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ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΥΠΕΛΟΥ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
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Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 049/19-04-2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α..)

ΠPOΓPAMMA
Έναρξη Eγγραφών

11/04/2016

Λήξη Eγγραφών Συµµετοχής

24/04/2016 ώρα 09:45

∆ιοικητικός Έλεγχος & Έλεγχος Eξακρίβωσης

24/04/2016 ώρα 08:00-09:45 πίστα Καρτ ΛΑΜΣ

Aνακοίνωση Πίνακα Eκκινούντων

24/04/2016 ώρα 10:00 πίστα Καρτ ΛΑΜΣ

Ενηµέρωση Αγωνιζοµένων (Υποχρεωτική)

24/04/2016 ώρα 10:00 πίστα Καρτ ΛΑΜΣ

∆ιεξαγωγή του Aγώνα

24/04/2016 ώρα 10:30-14:00 πίστα Καρτ ΛΑΜΣ

Aνακοίνωση Προσωρινών Aποτελεσµάτων

24/04/2016 µε την λήξη του β΄σκέλους πίστα Καρτ ΛΑΜΣ

Aπονοµή Eπάθλων

24/04/2016 30΄ µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων
πίστα Καρτ ΛΑΜΣ

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA
H Γραµµατεία του Aγώνα θα λειτουργεί
1.
Από έναρξη εγγραφών έως και την Παρασκευή 22/04/2016 στα γραφεία της ΛΑΜΣ Πίστα Κάρτ τηλ.
23210 39044
∆ηλώσεις συµµετοχής προσωπικά στα γραφεία της Λ.Α.Μ.Σ. και στο info@lams.gr
2. Την Κυριακή 24/04/2016 από 08:00 στην πίστα Καρτ ΛΜΣ
Oι Αγωνιζόµενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τη Γραµµατεία του αγώνα για να
παραλαµβάνουν τα ∆ελτία Πληροφοριών

EΠIΣHMOΣ ΠINAKAΣ ANAKOINΩΣEΩN
Από έναρξη εγγραφών έως και την Κυριακή 24/04/2016 στα γραφεία της ΛΑΜΣ Πίστα Κάρτ
Την Κυριακή στα γραφεία της ΛΑΜΣ Πίστα Κάρτ

APΘPO 1 – OPΓANΩΣH
1. OPIΣMOΣ
Η Λ.Α.Μ.Σ. µετά από έγκριση της ΕΠΑ οργανώνει ∆εξιοτεχνία Β.Ελλάδος η οποία θα διεξαχθεί στην πίστα Καρτ
Λ.Α.Μ.Σ. και σύµφωνα µε:
― Tις διατάξεις του παρόντος Γενικού Kανονισµού ∆εξιοτεχνίας.
― Tις διατάξεις του Eθνικού Aθλητικού Kανονισµού (E.A.K.), των παραρτηµάτων του και των
συµπληρωµατικών εγκυκλίων της ΕΠΑ.
― Tου Συµπληρωµατικού Kανονισµού.
2. OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH
Πρόεδρος
Mέλη

Μικρόπουλος Θεόδωρος…
Στοίλας Ιωάννης

3. ΣTEΛEXH TOY AΓΩNA
Πρόεδρος Aγωνοδικών &
Παρατηρητής
Aγωνοδίκες
Aλυτάρχης

Ορίζεται από την ΟΜΑΕ
Λιθαρής Σωτήριος
Λέλης Κωνσταντίνος

Γραµµατέας του Aγώνα

Κωστάκης Σπυρίδων

Tεχνικός Έφορος

Ξανθόπουλος Ιωάννης

Xρονοµέτρης

Κωστάκης Σπυρίδων
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Η ΟΜΑΕ /ΕΠΑ, η Λ.Α.Μ.Σ., η Oργανωτική Eπιτροπή καθώς και οι οδηγοί του αγώνα δεν φέρουν καµία
ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία έχει συναφθεί συµβόλαιο κάλυψης
κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

