
 

 

Πρωτάθλημα Ταχύτητας  Μοτοσικλετών 2016 
4ος Αγώνας  

έξξεο 17-18 επηεκβξίνπ 2016 

 

Δηδηθόο   Καλνληζκόο 

 

1. Έλαξμε εγγξαθψλ.      Πέκπηε         08/09  

2. Λήμε εγγξαθψλ.      Πέκπηε          15/09  ψξα 24:00. 

3. Δηαλνκή θαθέισλ ζηνπο αγσληδφκελνπο.    ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο.  

4. Έιεγρνο εμαθξίβσζεο.     Παξαζθεπή  16/09  ψξα  18:00  -  20:30  

άββαην  17/09  ψξα  08:00  -  09:30 .   

5. Δεκνζίεπζε πίλαθα εθθηλνχλησλ & ζεηξψλ εθθίλεζεο. άββαην         17/09  ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγψλα ζηελ 

πίζηα.  

6. Έλαξμε δνθηκψλ.      Διεύζεξεο δνθηκέο  

άββαην        17/09  ψξα  09:00-10:35 

Υξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο   
άββαην  17/09   ψξα 11:15 – 16:55 

7. Ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ.     άββαην       17/09   ψξα 10:45 ζηελ πίζηα. 

8. Έλαξμε αγψλα.       Κπξηαθή         15/05   ψξα 11:00. 

9. Σειηθφο ηερληθφο έιεγρνο.      Μεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα θάζε θαηεγνξίαο. 

10. Δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ.    30 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα θάζε θαηεγνξίαο,  

ζηε Γξακκαηεία ζηελ πίζηα. 

11. Απνλνκή επάζισλ.     Μεηά ηε ιήμε φισλ ησλ αγψλσλ ζηελ πίζηα. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ :        ΛΑΜ 

Η γξακκαηεία ζα ιεηηνπξγεί έσο Πέκπηε 15/09 ζηα γξαθεία ηεο ΛΑΜ θαη απφ Παξαζθεπή 16/09 ζην Απηνθηλεηνδξφκην 

εξξψλ . 

Επηθνηλσλία    

Σει./ΦΑΧ.   2321039044  

Κηλ.  6973990020 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Πξόεδξνο:        Γάθηζηνο Αιέμαλδξνο                                 

Μέιε:               Λέιιεο Κωλζηαληίλνο 

 

ΣΔΛΔΥΗ 

Αγωλνδίθεο     Πξόεδξνο:     Θ.Α από ΑΜΟΣΟΔ    

Μέιε     Βνπδνύξεο Γεώξγηνο 

     Σδνπκαϊιήο Δπάγγεινο  

Αιπηάξρεο:      Κωλζηαληίλνπ ηέξγηνο 

Βνεζόο Αιπηάξρε:      Γάθηζηνο Αιέμαλδξνο 

Γξακκαηεία - απνηειέζκαηα:    ΛΑΜ 

Σερληθνί  Έθνξνη:      Υαηδήο Κωλ/λνο - Σζηανύζεο Νηθόιανο 

Ιαηξόο αγώλωλ:      INTERSALONIKA 

Pit Marshal:      Λέιιεο Κωλζηαληίλνο 
 Σν ζπκβνχιην αγσλνδηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζα ζπλέξρεηαη ζην ρψξν ηεο γξακκαηείαο ζηελ πίζηα. 

Δπίζεκνο  πίλαθαο  αλαθνηλώζεωλ 

ην Απηνθηλεηνδξφκην εξξψλ . 

 

 



Άξζξν  1.   -   Αλαγγειία  δηνξγάλωζεο 

 Η Λ.Α.Μ.. δηνξγαλψλεη ηνλ 4
ν
  αγψλα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Σαρχηεηαο  Μνηνζηθιεηψλ 2016 ζην Απηνθηλεηνδξφκην εξξψλ 

ηελ Κπξηαθή 18/09  

Ο αγψλαο ζα πξνζκεηξήζεη ζην Πξσηάζιεκα Σαρχηεηαο  Μνηνζηθιεηψλ 2016   θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

αληίζηνηρεο πξνθήξπμεο.             

