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34η ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
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34η ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
ΚΤΡΙΑΚΗ 28.11.2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ
Γεπηέξα

22.11.2010

Έλαξμε εγγξαθώλ

Κπξηαθή

28.11.2010

Λήμε ζπκκεηνρώλ

10.30

Κπξηαθή

28.11.2010

Σερληθόο έιεγρνο

09.00 - 10.30

>>

Κπξηαθή

28.11.2010

Δθθίλεζε αγώλα

11.00

>>

Κπξηαθή

28.11.2010

Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ 14.00

>>

Κπξηαθή

28.11.2010

Απνλνκή Δπάζισλ 14.30

>>

Πίζηα ‘’KART HOUSE’’Λαγθαδά

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΩΝΑ
Ζ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ιεηηνπξγεί Γεπηέξα θαη Σεηάξηε 20.00 – 23.00 θαη ην άββαην
27.11.2010 ζηα γξαθεία ηνπ Α.Ο.Θ., Μαθξπξάρεο 24 Βπδάληην - ηει. 2310 423220 fax 2310
423221 από ηηο 10.00 - 15.00 θαη 19.00 - 22.00. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ε γξακκαηεία
ζα ιεηηνπξγεί ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο.
Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα
παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ.
ΔΠΗΖΜΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΩΝ
Ο Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Α.Ο.Θ., θαη ζηνλ ρώξν ηεο
δεμηνηερλίαο.
ΑΡΘΡΟ 1ο ΟΡΓΑΝΩΖ
Ο Απηνθηλεηηζηηθόο Όκηινο Θεζζαινλίθεο κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΘ.Δ.Α., πξνθεξύζζεη γηα ηηο
28 Ννεκβξίνπ 2010 αγώλα ΓΔΞΗΟΣΔΥΝΗΑ απηνθηλήησλ ζηελ πίζηα ‘’KART HOUSE’’
Λαγθαδά, ζύκθσλα κε
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Γεμηνηερλίαο.
β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Α.Κ. θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.
γ) ηνλ Παξόληα Δηδηθό Καλνληζκό.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠH
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΜΔΛΖ
3. ΣΔΛΔΥΖ ΑΓΩΝΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΓΩΝΟΓΗΚΩΝ
ΑΓΩΝΟΓΗΚΖ
ΑΛΤΣΑΡΥΖ

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΜΠΟΣΖ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ – ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΡΤΦΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ
ΗΩΑΝΝΖ ΛΗΑΚΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΑΡΑΝΣΕΗΓΖ

2

3

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ του Αγώνα
ΔΦΟΡΟ
ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖ

3

ΒΑΩ ΠΑΝΓΩΝΖ
ΗΩΑΝΝΖ ΥΑΣΕΖΑΝΑΣΑΗΟΤ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΔΕΗΝΖ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

