Πίζηα Drive Park 17ο τλμ. Θεζζαλονίκης – Περαίας,ζηροθή Ν.Ρσζίοσ ΣΘ473
ηηλ:2310 465723 FAX: 2310 489685

2ος ΑΓΧΝΑ ΚΑΡΣ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ
ΠΗΣΑ ΚΑΡΣ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ DRIVE PARK
ΚΤΡΗΑΚΖ 15 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2018
ΟΡΓΑΝΧΖ: “ΑΠΗ” ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΣ ΠΗΣΑ Ν.ΡΤΗΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ
Ζ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί ζηα γξαθεία ηεο Α.Π.Η.. ζηελ πίζηα Καξη: Drive Park Θεζζαινλίθε
ΣΖΛ. 2310 465 723 ΦΑΞ 2310 489 685
Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία
Πιεξνθνξηώλ.
ΔΠΗΖΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ
Θα βρίζκεηαι ζηην ΠΗΣΑ ΚΑΡΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έλαξμε εγγξάθσλ

:

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 30/3/2018

Λήμε εγγξαθώλ ζπκκεηνρώλ

:

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 6/4/2018

Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερόλησλ

:

ΣΡΗΣΖ

10/4/2018

ώξα

22:00

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο θαη
Παξαιαβή βξαρηνιάθηα

:

ΑΒΒΑΣΟ

14/4/2018

ώξα

14:00 – 18:00

ζηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα

Σερληθόο έιεγρνο -Γηαλνκή ειαζηηθώλ - :

ΑΒΒΑΣΟ

14/4/2018

ώξα

14:00 – 18:00

ζην park ferme

Γεκνζίεπζε πίλαθα εθθηλνύλησλ

:

ΑΒΒΑΣΟ

14/4/2018

ώξα

19:00

Δλεκέξσζε αγσληδνκέλσλ

:

ΚΤΡΗΑΚΖ

15/4/2018

ώξα

8:30 - 9:00 ζηελ αίζνπζα ελεκέξσζεο

Έλαξμε δνθηκώλ

:

ΚΤΡΗΑΚΖ

15/4/2018

ώξα

9:00

ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ

Αριθμός Αναγνώριζης Γενικής Γραμμαηείας Αθληηιζμού: ΦK66
Μέλος Ομοζπονδίας Μητανοκίνηηοσ Αθληηιζμού Δλλάδος (ΟΜΑΔ) Γιεύθσνζη: 17ο τλμ Θεζζαλονίκης
Ν.Μητανιώμας , Σηλ. 2310465723. fax. 2310489685.
Ζλεκηρ. ηατσδρομείο: alexdrivepark@gmail.com
-

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΧΖ
1.1

ΟΡΗΜΟ

Μεηά από ηελ έγθξηζε ηεο Οκνζπνλδίαο Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνύ Διιάδνο ν Οξγαλσηήο, “Α.Π.Η..” δηνξγαλώλεη ηνλ
2o Αγώλα Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Καξη πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 15 Απξηιίνπ 2018 ζηελ πίζηα ΚΑΡΣ “ DRIVE
PARK” Θεζζαινλίθεο, ζηελ πεξηνρή Ν. Ρπζζίνπ
Ο αγώλαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
Α) Σνπ Δζληθνύ Αγσληζηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.
Β) Σεο Πξνθήξπμεο Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Καξη
Γ) Σνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Καξη θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.
Γ) Σνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.

1.2

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Πξόεδξνο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

1.3

:
:
:
:

Πνιπαλίδεο Αιέμαλδξνο
Μπξζίλε Κόθθαιε
Πνιπμέλε Πνιπαλίδνπ
Σξηαληαθπιίδνπ Μάξζα

ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ

Παξαηεξεηήο - Πξόεδξνο Αγσλνδηθώλ :

Οξίδεηαη από ηελ ΟΜΑΔ

Αγσλνδίθεο

:

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Μαδαξάθεο Ζιίαο

Αιπηάξρεο

:

Alessandro Ferrari

Βνεζόο Αιπηάξρε

:

Καγηάθαο ηέιηνο

Γξακκαηέαο ηνπ Αγώλα

:

Πνιπαλίδνπ Πνιπμέλε

Πξόεδξνο Σερληθώλ Δθόξσλ

:

Παζραιίδεο Παζράιεο

Σερληθνί Έθνξνη

:

Παζραιίδεο Αιέμαλδξνο
Παζραιίδεο Υξήζηνο
Γεκήηξεο Γεκόπνπινο
Γεκήηξεο Σζνιαθίδεο

Ηαηξόο ηνπ Αγώλα

:

Εαθείξεο Αιεμάλδξνπ

Τπεύζπλνο ζρέζεσλ κε αγσληδόκελνπο :

Μσξίο Ραθαήι

Τπεύζπλνο Park Ferme

:

Βνπιγαξάθεο Γεώξγηνο

Pit Marchal

:

Παλαγηώηεο εκεξηδίδεο

Έθνξνο ρξνλνκέηξεζεο

:

αθαιίδεο Ησάλλεο

Ζ ΟΜ.Α.Δ., Ζ ΔΠ.Α., ΣΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΧΜΑΣΔΗΑ, Ζ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΟΗ ΟΓΖΓΟΗ ΣΟΤ
ΑΓΧΝΑ ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΜΒΔΗ
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ.
Ζ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ ΤΝΑΦΘΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΚΑΛΤΦΖ
ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ.
ΓΖΛΧΝΧ ΑΚΟΜΖ ΟΣΗ ΓΝΧΡΗΕΧ ΟΣΗ ΣΟ ΑΘΛΖΜΑ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΧ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ ΟΣΗ ΔΥΧ ΠΛΖΡΖ ΓΝΧΖ
ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΓΟΘΔΗ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤΝ
ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΚΑΗ ΔΓΓΤΧΜΑΗ ΝΑ ΔΒΟΜΑΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ πίζηα θαξη Ν.Ρπζίνπ “DRIVE PARK” ζε θιεηζηή δηαδξνκή κήθνπο 1.262 κέηξσλ, θαηά ηελ
θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ (ΓΔΞΗΟΣΡΟΦΖ) θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηεο θαζνξίδεηαη ζηα 34 θαξη.

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΡΣ ΓΔΚΣΑ
ηνλ αγώλα γίλνληαη δεθηά θαξη ησλ εμήο θαηεγνξηώλ.
Καηεγνξία 60 ΜΗΝΗ A θαη Β
Καηεγνξία JUNIOR
Καηεγνξία CLUB
Καηεγνξία SENIOR & SENIOR MASTER
Καηεγνξία DD2 & DD2 MASTER
Καηεγνξία KZ3
Καηεγνξία KZ2

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε θαηεγνξία,ηα βάξε θαη ηα ειαζηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ ηερληθό θαλνληζκό karting
2018. Οη επηηξεπόκελεο ειηθίεο ησλ αζιεηώλ αλά θαηεγνξία πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνθήξπμε Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο
karting 2018.

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΔΓΓΡΑΦΔ
ηο Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Δλλάδας Karting 2018 κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ αζιεηέο θάηνρνη Διιεληθνύ Αζιεηηθνύ
Γειηίνπ (αγσληζηηθήο άδεηαο) θαζώο θαη αζιεηέο θάηνρνη Αζιεηηθνύ Γειηίνπ αιινδαπνύ ASN (εθηόο απν ηελ θαηεγνξία CLUB)
ζύκθσλα ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.3.6 ηνπ ΓΑΚ. Σνπο ηίηινπο ηνπ ζεζκνύ κπνξνύλ λα θαηαθηήζνπλ κόλν
αζιεηέο θάηνρνη Διιεληθνύ Αζιεηηθνύ Γειηίνπ.
Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΓΗΚΣΗΑΚΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΓΧΝΧΝ (ΓΓΑ) μέτρι ηην 6/4/2018 και ώρα 22.00.
Οη αζιεηέο αιινδαπώλ ASNs πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ειιεληθνύο αγώλεο πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ,
εθηόο από ηελ αγσληζηηθή ηνπο άδεηα θαη ηελ αλαγθαία αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά πξνζσπηθώλ αηπρεκάησλ πνπ λα ηζρύεη γηα
ηελ Διιάδα (STARTING PERMISSION) θαζώο θαη ην έληππν ηνπ Οξγαλσηή, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ν αξηζκόο
ζπκκεηνρήο, ε θαηεγνξία θαζώο θαη ν ηύπνο ηνπ θαξη (κάξθα ζαζί θαη θηλεηήξα). Ζ δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί
ελππόγξαθε, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε κέρξη ηελ 6/4/2018 θαη ώξα 22.00, ζπλνδεπόκελε από ηελ απόδεημε θαηάζεζεο ηνπ
παξαβόινπ ζπκκεηνρήο ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο ηξάπεδαο
Πειραίως
GR 4401722670005267051552134 (Αιδίνογλοσ Κωνζηανηία ) ηην αιηιολογία ηης καηάθεζης να αναγράθεηαι ηο όνομα
ηοσ ΑΘΛΖΣΖ.
Γηλώζεις τωρίς καηαβολή ηοσ παράβολοσ ζσμμεηοτής δεν θα γίνονηαι δεκηές.