ΓENIKOI OPOI
APΘPO 2 – ΓENIKA
Η ∆εξιοτεχνία προσµετρά στο Κύπελλο ∆εξιοτεχνιών Β. Ελλάδος 2016
APΘPO 3 – ΠEPIΓPAΦH
H ∆εξιοτεχνία απαρτίζεται από 2 σκέλη, τα οποία αποτελούνται από 2 διαδροµές Slalom, 3 περιστροφές γύρω
από 4 βαρέλια, 3 οχτάρια σε βαρέλια 2 δοκιµασίες παρκαρίσµατος προς τα εµπρός και µε όπισθεν και 2 διπλές
περιστροφές σε γύρω από βαρελια.
H διαδροµή περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα A’ του Συµπληρωµατικού Κανονισµού του αγώνα.
APΘPO 4 – ∆IKAIΩMA ΣYMMETOXHΣ
Στη δεξιοτεχνία γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύει άδεια οδήγησης του Yπουργείου
Συγκοινωνιών και έγκυρο ηµερήσιο ή ετήσιο ∆ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ της ΟΜΑΕ και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή
έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία µπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα της ΟΜΑΕ.
Eάν ο διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο ή αυτός δεν επιβαίνει του αυτοκινήτου κάθε υποχρέωση του
βαρύνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό πού έχει δηλωθεί στη δήλωση συµµετοχής.
APΘPO 5 – AYTOKINHTA ∆EKTA
Γίνονται δεκτά επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά (ωφέλιµου φορτίου µέχρι 1500 Kg) κάθε κατηγορίας. Ως
φορτηγά νοούνται τα αυτοκίνητα που έχουν χωριστό θάλαµο επιβατών από την καρότσα ή τα ονοµαζόµενα
“VAN”, όπως π.χ. TRANSIT, HI-LUX κλπ. H κατάταξη στην κατηγορία φορτηγών δεν προσδιορίζεται από την
άδεια κυκλοφορίας δηλ. αν είναι IX ή επαγγελµατικό.
Tα αυτοκίνητα χωρίζονται στις παρακάτω κλάσεις µε βάση το µεταξόνιο, δηλαδή την απόσταση µεταξύ των
κέντρων ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ των εµπρόσθιων και οπίσθιων τροχών.
A.

EΠIBATIKA
― Kλάση A’ Aυτοκίνητα µε µεταξόνιο έως 2.40 µ.
― Kλάση B’ Aυτοκίνητα µε µεταξόνιο πάνω από 2.40 µ έως 2.50 µ.
― Kλάση Γ’ Aυτοκίνητα µε µεταξόνιο πάνω από 2.50 µ

B.

ΦOPTHΓA
― Kλάση ∆' Aυτοκίνητα µε µεταξόνιο µέχρι 2.65 µ.

Για την κατάταξη του αυτοκινήτου στην αντίστοιχη κλάση, θα λαµβάνεται υπόψη το µεταξόνιο που
διαπιστώνεται µε µέτρηση κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης του αγώνα
Για να µετρήσει κάποια κλάση πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα σε αυτήν.
Ελαστικά
1. Τα επιτρεπόµενα ελαστικά πρέπει να είναι εµπορεύσιµα στην χώρα κατασκευής τους και να είναι διαθέσιµα
στο ευρύ κοινό από σηµεία λιανικής πώλησης του κατασκευαστή.
2. Τα επιτρεπόµενα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου για χρήση δρόµου DOT ή Ε.
3. Απαγορεύονται αγωνιστικά τύπου slick, χαραγµένα slick, ή λάστιχα για αγώνες rally. Επίσης λάστιχα που
αναφέρουν «for racing use only» ή «for racing purpose only» ή «for competition use only» ή «not for highway
use» ή «for rally use» ή «for rally use only» δεν επιτρέπονται.
4. Ελαστικά που έχουν αλλοιωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο ή ελαστικά που δείχνουν σηµάδια αλλοίωσης στο
πλαϊνό µέρος και δεν έχουν εµφανώς τα ζητούµενα στοιχεία, τότε θα θεωρούνται ύποπτα και δεν θα
επιτρέπονται.
APΘPO 6 – ∆HΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ / EΓΓPAΦEΣ
1. Όποιος θέλει να συµµετάσχει στη δεξιοτεχνία πρέπει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής της ΛΑΜΣ.
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2.

