φλλογοσ Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ Κοηάνθσ

1ο DRIFT & AUTOGP ΚΟΖΑΝΗ
10-11 Μαΐου 2014

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Ζναρξθ Εγγραφϊν υμμετοχισ
- Λιξθ Εγγραφϊν υμμετοχισ

Δευτζρα 28/04/2014
Σετάρτθ 07/05/2014 ϊρα 22.00μμ

θ

άββατο 10/05/2014 – 1 θμζρα
- Διοικθτικόσ ζλεγχοσ
- Σεχνικόσ ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ
- Ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων
- Ζναρξθ ελευκζρων δοκιμϊν
- Ζναρξθ χρονομετρθμζνων δοκιμϊν
ο
(1 ςκζλοσ AutoGP)
- Μονά περάςματα DriftShow
- Ελεφκερεσ δοκιμζσ Drift

ϊρα 09:00 – 10:00 ςτο χϊρο του αγϊνα
ϊρα 09:00 – 10:00 ςτο χϊρο του αγϊνα
ϊρα 10:00
ϊρα 10:30 – 15:30
ϊρα 16:00
ου
Μετά το τζλοσ του 1 ςκζλουσ AutoGP
Μετά το τζλοσ του DriftShow

θ

Κυριακι 11/05/2014 – 2 θμζρα
- Ζναρξθ ελευκζρων δοκιμϊν
- Μονά περάςματα Drift
ο
- 2 ςκζλοσ AutoGP
- Διπλά περάςματα Drift
- Δθμοςίευςθ Αποτελεςμάτων
- Απονομι Επάκλων

ϊρα 09:00 – 11:30
ϊρα 12:00 – 15:30
ϊρα 16:00
ου
Μετά το τζλοσ του 2 ςκζλουσ AutoGP
15’ λεπτά μετά το τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ
Μετά το τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ ςτον χϊρο του αγϊνα

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA
H Γραμματεία του Αγϊνα κα λειτουργεί
Α) μζχρι τθν Παραςκευι 09/05/2014 και ϊρα 22:00 ςτα γραφεία του .Μ.Α.Κ., Μακρυγιάννθ και Θ.Μιλθςίου,
Κοηάνθ, τθλ. 2461036742, email info@smakracing.gr
Β) τισ θμζρεσ του αγϊνα 10-11/05/2014 ςτο χϊρο του αγϊνα και ϊρα 9:00πμ μζχρι το τζλοσ του αγϊνα.
Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να παραλαμβάνουν τα
Δελτία Πλθροφοριϊν.
Τποχρεωτικι ενθμζρωςθ των αγωνιηομζνων (briefing)
O Αλυτάρχθσ υποχρεοφται να καλζςει τουσ αγωνιηόμενουσ ςε ςυνάντθςθ πριν τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. Η
παρουςία του οδθγοφ, ι ςε περίπτωςθ ανϊτερθσ βίασ ενόσ εκπροςϊπου του, είναι υποχρεωτικι.
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ΑΡΘΡΟ 1
1.1 ΟΡΙΜΟ
Ο φλλογοσ Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ Κοηάνθσ μετά από Ζγκριςθ τθσ OΜΑE-ΕΠΑ, οργανϊνει αγϊνα DRIFT,
παιδειά DriftShow & παιδειά ατομικισ χρονομζτρθςθσ AutoGP που κα διεξαχκεί ςτισ 10-11/05/2014 ςτο
Δθμοτικό parking περιοχι Καςλά Κοηάνθσ.
Ο αγϊνασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
α. Σου Διεκνοφσ Ακλθτικοφ Κϊδικα (ΔΑΚ) και των παραρτθμάτων του.
β. Σου Εκνικοφ Ακλθτικοφ Κϊδικα (ΕΑΚ), των παραρτθμάτων του και των
ςυμπλθρωματικϊν εγκυκλίων τθσ ΕΠΑ/ΕΘΕΑ.
γ. Σου Γενικοφ Κανονιςμοφ Drift
δ. Σου Γενικοφ Κανονιςμοφ Παιδιϊν Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ
ε. Σου ςυμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ
1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Πρόεδροσ
Μζλθ