Η Δήλωςη Συμμετοχήσ ςημαίνει αυτόματα για τον ςυμμετζχοντα πλήρη αποδοχή και γνώςη του
Συμπληρωματικοφ Κανονιςμοφ.
Σα ειαζηηθά ζα πιεξσζνύλ ζηελ πίζηα θαηά ηελ παξαιαβή.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο νξίδνληαη γηα ηνλ αγώλα σο εμήο:
Καηηγορία 60 ΜΗΝΗ Α & Β
Καηηγορία JUNIOR, SENIOR, KZ2, ΛΟΗΠΔ ΔΘΝΗΚΔ
Καηηγορίες CLUB

ΑΡΘΡΟ 6

160,00 €
180,00 €
100,00 €

ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΠΗΣΑ

Απαγνξεύεηαη κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη απνθιεηζκό από ηε ζπλάληεζε, ε είζνδνο ζηε πίζηα ρσξίο εληνιή ηνπ
Αιπηάξρε. Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα παξαιάβνπλ από ηνλ Οξγαλσηή ηα δηαθξηηηθά ηνπο γηα νδεγό θαη κεραληθό. Γηαθξηηηθό
επίζεο ζα ρνξεγεζεί ζηνπο ππεύζπλνπο νκάδαο ΚΑΡΣ εθόζνλ είλαη ππεύζπλνη γηα πεξηζζόηεξα από έλα θαξη.

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΗΜΟ
Γηα όινπο ηνπο αγώλεο θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθόο εληαίνο ηύπνο θαπζίκνπ, πνπ είλαη ν ηύπνο βελδίλεο πνπ δηαηίζεηαη ζην
εκπόξην σο ακόιπβδε βελδίλε 100 νθηαλίσλ.
Σν επηιεγκέλν πξαηήξην γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο βελδίλεο είλαη ην AVIN απέλαληη από ηελ είζνδν ηεο πίζηαο<< DRIVE
PARK >>.ην έληππν ηερληθνύ ειέγρνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ ηύπνπ ιαδηνύ θαη ε αλαινγία απηνύ %.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΛΑΣΗΚΑ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεύζεξσλ δνθηκώλ θαη πξηλ ηελ έμνδν ησλ αγσληδνκέλσλ από ην Parc ferme ζα
καξθαξηζηνύλ ηα ειαζηηθά θαη κε απηά ν θάζε αγσληδόκελνο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο ζηνλ εκηηειηθό θαη
ζηνλ ηειηθό. ε θάζε αγώλα επηηξέπεηαη ζηνλ θάζε αγσληδόκελν έλα ζεη ειαζηηθά ζιίθ (ππνρξεσηηθά) + έλα ειαζηηθό
κπξνζηηλό ε πίζσ (πξναηξεηηθά) κεηά από αίηεζε ηνπ ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο θαη παξάδσζε ηνπ επηπιένλ ειαζηηθνύ γηα
αιιαγή ζε απηνύο. Οη θαηεγνξία CLUB δελ έρεη Parc ferme ειαζηηθώλ.

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ - ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Η ςειρά εκκίνηςησ των κατηγοριών είναι η ακόλουθη: 60 MINI &Β– JUNIOR – CLUB –SENIOR – DD2 – KZ2/KZ3
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο 4 πιεπξέο ηνπ θάξη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Οη αξηζκνί
ζα είλαη ρξώκαηνο καύξνπ ζε θίηξηλν θόλην (ζύκθσλα κε ην άξζξν 14.2 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Karting 2018).