Για την έκδοση ηµερήσιου ∆ελτίου Αθλητή κατηγορίας ‘∆’ δηλαδή για ∆εξιοτεχνίες, ο αθλητής
πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης, να συµπληρώσει τη δήλωση συµµετοχής της ΛΑΜΣ, να
καταβάλει το παράβολο συµµετοχής και να συµπληρώσει το ιατρικό ερωτηµατολόγιο το οποίο
ελέγχεται από τον γιατρό του αγώνα στον χώρο του διοικητικού ελέγχου.

3. H υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τον παρόντα κανονισµό, τον συµπληρωµατικό κανονισµό και παραδέχεται ότι οι καθιερωµένες από τον EAK
δωσιδικίες ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέµα που αφορά τον αγώνα.
4. H Oργανωτική Eπιτροπή έχει το δικαίωµα, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΠΑ να αρνηθεί την εγγραφή
οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου, ή οδηγού εξηγώντας τους λόγους της άρνησης της (Άρθρο 74 EAK).
5. Oργανωτής έχει το δικαίωµα να µην δεχθεί περισσότερες από 60 συµµετοχές. Eπίσης διατηρεί το δικαίωµα
να µην τελέσει τον αγώνα αν οι συµµετοχές είναι λιγότερες από 15.
6.. Για ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό αποφασίζουν τελεσίδικα οι αγωνοδίκες.
APΘPO 7 – ΠAPABOΛO ΣYMMETOXHΣ / AΣΦAΛIΣH
1.

Tα παράβολα συµµετοχής ορίζεται Το παράβολο είναι 60 ευρώ (+ 10 ευρώ για όσους χρειαστούν

δελτίο αθλητή ηµέρας)

ΠΛHPΩMH ΠAPABOΛOY ΣYMMETOXHΣ
Στο Γραφείο της ΛΑΜΣ ή στον παρακάτω λογαριασµό τραπέζης
Στοιχεία τραπέζης: Τράπεζα Πειραιώς
Όνοµα λογαριασµού: Λέσχη Αυτοκινήτου & Μοτοσυκλέτας Σερρών Λ.Α.Μ.Σ.
Αριθµός λογαριασµού:
ΙΒΑΝ:GR4801 7225 7000 5257 0703 5637 5

2. H αίτηση συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συµµετοχής.
3. Στο παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνεται και η ασφάλιση του διαγωνιζοµένου/αγωνιζοµένου για αστική
ευθύνη προς τρίτους. H ασφάλιση αυτή ισχύει από την στιγµή της εκκίνησης, παύει δε να ισχύει µε τη λήξη
της υποβολής ενστάσεων, ή τη λήξη της δοκιµασίας, ή την εγκατάλειψη της προσπάθειας, ή τον αποκλεισµό
του διαγωνιζοµένου.
4. Tο παράβολο συµµετοχής επιστρέφεται στην περίπτωση κατά την οποία:
α. H δήλωση συµµετοχής δεν γίνει δεκτή
β. O αγώνας µαταιωθεί.

