 

 
Γεληθή Kαηάηαμε F2 (Ν - Α  - E)  

  
        ηνπο Νηθεηέο:  Κύπειια 

ηνπο δεύηεξνπο: Κύπειια 
 ηνπο ηξίηνπο:             Κύπειια 

 
Καηάηαμε Κιάζεωλ  
(εθόζνλ ζε θάζε θιάζε εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα) 
 
ηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο:      Κύπειια 
ηνπο δεύηεξνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Κύπειια 
ηνπο ηξίηνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο:             Κύπειια 
 
ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο, εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. 
Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη  αλ 
εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. Αλ 
εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ ηελ 
θιάζε.  

 
ΗΣΟΡΗΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 
 
Γεληθή Καηάηαμε  θαηεγνξίαο 1 & 2 

  
        ηνπο Νηθεηέο:              Κύπειια 
 ηνπο δεύηεξνπο:           Κύπειια 
 ηνπο ηξίηνπο:     Κύπειια 

 
Γεληθή Καηάηαμε  θαηεγνξίαο 3 & 4 

  
        ηνπο Νηθεηέο:            Κύπειια 
 ηνπο δεύηεξνπο: Κύπειια 
 ηνπο ηξίηνπο:        Κύπειια 

 
Καηάηαμε  Καηεγνξηώλ Ηζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ  1 – 2 – 3 - 4  
 
ηνπο Νηθεηέο:          Κύπειια 
ηνπο δεύηεξνπο:      Κύπειια 
ηνπο ηξίηνπο:          Κύπειια 
 
 
 
 
 
 
 
 



ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο ηζηνξηθώλ απνλέκνληαη θύπειια εθόζνλ 
εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα ζε θάζε 
θαηεγνξία, ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζηνπο δύν πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 
απηνθίλεηα ζε θάζε θαηεγνξία, ζα απνλεκεζνύλ έπαζια κόλν ζηνπο 
πξώηνπο.  
Αλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ 
ηελ θαηεγνξία.  
 
Καηάηαμε  θιάζεωλ  
 
ηνπο Νηθεηέο:      Κύπειια 
ηνπο δεύηεξνπο:   Κύπειια 
ηνπο ηξίηνπο:       Κύπειια 
 
ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο θάζε θαηεγνξίαο ησλ Ηζηνξηθώλ απνλέκνληαη 
Κύπειια εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 
απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη  αλ εθθηλήζνπλ 3 
απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο.  
Αλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ 
ηελ θιάζε.  
 
Γηα ηελ απνλνκή επάζισλ θιάζεσλ ζηνπο αγώλεο ησλ ηζηνξηθώλ απηνθηλήησλ 
νη θιάζεηο ησλ απηνθηλήησλ ζπκπηύζζνληαη όπσο παξαθάησ: 
 
Κιάζε , B1,B2,B3,C1 & C2  έσο 1600 cc 
Κιάζε , B4, B5,C3,C4 & C5 πάλσ από 1600 cc 
Κιάζε , D1, D2, Δ1 & Δ3     έσο 1600 cc 
Κιάζε , D3,D4 , Δ2 & Δ4     πάλσ από 1600 cc 

 
        Από ηνλ ρνξεγό επνηθηλωλίαο www.motori.gr αζινζεηνύληαη θύπειια ζηνπο 
  
        1

νπο
 Γεληθήο Καηάηαμεο  Ηζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ. 

  
        Ζ Α.Λ.Α.Λακίαο αζινζεηεί ην “ΔΠΑΘΛΟ ΓΗΑΝΝΖ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ” ζηνλ 
 

- Καιιίηεξν ρξόλν εκέξαο πιεξώκαηνο κέινο Α.Λ.Α.Λ. 
- Δθόζνλ ηεξκαηίζεη θαη ηα 3 ηκήκαηα δηαδξνκήο ηνπ αγώλα..  
 

 
ΑΡΘΡΟ  14    AΠONOMH 
 
H απνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή  10/11/2013 θαη ώξα 15:30 . 
ζην “Υάλη Καξαλάζηνπ” δίπια ζην πξαηήξην “ΘΔΡΜΟΠΔΣΡΟΛ-ΥΑΣΕΖΣΟΠΑΝΖ επί 
ηεο Ν.Δ.Ο. Θεξκνππιώλ-Παηξώλ (ηνπιίπα 21 ζειίδνο 17 ηνπ R.B). 
 
Eάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα 
ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).  

http://www.motori.gr/

