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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
04 Μαΐοσ 2020   
10:00  Γεκνζίεπζε θαλνληζκνύ θαη έλαξμε Δγγξαθώλ 
    
24 Ιοσνίοσ 2020   
20:00  Λήμε εγγξαθώλ 
 
27 Ιοσνίοσ 2020  
08:00-12:15 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθνύ/Σερληθόο έιεγρνο ζύκθσλα κε ην σξάξην  
  (Μαξίλα Παηξώλ)  
12:15                Λήμε δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ  
12:30                Αλαθνίλσζε ιίζηαο εθθηλνύλησλ 
13:00                Δθθίλεζε 1

νπ
 ζθέινπο, ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΡΩΝ 

15:00                Αλαζπγθξόηεζε, ΣΡΙΠΟΣΑΜΑ 
17:30                Σεξκαηηζκόο 1νπ θέινπο, ΓΗΜΗΣΑΝΑ 
20:30            Αλαθνίλσζε πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ 1νπ θέινπο, θαη σξαξίνπ εθθίλεζεο Β θέινπο  
 
28 Ιοσνίοσ 2020 
11:00                Δθθίλεζε Β

νπ
 ζθέινπο, ΓΗΜΗΣΑΝΑ 

14:30                Σεξκαηηζκόο Β θέινπο, ΓΗΜΗΣΑΝΑ 
15:00                Αλαθνίλσζε πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ  
16:00   Απνλνκε 
 
ΔΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 
Μέρξη 26.06.2020 ζηα γξαθεία ηεο ΔΛΙΑ 
Σν άββαην ην πξσΐ ζηνλ ρώξν εθθίλεζεο, ζηε ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΡΩΝ 
ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζηνλ Ξελώλα Καδάο, ζηε Γεκεηζάλα 
 
1 ΟΡΓΑΝΩΗ 
 

1.1 Δπεμεγήζεηο 

Ο νξγαλσηήο ηνπ ARCADIA CLASSIC TOUR είλαη ε Δ.Λ.Ι.Α. (Διιεληθή Λέζρε Ιζηνξηθνύ Απηνθηλήηνπ) κε ηελ 

αξσγή ηνπ ΣΡΙΚΔΛΙΟΝ,  

 

Κέληξν / Γηαξθήο γξακκαηεία: 
H Γξακκαηεία ζα ιεηηνπξγεί έσο θαη 26.06.2020 ζηα γξαθεία ηεο ΔΛΙΑ  
Σει +306932661077 (Ν. Σδειέπεο) θαη +306936690320 (Ι. Καξάκπεια)  
E-mail: info@triskelion.gr 
ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ε Γξακκαηεία ζα ιεηηνπξγεί ζηνλ Ξελώλα Καδάο, ζηε Γεκεηζάλα. 
Website: www.triskelion.gr 

 
Η εθδήισζε ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε  
- ηνλ ΓΑΚ ηεο FIVA  
- ηνλ Πάγην Καλνληζκό Ράιιπ Αθξηβείαο (Regularity) ηεο ΔΟ ΦΙΛΠΑ 
- ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη ηπρόλ Γειηία Πιεξνθνξηώλ 
- ηνλ ΚΟΚ  
 

1.2 ηειέρε ηνπ Αγώλα 
 Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή:  Νηθόιανο Σδειέπεο, Ισάλλεο Καξάκπειαο 
 Αγσλνδίθεο :   Νηθόιανο Σδειέπεο 
 Αιπηάξρεο :   Ισάλλεο Καξάκπειαο 
 Σερλ. Έιεγρνο:   Γεξάζηκνο Μηραήι 
 Τπεύζπλνο Κξηηώλ: Γήκεηξα Ρεγνπνύινπ 
 Απνηειέζκαηα:  Σάζνο Γνύθαο 
 

   
1.4  πκπιεξώζεηο ζηνλ Καλνληζκό 
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ εάλ ππάξμεη αλάγθε. 
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Κάζε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζα γίλεηαη γλσζηή κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα 
δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 
Κάζε δειηίν πιεξνθνξηώλ πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε 
ηνπ αγσλνδίθε. 
Απηά ηα δειηία αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ζην θέληξν ηεο εθδήισζεο θαη ζα 
αλαθνηλσζνύλ απ’ επζείαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα βεβαηώζνπλ ηελ παξαιαβή ηνπο 
ελππόγξαθα, εθηόο αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ ηεο εμέιημεο ηεο εθδήισζεο. 
 
1.5  Δθαξκνγή θαη Δξκελεία ηνπ θαλνληζκνύ 
Ο Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ησλ δηαηάμεώλ ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο.  
Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα εμεηάδεηαη από ηνλ Αγσλνδίθε.  
 
2 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΣΙΣΛΟ 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ARCADIA CLASSIC TOUR 2020 δελ πξνζκεηξνύλ ζε πξσηάζιεκα/έπαζιν  
 
3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ ARCADIA CLASSIC TOUR 2020 είλαη 280 πεξίπνπ ρικ κε 12 
regularity εηδηθέο δηαδξνκέο. Η εθδήισζε απνηειείηαη από 2 ζθέιε θαη 4 ηκήκαηα. 
Σα νρήκαηα ζα εθθηλνύλ αλά ιεπηό Η δηαδξνκή, θαζώο θαη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ (ΔΥ), ζηαζκνί 
δηέιεπζεο (ΔΓ), λεθξνί ρξόλνη, θιπ πεξηγξάθνληαη ζην road book θαη θαξλέ, πνπ δίλεη ζην πιήξσκα θάζε 
απαηηνύκελε πιεξνθνξία γηα λα ηεξκαηίζνπλ ηε δηαδξνκή ζσζηά (π.ρ. ηνπιίπεο, ράξηεο θιπ). 
 