YΠOXPEΩΣEIΣ AΓΩNIZOMENΩN
APΘPO 8 – ΠΛHPΩMA
Kατά τη διεξαγωγή του αγώνα στο αυτοκίνητο θα επιβαίνει µόνον ο οδηγός. Kανείς αγωνιζόµενος δεν έχει
δικαίωµα να διαγωνισθεί µε δύο αυτοκίνητα, στην ίδια κατηγορία. Επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που θα
διαγωνίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες, δηλώνοντας ξεχωριστή συµµετοχή για κάθε κατηγορία.
Aντίθετα το ίδιο αυτοκίνητο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από άλλους αγωνιζόµενους. Aυτό όµως πρέπει να
δηλώνεται µε χωριστή δήλωση συµµετοχής.
Για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα οι αγωνιζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού και να συµµορφώνονται αναντίρρητα µε τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του
Aλυτάρχη, των Aγωνοδικών, και των Eφόρων του αγώνα.
APΘPO 9 – ΣEIPA EKKINHΣHΣ - APIΘMOI ΣYMMETOXHΣ
Oι αριθµοί συµµετοχής ορίζονται ελεύθερα από την Oργανωτική Eπιτροπή µετά το κλείσιµο των εγγραφών και
πριν από την έναρξη του αγώνα. ∆ιατίθενται από την Oργανωτική Eπιτροπή και τοποθετούνται στις πόρτες των
αυτοκινήτων που συµµετέχουν.
H εκκίνηση δίνεται µε τη σειρά των αριθµών συµµετοχής, δηλαδή το µικρότερο νούµερο ξεκινά πρώτο. Σε
περίπτωση που ένα αυτοκίνητο χρησιµοποιείται από δύο οδηγούς ο Oργανωτής φροντίζει ώστε οι αριθµοί
συµµετοχής του πρώτου από τον δεύτερο οδηγό να επιτρέπουν την αλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να καλύπτουν µε αυτοκόλλητη ταινία σχηµατίζοντας ένα «Χ» τον αριθµό που δεν
διαγωνίζεται στη συγκεκριµένη προσπάθεια.
APΘPO 10 – ∆IAΦHMIΣEIΣ
1. Eπιτρέπεται στους αγωνιζόµενους να τοποθετούν ελεύθερα πάνω στα αυτοκίνητα τους οποιαδήποτε
διαφήµιση, µε τους παρακάτω όρους:
α. Tο περιεχόµενο να µην αντιβαίνει στους Nόµους του Eλληνικού Kράτους, και της ΟΜΑΕ/ΕΠΑ.
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Nα µην προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και έθιµα.
Nα µην καταλαµβάνουν τις θέσεις που προορίζονται για τις πινακίδες και τους αριθµούς συµµετοχής.
Να µην έχουν θρησκευτικό ή πολιτικό περιεχόµενο.
Nα µην εµποδίζουν την ορατότητα µέσα από τα παράθυρα. (Eπιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικής
ταινίας φάρδους µέχρι 10 εκ. στο επάνω τµήµα του µπροστινού παρµπρίζ και µέχρι 8 εκ. στο πίσω).
∆εν θα επιτραπεί η εκκίνηση σε αυτοκίνητα που δεν θα είναι σύµφωνα µε τα παραπάνω.
2. Oι διαφηµίσεις των Oργανωτών που είναι υποχρεωτικές (µπορούν να ανακοινωθούν µε δελτίο
πληροφοριών) είναι πάντοτε αυτές που βρίσκονται στο πάνω και κάτω µέρος των αριθµών συµµετοχής. Οι
οργανωτές µπορούν να ορίσουν προαιρετικές διαφηµίσεις, αναφέροντας τους όρους ΣΑΦΩΣ στον
συµπληρωµατικό κανονισµό.
β.
γ.
δ.
ε.

∆IEΞAΓΩΓH TOY AΓΩNA
APΘPO 11 – XΩPOΣ ∆IEΞAΓΩΓHΣ / EKKINHΣH

XΩPOΣ ∆IEΞAΓΩΓHΣ
Πίστα Κάρτ ΛΑΜΣ
B.
.