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ (BRIEFING)
Ζ ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ θαη δηαγσληδνκέλσλ (concurrent) ζα γίλεη ηελΚπξηαθή 15 Απξηιίνπ 2018 ζηελ πίζηα ζηηο 8.30.
Δπηπιένλ ελεκεξώζεηο κπνξεί λα γίλνπλ αλ ζεσξεζεί αλαγθαίν. Ζ παξνπζία όισλ ησλ αγσληδνκέλσλ θαη ησλ
δηαγσληδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό. Ζ παξνπζία ηνπο ζα
επηβεβαηώλεηαη ελππόγξαθα.

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΜΔΝΔ ΓΟΚΗΜΔ
Ελεύθερες δοκιμζς : Οι ελεφθερεσ δοκιμζσ θα ζχουν διάρκεια 10 λεπτών και είναι προαιρετικζσ. Η χρήςη
ηλεκτρονικήσ χρονομζτρηςησ (ςζνςορεσ) είναι υποχρεωτική.

Χρονομετρημένες δοκιμές
Ζ ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ρξνλνκέηξεζεο (ζέλζνξεο). Ζ δηάξθεηα ρξνλνκέηξεζεο ζα είλαη 10
ιεπηά. Κάζε αγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα ρξνλνκεηξεζεί ζε ΔΝΑ ηνπιάρηζηνλ γύξν.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΓΧΝΔ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
60 MINI&Β
JUNIOR
SENIOR &
SENIOR MASTER
DD2 & DD2 MASTER
KZ2

ΚΕΛΟ 1
7
8
10

ΚΕΛΟ 2
7
8
10

ΣΕΛΙΚΟ
10
13
15

10
10

10
10

15
15

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
CLUB - ΚΖ3

ΣΕΛΙΚΟ 1
10

ΣΕΛΙΚΟ 2
10

ηηο θαηεγνξίεο 60 Mini &B, Junior, Senior θαη KZ2 νη ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ
Πξνθξηκαηηθνύ θέινπο 1. Ζ θαηάηαμε ηνπ Πξνθξηκαηηθνύ θέινπο 1 θαζνξίδεη ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ Πξνθξηκαηηθνύ
θέινπο 2. Ζ ελδηάκεζε βαζκνινγία ησλ δπν Πξνθξηκαηηθώλ θειώλ θαζνξίδεη ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ Σειηθνύ. Νηθεηήο
αλαθεξύζζεηαη ν πξώηνο ηνπ Σειηθνύ θαη παίξλεη ηελ ζεκαία ηεξκαηηζκνύ, ελώ νη ηξεηο πξώηνη ηνπ Σειηθνύ παίξλνπλ ηα
θύπειια ηνπ αγώλα.
ηηο θαηεγνξίεο Club θαη ΚΕ3νη ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ Σειηθνύ 1. Ζ θαηάηαμε ηνπ
Σειηθνύ 1 θαζνξίδεη ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ Σειηθνύ 2. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν πξώηνο ηνπ Σειηθνύ 2 θαη παίξλεη ηελ
ζεκαία ηεξκαηηζκνύ, ελώ νη ηξεηο πξώηνη ηνπ Σειηθνύ 2 παίξλνπλ ηα θύπειια ηνπ αγώλα.

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
ηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη κέρξη θαη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε
ηνπ θαξη:
α. γηα ηα θαξη πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο θάζε θαηεγνξίαο,
β. ζε νπνηνδήπνηε άιιν θαξη, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ησλ Αγσλνδηθώλ, πνπ ελεξγνύλ απηεπάγγειηα ή κεηά από έλζηαζε ή
κεηά από εηζήγεζε ηνπ Αιπηάξρε ή ηνπ Δπηθεθαιήο Σερληθνύ Δθόξνπ ή θαηόπηλ εληνιήο ηεο EΠΑ

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΝΣΑΔΗ - ΔΦΔΔΗ
Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο:
α. ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή δηαγσληδνκέλνπ ην αξγόηεξν κηζή ώξα (30’) κεηά ηε ιήμε ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο.
β. ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ην αξγόηεξν δεθαπέληε ιεπηά (15’) κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θάζε δνθηκαζίαο.
γ. ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαηαηάμεηο κέζα ζε δέθα ιεπηά (10’) από ηελ αλαθνίλσζή ησλ πξνζσξηλώλ
απνηειεζκάησλ ησλ δηάθνξσλ πξνζπαζεηώλ ή 15 ιεπηώλ από ηελ αλάξηεζε ηεο θαηάηαμεο θάζε ηειηθνύ.
Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη, από ηνλ αγσληδόκελν (ή ηνλ θεδεκόλα ηνπ) ή ηνλ δηαγσληδόκελν θαη κόλν, εγγξάθσο ζηνλ
Αιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ιείπνπλ ζε έλαλ από ηνπο αγσλνδίθεοθαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν.
Σν ύςνο ηνπ παξάβνινπείλαη ίζν κε ην παξάβνιν ηεο ζπκκεηνρήο.
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. Ζ έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα αθνξά:
α. θηλεηήξα (νιηθόο έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα κε βάζε ην δειηίν αλαγλώξηζεο)
β. ζαζί (κε βάζε ην δειηίν αλαγλώξηζεο)
γ. άιια ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή εμαξηήκαηα ηνπ θαξη
Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν Δ. Α. Κ (άξζξν 181 θιπ) θαη
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Δγθύθιην 3 Καξη 2018.