4 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΓΔΚΣΑ  
4.1 Κάζε νδεγόο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη πξέπεη λα βεβαηώζεη όηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ ηερληθνύ 
ειέγρνπ θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ην απηνθίλεηό ηνπ πξέπεη λα είλαη λόκηκν γηα λα θπθινθνξεί 
ζηελ Διιάδα θαη όηη είλαη ζύκθσλν κε ηελ πεξίνδν θαηάηαμεο, όπσο απηή δηεπθξηλίδεηαη ζην πάγην 
θαλνληζκό ηεο ΔΟ ΦΙΛΠΑ. πγθεθξηκέλα: 

Καηεγνξία B - Απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1905 κέρξη 31.12.1918. 

Καηεγνξία C - Απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1919 κέρξη 31.12.1930. 

Καηεγνξία D - Απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1931 κέρξη 31.12.1945  

Καηεγνξία E - Απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1946 κέρξη 31.12.1960. 

Καηεγνξία F - Απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1961 κέρξη 31.12.1970. 

Καηεγνξία G - Απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1971 κέρξη 31.12.1980. 

Καηεγνξία H - Απηνθίλεηα θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1981 κέρξη 31.12.1990. 

Microcars - Απηνθίλεηα κε θηλεηήξεο θάησ ησλ 1.000 θ.ε., ησλ Καηεγνξηώλ Β έσο Η. 

      O νξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερηεί απηνθίλεην πνπ δελ είλαη ζύκθσλν κε ην πλεύκα ηεο επνρήο. 
Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα ζπκπηύμεη θαη/ή δηαηξέζεη ηηο θιάζεηο. 
4.2 Η ρξήζε ειεθηξνληθώλ βνεζεκάησλ είλαη ειεύζεξε.  
4.3 H Κάξηα FIVA πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ην αξγόηεξν, κέρξη ηνλ Σερληθό Έιεγρν (βιέπε άξζξν 10.1).  
 
5  ΓΔΚΣΟΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ - ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΤΜΜΔΣΟΥΔ 
5.1 Σν πιήξσκα κπνξεί λα απνηειείηαη από ηνλ νδεγό θαη έλα κέινο όπσο αλαθέξεηαη ζην έληππν ηεο 
δήισζεο ζπκκεηνρήο. 
Ο Οδεγόο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο δηπιώκαηνο. Έλα κέινο ην πιεξώκαηνο επηηξέπεηαη λα νδεγήζεη ην όρεκα 
αλ είλαη θάηνρνο δηπιώκαηνο νδήγεζεο.   
Κάζε πιήξσκα κπνξεί λα νξίζεη νλνκαζία πιεξώκαηνο ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο.  
Απηή ε νλνκαζία ζα αλαθνηλώλεηαη ζε όια ηα επίζεκα έληππα καδί κε ην όλνκα ηνπ νδεγνύ/ζπλνδεγνύ(ώλ). 
5.2 Oπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθδήισζε πξέπεη λα ζηείιεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 
γξακκαηεία ηνπ αγώλα  
Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 24 Ινπλίνπ. 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο κπνξνύλ λα δνζνύλ κέρξη ην δηνηθεηηθό έιεγρν. Η 
αληηθαηάζηαζε ελόο κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο ή ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνύ 
ειέγρνπ κε ηελ έγθξηζε ησλ νξγαλσηώλ. Όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κόλν κε 
ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ Οξγαλσηώλ. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηνρώλ νξίδεηαη ζηα 60 απηνθίλεηα 
5.3  πκκεηνρέο νκάδσλ        
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Μέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο κπνξνύλ λα δεισζνύλ νκάδεο θαηαζθεπαζηώλ ή ιεζρώλ. Έλα απηνθίλεην 
κπνξεί λα δεισζεί κόλν ζε κηα νκάδα θαηαζθεπαζηή ή ιέζρεο. 
Η νκάδα θαηαζθεπαζηώλ πξέπεη λα απνηειείηαη από 3 απηνθίλεηα ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή, αιιά όρη απαξαίηεηα 
ηνπ ηδίνπ ηύπνπ. 
Η νκάδα ιέζρεο ή ζπλδέζκνπ πξέπεη λα απνηειείηαη από 3 πιεξώκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ιέζρε ή 
ύλδεζκν 
Σν θύπειιν νκάδαο απνλέκεηαη ζηελ νκάδα (θαηαζθεπαζηή ή ιέζρεο) πνπ ην άζξνηζκα βαζκώλ πνηλήο θαη ησλ 
3 πιεξσκάησλ ηεο είλαη ην κηθξόηεξν. 
Γηα λα κεηξήζνπλ νη βαζκνί πνηλήο κηαο νκάδαο γηα ην θύπειιν νκάδαο πξέπεη λα θαηαηαγνύλ θαη ηα 3 
απηνθίλεηα ηεο νκάδαο απηήο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ πξνζκεηξείηαη ε ζέζε ελόο   
απηνθηλήηνπ ζηε Γεληθή θαηάηαμε 
Κύπειιν νκάδαο απνλέκεηαη αλ δεισζνύλ θαη ειάρηζηνλ ηξεηο νκάδεο αλεμάξηεηα αλ είλαη νκάδα ή ιέζρε. 
Γηα λα δεισζεί κηα νκάδα πξέπεη ε θάζε κηα από απηέο λα θαηαβάιεη ην πνζόλ ησλ 30 Δπξώ 
5.4 Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο όινη νη νδεγνί αλαιακβάλνπλ λα ηεξήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο θαλνληζκνύ. 
 
