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ΠPOΓPAMMA
Ηµεροµηνία

Ώρα

Έναρξη Eγγραφών Συµµετοχής

03/06/2016

10:00

Λήξη Eγγραφών Συµµετοχής

17/06/2016

22:00

∆ιανοµή βιβλίου ∆ιαδροµής (Road Book)

17/06/2016

22:30

∆ηµοσίευση πίνακα συµµετεχόντων

21/06/2016

12:00

Λήξη Αναγνωρίσεων
∆ιανοµή εντύπων και αριθµών
συµµετοχής

25/06/2016

19:30

25/06/2016

15:00

∆ιοικητικός έλεγχος

25/06/2016

15:00 – 18:00

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος και
έλεγχος/σφράγιση των turbo

25/06/2016

15:00 – 18:00

1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών

25/06/2016

18:30

∆ηµοσίευση πίνακα πληρωµάτων δεκτών
να εκκινήσουν / ωράρια εκκίνησης /
Ενηµέρωση Αγωνιζοµένων

25/06/2016

19:00

Πανηγυρική Εκκίνηση

25/06/2016

20:00

Εκκίνηση αγώνα

26/06/2016

11:00

Tερµατισµός

26/06/2016

13:41

Tελικός Τεχνικός Έλεγχος

26/06/2016

14:45

Ανακοίνωση προσωρινής τελικής
κατάταξης

26/06/2016

15:30

Απονοµή Επάθλων

26/06/2016

16:00

Τόπος
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΡΟΝΙΟΥ
6ο ΧΛΜ
ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
14ο ΧΛΜ
ΣΕΡΡΩΝΟΡΕΙΝΗΣ
14ο ΧΛΜ
ΣΕΡΡΩΝΟΡΕΙΝΗΣ
14ο ΧΛΜ
ΣΕΡΡΩΝΟΡΕΙΝΗΣ
ELPIDA
RESORT &
SPA

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA
H Γραµµατεία του αγώνα θα λειτουργεί καθηµερινά στα γραφεία της Λ.Α.Μ.Σ. από Παρασκευή 3
Ιουνίου 2016 έως και το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 και τις ώρες 10:00 έως 22:00. Την ηµέρα του
αγώνα, Κυριακή 26 Ιουνίου 2016,η Γραµµατεία θα λειτουργήσει στο 14 χ.λ.µ. Σερρών- Ορεινής στον
τερµατισµός της ειδικής από τις 8:30.
∆ιεύθυνση: Πίστα Καρτ (Πάρκο Οµόνοιας), τηλ.&fax: 23210 39044 και e-mail: info@lams.gr.
Ιστοσελίδα: www.lams.gr
Oι αγωνιζόµενοι πρέπει να βρίσκονται σε επαφή µε τη Γραµµατεία του αγώνα για να παραλαµβάνουν
τα δελτία πληροφοριών.
EΠIΣHMOΣΠINAKAΣANAKOINΩΣEΩN
Ο επίσηµος πίνακας ανακοινώσεων θα υπάρχει µέχρι τις 25/6/2016 και ώρα 22:00, στα γραφεία της
Λ.Α.Μ.Σ.: Πίστα Καρτ (Πάρκο Οµόνοιας), τηλ .& fax: 23210 39044, και στην ιστοσελίδα της
www.lams.gr
Τη µέρα του αγώνα 26/6/2016 από τις 8:30 στη Γραµµατεία του αγώνα, στο τερµατισµό της ειδικής
διαδροµής 14 χ.λ.µ. Σερρών - Ορεινής και στην ιστοσελίδα της, www.lams.gr .
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ΓΡΑΦΕΙΟ TYΠOY
Το γραφείο τύπου θα λειτουργεί µέχρι τις 25/6/2016 και ώρα 22:00, στα γραφεία της Λ.Α.Μ.Σ.: Πίστα
Καρτ (Πάρκο Οµόνοιας), τηλ.& fax: 23210 39044, και στην ιστοσελίδα της www.lams.gr
Τη µέρα του αγώνα 26/6/2016 από τις 8:30 στη Γραµµατεία του αγώνα, στο τερµατισµό της ειδικής
διαδροµής 14 χ.λ.µ. Σερρών - Ορεινής και στην ιστοσελίδα της, www.lams.gr .
SERVICE PARK και PARC FERME
-SERVICE PARK :Στο 14οχλµ Σερρών-Ορεινής (500 µέτρα µετά το τέλος της ειδικής διαδροµής)
-Θα υπάρχει ζώνη ανεφοδιασµού στην έξοδο του SERVICE PARK
-PARC FERME : Μετά το τέλος της ειδικής διαδροµής (14οχλµ Σερρών- Ορεινής)
OPΓANΩΣH
APΘPO 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
O αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
α. Tου Eθνικού Aθλητικού Kανονισµού (EAK) και των παραρτηµάτων του
β. Tης Προκήρυξης Πρωταθληµάτων της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ καθώς και των εγκυκλίων της
γ. Tου Γενικού Κανονισµού και των παραρτηµάτων του
δ. Tου παρόντος Συµπληρωµατικού Kανονισµού (που αποτελεί συµπλήρωµα του Γενικού
Κανονισµού) και των παραρτηµάτων του.
Οι τροποποιήσεις, προσθήκες ή/και διορθώσεις στον Συµπληρωµατικό Κανονισµό θα ανακοινωθούν
µε αριθµηµένα και χρονολογηµένα δελτία πληροφοριών που θα εκδοθούν από τον Οργανωτή ή τους
Αγωνοδίκες σε χαρτί κίτρινου χρώµατος.
1.1 KAΘOPIΣMOΣ
Oνοµασία του αγώνα:
17ο ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΣΕΡΡΩΝ
Oργανωτής:
Λ.Α.Μ. ΣΕΡΡΩΝ
Ηµεροµηνία διεξαγωγής:
25-26/6/2016
1.2