Λίτςιοσ Δθμιτριοσ
Μπαρτηϊκασ Δθμιτριοσ, Φαςνάκθσ Δθμιτριοσ

1.3 ΣΕΛΕΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Αγωνοδίκθσ – Παρατθρθτισ ΕΠΑ
Αλυτάρχθσ
Γραμματζασ
Σεχνικόσ ζφοροσ
Τπεφκυνοσ Αςφαλείασ
Τπεφκυνοσ χϊρου PITS
Τπεφκυνοσ Γιατρόσ
Κριτζσ βακμολογθτζσ Drift

Λιάκοσ Ιωάννθσ
Αγγουράσ Γεϊργιοσ
Βλάμθ Νεκταρία
Σςικίνασ Ιωάννθσ
Παρχαρίδθσ Μανϊλθσ
Μάραντοσ Κωνςταντίνοσ
Σςίτασ Κωνςταντίνοσ
αράφθσ Γεϊργιοσ, Κουροφπθσ Νικόλαοσ, Μελάδθσ τζλιοσ

Η ΟΜΑΕ, θ ΕΠΑ, ο ΜΑΚ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΤΝ ΚΑΜΙΑ
ΕΤΘΤΝΗ ΕΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΧΟΝ ΑΣΤΧΗΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΜΒΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ.
Η ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΒΑΡΤΝΕΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΝΑΦΘΕΙ ΤΜΒΟΛΑΙΟ
ΚΑΛΤΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΣΕ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1. Ο αγϊνασ Drift και ο αγϊνασ ατομικισ χρονομζτρθςθσ (AutoGP) είναι φιλικοί και δεν μετράνε ςε κάποιο
προκθρυγμζνο Κφπελλο ι Ζπακλο τθσ ΟΜΑΕ-ΕΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3.1. Ο αγϊνασ Drift αφορά πιςωκίνθτα αυτοκίνθτα που γίνεται ςε οριςμζνθ διαδρομι μικουσ περίπου 300
μζτρων.
ο
Αποτελείται από τρία κυρίωσ ςκζλθ. Σο 1 ςκζλοσ είναι προπόνθςθ με τθν μορφι μονϊν ι διπλϊν περαςμάτων.
ο
το 2 ςκζλοσ, οι οδθγοί κάνουν 3 προκριματικοφσ γφρουσ, όπου βακμολογοφνται από τουσ κριτζσ και κρατάνε το
καλφτερό τουσ πζραςμα για να βγουν οι τελικζσ ςχάρεσ που οδθγοφν ςτισ διπλζσ μάχεσ.
ο
το 3 κφριο και τελευταίο ςκζλοσ του αγϊνα, πραγματοποιοφνται οι διπλζσ μάχεσ όπου με τθν διαδικαςία knock
out κακορίηεται ο τελικόσ νικθτισ.
Οι αγωνιηόμενοι βακμολογοφνται από μία επιτροπι κριτϊν, με κριτιρια τθν ταχφτθτα, τθν γωνία πλαγιολίςκθςθσ,
τθν αγωνιςτικι γραμμι, το ςτυλ και το πάκοσ τουσ κατά τθν οδιγθςθ.
3.2. Η παιδιά DriftShow γίνεται όπωσ τα δφο πρϊτα ςκζλθ του αγϊνα Drift, χωρίσ το ςκζλοσ των διπλϊν
περαςμάτων.
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3.3. Η παιδιά AutoGP γίνεται ςε κυκλικι διαδρομι οριοκετθμζνθ με κορίνεσ.
ο