6.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΑΦΑΛΔΙΑ  

 6.1 Παξάβνιν ζπκκεηνρήο 
 6.1.1 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο γηα θάζε όρεκα πνπ απνηειείηαη από 1 νδεγό θαη έλα ζπλνδεγό (2 άηνκα) 
 νξίδεηαη ζηα 200,00 επξώ. 
 Γηα νρήκαηα θαηαζθεπαζκέλα πξηλ ηελ 31/12/1965 ην παξάβνιν δηακνξθώλεηαη ζηα 180 
 Δπξώ. 
 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη: 
 - Τιηθά Αγώλα, Αλακλεζηηθά 
 - Γηακνλή αββάηνπ 27 Ινπλίνπ (1 δίθιηλν δσκάηην BΒ) 
 - Αζθάιηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγώλα 
 Γηα θάζε επηπιένλ άηνκν ην παξάβνιν απμάλεηαη θαηά € 80. 
 
 6.1.2 Η δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν όηαλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 
 6.1.3 Πιεξσκή παξαβόινπ ζπκκεηνρήο 
 Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ Σξαπέδεο ηνπ σκαηείνπ είλαη: 

     Σξάπεδα Πεηξαηώο, IBAN : GR 3301715690006569135942892 

     Αξ. ινγαξηαζκνύ :  6569135942892  

 Γηθαηνύρνο : Διιεληθή Λέζρε Ιζηνξηθνύ Απηνθηλήηνπ 

 6.2 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ’ νινθιήξνπ 
 α. ζε ππνςεθίνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή 
 β. ζε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ε εθδήισζε 

Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα επηζηξέςεη κέρξη ην 50% ηνπ παξαβόινπ ζε πεξίπησζε «αλσηέξαο βίαο» ε νπνία έρεη 
πηζηνπνηεζεί από ηε ιέζρε ζηελ νπνία αλήθεη ην πιήξσκα. Σπρόλ έμνδα Ξελνδνρείσλ θαη ινηπώλ ππεξεζηώλ 
αθαηξνύληαη αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο. 
 
6.3 ΑΦΑΛΔΙΑ 
6.3.1  ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε θάιπςε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζύλε 
ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΟ ΦΙΛΠΑ πεξί αζθαιηζηηθήο θάιπςεο :  
6.3.2  Οη νξγαλσηέο δε θέξνπλ θακία επζύλε γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ζπκβεί από ζπκκεηέρνληα πξνο 
άιινπο ζπκκεηέρνληεο ή ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο Δθδήισζεο. Οη Οξγαλσηέο επίζεο δε 
θέξνπλ θακία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ Διιεληθώλ Νόκσλ θαη θαλόλσλ. 
6.3.3. Η αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηελ εθθίλεζε, παύεη δε λα ηζρύεη κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο ή από ηε 
ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηήλ. 
6.3.4  Σα νρήκαηα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο service θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε πηλαθίδα πνπ εθδόζεθε από 
ηελ Οξγάλσζε δε θαιύπηνληαη από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, θαη θπθινθνξνύλ κε ηελ επζύλε ησλ 
ηδηνθηεηώλ ηνπο .Η Οξγάλσζε δε θέξεη θακία επζύλε 
6.3.5 Αγσληδόκελνη από ην εμσηεξηθό νθείινπλ λα  έρνπλ αζθαιηζκέλα ηα απηνθίλεηά ηνπο από ηε ρώξα ηνπο 

 θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θάξηα αζθάιηζεο (πξάζηλε θάξηα). 
 
7.ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ 
Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη  δηαηάμεηο ηνπ ΓΑΚ ηεο FIA πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθήκηζε. Αληίγξαθν ησλ 