1.3

OPΓANΩTIKHEΠITPOΠH
Πρόεδρος
Mέλη

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΑΦΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣTEΛEXHTOYAΓΩNA
Πρόεδρος Aγωνοδικών

Τοποθετείται από την ΕΠΑ

1ος Αγωνοδίκης
2ος Aγωνοδίκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τοποθετείται από την ΕΠΑ

Παρατηρητής ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

Τοποθετείται από την ΕΠΑ

Aλυτάρχης

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Γραµµατέας του αγώνα

ΒΟΥΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Tεχνικοί Έφοροι

ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επικεφαλής ασφαλείας

ΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

YπεύθυνοςTύπου

ΠΕΡ∆ΙΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Eπικεφαλής γιατρός

ΓΙΑΝΙΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπεύθυνος ServicePark

ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπεύθυνος Αποτελεσµάτων

ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Υπεύθυνος Σχέσεων με τους αγωνιζόμενους θα είναι παρών στον Τεχνικό Έλεγχο, στην Εκκίνηση,
στο Service Park και στον Τερματισμό.
ΓENIKOIOPOI
APΘPO2 - ΓENIKA
2.1 Tίτλοι της ΕΠΑ για τους οποίους προσµετρά ο αγώνας
1. Κύπελλο Οδηγών Ράλλυ Ασφάλτου Βορείου Ελλάδος Γενικής
2. Κύπελλο Oδηγών Ράλλυ Ασφάλτου Βορείου Ελλάδος της κατηγορίας F2
3. Κύπελλο Συνοδηγών Ράλλυ Ασφάλτου Βορείου Ελλάδος Γενικής
4. Κύπελλο Συνοδηγών Ράλλυ Ασφάλτου Βορείου Ελλάδος της κατηγορίας F2
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠEPIΓPAΦH
3.1 Συνολικό µήκος του αγώνα
3.2 Σύνολο χιλιοµέτρων Ε.∆.
3.3 Τύπος οδοστρώµατος της Ε.∆.
3.4 Αριθµός τµηµάτων διαδροµής

46.6 ΧΛΜ
31,2 ΧΛΜ
ΑΣΦΑΛΤΟΣ.
3

APΘPO4 - ∆EKTAAYTOKINHTA
4.1 Αυτοκίνητα Κατηγορίας C1, C2, C3, C4, C5, C6 και C7
ΑΡΘΡΟ 5 - ∆HΛΩΣEIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - EΓΓPAΦEΣ
5.1 Όποιος θέλει να λάβει µέρος στον αγώνα οφείλει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής και να
την υποβάλει στη Γραµµατεία του αγώνα:Πίστα Καρτ (Πάρκο Οµόνοιας), τηλ.&fax: 23210
39044 και e-mail: info@lams.gr, www.lams.gr
5.2 Η δήλωση, µαζί µε το παράβολο συµµετοχής, πρέπει να φτάσει στη γραµµατεία µέχρι
:17/06/2016 22:00 . Στη δήλωση συµµετοχής πρέπει να είναι συµπληρωµένα όλα τα πεδία.
∆εν θα γίνεται δεκτή δήλωση συµµετοχής χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου.
Tα στοιχεία που αφορούν στον συνοδηγό µπορούν να δηλωθούν µέχρι το τέλος του
διοικητικού ελέγχου 25/06/2016 18:00
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Eάν η δήλωση έχει σταλεί µε fax τότε η πρωτότυπη πρέπει να φτάσει στον οργανωτή το
αργότερο µέχρι τον διοικητικό έλεγχο.
5.4 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, να αρνηθεί
την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου/συµµετέχοντα ή οδηγού γνωρίζοντάς του τους
λόγους άρνησής της (ΕΑΚ Άρθρο 74).
Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο εγγράφως το αργότερο εντός της
πρώτης εργάσιµης µέρας µετά το κλείσιµο των εγγραφών.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠAPABOΛA ΣYMMETOXHΣ - AΣΦAΛIΣH
6.1 Tα παράβολα συµµετοχής καθορίζονται ως εξής :
Tα παράβολα συµµετοχής καθώς και η διαβάθµισή τους, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι
προαιρετικής διαφήµισης, καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα εγκύκλιο της ΕΠΑ στα:
5.3

Τα παράβολα συµµετοχής καθορίζονται ως εξής :
Για Μέλη πληρώµατος 180 €
Για ∆ιαγωνιζόµενες εταιρίες 250 €
εάν και εφόσον δεχτούν να τοποθετήσουν την προαιρετική διαφήµιση του Οργανωτή
Για Μέλη πληρώµατος 300 €
Για ∆ιαγωνιζόµενες εταιρίες 400 €
εάν και εφόσον δεν δεχτούν να τοποθετήσουν την προαιρετική διαφήµιση του Οργανωτή
6.2

H δήλωση συµµετοχής γίνεται δεκτή µόνο αν συνοδεύεται από ολόκληρο το παράβολο
συµµετοχής. Το παράβολο συµµετοχής πρέπει να κατατεθεί στον αριθµό λογαριασµού

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡ. ΛΟΓ. 5257-070356-375
ΙΒΑΝ GR48 0172 2570 0052 5707 0356 375
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
Η ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
6.3

Tο παράβολο συµµετοχής επιστρέφεται εξ ολοκλήρου
6.3.1 Σε υποψήφιους που η συµµετοχή τους δεν έγινε δεκτή.
6.3.2 Σε περίπτωση που µαταιωθεί ο αγώνας.
6.3.3 Σε περίπτωση που αναβληθεί ο αγώνας.
6.3.4 Το παράβολο συµµετοχής ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ σε περίπτωση αποκλεισµού του
αυτοκινήτου λόγω τεχνικού προβλήµατος στον έλεγχο εξακρίβωσης.

6.4

Στο παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνεται και η ασφάλεια του διαγωνιζοµένου για την έναντι
τρίτων αστική ευθύνη αυτού.