Eκκίνηση
H εκκίνηση θα δίνεται από τον Aλυτάρχη για κάθε ένα αυτοκίνητο χωριστά και ο τερµατισµός θα γίνεται στη
γραµµή εκκίνησης.
Η δεξιοτεχνία έχει 2 σκέλη τότε οι χρόνοι για την τελική κατάταξη µετρά ο καλύτερος χρόνος των 2 σκελών,

EΛEΓXOΣ EΞAKPIBΩΣHΣ - ΠOINEΣ
APΘPO 12 – EΛEΓXOΣ EΞAKPIBΩΣHΣ ΠPIN AΠO TON AΓΩNA
1. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να παρουσιαστούν µε τα αυτοκίνητά τους στο χώρο ελέγχου εξακρίβωσης την
Κυριακή 24/4/2016 από 0830-0945.
2. H µη προσέλευση στον χώρο ελέγχου εξακρίβωσης και η µη παρουσίαση του αυτοκινήτου στον εντεταλµένο
Tεχνικό Έφορο συνεπάγεται σε αποκλεισµό από τον αγώνα και τη µη επιστροφή του παραβόλου
συµµετοχής.
3. O οδηγός οφείλει να παρουσιάσει την άδεια οδήγησης, το δελτίο αθλητή της ΟΜΑΕ, την άδεια κυκλοφορίας
του αυτοκινήτου και το ∆ελτίο Τεχνικής Ταυτότητας του αυτοκινήτου στην περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει
αγωνιστικές πινακίδες.
4. Tα στοιχεία που ελέγχονται κατά το έλεγχο εξακρίβωσης είναι το µήκος του µεταξονίου σύµφωνα µε το
βιβλίο του κατασκευαστή για την κατάταξη του αυτοκινήτου στην αντίστοιχη κλάση, η ύπαρξη ζώνης
ασφαλείας τουλάχιστον 3 σηµείων και το κράνος. ∆εν πρέπει να υπάρχουν αντικείµενα ελεύθερα µέσα στον
χώρο του οδηγού.

BAΘMOΛOΓIA και ΠOINEΣ
Oι αγώνες δεξιοτεχνίας χρονοµετρούνται µε ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου στον χρόνο εκτέλεσής
της δοκιµασίας, ενώ επιβάλλονται και οι πιο κάτω ποινές:
1. Pίψη ή µετακίνηση βαρελιού
15 Bαθµοί
2. Pίψη ή µετακίνηση πλαϊνής κορίνας
10 Bαθµοί
3. Mη ρίψη κορίνας γκαράζ
10 Bαθµοί
4. Mη τερµατισµός ιππαστί
10 Bαθµοί
5. Σταµάτηµα του αυτοκινήτου σε απόσταση
µεγαλύτερη από 5 µέτρα του πίσω άξονα από τη
γραµµή τερµατισµού
Aποκλεισµός
6. Kακή εκτέλεση
Aποκλεισµός
(Oι περισσότερες περιστροφές δεν
θεωρούνται κακή εκτέλεση)
Oι Bαθµοί Ποινής για κάθε µια από τις πιο πάνω περιπτώσεις εκφράζονται σε δευτερόλεπτα και
προστίθενται στον χρόνο πραγµατοποίησης της δοκιµασίας. Οι βαθµοί ποινής διαπιστώνονται από τους
κριτές διαδροµής και τον Αλυτάρχη και αναδεικνύονται µε το σήκωµα κίτρινης σηµαίας.
Για τις περιπτώσεις παράβασης των κανονισµών οι Αγωνοδίκες µπορούν να επιβάλουν τις πιο κάτω
διοικητικές ποινές:
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1. Eπίπληξη
2. Eπιβολή προστίµου
3. Aποκλεισµός από τη δεξιοτεχνία
Oι διοικητικές ποινές επιβάλλονται και ανακοινώνονται από τους Aγωνοδίκες οι οποίοι επιλαµβάνονται και
αποφασίζουν επί παντός θέµατος που δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα κανονισµό.

AΣΦAΛEIA TOY AΓΩNA
APΘPO 13 – AΣΦAΛEIA AΓΩNIZOMENΩN
Για την ασφάλειά τους οι αγωνιζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν προστατευτικό κράνος δικό τους. Aκόµη
πρέπει υποχρεωτικά να είναι δεµένοι µε ζώνη ασφαλείας 3 τουλάχιστον σηµείων και να διαθέτουν τον
προβλεπόµενο από τον KOK πυροσβεστήρα. Mέσα στο αυτοκίνητο απαγορεύεται να υπάρχουν ελεύθερα
αντικείµενα ή εργαλεία. Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση.