Ο αγψλαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

α.   Σεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΑΜΟΣΟΕ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο. 

β.   Σνπ Γεληθνχ θαη Σερληθνχ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Σαρχηεηαο. 

γ.   Σνπ παξφληνο Εηδηθνχ Καλνληζκνχ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 

δ.   Αζιεηηθνχ Νφκνπ 2527/99 θαη κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ  

ε.   Σπρφλ Πιεξνθνξηαθά Δειηία πνπ ζα εθδνζνχλ 

 

Άξζξν  2 -  Γηαδξνκή.  

        Σν κήθνο θάζε γχξνπ ηεο πίζηαο είλαη 3.186κ. Όινη νη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ θαηά θνξά ζχκθσλε κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ 

(δεμηφζηξνθε). 

Καηεγνξία Αξηζκόο γύξωλ Απόζηαζε ρικ. Διάρηζηνη γύξνη 

OPEN  14 44,618 9 

ΝΔΩΝ 12 38,244 8 

RACING 16 50,992 10 

SUPERSPORT 16 50,992 10 

FORMULA EXTREME  19 60,553 12 

           

Άξζξν  3  -  Καηεγνξίεο 

 

Οη αγψλεο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο:  ΝΕΩΝ 

OPEN 

RACING  

SUPERSPORT  

FORMULA EXTREME 

Άξζξν  4  -  Γηθαίωκα – Γήιωζε ζπκκεηνρήο 

 

         Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΑΜΟΣΟΕ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 

15/09, ώξα 24:00.  

Σν παξάβνιν νξίδνληαη σο εμήο: 125€  ε ζπκκεηνρή ελφο αζιεηή ζε δεχηεξε θαηεγνξία επηβαξχλεηαη 50€ γηα ηνλ αγψλα.   

Οη εθπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο επηβαξύλνληαη κε ην πνζό ηωλ 20 επξώ θαη ππνβάιινληαη κέζω ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ΑΜΟΣΟΔ. 
Πιεξνθνξίεο ζηα  

www.amotoe.gr  

www.lams.gr 

Email:  info@lams.gr  

 

 

Άξζξν  5  -  Αξηζκνί ζπκκεηνρήο 

           

Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ησλ κνηνζηθιεηψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ ηερληθφ θαλνληζκφ αγψλσλ ηαρχηεηαο 

κνηνζηθιεηψλ ΑΜΟΣΟΕ . 

 

Άξζξν  6  -  Έιεγρνο  εμαθξίβωζεο 

      

Ο έιεγρνο εμαθξίβσζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ αγψλα, ζηνλ ρψξν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

 ε αγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε  κνηνζηθιέηα  δελ έρεη πεξάζεη απφ ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο, δελ ζα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηελ 

πίζηα. 

            Οη αγσληδφκελνη ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΙ λα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ ηερληθό έιεγρν κε ηελ κνηνζπθιέηα, ηε θόξκα, ην θξάλνο, 

ηηο κπόηεο. 

 ηνλ αγώλα ζα καξθαξηζηνύλ 2 δεύγε ειαζηηθώλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη αζιεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ αγώλα ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο. 

 

Άξζξν  7  -  Γνθηκέο 

Απαγνξεύνληαη νη δνθηκέο αγωληδνκέλνπ, κε νπνηαδήπνηε κνηνζηθιέηα, ζηνλ ρώξν δηεμαγωγήο ηνπ αγώλα 11 εκέξεο 

πξηλ ηελ ηειεπηαία Πέκπηε ηεο ηέιεζεο ηνπ. 