5.5

H ασφάλιση αυτή ισχύει από τη στιγµή της εκκίνησης, παύει δε να ισχύει µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων ή από τη στιγµή της εγκατάλειψης από τον αγώνα ή του
αποκλεισµού από αυτόν.

5.6

Τα αυτοκίνητα των service, τα βοηθητικά και τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται στις
αναγνωρίσεις, ακόµα και αυτά που είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές πινακίδες του οργανωτή,
δεν µπορούν να θεωρηθούν ως επίσηµες συµµετοχές του αγώνα και κατά συνέπεια δεν
καλύπτονται από την ασφάλιση του αγώνα.
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ΑΡΘΡΟ 7 - ∆IAΦHMIΣEIΣ
7.1 Τοποθέτηση ταινιών
Επιτρέπεται η τοποθέτηση ταινίας φάρδους το πολύ 15 cm στο επάνω τµήµα του παρµπρίζ,
εφόσον δεν εµποδίζει την ορατότητα του οδηγού. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µιας ταινίας
φάρδους 15 cm το πολύ στο πίσω παρµπρίζ.
7.2

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηµιδιαφανούς διαφήµισης στο πίσω παρµπρίζ (one way vision).

7.3

Υποχρεωτική διαφήµιση
Oι αριθµοί συµµετοχής και οι πινακίδες του Pάλλυ διατίθενται για τη διαφήµιση των
οργανωτών.

7.4

Προαιρετική ∆ιαφήµιση
7.4.1 Ο οργανωτής µπορεί να απαιτήσει οι συµµετέχοντες να φέρουν επιπλέον προαιρετική
διαφήµιση. Εάν ένας συµµετέχων αρνηθεί αυτή τη διαφήµιση, το παράβολο συµµετοχής
του δεν µπορεί να αυξηθεί περισσότερο από το διπλάσιο.
7.4.2 Σε περίπτωση που η προαιρετική διαφήµιση, αφορά κατασκευαστή αυτοκινήτων,
ελαστικά, καύσιµα ή λιπαντικά, ο οργανωτής δεν µπορεί να απαιτήσει από τον
αγωνιζόµενο / συµµετέχοντα αυξηµένο παράβολο συµµετοχής, εάν ο αγωνιζόµενος την
αρνηθεί.
7.4.3 Εάν η προαιρετική διαφήµιση ανακοινωθεί µε δελτίο πληροφοριών και αντιβαίνει µε τη
διαφήµιση του συµµετέχοντα, ο συµµετέχων µπορεί να αρνηθεί αυτή την προαιρετική
διαφήµιση χωρίς να πληρώσει επιπλέον παράβολο.
7.4.4 Οι συµµετέχοντες που αποδέχονται την προαιρετική διαφήµιση του Οργανωτή θα
πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κρατήσουν κενό τον σχετικό χώρο.
Η θέση της προαιρετικής διαφήµισης είναι στα δύο µπροστινά φτερά. Οι διαστάσεις
αυτής είναι 25 εκ. Χ 15 εκ. περίπου.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
8.1 Αριθµοί συµµετοχής πόρτας
Kάθε πλήρωµα θα εφοδιασθεί από την οργανωτική επιτροπή µε δύο αριθµούς συµµετοχής
διαστάσεων 70εκ. Χ 20εκ. (σε κάθε πόρτα, το νούµερο πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά
του µεντεσέ) που θα τοποθετηθούν στις εµπρός πόρτες. Θα εφοδιαστεί επίσης µε 2 αριθµούς
διαστάσεων 25εκ. ύψος και 2.5 εκ. πάχους του κάθε αριθµού που θα τοποθετηθούν στα πίσω
πλαϊνά παράθυρα. Οι αριθµοί πρέπει να βρίσκονται τοποθετηµένοι πάνω στο αυτοκίνητο σε
όλη τη διάρκεια του αγώνα.
8.2

Ονόµατα Πληρώµατος
Το επίθετο του οδηγού και του συνοδηγού, πρέπει να εµφανίζονται στα δύο πίσω πλαϊνά
παράθυρα, προσκείµενα του αριθµού συµµετοχής. Και από τις δύο πλευρές το όνοµα του
οδηγού πρέπει να εµφανίζεται πρώτο και µετά του συνοδηγού.
Τα ονόµατα του πληρώµατος πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένα.
- Συνιστάται η πιο διαδεδοµένη και ευκρινής γραφή , “HELVETICA”. Το πρώτο γράµµα
κεφαλαίο και τα υπόλοιπα µικρά (πεζά).
- Σε λευκό χρώµα µε διαφανές φόντο.
- Ύψος γραµµάτων 5cm και πάχος από 0,7 έως 1.5cm (ίδιο ύψος γραµµάτων για τον οδηγό
και τον συνοδηγό)
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ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
9.1. ∆ιάρκεια
ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΛΗΓΟΥΝ 25/06/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 THΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 9.4.
9.2

Κανονισµοί που αφορούν όλα τα πληρώµατα:
9.2.1 Τονίζεται ότι η οδήγηση κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων πρέπει να είναι σύµφωνη
µε τον Κ.Ο.Κ. και να µην παρενοχλούνται οι κάτοικοι της περιοχής.
9.2.2 Η ΕΠΑ και οι Οργανωτές θα εποπτεύουν µε ειδικά συνεργεία, τη συµµόρφωση των
αγωνιζοµένων µε τον Κ.Ο.Κ.
9.2.3 Η µέγιστη ταχύτητα είναι 70χλµ/ώρα, εκτός αν οι πινακίδες σήµανσης ορίζουν
µικρότερο όριο ταχύτητας.
9.2.4 Σε όλους τους αγώνες επιτρέπεται η οδήγηση µε φορά αντίθετη από αυτήν του αγώνα,
µε την προϋπόθεση ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των υπολοίπων χρηστών
του δρόµου.
Τονίζεται ότι οι αγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να κλείνουν µε οποιοδήποτε τρόπο
και οποιαδήποτε στιγµή το δρόµο της Ε.∆. προκειµένου να κάνουν την αναγνώριση.
9.2.5 Απαγορεύεται το βάψιµο και το µαρκάρισµα των παρυφών του δρόµου µε
σπρέι ή άλλο µέσο.
Ο Οργανωτής θα αφαιρέσει αυτά τα σηµάδια πριν την εκκίνηση του αγώνα.
9.2.6 Τονίζεται ότι οι αναγνωρίσεις που δεν θα γίνονται αυστηρά υπό τις πιο πάνω
προϋποθέσεις, θεωρούνται παράνοµες και θα επισύρουν τις ποινές που αναφέρονται
στο άρθρο 9.4.