Σο 1 ςκζλοσ αφορά προπόνθςθ όπου οι οδθγοί κα κάνουν 5 γφρουσ ςτθ διαδρομι του αγϊνα.
ο
ο
Σο 2 ςκζλοσ και 3 ςκζλοσ είναι ο χρονομετρθμζνοσ αγϊνασ όπου εκτελοφν 5 γφρουσ, 2 ελεφκερουσ και 3
χρονομετρθμζνουσ και κα μετράει το ςφνολο των 3 γφρων.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα μετράει ο καλφτεροσ γφροσ.
3.3.1. ε περίπτωςθ που οδθγόσ μετακινιςει ι ρίξει κορίνα κα του επιβλθκεί ποινι χρόνου 1” για κάκε
περιςτατικό.
3.3.2. Οδθγόσ που δεν κα ακολουκιςει εςκεμμζνα τθν ακριβι διαδρομι ςε κάποιο γφρο, κα κεωρθκεί ότι δεν
ολοκλιρωςε το ςυγκεκριμζνο γφρο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΑ
4.1. τον αγϊνα AutoGP κα υπάρχουν 2 κατθγορίεσ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1: ΔΙΚΙΝΗΣΑ
Κλάςεισ:
Α. Ζωσ 1400cc ατμοςφαιρικά και ζωσ 1000 turbo.
Β. Από 1401cc ζωσ 1600cc ατμοςφαιρικά & ζωσ 1400 turbo
Γ. Από 1601cc ζωσ 2000cc ατμοςφαιρικά & ζωσ 1600 turbo
Δ. Πάνω από 2000cc ατμοςφαιρικά ι πάνω από 1600 turbo
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2: ΣΕΣΡΑΚΙΝΗΣΑ
4.1.1. Κάκε αυτοκίνθτο επιτρζπεται να λαμβάνει μζροσ ςτθν ίδια κατθγορία μζχρι τρεισ φορζσ αλλά κάκε φορά με
διαφορετικό οδθγό. Κάκε οδθγόσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ίδια κατθγορία μόνο μία φορά.
4.1.2. Αυτοκίνθτα με κίνθςθ και ςτουσ 4 τροχοφσ ςυμμετζχουν ςτθν κατθγορία ΣΕΣΡΑΚΙΝΗΣΑ.
4.1.3. Σα ελαςτικά Slick δεν επιτρζπονται. Σα αυτοκίνθτα όλων των κατθγοριϊν υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν με
ελαςτικά ςειράσ παραγωγισ αναγνωριςμζνα για άςφαλτο.
4.2. τον αγϊνα Drift τα αυτοκίνθτα που κα ςυμμετζχουν είναι ανεξαρτιτου κυβιςμοφ πιςωκίνθτα ςε μία
κατθγορία.
4.3. τθν παιδειά DriftShow τα αυτοκίνθτα που κα ςυμμετζχουν είναι ανεξαρτιτου κυβιςμοφ πιςωκίνθτα ςε μία
κατθγορία.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
5.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει εν ιςχφει άδεια οδιγθςθσ του
Τπουργείου
υγκοινωνιϊν και ζγκυρο δελτίο ακλθτι, ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ τθσ ΟΜΑΕ.
5.2. Κάκε αυτοκίνθτο επιτρζπεται να λαμβάνει μζροσ ςτθν ίδια κατθγορία μζχρι τρεισ φορζσ αλλά κάκε φορά με
διαφορετικό οδθγό.