           Απαγνξεχεηαη νη αλαβάηεο λα νδεγήζνπλ κνηνζηθιέηα ζηελ πίζηα ζε ψξα άιιε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζην σξάξην δνθηκψλ 

πνπ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

http://www.amotoe.gr/
http://www.lams.gr/
mailto:info@lams.gr


Διεύζεξεο  δνθηκέο  (κε  ρξνλνκεηξεκέλεο) 

 άββαην 

Καηεγνξία 15 ιεπην 

OPEN 09:00-09:15 

ΝΔΩΝ 09:20-09:35 

RACING 09:40-09:55 

SUPER SPORT 10:10-10:15 

FORMULA EXTREME 10:20-10:35 

Υξνλνκεηξεκέλεο  δνθηκέο άββαην 

Καηεγνξία α΄ 30ιεπην β΄ 30ιεπην 

OPEN 11:15-11:45 14:10-14:40 

ΝΔΩΝ 11:50-12:20 14:45-15:15 

RACING 12:25-12:55 15:20-15:50 

SUPER SPORT 13:00-13:30 15:55-16:25 

FORMULA EXTREME 13:35-14:05 16:30-17:00 

 

    

 Η ζπγθέληξωζε ηωλ αγωληδνκέλωλ ζα γίλεη ην άββαην ζηηο 10:45 ζηνλ ρώξν ηωλ Pits. Η παξνπζία  ηωλ αλαβαηώλ ζηε 

ζπγθέληξωζε  είλαη  ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ. 

 

 

Πξνϋπνζέζεηο  ζπκκεηνρήο  ζηνλ  αγώλα. 

1. Οη αλαβάηεο ζεσξείηαη  φηη  πξαγκαηνπνίεζαλ  ρξνλνκεηξεκέλεο  δνθηκέο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη  ηνπιάρηζηνλ  3  

ρξνλνκεηξεκέλνπο  γύξνπο  ζηελ θαηεγνξία. 

2. αλ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ ηειηθφ αγψλα, νξίδεηαη έλαο ειάρηζηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο, ν νπνίνο  είλαη  ίζνο  κε  

ηνλ  θαιχηεξν  ρξφλν  πνπ  επεηεχρζε  ζηελ  θάζε θαηεγνξία απμεκέλνο  θαηά  15%. (OPEN-ΝΔΩΝ 25%)  

 

Άξζξν  8  -  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΔΚΚΙΝΗΗ – ΔΙΡΑ ∆ΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

   

Καηεγνξία Διεύζεξεο δνθηκέο Αλαβάηεο ζηα PITS Γύξνο πξνζέξκαλζεο Δθθίλεζε 

OPEN 09:30 - 09:40 10:45  – 10:50 10:55 11:00 

ΝΔΩΝ 09:45 - 09:55 11:30  – 11:35 11:40 11:45 

RACING 10:00 - 10:10 12:15  – 12:20 12:25 12:30 

SUPER SPORT 10:15 - 10:25 13:00  – 13:05 13:10 13:15 

FORMULA EXTREME 10:30 - 10:40 13:45  - 13:50 13:55 14:00 

 Η ζέζε ησλ αλαβαηψλ ζηελ εθθίλεζε νξίδεηαη ζε 3-3-3 ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηνπ Γ.Κ.Σ. Ο αλαβάηεο κε ηνλ ηαρχηεξν γχξν 

ησλ δνθηκψλ, ηνπνζεηείηαη  ζηελ  εκπξόο  αξηζηεξά ζέζε ηεο πίζηαο. Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ θιηκαθσηψλ  ζεηξψλ  ζηε δηάηαμε  

εθθίλεζεο, είλαη  9 κέηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο ηεο εκπξφο κνηνζηθιέηαο. 

   Η εθθίλεζε ησλ αγψλσλ  ζα δνζεί  κε ηνπο θηλεηήξεο ησλ  κνηνζηθιεηψλ  ζε ιεηηνπξγία. 

 Η ρξνλνκέηξεζε παχεη 3΄ 00΄΄ ( ηξία ιεπηά ) κεηά ηελ πηψζε ηεο ζεκαίαο ηεξκαηηζκνχ ζηνλ πξψην αλαβάηε. 