 δηαηάμεσλ είλαη δηαζέζηκν από ηνλ νξγαλσηή, εθόζνλ δεηεζνύλ. Η ππνρξεσηηθή δηαθήκηζε ηνπ νξγαλσηή είλαη: 
-ζηα λνύκεξα ζπκκεηνρήο  
-ζηηο πηλαθίδεο  
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8.ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
8.1Πιεξώκαηα 
Μόλν ηα πιεξώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο επηηξέπεηαη λα εθθηλήζνπλ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο εγθαηαιείςεη ην απηνθίλεην, ή θάπνην ηξίην πξόζσπν 
επηβηβαζζεί ζ’ απηό  ην απηνθίλεην (εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα κεηαθνξά αζζελνύο ή ηξαπκαηία ή κεηά από άδεηα 
ηνπ Αιπηάξρε)  κπνξεί λα απνθιεηζηεί. 
8.2 εηξά εθθίλεζεο – Πηλαθίδεο – Αξηζκνί πκκεηνρήο 
8.2.1 H ζεηξά εθθίλεζεο ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Δθθηλνύλησλ. Κάζε πιήξσκα πνπ θηάλεη κε 
θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε ηεο εθδήισζεο ή ζθέινπο ή ηκήκαηνο δηαδξνκήο (επαλεθθίλεζε κεηά από 
αλαζπγθξόηεζε) ζα ηηκσξείηαη θαηά ηελ θξίζε ησλ αγσλνδηθώλ (Άξζξν 9.3.2.2). 
8.2.2 Οη νξγαλσηέο ζα εθνδηάζνπλ ην πιήξσκα κε δύν πηλαθίδεο θαη 2 παλό  
8.2.3  α. Πινακίδες 
Οη πηλαθίδεο πνπ θέξνπλ θαη ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε επδηάθξηην ζεκείν ζην 
κπξνζηηλό θαη πίζσ ηκήκα ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα.. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα 
θαιύπηνπλ, έζησ θαη κεξηθώο, ηνπο αξηζκνύο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ.  
Γηα νπνηαδήπνηε θάιπςε ηνπ(σλ) αξηζκνύ(σλ) θπθινθνξίαο, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ζα επηβιεζεί 
ρξεκαηηθό πξόζηηκν 100€  
β.Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εθδήισζεο 
Δάλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, βεβαησζεί όηη ιείπεη έλαο αξηζκόο ή πηλαθίδα, ζα επηβιεζνύλ 100 βαζκνί πνηλήο 
8.3 Καξλέ 
8.3.1  ε θάζε πιήξσκα ζα παξαδνζεί έλα θαξλέ πνπ ζα εκθαλίδεη ηνπο ηδαληθνύο ρξόλνπο γηα λα θαιπθζεί ε 
απόζηαζε κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ (EX). Σν θαξλέ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ ηεξκαηηζκό θάζε 
ζθέινπο θαη ζα αληηθαζίζηαηαη από λέν ζηελ εθθίλεζε ηνπ επνκέλνπ ζθέινπο. 
Σα θαξλέ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ νξγαλσηώλ θαη ζύκθσλα κε ηηο 
εθηππσκέλεο νδεγίεο ζε θάζε θάξηα. ηνπο αγσληδόκελνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ην θαξλέ ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο κπνξεί λα επηβιεζεί ε πνηλή από ηνπο αγσλνδίθεο πνπ θζάλεη κέρξη θαη απνθιεηζκό.   
8.3.2 Oη ζειίδεο ησλ regularity εηδηθώλ δνθηκαζηώλ είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ θαξλέ. 
8.3.3 Οπνηαδήπνηε δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε ζην θαξλέ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό, εθηόο αλ ηέηνηα  
δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί από ηνλ αξκόδην θξηηή., ν νπνίνο πξέπεη λα ππνγξάθεη δίπια ζε θάζε 
ζρεηηθή δηόξζσζε/ηξνπνπνίεζε. 
8.3.4 Σν πιήξσκα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ην κόλν ππεύζπλν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαξλέ ζηνπο δηαθόξνπο 
ζηαζκνύο ειέγρνπ θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξαθώλ ηνπ ρξόλνπ ζ’ απηό. 
8.3.5 Γηα ην ιόγν απηό ην πιήξσκα πξέπεη λα παξαδώζεη ζηνλ έθνξν ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ ην θαξλέ ζηνλ 
ζσζηό ρξόλν θαη λα βεβαησζεί όηη ε εγγξαθή ηνπ ρξόλνπ έγηλε ζσζηά. Ο θξηηήο είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο πνπ 
επηηξέπεηαη λα γξάςεη ην ρξόλν ζην θαξλέ κε ην ρέξη ή ζθξαγίδα. 
 
8.4 ΚΟΚ - Δπηζθεπέο 
8.4.1 ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηα πιεξώκαηα πξέπεη λα αθνινπζνύλ απζηεξά ηνλ KOK.  ε θάζε 
πιήξσκα πνπ δελ αθνινπζεί ηνλ KOK κπνξεί λα επηβιεζνύλ νη παξαθάησ ρξνληθέο πνηλέο, ζύκθσλα κε 
απόθαζε ησλ αγσλνδηθώλ. 

α) 1ε παξάβαζε: 600 βαζκνί πνηλήο 

β) 2ε παξάβαζε: πηζαλόο απνθιεηζκόο  

Απνθιεηζκό κπνξεί λα επηθέξεη, εθόζνλ δηαπηζησζεί 2 θνξέο, ε ππέξβαζε ηνπ αλώηαηνπ επηηξεπηνύ από ηνλ 
KOK νξίνπ ηαρύηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εηδηθώλ δηαδξνκώλ.  
Σα αξκόδηα όξγαλα, (αζηπλνκία) πνπ ζα πηζηνπνηήζνπλ θάπνηα παξάβαζε ηνπ KOK από θάπνην πιήξσκα πνπ 
ζπκκεηέρεη πξέπεη λα ηνπ ην γλσζηνπνηήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνπο άιινπο νδεγνύο. 
8.4.2  Oη επηζθεπέο θαη ν αλεθνδηαζκόο επηηξέπνληαη ζε όιε ηελ δηάξθεηα, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
απαγνξεύνληαη από ην Road Book 
8.4.3  Δπίζεο απαγνξεύεηαη ζηα πιεξώκαηα, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό: 
-λα εκπνδίδνπλ εθνπζίσο ηε δηέιεπζε ησλ κεηερόλησλ απηνθηλήησλ ή λα παξεκπνδίδνπλ ην πξνζπέξαζκά 
ηνπο, 
-λα ζπκπεξηθέξνληαη κε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. 
 