9.3

Αυτοκίνητα αναγνωρίσεων και Περιορισµοί:
9.3.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
9.3.2 Επιτρέπονται αυτοκίνητα συµβατικά ή τύπου Jeep έως 2500cc, ατµοσφαιρικά ή έως
1600cc turbo.
9.3.3 Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι µονόχρωµο, χωρίς διαφηµίσεις, χωρίς αυτοκόλλητα
κλπ.
9.3.4 Ο κινητήρας πρέπει να είναι σειράς παραγωγής.
9.3.5 Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να είναι σειράς παραγωγής.
9.3.6 H εξάτµιση πρέπει να είναι σειράς παραγωγής και πρέπει να γίνονται σεβαστά τα
επιτρεπόµενα όρια θορύβου της χώρας.
9.3.7 Οι αναρτήσεις είναι ελεύθερες.
9.3.8 Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι σε παρόµοια χρώµατα µε αυτά του εσωτερικού
του αυτοκινήτου.
9.3.9 Αγωνιστικά εξαρτήµατα (rollbar, πρόσθετες προστατευτικές ποδιές, κλπ.)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.
9.3.10 Τα µπάκετ καθίσµατα επιτρέπονται.
9.3.11 Οι ζάντες είναι ελεύθερες
9.3.12 Το πλήρωµα µπορεί να χρησιµοποιεί ένα “ελαφρό” σύστηµα ενδοεπικοινωνίας (χωρίς
κράνη).
9.3.13 Σε όλους τους αγώνες επιτρέπονται τα εξής: ποδιά που θα καλύπτει µόνο τον χώρο
κάτω από τον κινητήρα και µπάρα θόλων.
9.3.14 Σε όλους τους αγώνες τα ελαστικά είναι ελεύθερα, εκτός από slick και σταµπωτά.

9.4

Ποινές
Στους παραβάτες όλων των ανωτέρω άρθρων, µετά από καταγγελία από την Οργάνωση, την
ΕΠΑ ή Αστυνοµικό όργανο, θα επιβάλλονται ποινές. Για τον υπολογισµό των ποινών
θα λαµβάνεται υπόψη η εν γένει αγωνιστική συµπεριφορά του πληρώµατος. Οι ποινές που
µπορεί να επιβληθούν είναι :
- Άρνηση εκκίνησης στον συγκεκριµένο αγώνα, µε απόφαση Αγωνοδικών
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Επιβολή αφαίρεσης ∆ελτίου Αθλητού από 4 έως 12 µήνες από την ΕΠΑ
Παραποµπή στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΑ

APΘPO10 - METPAAΣΦAΛEIAΣ
10.1 ∆εν θα δοθεί εκκίνηση για τον αγώνα σε αυτοκίνητο που δεν θα είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις
του παραρτήµατος J, του EAK, του παρόντος κανονισµού και τις εγκυκλίους της ΕΠΑ.
10.2 Όλα τα πληρώµατα κατά τη διάρκεια των ειδικών διαδροµών πρέπει να φορούν εγκεκριµένα:
σύστηµα FHR, φόρµα, κράνος, µακριά εσώρουχα, κάλτσες, µπαλακλάβες, γάντια
(προαιρετικά για τους συνοδηγούς) και παπούτσια και να είναι δεµένοι µε εγκεκριµένες ζώνες
ασφαλείας (Παράρτηµα L της FIA Κεφάλαιο ΙΙΙ – Εξοπλισµός οδηγών).
10.3 Aπαγορεύεται στους αγωνιζόµενους µε ποινή αποκλεισµού:
α. Nα κατευθύνουν για οποιοδήποτε λόγο το αυτοκίνητο τους αντίθετα µε τη φορά του
αγώνα.
β. Tο σπρώξιµο του αυτοκινήτου από τρίτο πρόσωπο συµπεριλαµβανοµένων και των κριτών
για οποιοδήποτε λόγο µετά την πτώση της σηµαίας εκκίνησης.
10.4 Yπενθυµίζεται στους αγωνιζόµενους ότι πρέπει να τηρούν τα εξής, επί ποινή αποκλεισµού:
α. Σε περίπτωση ακινητοποίησης να σταθµεύουν το αυτοκίνητό τους µε τέτοιο τρόπο ώστε
να µην παρεµποδίζονται οι υπόλοιποι αγωνιζόµενοι.
β. Kάθε φορά που κάποιος αγωνιζόµενος είναι σε θέση να προσπεράσει να παίρνουν τέτοια
θέση πάνω στο δρόµο ώστε να µην δηµιουργούν προβλήµατα.
10.5 Τα ιστορικά αυτοκίνητα, σε όποια οµάδα και αν συµµετάσχουν (σαν Ε ή σαν Ιστορικά) σε ότι
αφορά τα θέµατα ασφαλείας πρέπει να ακολουθήσουν τα µέτρα ασφαλείας που ισχύουν για το
ελληνικό πρωτάθληµα, συµπεριλαµβανοµένων των προστατευτικών για το κεφάλι (FHR).
10.6 Κάθε διαγωνιζόµενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε κουτί πρώτων βοηθειών και 1
ανακλαστικό τρίγωνο. Σε περίπτωση που δεν τα φέρει το αυτοκίνητο µπορεί να του
απαγορευτεί η εκκίνηση. Ο εξοπλισµός θα ελεγχθεί στον αρχικό τεχνικό έλεγχο και µπορεί να
ελεγχθεί και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Υπενθυµίζεται στους αγωνιζόµενους ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, µέσα στο αυτοκίνητο
πρέπει να βρίσκονται 2 κόφτες ζωνών ασφαλείας. Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµοι στον
οδηγό και στον συνοδηγό όταν είναι καθισµένοι και φορούν τις ζώνες ασφαλείας (άρθ. 253.6,
Παράρτηµα J).
10.7 Πινακίδα SOS/ΟΚ
10.7.1 Κάθε πλήρωµα πρέπει να έχει µέσα στο αγωνιστικό ένα πλαστικοποιηµένο χαρτόνι
διαστάσεων τουλάχιστον 42 Χ 29 (Α3), που από την µία πλευρά να έχει ένα κόκκινο
“SOS” και από την άλλη πλευρά ένα πράσινο “OK” . Το συγκεκριµένο έντυπο θα
διανέµεται από τον Οργανωτή στον ∆ιοικητικό Έλεγχο.
10.7.2Σε περίπτωση ατυχήµατος όπου απαιτείται άµεση ιατρική επέµβαση, πρέπει, όπου είναι
δυνατόν, να επιδειχθεί αµέσως το κόκκινο σήµα “SOS” στα επόµενα αυτοκίνητα.
10.7.3 Κάθε πλήρωµα που του επιδεικνύεται το κόκκινο SOS ή δει ένα αυτοκίνητο να έχει
υποστεί σοβαρό ατύχηµα όπου τα δύο µέλη του πληρώµατος βρίσκονται µέσα στο
αυτοκίνητο, αλλά δεν επιδεικνύουν το κόκκινο SOS, θα σταµατήσει αµέσως και χωρίς
εξαίρεση για να δώσει βοήθεια. Επίσης θα σταµατήσουν όλα τα αυτοκίνητα που
ακολουθούν. Το δεύτερο αυτοκίνητο που θα φτάσει στο σηµείο του ατυχήµατος θα
προχωρήσει για να ενηµερώσει τον αµέσως επόµενο ενδιάµεσο κριτή. Τα επόµενα
αυτοκίνητα θα ανοίξουν τον δρόµο για να πλησιάσουν τα αυτοκίνητα άµεσης βοήθειας.
10.7.4 Στην περίπτωση ατυχήµατος που δεν απαιτείται άµεση ιατρική βοήθεια, ένα µέλος του
πληρώµατος πρέπει να επιδείξει καθαρά το σήµα ΟΚ στα επόµενα αυτοκίνητα και σε
οποιοδήποτε ελικόπτερο (αν υπάρχει) προσπαθεί να βοηθήσει.
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10.7.5 Κάθε πλήρωµα που εγκαταλείπει το αυτοκίνητο πρέπει να τοποθετήσει το σήµα ΟΚ µε
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα ορατό από τους άλλους αγωνιζόµενους.