 

Άξζξν  9  -  Καύζηκν 

Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ζηνλ αγψλα θαχζηκν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ Σ.Κ. ηαρχηεηαο κνηνζπθιέηαο (Άξζξν 63.01) 

 

Άξζξν  10  -  Δλζηάζεηο-Δθέζεηο 

Οη ελζηάζεηο θαη νη πξνζέζεηο εθέζεσλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εληζηάκελν. Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν ζέκα. ∆ελ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε ελαληίνλ δηαπίζησζεο γεγνλφηνο πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ αιπηάξρε, ηνπο 

εθφξνπο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν έρεη έρεη νξηζζεί απφ ηελ νξγάλσζε γηα ηελ δηαπίζησζε απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο. 

Σν θφζηνο έλζηαζεο είλαη ίζν κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ελψ ην θφζηνο ηεο έθεζεο είλαη ην δηπιάζην ηνπ παξαβφινπ 

ζπκκεηνρήο. Σν θφζηνο έλζηαζεο γηα ηερληθά ζέκαηα, ζα νξίδεηαη απφ ηνπο αγσλνδίθεο. 

Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη: 

1. Γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ζπκκεηέρνληνο ή αλαβάηε ην αξγφηεξν 30' ιεπηά κεηά ην πέξαο  ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο. 

2. Καηά ησλ απνηειεζκάησλ εληφο 30' ιεπηψλ κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

3. Γηα ηερληθνχο ιφγνπο εληφο 30΄ ιεπηψλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ αγψλα ζην PARK FERMΕ. 

 

Άξζξν  11  -  Απνηειέζκαηα 

     Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ, νη πίλαθεο εθθηλνχλησλ ζηνλ αγψλα θαη νη ζρεκαηηζκνί ησλ ζεηξψλ εθθίλεζεο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, ζα δεκνζηεπζνχλ ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα, ην άββαην θαη ψξα  17:30. 

 Σα  πξνζσξηλά  απνηειέζκαηα  ζα  αλαθνηλψλνληαη   ζην  ηέινο  ηνπ  αγψλα  θάζε θαηεγνξίαο θαη ζα νξηζηηθνπνηνχληαη 

30΄ιεπηά κεηά απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπο. 

 

Άξζξν  12  -  Απνλνκή  επάζιωλ 

       Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ζην ρψξν ηεο πίζηαο ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θάζε θαηεγνξίαο. 

          ηνλ αγψλα θάζε θαηεγνξίαο απνλέκνληαη  



Καηεγνξία Θέζε  απνλνκή 

ΝΔΩΝ 1
νο

 – 2
νο

 -3
νο

  

Σαρ. Γύξνο  

Μεραληθόο 

4
νο

 -5
νο

 -6
νο

  

Κύπειια 

Κύπειιν 

Κύπειιν 

Μεηάιιηα  

OPEN  1
νο

 – 2
νο

 -3
νο

  

Σαρ. Γύξνο  

Μεραληθόο 

4
νο

 -5
νο

 -6
νο

 

Κύπειια 

Κύπειιν 

Κύπειιν 

Μεηάιιηα 

RACING 1
νο

 – 2
νο

 -3
νο

  

Σαρ. Γύξνο  

Μεραληθόο 

4
νο

 -5
νο

 -6
νο

 

Κύπειια 

Κύπειιν 

Κύπειιν 

Μεηάιιηα 

SUPER SPORT 1
νο

 – 2
νο

 -3
νο

  

Σαρ. Γύξνο  

Μεραληθόο 

4
νο

 -5
νο

 -6
νο

 

Κύπειια 

Κύπειιν 

Κύπειιν 

Μεηάιιηα 

FORMULA 

EXTREME 

1
νο

 – 2
νο

 -3
νο

  

Σαρ. Γύξνο  

Μεραληθόο 

4
νο

 -5
νο

 -6
νο

 

Κύπειια 

Κύπειιν 

Κύπειιν 

Μεηάιιηα 

   

 