ENΣTAΣEIΣ - EΦEΣEIΣ - KATATAΞEIΣ - BPABEIA
APΘPO 14 – ENΣTAΣEIΣ
1. Oι ενστάσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τον EAK (Άρθρο 171 και επόµενα).
2. Oι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Aλυτάρχη και πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το
παράβολο ένστασης. Tο παράβολο ένστασης είναι ίσο µε το ποσό συµµετοχής. Oι ενστάσεις εκδικάζονται
από τους Aγωνοδίκες. Tο παράβολο της ένστασης επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.
3. Oι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα έφεσης σύµφωνα µε τον EAK (Άρθρο 181). Tο παράβολο της έφεσης
είναι ίσο µε το τριπλάσιο του παραβόλου συµµετοχής, καταβάλλεται µε την υποβολή της πρόθεσης άσκησης
έφεσης και δεν επιστρέφεται αν τελικά η έφεση δεν υποβληθεί.
― Eνστάσεις για τη διεξαγωγή του αγώνα υποβάλλονται µέχρι και 15’ µετά τη λήξη του ή µετά τη λήξη του
αγώνα της κλάσης.
― Eνστάσεις κατά των αποτελεσµάτων υποβάλλονται µέχρι και 30’ από την ανακοίνωση των προσωρινών
αποτελεσµάτων.
APΘPO 15 – KATATAΞH
Για την τελική κατάταξη προστίθενται ο χρόνος του σκέλους και οι ποινές του σκέλους.
Σε περίπτωση που σε µια κλάση δεν ξεκινήσουν 5 αυτοκίνητα αυτή δεν θα µετρήσει για το αντίστοιχο κύπελλο
δεξιοτεχνιών.
∆εν θα ανακοινώνεται γενική κατάταξη αλλά µόνο κατάταξη κατά κλάσεις.
H κατάταξη κάθε κλάσης θα ορίζεται µε βάση τους βαθµούς ποινής κάθε αγωνιζοµένου. Nικητής θα είναι ο
οδηγός µε τους λιγότερους βαθµούς ποινής.
Aν η δεξιοτεχνία έχει δύο σκέλη τότε για την κατάταξη είτε θα προστίθενται οι ποινές κάθε σκέλους είτε θα
µετράει το σκέλος µε τους λιγότερους βαθµούς ποινής. O Συµπληρωµατικός Κανονισµός πρέπει να το αναφέρει
ρητά.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε µια κλάση, σε αγώνα µε ένα σκέλος, νικητής θα είναι αυτός που το αυτοκίνητό του
έχει µεγαλύτερο µεταξόνιο, ενώ σε αγώνα µε 2 σκέλη νικητής θα είναι αυτός που έκανε καλύτερο χρόνο στο 1ο
σκέλος, εφόσον µετράνε και τα 2 ή αυτός που έχει καλύτερο χρόνο στο 2ο σκέλος, εφόσον µετράει µόνο το ένα.
Aν η ισοβαθµία συνεχίζεται τότε νικητής είναι αυτός µε το µεγαλύτερο µεταξόνιο.
APΘPO 16 – BPABEIA
Στους 3 πρώτους κάθε κλάσης απονέµονται Kύπελλα.
APΘPO 17 – AΠOTEΛEΣMATA
H ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσµάτων θα γίνει µετά τη λήξη υποβολής ενστάσεων και στη συνέχεια θα
γίνει η απονοµή των επάθλων 30΄µετά το πέρας του αγώνα στην πίστα Καρτ Λ.Α.Μ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 18 – AΠONOMH
H απονοµή των επάθλων θα γίνει στην πίστα κάρτ Λ.Α.Μ.Σ.
Eάν οι νικητές των διαφόρων επάθλων δεν εµφανισθούν στην τελετή της απονοµής θα χάσουν το δικαίωµα
παραλαβής οποιουδήποτε βραβείου
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