10.7.6 Κάθε πλήρωµα που εγκαταλείπει από ένα αγώνα πρέπει να ενηµερώσει για αυτή την
εγκατάλειψη τους οργανωτές το συντοµότερο δυνατόν, εκτός από περιπτώσεις
ανωτέρας βίας.
Κάθε πλήρωµα που δεν συµµορφώνεται µε όλους τους παραπάνω κανόνες, θα
αναφέρεται στους Αγωνοδίκες.
10.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Αν ένα πλήρωµα αναµειχθεί σε ατύχηµα όπου τραυµατίστηκε κάποιος θεατής, ο
συγκεκριµένος οδηγός ή ο συνοδηγός πρέπει να παραµείνει στο σηµείο του ατυχήµατος και
να σταµατήσει το επόµενο αυτοκίνητο το οποίο πρέπει να αναφέρει το γεγονός στον επόµενο
ενδιάµεσο.
Οι νόµοι πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε της διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν σχετικά µε τα ατυχήµατα.
Σε όλα τα αυτοκίνητα που θα σταµατήσουν από αυτή τη διαδικασία, θα δοθεί χρόνος
σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Γ.Κ. Ράλλυ/Ράλλυ Σπριντ.
10.9 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
Κάθε διαγωνιζόµενο αυτοκίνητο πρέπει να φέρει ένα κόκκινο αντανακλαστικό τρίγωνο το
οποίο, σε περίπτωση που το αυτοκίνητο σταµατήσει σε µία Ε.∆., πρέπει να τοποθετηθεί από
ένα µέλος του πληρώµατος σε εµφανές σηµείο, τουλάχιστον 50µ. πριν το αυτοκίνητο, ώστε να
προειδοποιεί τους οδηγούς που ακολουθούν. Σε κάθε πλήρωµα που δεν συµµορφώνεται
µπορεί να επιβληθεί ποινή, στην κρίση των Αγωνοδικών.
Αυτό το τρίγωνο πρέπει να τοποθετείται ακόµα και αν το σταµατηµένο αυτοκίνητο είναι εκτός
δρόµου.
10.10 ΧΡΗΣΗ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ
10.10.1 Περνώντας µπροστά από µία επιδεικνυόµενη κίτρινη σηµαία ο οδηγός πρέπει να
µειώσει αµέσως ταχύτητα, να κρατήσει αυτή τη µειωµένη ταχύτητα µέχρι το τέλος της
Ε.∆. και να ακολουθήσει τις οδηγίες των κριτών ή των οδηγών των οχηµάτων άµεσης
επέµβασης. Οι σηµαίες θα επιδεικνύονται σε όλα τα σηµεία που προηγούνται του
ατυχήµατος. Μη συµµόρφωση µε αυτόν τον κανόνα θα επιφέρει ποινή στην κρίση των
Αγωνοδικών.
10.10.2 Το πλήρωµα στο οποίο επιδείχθηκε η κίτρινη σηµαία θα λάβει ένα θεωρητικό χρόνο
για την Ε.∆., σύµφωνα µε τις διαδικασίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 34 του Γ.Κ.
Ράλλυ / Ράλλυ Σπριντ.
10.10.3 Η κίτρινη σηµαία θα επιδεικνύεται στα πληρώµατα µόνο µετά από εντολή του
Αλυτάρχη. Η κίτρινη σηµαία µπορεί να επιδεικνύεται µόνο από κριτή που φορά το
διακριτικό γιλέκο κατά προτίµηση στο χρώµα που συνιστάται στο Παράρτηµα Η (της
FIA) επάνω στο οποίο φαίνεται το σήµα του ενδιαµέσου (κεραυνός). Ο χρόνος
επίδειξης της σηµαίας θα καταγράφεται και θα γνωστοποιείται στους Αγωνοδίκες από
τον Αλυτάρχη.
10.10.4 Εκτός από την κίτρινη σηµαία καµία άλλη σηµαία δεν επιτρέπεται να επιδεικνύεται σε
οποιοδήποτε σηµείο της Ε.∆.
10.10.5 Η κίτρινη σηµαία πρέπει να είναι διαθέσιµη σε κάθε σηµείο µε ενδιάµεσο κριτή
(τοποθετηµένος περίπου κάθε 5χλµ).
10.11 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
Ο Οργανωτής υποχρεούται να προσφέρει βοήθεια και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την
ρυµούλκηση, ή επαναφορά του αυτοκινήτου στο δρόµο µε τα µέσα που διαθέτει και στη
συνέχεια να το µεταφέρει στον ΣΕΧ ή στο ΣΤΟΠ.
Η µεταφορά εκτός της Ε.∆. από τον Οργανωτή, σε περίπτωση επανάληψής της, θα γίνεται
µετά το τέλος όλων των περασµάτων του αγώνα, ανεξάρτητα αν αποτελείται από 2 ή 3
Τµήµατα.
Ο Οργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που επιτευχθείµενη επαναφορά στο
δρόµο, αλλά λόγω ειδικών συνθηκών το αυτοκίνητο υποστεί ζηµιές.
Επίσης ο αγωνιζόµενος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, ασφάλεια και µεταφορά του
αυτοκινήτου από τον ΣΕΧ ή το ΣΤΟΠ στον τόπο προορισµού του.