Άξζξν  13  -  Αζθάιηζε 

Με ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ν αλαβάηεο αζθαιίδεηαη γηα δεκηέο πξνο ηξίηνπο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ θαη ηνπ 

αγψλα ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην θάιπςεο ην νπνίν έρεη ζπλαθζεί. Επηπιένλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαβάηεο είλαη αζθαιηζκέλνη γηα 

πξνζσπηθά αηπρήκαηα. Η ΑΜΟΣΟΕ θαη ν δηνξγαλσηήο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκηέο ησλ κνηνζπθιεηψλ, ησλ 

εμαξηεκάησλ θαη παξειθφκελσλ ηνπο, ιφγσ ππξθαγηάο ε νπνηαζδήπνηε  άιιεο αηηίαο 

 

Άξζξν  14  -  Γηαθεκίζεηο 

      Οη ρνξεγνί (Sponsors) ησλ αγσληδνκέλσλ κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο  κόλν ζην ρώξν ηνπ Paddock. 

      Η  δηαλνκή   δηαθεκηζηηθνύ   πιηθνύ   ζηνπο   ππόινηπνπο   ρώξνπο   απαγνξεύεηαη (παξάβαζε  ησλ αλσηέξσ θαζηζηά 

ππεχζπλν ηνλ αλαβάηε). 

 

Άξζξν  15  -  Κπθινθνξία, Paddock, Pits, Parc Ferme 

 α. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνπο αγσληδφκελνπο θαη ζηα ζπλεξγεία ηνπο, ε θπθινθνξία ζηνλ ρψξν ηεο πίζηαο κεηά ην ηέινο 

ησλ δνθηκψλ θαη ηνπ αγψλα. 

     β. Κάζε αγσληδφκελνο δηθαηνχηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν ηνπ Paddock έλα απηνθίλεην Service θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 5 

κέηξα  γηα θάζε ζπκκεηνρή. 

       γ. ηνλ ρψξν ησλ Pits , δηθαηνχληαη  λα  εηζέιζνπλ   γηα  θάζε  αλαβάηε 2 κεραληθνί θαη 3 ρξνλνκέηξεο ζεκεησηέο. Οη 

κεραληθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζα βξίζθνληαη πίζσ απφ ηνλ δηάδξνκν επηθνηλσλίαο ησλ Pits κε ηελ πίζηα θαη εκπξφο κφλν νη 

ρξνλνκέηξεο ζεκεησηέο. 

          Καζ’ φιε  ηε  δηάξθεηα  ηνπ αγψλα,  κεραληθνί  θαη ζεκεησηέο, απαγνξεύεηαη λα δηαζρίδνπλ ηνλ δηάδξνκν ησλ Pits. 

 Οη κεραληθνί  πξέπεη λα  έρνπλ  ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ  ππξνζβεζηήξα   

5 kg  ηνπιάρηζηνλ, ζε εκθαλέο ζεκείν ζηνλ ρψξν ησλ Pits. Η κε ηήξεζε ηεο παξνχζαο, επηθέξεη απνθιεηζκό. 

 δ. Γηα ηελ είζνδν ησλ απηνθηλήησλ  Service θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Pits αγσληδνκέλσλ θαη νκάδσλ, είλαη ππνρξεωηηθέο  νη  

θάξηεο  Pits  πνπ  ζα  δνζνχλ ζε θάζε αγσληδφκελν απφ ηελ νξγάλσζε. 

ε. Οη αλαβάηεο ζα πξέπεη  ζηελ PIT LINE λα κεηψλνπλ ηελ  ηαρχηεηά  ηνπο ζε 30 km/h  

        ζη.  Οη αλαβάηεο πνπ πεξλνχλ ηε γξακκή  ηεξκαηηζκνχ θαη παίξλνπλ ζεκαία, πξέπεη  λα κεηψλνπλ ηελ  ηαρχηεηά  ηνπο  θαη λα 

νδεγνχλ  ηηο  κνηνζηθιέηεο ηνπο ζην Parc Ferme, φπνπ νθείινπλ λα  ηηο παξαδψζνπλ ζην εληεηαικέλν απφ ηελ νξγάλσζε άηνκν θαη 

λα βγνπλ ακέζσο απφ ην ρψξν απηφ. 