5.3. Κάκε οδθγόσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ίδια κατθγορία μόνο μία φορά. Εάν επικυμεί να ςυμμετζχει και ςε
άλλθ κατθγορία κα πρζπει να καταβάλει και το αντίςτοιχο παράβολο ςφμφωνα με το άρκρο 7 του
ςυμπλθρωματικοφ κανονιςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ
6.1. Εάν ο διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό ι φυςικό πρόςωπο και δεν επιβαίνει του αυτοκινιτου κάκε υποχρζωςθ
του βαρφνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ.
6.2. Μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, δεν επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που αυτό
προβλζπεται από τον κανονιςμό του αγϊνα. Ο αγωνιηόμενοσ, μπορεί όμωσ να αντικαταςτιςει το αυτοκίνθτο που
διλωςε με άλλο τθσ ίδιασ κλάςθσ μζχρι τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ.
6.3. Η υπογραφι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ ςθμαίνει αυτόματα ότι ο ςυμμετζχων και /ι ο οδθγόσ αποδζχεται
ανεπιφφλακτα τον κανονιςμό του αγϊνα και παραδζχεται ότι οι κακιερωμζνεσ από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ δωςιδικίεσ,
ιςχφουν αποκλειςτικά για κάκε κζμα που αφορά τον αγϊνα.
6.4. Εάν κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ ζνα αυτοκίνθτο δεν ανταποκρίνεται ςτθν κλάςθ που ζχει εγγραφεί, το
αυτοκίνθτο αυτό μπορεί μετά από πρόταςθ των τεχνικϊν εφόρων και απόφαςθ αγωνοδικϊν να μεταφερκεί ςτθν
κλάςθ που ανταποκρίνεται ι να μθ γίνει αποδεκτό.
6.5. Αγωνιηόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν ι ζχουν λάβει μζροσ ςε προκθρυγμζνουσ αγϊνεσ αυτοκινιτου ΟΜΑΕ και
δεν ζχουν επιδείξει καλι ςυμπεριφορά, δεν κα γίνεται Δεκτι θ υμμετοχι τουσ χωρίσ αιτιολόγθςθ κατά τθν κρίςθ
τθσ Οργάνωςθσ
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6.6. Η Οργανωτικι επιτροπι ζχει το δικαίωμα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΟΜΑΕ να αρνθκεί τθν εγγραφι
οποιουδιποτε διαγωνιηόμενου ι οδθγοφ χωρίσ να είναι υποχρεωμζνθ να αιτιολογιςει τουσ λόγουσ άρνθςθσ.
Η απόρριψθ πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ϊρεσ μετά το κλείςιμο των εγγραφϊν.
6.7. Ο Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να μθ δεχκεί περιςςότερεσ από ογδόντα (80) ςυμμετοχζσ και λιγότερεσ από
δεκαπζντε (15).