9

ο

17 Ράλλυ Σπριντ Σερρών

Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ

ΑΡΘΡΟ 11 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
11.1 Τα αυτοκίνητα µπορούν να παρουσιαστούν στον αρχικό τεχνικό έλεγχο από εκπρόσωπο της
οµάδας το Σάββατο 25/06/2016 από τις 15:00 έως τις 18:00 στην Πίστα καρτ Σερρών
11.2 Στον αρχικό τεχνικό έλεγχο οι αγωνιζόµενοι πρέπει να παρουσιάσουν τον απαιτούµενο
εξοπλισµό ένδυσης (Σ.Κ. άρθρο 10.2), συµπεριλαµβανοµένων των FHR που πρόκειται να
χρησιµοποιήσουν.
11.3 Το πλήρωµα πρέπει να παρουσιάσει στους Τεχνικούς Εφόρους το πλήρως επικυρωµένο
δελτίο αναγνώρισης και το ∆ελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (∆ΤΤ). Το ∆ΤΤ σφραγίζεται από τους
Τεχνικούς Εφόρους και όχι τη Γραµµατεία του ελέγχου εξακρίβωσης.
11.4 Οι τεχνικοί έφοροι µπορεί να ζητήσουν την ταυτοποίηση του αυτοκινήτου.
11.5 Εάν κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο ένα αυτοκίνητο βρεθεί να µην είναι σύµφωνο µε τους
τεχνικούς ή/και τους κανονισµούς ασφαλείας, οι Αγωνοδίκες µπορεί να ορίσουν µια
συγκεκριµένη ώρα µέχρι την οποία το αυτοκίνητο πρέπει να γίνει σύµφωνο ή να του
απαγορεύσουν την εκκίνηση.
11.6 Σε κάθε πλήρωµα που θα καθυστερήσει να παρουσιαστεί στον διοικητικό έλεγχο και/ή στον
αρχικό τεχνικό έλεγχο, στον χρόνο που αναφέρεται στον Συµπληρωµατικό Κανονισµό θα
απαγορευτεί η εκκίνηση στον αγώνα, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας που θα κριθεί
από τους Aγωνοδίκες.
11.7 Για τα έγγραφα που πρέπει να προσκοµιστούν στον αρχικό τεχνικό έλεγχο βλέπε και εγκύκλιο
2, θέµα ΙΙΙ.
- Αγωνιστικές άδειες (∆ελτίο Αθλητού) και διπλώµατα οδηγού και συνοδηγού
- Αγωνιστική άδεια συµµετέχοντος (για µη προσωπικές συµµετοχές)
- Επίσηµα έγγραφα αγωνιστικού αυτοκινήτου (άδεια κυκλοφορίας, εξουσιοδότηση µε το
γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη βεβαιωµένου από την αστυνοµία, ∆ελτίο Τεχνικής
Ταυτότητας αυτοκινήτου, homologation κ.λπ.). Αν το αυτοκίνητο διαθέτει αγωνιστικές
πινακίδες, πρέπει να προσκοµιστεί το βιβλίο της ΕΘΕΑ, το οποίο θα σφραγίζει η
γραµµατεία.
- Ο κυβισµός του αυτοκινήτου πρέπει να ανταποκρίνεται στην άδεια κυκλοφορίας. Σε
αντίθετη περίπτωση υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδίδονται αγωνιστικές πινακίδες.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ∆ΟΚ.
- ΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ «Μ» ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.
- Iατρικές βεβαιώσεις (για αλλοδαπούς αγωνιζόµενους)
- Τυχόν ελλείψεις στη δήλωση συµµετοχής
11.8 O αρχικός τεχνικός έλεγχος που πραγµατοποιείται πριν την εκκίνηση θα είναι γενικής µορφής:
Oρατή συµφωνία του αυτοκινήτου µε την οµάδα που έχει δηλωθεί, εξοπλισµός ασφαλείας,
συµµόρφωσή του προς τον KOK, εξοπλισµός και ρουχισµός του πληρώµατος κλπ.
Kατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο θα γίνεται σε όλα τα αυτοκίνητα µε turbo έλεγχος και σφράγιση
των περιοριστών.
Το σασί και ο κινητήρας του αυτοκινήτου, είναι δυνατόν να σφραγισθούν σε οποιαδήποτε
στιγµή.
Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγµατοποιείται από τον Επικεφαλής Τεχνικό Έφορο και τους
βοηθούς του.