9. Η Δθδήισζε 
9.1 Δθθίλεζε 
9.1.1 Ο ρξόλνο εθθίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ είλαη ζηαζεξόο θαη ζα εθθηλνύλ αλά ιεπηό. Η εθθίλεζε δίλεηαη κε 
βάζεη ην πξόγξακκα. Δπίζεκε ώξα είλαη ε ώξα πνπ έρνπλ ηα ρξνλόκεηξα ηεο Οξγάλσζεο 
9.1.2 Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα ζθξαγίζνπλ ηε δηέιεπζή ηνπο από όια ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην θαξλέ 
θαη κε ηε ζσζηή ζεηξά. Με ζπκκόξθσζε επηθέξεη πνηλή 600 βαζκώλ.     
9.2 ηαζκνί Διέγρνπ - Γεληθέο δηαηάμεηο 
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9.2.1 Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ, δειαδή νη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ θαη δηέιεπζεο, εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ 
ησλ regularity εηδηθώλ δηαδξνκώλ, ζα ζεκαίλνληαη κε πηλαθίδεο ηππνπνηεκέλεο από ηελ νξγάλσζε (βιέπε 
παξάξηεκα 1). Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ θαη θάζε ελδηάκεζν ζεκείν ειέγρνπ ησλ regularity δηαδξνκώλ ζπλήζσο 
δελ ζεκαίλνληαη. ε κέγηζηε απόζηαζε ελόο ρηιηνκέηξνπ  κεηά ην ηειεπηαίν ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο ηεο regularity 
εηδηθήο, ζα ηνπνζεηεζεί από ηνπο νξγαλσηέο κηα πηλαθίδα ηεξκαηηζκνύ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. Απηή ελεκεξώλεη 
ηα πιεξώκαηα όηη έρνπλ πεξάζεη ην ηειεπηαίν θξπθό ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο ηεο regularity δηαδξνκήο. 
9.2.2  H άθημε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο από δηαθνξεηηθή θνξά από απηήλ ηεο εθδήισζεο  ή 
κε εκθάληζε ζε έλα ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή δηέιεπζεο επηθέξεη πνηλή. 
9.2.3  Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ από ηελ ηδαληθή ώξα 
άθημεο ηνπ πξώηνπ δηαγσληδνκέλνπ απηνθηλήηνπ. Θα θιείζνπλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ αιπηάξρε. 
9.2.4  Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληεηαικέλνπ θξηηή νπνηνπδήπνηε 
ζηαζκνύ ειέγρνπ. 
9.2.5 Tα δηαθξηηηθά γηιέθα ησλ επηθεθαιήο θαη ησλ θξηηώλ ζα είλαη σο εμήο: ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 
9.3 ηαζκνί Διέγρνπ Γηέιεπζεο (ΔΓ - PC) θαη Υξόλνπ (ΔΥ - TC) – Δγθαηάιεηςε 
9.3.1 ηαζκνί Διέγρνπ Γηέιεπζεο  
ε απηνύο ηνπο ζηαζκνύο νη θξηηέο απιώο ζθξαγίδνπλ θαη/ή ππνγξάθνπλ ην θαξλέ κόιηο απηό ηνπο παξαδνζεί 
από ην πιήξσκα, ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηελ ώξα δηέιεπζεο. 
Η έιιεηςε ηέηνηαο ζθξαγίδαο ή/θαη ππνγξαθήο από ζηαζκό δηέιεπζεο επηθέξεη πνηλή 600 βαζκώλ. 
Οη νξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξγαλώζνπλ θξπθνύο ζηαζκνύο δηέιεπζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 
δηαδξνκήο. Μπνξνύλ επίζεο λα νξγαλώζνπλ κε επαλδξσκέλνπο ζηαζκνύο. 
9.3.2 ηαζκνί Διέγρνπ Υξόλνπ 
9.3.2.1 ηνπο ζηαζκνύο απηνύο νη έθνξνη ζεκεηώλνπλ ζην θαξλέ, πνπ πξνζθνκίδεη έλα από ηα κέιε ηνπ 
πιεξώκαηνο, ηελ ώξα επίδνζήο ηνπ. Η ηδαληθή ώξα ζθξάγηζεο είλαη απηή πνπ πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο ηνλ 
ρξόλν θάιπςεο ηεο επί κέξνπο δηαδξνκήο ζηελ ώξα εθθίλεζεο απηήο ηεο δηαδξνκήο.  
Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή εθόζνλ ε ώξα πνπ ην απηνθίλεην εηζέξρεηαη ζην ζηαζκό ειέγρνπ 
αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμέιημε (δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο ή ηνπ ιεπηνύ πνπ πξνεγείηαη. 
9.3.2.2  Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηδαληθήο ώξαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ώξαο ζθξάγηζεο ζα επηθέξεη πνηλή όπσο 
παξαθάησ: 
α. Γηα θαζπζηέξεζε: 10 βαζκνύο γηα θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ 
β. Γηα πξνάθημε: 60 βαζκνύο γηα θάζε ιεπηό ή θιάζκα ιεπηνύ 
γ. Mε ζθξάγηζε ζε EX ή άθημε κεηά ηε κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ησλ 30 ιεπηώλ ζα επηθέξεη πνηλή 600 
βαζκώλ 
δ.Η κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηδαληθό ρξόλν  είλαη 
30 ιεπηά 
ε.   Η κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ζην ηέινο θάζε ηκήκαηνο θαη/ε ζθέινπο είλαη 30 ιεπηά. 
9.3.2.3  ην ηέινο θάζε ζθέινπο ή/θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό επηηξέπεηαη ε πξνάθημε  
9.3.3  Δγθαηάιεηςε - Δπαλεθθίλεζε (Catching up) 
Γηα ηνπο νδεγνύο εθείλνπο πνπ ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο έραζαλ θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηνπ ζθέινπο, έλαλ 
ζηαζκό ειέγρνπ ρξόλνπ ή έλαλ ζηαζκό δηέιεπζεο (πνπ κπνξεί λα είλαη θξπθόο), ζα ππάξρεη πξόβιεςε γηα 
επαλεθθίλεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν αγσληδόκελνο κπνξεί λα επαλεθθηλήζεη ζην επόκελν ζθέινο, αθνύ ηνπ 
επηβιεζεί πξώηα ποινή 600 δεπηεξνιέπησλ γηα θάζε ζηαζκό πνπ έραζε θαη  ππό ηνλ όξν όηη έρεη ελεκεξώζεη 
ηνλ αιπηάξρε γξαπηώο θαη κέζα ζε 30 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζθέινπο, γηα ηελ 
πξόζεζή ηνπ λα επαλεθθηλήζεη. 
Δάλ θξίλεηαη ζθόπηκν ην απηνθίλεην κπνξεί λα ππνζηεί ζπκπιεξσκαηηθό ηερληθό έιεγρν. 
Γηα λα θαηαηαγεί έλα απηνθίλεην ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ ηειεπηαίν ζηαζκό ειέγρνπ. 
 