ΑΡΘΡΟ 2ο ΓΔΝΗΚΑ
Ο αγώλαο κεηξά ζην Έπαζιν Γεμηνηερληώλ Β.Διιάδνο.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζ δεμηνηερλία δηεμάγεηαη ζε δύν (2) ζθέιε θαη απαξηίδεηαη από 2 δνθηκαζίεο παξθαξίζκαηνο
πξνο ηα εκπξόο θαη κε όπηζζελ, πεξηζηξνθέο γύξσ από βαξέιηα θαη από θνξίλεο.
Ζ δηαδξνκή επηζπλάπηεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ηελ δεμηνηερλία γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ελ ηζρύεη άδεηα νδήγεζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ θαη έγθπξε αγσληζηηθή άδεηα ηεο ΔΘΔΑ.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΓΔΚΣΑ
Γίλνληαη δεθηά επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη θνξηεγά (σθέιηκνπ θνξηίνπ κέρξη 1500 kg) θάζε
θαηεγνξίαο. Ωο θνξηεγά λννύληαη ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ρσξηζηό ζάιακν επηβαηώλ από
ηελ θαξόηζα ή ηα νλνκαδόκελα «VAN «, όπσο π.ρ. TRANSIT, HI-LUX θιπ. Ζ θαηάηαμε ζηελ
θαηεγνξία θνξηεγώλ δελ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ άδεηα θπθινθνξίαο δειαδή αλ είλαη ΗΥ ή
επαγγεικαηηθό.
Σα απηνθίλεηα ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θιάζεηο κε βάζε ην κεηαμόλην δειαδή ηελ
απόζηαζε κεηαμύ ησλ θέληξσλ πξνζζίνπ θαη νπηζζίνπ ηξνρνύ.
Α. ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ
- Κιάζε Α' απηνθίλεηα κε κεηαμόλην έσο 2,40 κ.
- Κιάζε Β' απηνθίλεηα κε κεηαμόλην πάλσ από 2,41 - 2,50 κ.
- Κιάζε Γ' απηνθίλεηα κε κεηαμόλην πάλσ από 2,51 κ. θαη άλσ.
Β. ΦΟΡΣΖΓΑ
- Κιάζε Γ' θνξηεγά απηνθίλεηα κε κεηαμόλην κέρξη 2,65κ..
Δάλ ζε θάπνηα θιάζε δελ εθθηλήζνπλ 5 απηνθίλεηα ηόηε ε θιάζε απηή δελ ζα κεηξήζεη γηα ηελ
ζπκκεηνρή ζηνλ ηειηθό ηνπ θππέιινπ.
Δλαστικά
1. Όια ηα ειαζηηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη από θαινύπη.
2. Οη εγθνπέο ηεο γόκαο ησλ ειαζηηθώλ (απιαθώζεηο) πξέπεη λα είλαη απηέο ηνπ
θαηαζθεπαζηή θαη λα πξνέξρνληαη από θαινύπη.
3. Απαγνξεύεηαη ην ζθάιηζκα θαη ε δεκηνπξγία απιαθώζεσλ κε ην ρέξη.
4. Σν ειάρηζην πιάηνο ησλ εγθνπώλ ηεο γόκαο πξέπεη λα είλαη 2 ρηιηνζηά θαη ην ειάρηζην
βάζνο επίζεο 2 ρηιηνζηά.
5. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ειαζηηθώλ πνπ νη εγθνπέο ηεο γόκαο δελ θαηαιακβάλνπλ
ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο επηθάλεηαο ηνπ πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνύ.
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6. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή απηνθηλήησλ κε ειαζηηθά SLIK.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ
1. Όπνηνο νδεγόο επηζπκεί λα πάξεη κέξνο ζηνλ αγώλα, νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε
ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηνπ Οξγαλσηή. Ζ ιήμε ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο γίλεηαη ηελ
Κπξηαθή 28.11.2010 θαη ώξα 10:30 .
2. Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΘΔΑ λα αξλεζεί
ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδόκελνπ, ή νδεγνύ ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα
αηηηνινγήζεη ηνπο ιόγνπο άξλεζεο ηεο (άξζξν 74 ΔΑΚ).
3. Ο Οξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ δερζεί πεξηζζόηεξεο από 100 ζπκκεηνρέο. Δπίζεο
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ ηειέζεη ηνλ αγώλα, αλ νη ζπκκεηνρέο είλαη ιηγόηεξεο από 15.
4. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό απνθαζίδνπλ ηειεζίδηθα νη
Αγσλνδίθεο.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΑΦΑΛΗΖ
1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 60 € .
2. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο.
3. ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ γηα αζηηθή
επζύλε πξνο ηξίηνπο. Ζ αζθάιηζε απηή ηζρύεη από ηελ ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο θαη παύεη λα
ηζρύεη κε ηελ ιήμε ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ επί ηνπ αγώλνο, ή ηελ ιήμε ηεο δνθηκαζίαο, ή
ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο, ή ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΛΖΡΩΜΑ
Καηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζην απηνθίλεην ζα επηβαίλεη κόλν ν νδεγόο. Καλέλαο
αγσληδόκελνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα δηαγσληζζεί κε δύν απηνθίλεηα, εθηόο από ηελ
πεξίπησζε πνπ ζα δηαγσλίδεηαη θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο, επηβαηηθά ή θνξηεγά. Αληίζεηα ην
ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη από άιινπο αγσληδόκελνπο. Σόηε όκσο πξέπεη
λα δειώλεηαη κε ρσξηζηή δήισζε ζπκκεηνρήο.
Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνύ θαλνληζκνύ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη αλαληίξξεηα κε ηηο
νδεγίεο, ππνδείμεηο θαη εληνιέο ηνπ αιπηάξρε, ησλ αγσλνδηθώλ θαη ησλ Δθόξσλ ηνπ αγώλα.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ - ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ειεύζεξα από ηελ Οξγαλσηηθή επηηξνπή κεηά ην θιείζηκν
ησλ εγγξαθώλ θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, δηαηίζεληαη από ηελ Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή θαη ζα ηνπνζεηνύληαη ζην άλσ δεμηό ζεκείν ηνπ παξκπξίδ. Μεηά ηελ ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ησλ ελζηάζεσλ επηζηξέθνληαη ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή.
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ΑΡΘΡΟ 10ο ΥΩΡΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ - ΔΚΚΗΝΖΖ
1. Πξηλ από θάζε δνθηκαζία πξέπεη λα δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο ζε όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο
γηα θάζε ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην ζεκείν θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη κηα
αιιαγή πνξείαο ή κηα πεξηζηξνθή, ώζηε λα απνθεύγνληαη ηπρόλ πνηλέο.
2. Οη δνθηκέο απαγνξεύνληαη.
3. Ζ αθεηεξία θαη ν ηεξκαηηζκόο ζα γίλνληαη κε ηα απηνθίλεηα θηλνύκελα πξνο ηα εκπξόο.
4. Ζ Οξγάλσζε ζα ζπγθεληξώζεη ηα απηνθίλεηα ηνπ αγώλα ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο:
10’ ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζεο.
5. Ζ εθθίλεζε ζα δίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε γηα θάζε έλα απηνθίλεην ρσξηζηά θαη ν
ηεξκαηηζκόο ζα γίλεηαη ζηε γξακκή εθθίλεζεο ηππαζηί. Ο ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο δνθηκαζίαο
κεηξηέηαη ζε πξώηα ιεπηά, δεπηεξόιεπηα θαη εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη αλαθνηλώλεηαη
κε ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε δηαγσληδνκέλνπ.
Ζ δεμηνηερλία ζα δηεμαρζεί ζε δύν ζθέιε θαη γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ζα κεηξά ν θαιύηεξνο
ρξόλνο.
Ζ ηαπηόρξνλε εθηέιεζε 2 δηαδξνκώλ απαγνξεύεηαη.
ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ - ΠΟΗΝΔ
ΑΡΘΡΟ 11ο ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ
1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζηνλ ρώξν
ειέγρνπ εμαθξίβσζεο όπσο πξνβιέπεηαη από ην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ αγώλα.
2. Ζ κε πξνζέιεπζε ζηνλ ρώξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο θαη ε κε παξνπζίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ
ζηνλ Σερληθό έθνξν ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα θαη ηε κε επηζηξνθή ηνπ
παξαβόινπ ζπκκεηνρήο.
3. Ο νδεγόο νθείιεη λα παξνπζηάζεη ηελ άδεηα νδήγεζεο, ηελ αγσληζηηθή άδεηα, ηελ άδεηα
θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, ή ην βηβιηάξην ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
απηνθίλεην έρεη αγσληζηηθέο πηλαθίδεο ΔΘ.Δ.Α.
4. Σα ζηνηρεία πνπ ειέγρνληαη θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο είλαη ην κήθνο ηνπ κεηαμνλίνπ γηα
ηελ θαηάηαμε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ αληίζηνηρε θιάζε, ε ύπαξμε δώλεο αζθαιείαο
ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκείσλ θαη ην θξάλνο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ και ΠΟΗΝΔ
ηνπο αγώλεο δεμηνηερλίαο ρξνλνκεηξνύληαη κε αθξίβεηα εθαηνζηνύ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ζηνλ
ρξόλν εθηέιεζεο ηεο δνθηκαζίαο, επηβάιινληαη θαη νη πην θάησ πνηλέο.
1. Ρίςε ή κεηαθίλεζε βαξειηνύ