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
APΘPO12 - EKKINHΣH
12.1 Πανηγυρική εκκίνηση
Σάββατο 25/06/2016 και ώρα 20:00 µπροστά στην πλατεία Κρονίου.
Η µη παρουσία των πληρωµάτων στην πανηγυρική εκκίνηση θα επιφέρει ποινή από τους
Αγωνοδίκες που µπορεί να φτάσει µέχρι τον αποκλεισµό από τον αγώνα. Υπενθυµίζεται ότι
στο αυτοκίνητο επιβαίνει ΑΥΣΤΗΡΑ επί ποινή αποκλεισµού µόνο το πλήρωµα ενδεδυµένο µε
τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφαλείας.
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12.2 Επίσηµη ώρα
Επίσηµη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που µεταδίδει ο αριθµός τηλεφώνου ΟΤΕ“14844”.
12.3 Σειρά εκκίνησης
Η σειρά εκκίνησης ακολουθεί την σειρά εκκίνησης των αγώνων ράλλυ.
12.4 Χρονοµέτρηση της Ε.∆.
Η χρονοµέτρηση της Ε.∆. θα γίνεται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό σύστηµα στο εκατοστό του
δευτερολέπτου.
12.5 Άφιξη αυτοκινήτων στον χώρο της εκκίνησης
Τα αυτοκίνητα πρέπει να παρουσιαστούν στον χώρο του ΣΕΧ εκκίνησης του πρώτου
τµήµατος την 10:45
12.6 Εκκίνηση Αγώνα
H εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί σε διαστήµατα 2 λεπτών την 26/06/2016 στο 6οχλµ ΣερρώνΧρυσοπηγής και ώρα 11:00
Καθυστέρηση µεγαλύτερη από 15 λεπτά στον πρώτο ΣΕΧ (εκκίνηση αγώνα) επιφέρει τον
αποκλεισµό από τον αγώνα.
12.7 Ταχύτητα των αυτοκινήτων µέσα στο “Service Park”
H ταχύτητα των αυτοκινήτων µέσα στο χώρο επισκευών απαγορεύεται να ξεπερνάει τα
20χλµ/ώρα και στους χώρους ανεφοδιασµού τα 5χλµ/ώρα.
12.8 Λανθασµένη εκκίνηση
Η λανθασµένη εκκίνηση, ειδικά η εκκίνηση πριν δοθεί σήµα, επιφέρει τις παρακάτω ποινές:
1η παράβαση
5 δευτερόλεπτα συν τον χρόνο που εκκίνησε νωρίτερα
2η παράβαση
10 δευτερόλεπτα συν τον χρόνο που εκκίνησε νωρίτερα
3η παράβαση
30 δευτερόλεπτα συν τον χρόνο που εκκίνησε νωρίτερα
Επιπλέον παραβάσεις:
Στη κρίση των Αγωνοδικών
Αυτές οι ποινές δεν αποκλείουν βαρύτερες κυρώσεις από τους Αγωνοδίκες, αν το κρίνουν
απαραίτητο.
12.9 Καθυστέρηση εκκίνησης από υπαιτιότητα του πληρώµατος
Σε περίπτωση καθυστερηµένης εκκίνησης που οφείλεται στο πλήρωµα, ο κριτής θα γράψει
στο καρνέ νέα ώρα και η ποινή που θα επιβληθεί θα είναι 1 λεπτό, για κάθε λεπτό ή κλάσµα
λεπτού καθυστέρησης. Το πλήρωµα θα αναφερθεί στους Αγωνοδίκες ασχέτως αν
πραγµατοποιήθηκε ή όχι η Ε.∆. Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης της εκκίνησης είναι τα 5
λεπτά. Μετά το πέρας των 5 λεπτών το αυτοκίνητο θα αποµακρύνεται σε ασφαλή θέση.
12.10 Αδυναµία εκκίνησης στη γραµµή της αφετηρίας
Κάθε αυτοκίνητο που δεν είναι σε θέση να εκκινήσει από τη γραµµή εκκίνησης µέσα στο
διάστηµα των 20 δευτερολέπτων που ακολουθούν το σήµα εκκίνησης, θα αποκλείεται και θα
αποµακρύνεται αµέσως σε ασφαλή θέση.
12.11 Ακινητοποίηση αυτοκινήτου µεταξύ ΣΕΧ – ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου µεταξύ ΣΕΧ – Αφετηρίας ο µέγιστος χρόνος
µέχρι τη γραµµή της Αφετηρίας είναι τα 5 λεπτά. Ο κριτής θα του γράψει στο καρνέ νέα ώρα
εκκίνησης. Η ποινή που θα επιβληθεί για κάθε λεπτό πέρα από την αρχικά προβλεπόµενη
ώρα εκκίνησης , είναι 10’’ για κάθε λεπτό ή κλάσµα λεπτού καθυστέρησης. Μετά την
παρέλευση των 5 λεπτών θα τίθεται εκτός αγώνα και θα µετακινείται σε θέση που να µην
εµποδίζει την οµαλή ροή των υπολοίπων αγωνιστικών αυτοκινήτων.
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12.12 Λήξη τελικού ParcFermé (µετά τον τερµατισµό)
Το τελικό Parc Fermé θα λήξει 15’ λεπτά µετά τον τερµατισµό του τελευταίου αυτοκινήτου,
ασχέτως µε την προγραµµατισµένη ώρα ανάρτησης των προσωρινών τελικών
αποτελεσµάτων. Όσοι αγωνιζόµενοι επιθυµούν να καταθέσουν ένσταση για τεχνικό θέµα
πρέπει να την καταθέσουν µέχρι τη λήξη του Parc Fermé.
12.13 Τελικός τεχνικός έλεγχος
Ο τελικός τεχνικός έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί στις 26/6/2016,µετά το τέλος του 3ου σκέλους
(14:45) στο τέλος της ειδικής διαδροµής (14οχλµ Σερρών- Ορεινής). Σε περίπτωση ενστάσεων
θα χρησιµοποιηθεί το παρακάτω συνεργείο:
MAZDA‘ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ’ , 1ο χλµ Σερρών - Νιγρίτας, Τηλ 00306972553260
ΑΡΘΡΟ 13 - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
Εάν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή σταµατήσει η διεξαγωγή της Ε.∆., οι Αγωνοδίκες θα
δώσουν σε κάθε πλήρωµα που επηρεάστηκε τον χρόνο που θεωρούν ως πιο δίκαιο.
Μολαταύτα, κάθε πλήρωµα υπεύθυνο ή συνυπεύθυνο για τη διακοπή της Ε.∆. σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να ωφεληθεί από αυτό το µέτρο. Θα χρεωθεί µε τον πραγµατικό χρόνο
που έκανε, αν έκανε.
ΑΡΘΡΟ 14 - ENΣTAΣEIΣ KAI EΦEΣEIΣ
14.1 Στους αγώνες το παράβολο ένστασης ορίζεται στο ισόποσο του παραβόλου συµµετοχής.
14.2 Aν η ένσταση απαιτεί την αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση διαφόρων τµηµάτων ενός
αυτοκινήτου ο ενιστάµενος οφείλει να καταθέσει το προβλεπόµενο από τη σχετική εγκύκλιο
της ΕΠΑ ή το ορισθέν από τους Αγωνοδίκες ποσόν (βλέπε εγκύκλιο 3/2016).
14.3 Tα έξοδα για τη µεταφορά του αυτοκινήτου επιβαρύνουν τον ενιστάµενο αν η ένσταση δεν
γίνει δεκτή και τον αγωνιζόµενο κατά του οποίου γίνεται η ένσταση όταν αυτή γίνει δεκτή
(βλέπε εγκύκλιο 3/2016).
14.4 Aν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και αν τα έξοδα για τη µεταφορά του αυτοκινήτου είναι
µεγαλύτερα από το ποσό που κατατέθηκε, η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάµενο. Σε
αντίθετη περίπτωση, αν τα έξοδα είναι λιγότερα, θα του επιστραφεί η διαφορά (βλέπε εγκύκλιο
3/2016).
14.5 Tο παράβολο έφεσης ορίζεται στο τριπλάσιο του παραβόλου συµµετοχής και µέχρι του ποσού
των 1000 €.
APΘPO15 - KATATAΞEIΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
15.1 Τα αποτελέσµατα των τελικών κατατάξεων οριστικοποιούνται 30’ λεπτά µετά την ανακοίνωσή
τους.
Θα ανακοινωθούν: Γενική Κατάταξη Αποτελεσµάτων – Κατάταξη F2
Ο αγώνας προσµετρά στο Κύπελλο Ράλλυ Βορείου Ελλάδος 2016
Κατατάξεις των κατηγοριών που έχουν συµπληρωθεί.
15.2 Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων: 14ο ΧΛΜ Σερρών-Ορεινής , 15:30 στον τερµατισµό της
ειδικής διαδροµής
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APΘPO 16 - ΒΡΑΒΕΙΑ-ΚΥΠΕΛΛΑ
Γενική Κατάταξη
Στους Nικητές: Kύπελλα
Στους δεύτερους: Kύπελλα
Στους τρίτους: Kύπελλα
Γενική Kατάταξη F2
Στους Nικητές: Kύπελλα
Στους δεύτερους: Kύπελλα
Στους τρίτους: Kύπελλα
Kατάταξη Kατηγοριών
Στους νικητές κάθε κατηγορίας: Κύπελλα
Στους δεύτερους κάθε κατηγορίας: Kύπελλα
Στους τρίτους κάθε κατηγορίας: Kύπελλα
Στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης απονέµονται κύπελλα.
Στην F2 και στις υπόλοιπες κατηγορίες ((C1, C2, C3 κ.λπ.) απονέµονται κύπελλα στους 3 πρώτους
εφόσον εκκινήσουν τουλάχιστον 8 αυτοκίνητα. Aν εκκινήσουν 7 αυτοκίνητα σε κάθε κατηγορία, θα
απονεµηθούν κύπελλα στους δύο πρώτους και αν εκκινήσουν 6 αυτοκίνητα σε κάθε κατηγορία, θα
απονεµηθούν κύπελλα µόνο στους πρώτους.

ΑΡΘΡΟ 17 - AΠONOMH
H απονοµή των Eπάθλων θα γίνει την 26/06/2016 και ώρα 16:00 στο ELPIDA RESORT & SPA
Τα πληρώµατα που κατατάσσονται και βραβεύονται, είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκονται στην
τελετή απονοµής του εκάστοτε αγώνα. Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, µπορεί να
παρευρίσκεται τουλάχιστον ένα από τα δύο µέλη του πληρώµατος. Σε περίπτωση που κανένα µέλος
του πληρώµατος δεν παραστεί στην τελετή απονοµής, θα παραπέµπονται και οι δύο στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο.
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