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΑΦΑΛΙΗ
7.1. Σο παράβολο ςυμμετοχισ κακορίηεται, ςτα 60€.
Για κάκε επικυμία του αγωνιηομζνου να ςυμμετζχει ςε άλλθ κατθγορία προςαυξάνεται με το ποςό των 20€
Η κατάκεςθ του παραβόλου γίνεται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό Eurobank 0026-0385-90-0100-329798
(Φαςνάκθσ Δθμιτριοσ - Μπαρτηώκασ Δθμιτριοσ).
7.2. Η διλωςθ ςυμμετοχισ δε γίνεται δεκτι, αν δε ςυνοδεφεται από το παράβολο ςυμμετοχισ (απόδειξθ τθσ
Σράπεηασ), τθν άδεια κυκλοφορίασ ι τον τίτλο ιδιοκτθςίασ του οχιματοσ, τθν άδεια οδιγθςθσ του οδθγοφ και τον
A/M ακλθτι από τθν ΟΜΑΕ.
7.3. το παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και αςφάλιςθ των αγωνιηόμενου που καλφπτει αςτικι ευκφνθ
προσ τρίτουσ. Η αςφάλιςθ αυτι ιςχφει ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα από τθ ςτιγμι τθσ εκκίνθςθσ τουσ και παφει
να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ζνςταςθσ ι διαφορετικά από τθ ςτιγμι εγκατάλειψθσ του αγϊνα ι
του αποκλειςμοφ από αυτόν.
7.4. Σα παράβολα ςυμμετοχισ επιςτρζφονται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
Α. Εάν θ διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνει δεκτι και
Β. Εάν ο αγϊνασ ματαιωκεί.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
8.1. Ο αγωνοδίκθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 66 και 141 του ΕΑΚ ζχει το δικαίωμα με απόφαςι του, να τροποποιεί τισ
διατάξεισ του ειδικοφ κανονιςμοφ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τισ περιςτάςεισ που κα παρουςιαςκοφν και με τον
όρο ότι, με μζριμνα τθσ οργάνωςθσ κα ειδοποιθκοφν ζγκαιρα για αυτζσ τισ τροποποιιςεισ όλοι όςοι διλωςαν
ςυμμετοχι.
8.2. Κάκε ςχετικι τροποποίθςθ ι ςυμπλθρωματικι διάταξθ κα γίνεται γνωςτι με αρικμθμζνα και
χρονομετρθμζνα δελτία πλθροφοριϊν που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ειδικοφ κανονιςμοφ. Σα δελτία κα
τοιχοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του αγϊνα.
Επίςθσ κα κοινοποιθκοφν, το ςυντομότερο δυνατόν, απ’ ευκείασ ςτουσ αγωνιηόμενουσ οι οποίοι κα πρζπει να
βεβαιϊςουν τθν παραλαβι τουσ ενυπόγραφα, εκτόσ αν αυτό είναι αδφνατο λόγω τθσ εξζλιξθσ του αγϊνα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΑΣΟΜΙΚΑ ΤΝΕΡΓΕΙΑ
9.1. Μετά τθ διοικθτικι-γραμματειακι τακτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων, τα αυτοκίνθτα κα ελεγχκοφν από τον
τεχνικό ζφορο του αγϊνα.
9.2. Η είςοδοσ ςτα Pits κα επιτρζπεται μόνο ςτο διαγωνιηόμενο αυτοκίνθτο με τον οδθγό του και ςε ζνα μόνο
άτομο
υποςτιριξθσ που κα επιβαίνει ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιηόμενο αυτοκίνθτο.
9.3. Η οριοκζτθςθ ςτα PITS γίνετε ςφμφωνα με τθν υποδείξεισ τθσ Οργάνωςθσ.
9.4. Ο Αλυτάρχθσ υποχρεοφται να καλζςει τουσ αγωνιηόμενουσ ςε ςυνάντθςθ πριν τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. Η
παρουςία του οδθγοφ ι ςε περίπτωςθ ανϊτερθσ βίασ ενόσ εκπροςϊπου του είναι υποχρεωτικι.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΓΩΝΑ
10.1. Η εκκίνθςθ ςτο GP κα δίνεται με τθ ςθμαία του Αλυτάρχθ ι με εναλλαγι φϊτων. τθν περίπτωςθ όπου θ
εκκίνθςθ δίδεται με ςθμαία ο αφζτθσ κα πρζπει να προειδοποιιςει τουσ αγωνιηόμενουσ για τθν προετοιμαςία