          δ. ην ρψξν ησλ Paddock απαγνξεχεηαη ε θίλεζε κε αγσληζηηθή κνηνζηθιέηα. Οη αγσληδφκελνη ζα θζάλνπλ ζηελ έμνδν πξνο ηνλ 

ρψξν ησλ Pits πεδνί. 

 Η κε ηήξεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, επηθέξεη απνθιεηζκφ.    

 

 

  

Άξζξν  15  -  Κπθινθνξία, Paddock, Pits, Parc Ferme 

 α. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνπο αγσληδφκελνπο θαη ζηα ζπλεξγεία ηνπο, ε θπθινθνξία ζηνλ ρψξν ηεο πίζηαο κεηά ην ηέινο 

ησλ δνθηκψλ θαη ηνπ αγψλα. 

     β. Κάζε αγσληδφκελνο δηθαηνχηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν ηνπ Paddock έλα απηνθίλεην Service θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 5 

κέηξα  γηα θάζε ζπκκεηνρή. 

       γ. ηνλ ρψξν ησλ Pits , δηθαηνχληαη  λα  εηζέιζνπλ   γηα  θάζε  αλαβάηε 2 κεραληθνί θαη 3 ρξνλνκέηξεο ζεκεησηέο. Οη 

κεραληθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζα βξίζθνληαη πίζσ απφ ηνλ δηάδξνκν επηθνηλσλίαο ησλ Pits κε ηελ πίζηα θαη εκπξφο κφλν νη 

ρξνλνκέηξεο ζεκεησηέο. 

          Καζ’ φιε  ηε  δηάξθεηα  ηνπ αγψλα,  κεραληθνί  θαη ζεκεησηέο, απαγνξεύεηαη λα δηαζρίδνπλ ηνλ δηάδξνκν ησλ Pits. 



 Οη κεραληθνί  πξέπεη λα  έρνπλ  ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ  ππξνζβεζηήξα   

5 kg  ηνπιάρηζηνλ, ζε εκθαλέο ζεκείν ζηνλ ρψξν ησλ Pits. Η κε ηήξεζε ηεο παξνχζαο, επηθέξεη απνθιεηζκό. 

 δ. Γηα ηελ είζνδν ησλ απηνθηλήησλ  Service θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Pits αγσληδνκέλσλ θαη νκάδσλ, είλαη ππνρξεωηηθέο  νη  

θάξηεο  Pits  πνπ  ζα  δνζνχλ ζε θάζε αγσληδφκελν απφ ηελ νξγάλσζε. 

ε. Οη αλαβάηεο ζα πξέπεη  ζηελ PIT LINE λα κεηψλνπλ ηελ  ηαρχηεηά  ηνπο ζε 30 km/h  

        ζη.  Οη αλαβάηεο πνπ πεξλνχλ ηε γξακκή  ηεξκαηηζκνχ θαη παίξλνπλ ζεκαία, πξέπεη  λα κεηψλνπλ ηελ  ηαρχηεηά  ηνπο  θαη λα 

νδεγνχλ  ηηο  κνηνζηθιέηεο ηνπο ζην Parc Ferme, φπνπ νθείινπλ λα  ηηο παξαδψζνπλ ζην εληεηαικέλν απφ ηελ νξγάλσζε άηνκν θαη 

λα βγνπλ ακέζσο απφ ην ρψξν απηφ. 

          δ. ην ρψξν ησλ Paddock απαγνξεχεηαη ε θίλεζε κε αγσληζηηθή κνηνζηθιέηα. Οη αγσληδφκελνη ζα θζάλνπλ ζηελ έμνδν πξνο ηνλ 

ρψξν ησλ Pits πεδνί. 

 Η κε ηήξεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, επηθέξεη απνθιεηζκφ.    

 
 

 