9.4 ηαζκνί Αλαζπγθξόηεζεο 
9.4.1  Kαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα νξγαλσζνύλ ζηαζκνί αλαζπγθξόηεζεο. Καηά ηελ άθημή ηνπο 
ζηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ηα πιεξώκαηα ζα παξαδώζνπλ ηα θαξλέ ζηνλ αξκόδην θξηηή θαη ζα πάξνπλ 
νδεγίεο γηα ηελ ώξα επαλεθθίλεζήο ηνπο. 
9.4.2  Oη σο άλσ ζηαζκνί αλαζπγθξόηεζεο ρξεζηκεύνπλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηνλ θελό ρξόλν πνπ κπνξεί λα 
δεκηνπξγεζεί κεηαμύ ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηνθηλήησλ . Πξέπεη ινηπόλ λα ιακβάλεηαη ππόςε ε ώξα εθθίλεζεο 
από ηνλ ζηαζκό αλαζπγθξόηεζεο θαη όρη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζ’ απηόλ. 
 
9.5 Regularity Eηδηθέο Γηαδξνκέο (Αθξηβείαο)  
9.5.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα νξγαλσζεί έλαο αξηζκόο regularity εηδηθώλ δηαδξνκώλ ζε δξόκνπο 
αλνηθηνύο ζηελ θπθινθνξία από ηνπο νξγαλσηέο. Η Μ.Ω.Σ. ζε όιεο ηηο regularity εηδηθέο δελ ζα είλαη κεγαιύηεξε 
από 50 ρικ/ώξα. 
ηηο regularity εηδηθέο δηαδξνκέο νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα αθνινπζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε ηε ΜΩΣ πνπ έρεη 
νξίζεη ν νξγαλσηήο ζην δειηίν πιεξνθνξηώλ πνπ ζα κνηξαζηεί πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο. Σα πιεξώκαηα 
πξέπεη λα ηεξκαηίζνπλ ηηο regularity εηδηθέο δηαδξνκέο ρσξίο λα ζηακαηήζνπλ, αθνινπζώληαο ηε ΜΩΣ πνπ όξηζε 
ν νξγαλσηήο. ήκαηα ηεο ηξνραίαο αλώηαηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο, εληόο ηεο πεξηνρήο ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ, ΓΔΝ 
επεξεάδνπλ ηελ κέζε σξηαία ηαρύηεηα (ΜΩΣ) πνπ έρεη δνζεί από ηνλ νξγαλσηή γηα ην ζύλνιν ηεο θάζε εηδηθήο 
δηαδξνκήο. Ο νξγαλσηήο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα νξίζεη ελδηάκεζα ζεκεία ρξνλνκέηξεζεο ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν κηαο regularity εηδηθήο. ηηο εηδηθέο δηαδξνκέο κε εθθίλεζε από ζηάζε δελ ζα ππάξρεη ελδηάκεζν ζεκείν 
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ρξνλνκέηξεζεο ζην πξώην ρηιηόκεηξν ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. ηηο Δ.Γ. ζηηο νπνίεο ππάξρεη θνηλό ζεκείν 
αθεηεξίαο κε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεξκαηηζκνύ  (θαη δηαθνξεηηθέο ΜΩΣ) δελ ζα ππάξρεη ρξνλνκέηξεζε ζε 
απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 ρηιηνκέηξνπ από ηνλ θάζε ηεξκαηηζκό (πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ)  
Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ θαη νπνηνδήπνηε ελδηάκεζν ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο δελ ζα ζεκαίλεηαη. 
ε απόζηαζε 1000 κέηξσλ ην πνιύ κεηά ηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ κίαο regularity εηδηθήο δηαδξνκήο, ζα 
ηνπνζεηεζεί από ηνλ νξγαλσηή κηα πηλαθίδα "ηέινπο ζηαζκνύ", ππνδεηθλύνληαο έηζη ζην πιήξσκα όηη έρεη 
ηεξκαηίζεη απηή ηε regularity δηαδξνκή. 