εκκίνθςθσ ςθκϊνοντασ τθ ςθμαία.
10.2. Αν ο αγωνιηόμενοσ δεν παρουςιαςκεί ςτθν γραμμι εκκίνθςθσ μζςα ςε 5 λεπτά από τθ ςτιγμι που τον κάλεςε
ο αφζτθσ, ι εκπρόςωπόσ του, αποκλείεται από το ςκζλοσ.
10.3. Τπενκυμίηεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ότι απαγορεφονται επιδείξεισ (δοκιμζσ) ςτον χϊρο των Pits. ε
περίπτωςθ παραβίαςθσ του κανονιςμοφ κα επιβάλλεται ποινι που μπορεί να φτάςει μζχρι τον αποκλειςμό του
από τθν εκδιλωςθ.
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10.4. Αγωνιηόμενοσ ο οποίοσ μπαίνει ςτθν πίςτα και το αυτοκίνθτό του παρουςιάηει τεχνικό πρόβλθμα πριν τθν
εκκίνθςθ τθσ χρονομζτρθςθσ ι του Drift κα πρζπει να το αναφζρει αμζςωσ ςτον Αλυτάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να
του δϊςει το δικαίωμα να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ςτο τζλοσ τθσ κατθγορίασ του, εκτόσ κατάταξθσ.
10.5. Αγωνιηόμενοσ ο οποίοσ δεν ζχει ακόμα λάβει μζροσ ςτον αγϊνα δεν ζχει το δικαίωμα να βγει από
τα PITS αν δεν τελειϊςει θ κατθγορία του. Επίςθσ, αν λαμβάνει μζροσ και ςε επόμενθ κατθγορία GP κα ιςχφει ο
ίδιοσ περιοριςμόσ. Ζξοδοσ από τα pits γίνεται μετά από αίτθςθ του αγωνιηομζνου ςτον τεχνικό ζφορο με
ςυγκατάκεςθ του αλυτάρχθ.
10.6. ε αγωνιηόμενο που κα πραγματοποιιςει ηζςταμα ελαςτικϊν ςτον χϊρο των PITS επιφζρεται ποινι που
μπορεί να φτάςει μζχρι και αποκλειςμό από τον αγϊνα.
10.7. Οδθγόσ ο οποίοσ λαμβάνει μζροσ ςτο GP και κινείται κατ’ εξακολοφκθςθ εκτόσ πίςτασ είναι δυνατόν - κατά
τθν κρίςθ του Αλυτάρχθ - να επιφζρει τον αποκλειςμό του από τθν εκδιλωςθ.
10.8. Οδθγόσ που κατά τθν διάρκεια ι το πζρασ οποιαςδιποτε δοκιμαςίασ (GP ι Drift) κα κάνει Burn-out ι donuts
τίκεται εκτόσ αγϊνα.
ΤΠΕΝΘΤΜΙΖΟΤΜΕ ΟΣΙ ΑΝ ΕΠΙΔΕΙΧΘΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΗΜΑΙΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΟΔΗΓΟ ΝΑ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΣΟΤ ΑΜΕΑ.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
11.1. Για τθν αςφάλειά τουσ οι αγωνιηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να φζρουν προςτατευτικό κράνοσ. Ακόμθ
πρζπει υποχρεωτικά να είναι δεμζνοι με ηϊνθ αςφαλείασ 3 τουλάχιςτον ςθμείων και να διακζτουν τον
προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ πυροςβεςτιρα. Μζςα ςτο αυτοκίνθτο απαγορεφεται να υπάρχουν ελεφκερα
αντικείμενα ι εργαλεία.
ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω δεν κα επιτρζπεται θ εκκίνθςθ.
11.2. υνιςτάται θ τοποκζτθςθ κλωβϊν αςφαλείασ (rollbar) ςε όλα τα διαγωνιηόμενα αυτοκίνθτα. Όςα από τα
ςυμμετζχοντα αυτοκίνθτα δεν ζχουν οροφι κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιαςμζνα με κλωβό αςφαλείασ
(rollbar).
11.3. ε όλθ τθν διάρκεια του αγϊνα κα βρίςκονται ςτο χϊρο αςκενοφόροo και γιατρόσ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΑΕΙ-ΕΦΕΕΙ
12.1. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ωσ εξισ:
Α. χετικά με αντικανονικι εγγραφι ι με τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ 30 λεπτά μετά το τζλοσ του ελζγχου
εξακρίβωςθσ.
Β. χετικά με τεχνικά κζματα μζςα ςε 15 λεπτά από τον τερματιςμό του τελευταίου αυτοκινιτου.