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΠΑΘΛΑ – ΚΤΠΔΛΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΖ
Ζ ηειεηή ηεο απνλνκήο επάζισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πίζηα ζε ρξόλν πνπ ζα αλαθνηλσζεί. ηνπο 3 πξώηνπο ησλ
θαηεγνξηώλ 60 ΜΗΝΗ, 60 ΜΗΝΗ Β, JUNIOR, CLUB, SENIORθαη KZ2ζα απνλεκεζνύλ θύπειια αλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5
αζιεηέο αλά θαηεγνξία, ζηνπο δύν πξώηνπο αλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο αζιεηέο αλά θαηεγνξία θαη ζηνλ πξώην αλ
εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο αζιεηέο. Γηα ηηο θιάζεηο SENIOR MASTER ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζηνλ πξώην ηεο θάζε
θιάζεο, αλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 αζιεηέο. ε όινπο ηνπο ππόινηπνπο αγσληδόκελνπο ζα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα.

APΘPO 20 AΓΧNA
----------- Γιαδικαζία εκκίνηζης---------- Γηεπθξηλίδνπκε όηη: Μεηά ηελ θόθθηλε γξακκή επηβξάδπλζεο ζηελ αξρή ηεο Κ8 νη αγσληδόκελνη επηβξαδύλνπλ θαη
εηζέξρνληαη ζηνπο δύν δηαδξόκνπο κε ηαρύηεηα όρη κεγαιύηεξε ησλ 50 ρηι/ώξα ε νπνία ειέγρεηαη από ην radar. Σν
radar είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε εκθαλέο ζεκείν γηα ηνπο αγσληδόκελνπο θαη ηνλ αιπηάξρε καδί κε ηα θώηα εθθίλεζεο. Όζν

ε ηαρύηεηα πνπ δηαηεξνύλ νη αγσληδόκελνη είλαη κηθξόηεξε ησλ 50 ρηι./ώξα (49.....48....47 ρηι./ώξα) ην radar είλαη θίηξηλν. Δάλ
ε ηαρύηεηα γίλεη 50 ρηι,/ώξα θαη άλσ ην radar γίλεηαη θόθθηλν. Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα δηαηεξνύλ ζηαζεξή ηαρύηεηα ρσξίο
απμνκεηώζεηο ( κηθξόηεξε ησλ 50 ρηι./ώξα ) θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά θάζε επηηάρπλζε από ηελ γξακκή επηβξάδπλζεο κέρξη
ηελ θίηξηλε γξακκή επηηάρπλζεο. Δπηηαρύλνπλ κεηά ηελ θίηξηλε γξακκή επηηάρπλζεο παξακέλνληαο κέζα ζηνπο δύν
δηαδξόκνπο κέρξη ηελ γξακκή εθθίλεζεο πεξηκέλνληαο λα ζβήζνπλ ηα θόθθηλα θώηα ηεο εθθίλεζεο θαη λα αξρίζεη ν αγώλαο.
 Οη αγσληδόκελνη κόλνλ γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο εθθίλεζεο κεηά ηελ γξακκή επηβξάδπλζεο θαη ηελ Κ8 ζπλερίδνπλ επζεία
πξνο ηελ Κ1. Ζ δηαδξνκή γηα ηελ Κ9 είλαη θιεηζηε θαη αλνίγεη ηελ ζηηγκή πνπ δίλεηαη εθθίλεζε.

Απονομή κυπζλλων 30 λεπτά μετά την λήξη του τελευταίου τελικοφ.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΟΛΤΑΝΙΔΗ
Πρόεδρος