Η τρονομέηρηζη θα γίνεηαι με αναλογικά τρονόμεηρα SEIKO 

         Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ ηηο regularity εηδηθέο δηαδξνκέο ζύκθσλα κε κία ή θαη πεξηζζόηεξεο 
ΜΩΣ πνπ έρεη νξίζεη ν νξγαλσηήο. Οη ΜΩΣ πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ ζε θάζε θαηεγνξία. 
Σν ειάρηζην κήθνο πνπ κπνξεί λα έρεη κία εηδηθή δηαδξνκή ζε αλνηρηό δξόκν είλαη 3 ρικ. 
O νξγαλσηήο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα νξίζεη ελδηάκεζα ζεκεία ρξνλνκέηξεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν κηαο 
regularity εηδηθήο θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ regularity 
εηδηθώλ δηαδξνκώλ. 
9.6 Parc fermé ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ 

 
     10.ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ & ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΠΟΙΝΔ 
     10.1 Έιεγρνο Δμαθξίβσζεο πξηλ ηελ εθθίλεζε 

         10.1.1 Κάζε πιήξσκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Δθδήισζε πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ δηνηθεηηθό θαη έιεγρν 
εμαθξίβσζεο  ζύκθσλα κε ην σξάξην πνπ ζα δνζεί κε Γειηίν Πιεξνθνξηώλ 
Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ηα παξαθάησ έγγξαθα: 

-   Γίπισκα νδήγεζεο (όζσλ πξόθεηηαη λα νδεγήζνπλ) 
-   Tα επίζεκα έγγξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο απαηηείηαη  
- Καξηα FIVA 
-   Βεβαίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο νξίδεηαη.(πξάζηλε θάξηα γηα ηα μέλα πιεξώκαηα) 

O έιεγρνο εμαθξίβσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθήο κνξθήο, (έιεγρνο ηνπ ηύπνπ 
θαη θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο, έηνο θαηαζθεπήο, ζπκθσλία απηνθηλήηνπ κε ηνλ KOK, θιπ).Η αληίζηνηρε 
ηαπηόηεηα (βιέπε άξζξν 4.3) πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο γηα θάζε απηνθίλεην.  
Δπίζεο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο ζα ειεγρζνύλ  νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο αλ έρνπλ δηαλεκεζεί θαη νη πηλαθίδεο 
(πνπ ζα δνζνύλ από ηνλ νξγαλσηή). Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο θαη νη πηλαθίδεο πνπ ζα δνζνύλ από ην νξγαλσηή 
ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην απηνθίλεην πξηλ από ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 

 
10.3 Πεξίιεςε πνηλώλ  
ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ 
4.1    Με ζπκκόξθσζε ηνπ απηνθηλήηνπ κε ην πλεύκα ηεο επνρήο. 
4.3/10.1.2  Έιιεηςε ηαπηόηεηαο ζηνλ ηερληθό έιεγρν 
8.4.1 Τπέξβαζε ηνπ αλώηαηνπ επηηξεπηνύ νξίνπ ηαρύηεηαο 2 θνξέο 
 
ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΟΓΙΚΩΝ 
8.1     Απνρώξεζε κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ή επηβίβαζε 3νπ, εθηόο από “αλσηέξα βία” 
8.3.1  Με ρξήζε ησλ θαξλέ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
8.3.3  Γηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ζην θαξλέ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Τπεύζπλνπ θξηηή 
8.4.1  2ε παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ               
8.4.3  Παξεκπόδηζε άιισλ απηνθηλήησλ, αλαξκνζηε ζπκπεξηθνξά 
9.3.3  Με δηέιεπζε ζην ηειεπηαίν ΔΥ ηνπ ζθέινπο 
10.1   Με ζπκκόξθσζε ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ θάξηα FIVA θαηά ηνλ Σερληθό Έιεγρν ή έιεγρν Δμαθξίβσζεο 
 