Βαζκνί

15

2. Ρίςε ή κεηαθίλεζε πιατλήο θνξίλαο

Βαζκνί

10

3. Με ξίςε θνξίλαο γθαξάδ

Βαζκνί

10

4. Με ηεξκαηηζκόο ηππαζηί

Βαζκνί

10
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5. ηακάηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε από 5 κέηξα ηνπ πίζσ άμνλα από
ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ απηνθηλήηνπ .
6. Καθή εθηέιεζε
Απνθιεηζκόο
(νη πεξηζζόηεξεο πεξηζηξνθέο δελ ζεσξνύληαη θαθή εθηέιεζε)
Οη βαζκνί πνηλήο γηα θάζε κηα από ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο εθθξάδνληαη ζε δεπηεξόιεπηα
θαη πξνζηίζεληαη ζηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δνθηκαζίαο.

ΔΝΣΑΔΗ - ΚΑΣΑΣΑΞΔΗ - ΒΡΑΒΔΗΑ
ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΝΣΑΔΗ
1. Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ (άξζξν 171 θαη επόκελα)
2. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη
ππνρξεσηηθά από ην παξάβνιν έλζηαζεο. Σν παξάβνιν έλζηαζεο είλαη ίζν κε ην παξάβνιν
ζπκκεηνρήο. Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηνπο αγσλνδίθεο. Σν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο
επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
- Δλζηάζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ππνβάιινληαη κέρξη θαη 15' κεηά ηελ ιήμε ηνπ.
- Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη κέρξη θαη 30' από ηελ αλαθνίλσζε ησλ
πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΣΑΣΑΞΖ
Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε πξνζηίζεληαη ν ρξόλνο ηνπ ζθέινπο θαη νη πνηλέο ηνπ ζθέινπο.
ε πεξίπησζε πνπ ζε κηα θιάζε δελ μεθηλήζνπλ 5 απηνθίλεηα απηή δελ ζα κεηξήζεη γηα ην
αληίζηνηρν θύπειιν δεμηνηερληώλ.
Γελ ζα αλαθνηλώλεηαη γεληθή θαηάηαμε αιιά κόλν θαηάηαμε θαηά θιάζεηο.
Ζ θαηάηαμε θάζε θιάζεο ζα θαηαζηξώλεηαη κε βάζε ηνπο βαζκνύο πνηλήο θάζε
αγσληδόκελνπ. Νηθεηήο ζα είλαη ν νδεγόο κε ηνπο ιηγόηεξνπο βαζκνύο πνηλήο.
Ζ δεμηνηερλία έρεη δύν ζθέιε θαη γηα ηελ θαηάηαμε ζα κεηξάεη ην ζθέινο κε ηνπο ιηγόηεξνπο
βαζκνύο πνηλήο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζε κηα θιάζε, ζε αγώλα κε δύν ζθέιε ληθεηήο ζα είλαη απηόο πνπ
έθαλε θαιύηεξν ρξόλν ζην 2ν ζθέινο. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε ληθεηήο είλαη απηόο κε
ην κεγαιύηεξν κεηαμόλην.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΒΡΑΒΔΗΑ
ηνλ 1ν - 2ν - 3ν θάζε θιάζεο
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ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κεηά ηελ ιήμε ππνβνιήο ελζηάζεσλ
θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη ε απνλνκή ησλ επάζισλ.
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