Γ. χετικά με τα προςωρινά αποτελζςματα τθσ τελικισ κατάταξθσ, μζςα ςε 30 λεπτά από τθν ανάρτθςι τουσ.
Δ. Κατά τθσ χρονομζτρθςθσ δεν χωράει καμία ζνςταςθ.
12.2. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον Αλυτάρχθ, ςτο βοθκό του ι αν λείπουν ςε ζνα από τουσ
Αγωνοδίκεσ και πρζπει να ςυνοδεφεται από το ςχετικό παράβολο που είναι το ΙΟΠΟΟ τθσ ςυμμετοχισ.
Σο παράβολο επιςτρζφεται εφόςον θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
ε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ ο αγωνιηόμενοσ κατά του οποίου ζγινε θ ζνςταςθ, κζτει ςτθ διάκεςθ των
αγωνοδικϊν το αυτοκίνθτό του χωρίσ καμία επιφφλαξθ και ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ τουσ. Κάκε
παράβαςθ επιφζρει τον αποκλειςμό του από τον αγϊνα και αναφορά ςτθν ΕΠΑ. Η ζνςταςθ που γίνεται για
τεχνικά κζματα πρζπει να αφορά απολφτωσ ςυγκεκριμζνα ςθμεία του αυτοκινιτου και ο ενιςτάμενοσ οφείλει να
κατακζςει ςτον Αλυτάρχθ ςυμπλθρωματικά ποςό δαπανϊν αποςυναρμολόγθςθσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με
τθν εγκφκλιο τθσ ΕΠΑ. χετικά με το ποςό που απαιτείται για εξαρτιματα που δεν αναφζρονται ςε ςχετικι
εγκφκλιο αποφαςίηουν οι Αγωνοδίκεσ.
Σα ζξοδα για τθν αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ του αυτοκινιτου κακϊσ και τα ζξοδα μεταφοράσ του
αυτοκινιτου επιβαρφνουν τον ενιςτάμενο αν θ ζνςταςθ δε γίνει δεκτι και τον αγωνιηόμενο κατά του οποίου ζγινε
θ ζνςταςθ αν αυτι γίνει δεκτι. Αν θ ζνςταςθ δεν γίνει δεκτι και τα ζξοδα για τισ εργαςίεσ και τθ μεταφορά του
αυτοκινιτου είναι μεγαλφτερα από το ποςόν που ζχει κατατεκεί θ διαφορά κα επιβαρφνει τον ενιςτάμενο.
ε αντίκετθ περίπτωςθ αν τα ζξοδα είναι λιγότερα κα του επιςτραφεί θ διαφορά.
12.3. Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν το δικαίωμα τθσ ζφεςθσ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηει ο ΕΑΚ (άρκρο
181 και επόμενα) και πρζπει να ςυνοδεφεται από το 10πλάςιο τθσ ςυμμετοχισ.
Για ότι δεν προβλζπεται ςτον παρόντα κανονιςμό κα ιςχφουν οι διατάξεισ του ΕΑΚ (άρκρο 171 κλπ.).
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ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΣΑΣΑΞΕΙ
Σα αποτελζςματα κα ανακοινϊνονται ςτο χϊρο του αγϊνα, εντόσ τριάντα (30) λεπτϊν μετά τθ λιξθ τθσ
εκδιλωςθσ και κα αναρτϊνται ςτον Επίςθμο Πίνακα ανακοινϊςεων.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
Η ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων κα γίνει μετά το τζλοσ του Αγϊνα, ςτον ίδιο χϊρο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΑΘΛΑ
Σα ζπακλα που κα απονεμθκοφν είναι τα εξισ:
Αγώνασ DRIFT
τουσ τρείσ πρϊτουσ τθσ Γενικισ Κατάταξθσ.
Παιδειά DriftShow
τουσ τρείσ πρϊτουσ τθσ Γενικισ Κατάταξθσ.
AutoGP
τουσ τρείσ πρϊτουσ κάκε κλάςθσ τθσ κατθγορίασ GP εφόςον εκκινιςουν τουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα. Εάν
εκκινιςουν 4 αυτοκίνθτα απονζμονται κφπελλα ςτουσ δφο πρϊτουσ και εάν εκκινιςουν τρία αυτοκίνθτα
απονζμεται κφπελλο μόνο ςτον πρϊτο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΝΟΜΗ
Η απονομι των Επάκλων κα γίνει μετά το τζλοσ του αγϊνα, ςτον ίδιο χϊρο.
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