ΠΟΙΝΔ Δ ΒΑΘΜΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
8.2.1    Καζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηελ εθθίλεζε ή ζθέινπο ή ηκήκαηνο 120 β. πνηλήο 
8.2.     Απώιεηα πηλαθίδαο ή αξηζκνύ ζπκκεηνρήο. 100 β.π 
8.4.1   1ε παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ 600 βαζκνί πνηλήο. 
9.1.2    Με ζθξάγηζε ζε ζηαζκό κε ηε ζσζηή ζεηξά 600 β.π 
9.2.2    Με δηέιεπζε από ΔΓ ή ΔΥ ή άθημε από ιάζνο θαηεύζπλζε 600β.π    
9.3.1    Έιιεηςε ζθξαγίδαο ή/θαη ππνγξαθήο από ΔΓ πνηλή 600 βαζκώλ 
9.3.2.2. Καζπζηεξεκέλε άθημε ζε ΔΥ, γηα θάζε ιεπηό10β.π γηα θάζε ιεπηό ή Κιάζκα ιεπηνύ 
9.3.2.2. Πξνάθημε ζε ΔΥ, γηα θάζε ιεπηό 60 β.π γηα θάζε ιεπηό ή Κιάζκα ιεπηνύ 
9.3.2.2. Με εγγξαθή ρξόλνπ ζηνλ ΔΥ ή άθημε κεηά ηε κέγηζηε επηηξεπηή θαζπζηέξεζε ζε ΔΥ, πνηλή 600 Β. 
9.3.3   Σε περίπηωζη επανεκκίνηζης (catching up) για κάθε ζηαθμό ποσ έταζε 600 β.π  
9.4 Πξνάθημε ή θαζπζηέξεζε ζε regularity δηαδξνκή γηα θάζε 1/10 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ πνηλή 0.1 βαζκνί 
9.5 Με εθθίλεζε ζε regularity δηαδξνκή ,ή κε νινθιεξσκέλε regularity δηαδξνκεο 600 β. πνηλήο. 
9.5Αλακνλή ή θαζπζηέξεζε γηα νινθιήξσζε ηδαληθνύ ρξόλνπ ζε ηκήκα ή ηέινο κίαο εηδηθήο δηαδξνκήο 300 
βαζκνί πνηλήο. 
ΥΡΗΜΑΣΙΚΔ ΠΟΙΝΔ 
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8.2. Κάιπςε νπνηνπδήπνηε αξηζκνύ θπθινθνξίαο 100€   
  
11 KATATAΞEI - EΠAΘΛA – ENTAEI 
11.1 Καηαηάμεηο 
Η θαηάηαμε πνπ είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ νξγαλσηή ζα γίλεη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν 
α. Οη πνηλέο εθθξάδνληαη ζε βαζκνύο 
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ αζξνίδνληαη νη βαζκνί πνηλήο ησλ regularity δηαδξνκώλ, νη πνηλέο πνπ 
επηβιήζεθαλ ζηα ηκήκαηα ησλ δηαδξνκώλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πνηλέο πνπ εθθξάδνληαη ζε βαζκνύο. Σν 
πιήξσκα κε ην κηθξόηεξν άζξνηζκα πνηλώλ αλαδεηθλύεηαη ληθεηήο. Σν πιήξσκα κε ηνπο ακέζσο ιηγόηεξνπο 
βαζκνύο πνηλήο 2νο θνθ. Σα απνηειέζκαηα αλά θαηεγνξία θαζνξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

β. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη ην απηνθίλεην παιαηόηεξεο θαηεγνξίαο. Μεηαμύ απηνθηλήησλ ηεο ηδίαο 
θαηεγνξίαο πξνεγείηαη ην απηνθίλεην κηθξόηεξνπ θπβηζκνύ. Μεηαμύ απηνθηλήησλ ηνπ ηδίνπ θπβηζκνύ πξνεγείηαη 
ην παιαηόηεξν ρξνλνινγηθά. 
γ. Καηάηαμε Οκάδσλ 
Νηθήηξηα νκάδα είλαη απηή πνπ ην άζξνηζκα ησλ πνηλώλ ησλ 3 πιεξσκάησλ ηεο είλαη ην ρακειόηεξν. 

11.2 Έπαζια-Κύπειια  
11.2.1  Γεληθή θαηάηαμε 
           ηα 3 πξώηα πιεξώκαηα 
11.2.2  Καηάηαμε Καηεγνξηώλ 
          ηα ηξία πξώηα πιεξώκαηα θαηεγνξίαο 
11.2.3 Κύπειν Κπξηώλ 
          Απνλέκεηαη ζην γπλαηθείν πιήξσκα κε ηελ πςειόηεξε ζέζε ζηε Γεληθή Καηάηαμε 
Οη Οξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα απνλείκνπλ θαη άιια βξαβεία. 
11.3  Απνλνκή 
Η ηνπνζεζία θαη ν ρξόλνο ηεο απνλνκήο αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα (ή κέζσ δειηίνπ πιεξνθνξηώλ). 
11.4 Δλζηάζεηο 
11.4.1  Oιεο νη ελζηάζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ μέζα ζε 30 λεπηά από ηην ανακοίνωζη ηων προζωρινών 
επίζημων αποηελεζμάηων 
Κάζε  έλζηαζε πξέπεη λα θαηαηεζεί γξαπηώο ζηνλ Αιπηάξρε ή εθπξόζσπό ηνπ από έλα κέινο ηνπ πιεξώκαηνο 
κεκνλσκέλα είηε θαηά ελόο άιινπ πιεξώκαηνο ή θαηά ησλ νξγαλσηώλ. Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη κε ην 
ηζόπνζν ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο 
11.4.2 Οη απνθάζεηο ησλ αγσλνδηθώλ ζεσξνύληαη ηειεζίδηθεο.  

 


