13θ Δεξιοτεχνία Αυτοκινιτων Κοηάνθσ
19 Οκτωβρίου 2014

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

φλλογοσ Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ Κοηάνθσ
Μακρυγιάννθ και Θ.Μιλθςίου, Κοηάνθ
Σθλ/Fax:2461036742, email:info@smakracing.gr
http://www.smakracing.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Ζναρξθ Εγγραφϊν Συμμετοχισ
- Λιξθ Εγγραφϊν Συμμετοχισ

Δευτζρα 29/09/2014
Τετάρτθ 15/10/2014, ϊρα 22:00

ΚΤΡΙΑΚΗ 19/10/2014 – ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ
- Διοικθτικόσ ζλεγχοσ
- Τεχνικόσ ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ
ου
- Ζναρξθ 1 ςκζλουσ
ου
- Ζναρξθ 2 ςκζλουσ
ου
- Ζναρξθ 3 ςκζλουσ
- Δθμοςίευςθ Αποτελεςμάτων
- Απονομι Επάκλων

ϊρα 08:30 – 10:00 ςτο χϊρο του αγϊνα
ϊρα 08:30 – 10:00 ςτο χϊρο του αγϊνα
ϊρα 10:30
ου
αμζςωσ μετά τθ λιξθ του 1 ςκζλουσ
ου
αμζςωσ μετά τθ λιξθ του 2 ςκζλουσ
ου
15’ λεπτά μετά τθ λιξθ του 3 ςκζλουσ
30’ λεπτά μετά τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων, ςτο χϊρο του αγϊνα

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
H Γραμματεία του Αγϊνα κα λειτουργεί
Α) μζχρι το Σάββατο 18/10/2014 και ϊρα 22:00 ςτα γραφεία του Σ.Μ.Α.Κ., Μακρυγιάννθ και Θ.Μιλθςίου, Κοηάνθ,
τθλ. 2461036742, email info@smakracing.gr
Β) τθν θμζρα του αγϊνα 19/10/2014 ςτο χϊρο του αγϊνα (Λευκόβρυςθ Κοηάνθσ) και ϊρα 08:30 μζχρι το τζλοσ
του αγϊνα.

ΑΡΘΡΟ 1
1.1 ΟΡΙΜΟ
Ο Σφλλογοσ Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ Κοηάνθσ μετά από Ζγκριςθ τθσ OΜΑE-ΕΡΑ διοργανϊνει τθν 13θ
Δεξιοτεχνία Αυτοκινιτου που κα διεξαχκεί ςτισ 19/10/2014 ςτο χϊρο του Δθμόςιου Κ.Τ.Ε.Ο. ςτθ Λευκόβρυςθ
Κοηάνθσ.
Ο αγϊνασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
α. Του Διεκνοφσ Ακλθτικοφ Κϊδικα (ΔΑΚ) και των παραρτθμάτων του.
β. Του Εκνικοφ Ακλθτικοφ Κϊδικα (ΕΑΚ), των παραρτθμάτων του και των ςυμπλθρωματικϊν εγκυκλίων τθσ
ΕΡΑ/ΕΘΕΑ.
δ. Του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ραιδιϊν Δεξιοτεχνίασ
ε. Του Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ
1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Ρρόεδροσ
Μζλθ

Λίτςιοσ Δθμιτριοσ
Μπαρτηϊκασ Δθμιτριοσ, Φαςνάκθσ Δθμιτριοσ

1.3 ΣΕΛΕΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Αγωνοδίκθσ – Ραρατθρθτισ ΕΡΑ
Αλυτάρχθσ
Τεχνικόσ ζφοροσ
Γραμματζασ
Υπεφκυνοσ Αποτελεςμάτων
Υπεφκυνοσ Αςφαλείασ
Υπεφκυνοσ χϊρου ςτάκμευςθσ

Δαφνομίλθσ Μιχάλθσ
Μορρίσ αφαιλ
Τςικίνασ Ιωάννθσ
Βλάμθ Νεκταρία
Κεντεποηίδου Σταυροφλα
Ραρχαρίδθσ Μανϊλθσ
Μάραντοσ Κωνςταντίνοσ
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Η ΟΜΑΕ, θ ΕΠΑ, ο ΜΑΚ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΤΝ ΚΑΜΙΑ
ΕΤΘΤΝΗ ΕΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΧΟΝ ΑΣΤΧΗΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΜΒΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ.
Η ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΒΑΡΤΝΕΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΝΑΦΘΕΙ ΤΜΒΟΛΑΙΟ
ΚΑΛΤΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΣΕ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ
Η Δεξιοτεχνία περιλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα αγϊνων δεξιοτεχνίασ τθσ ΕΡΑ και μετράει ςτο ΕΡΑΘΛΟ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δεξιοτεχνία κα γίνει ςε τρία (3) ςκζλθ με τθν ίδια διαδρομι όπωσ αυτι φαίνεται ςτο ςχεδιάγραμμα τθσ
διαδρομισ του αγϊνα κακϊσ και ο τρόποσ διεξαγωγισ του, που είναι υποχρεωτικόσ.
Η διαδρομι επιςυνάπτεται με τον Ειδικό Κανονιςμό του αγϊνα.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
4.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει εν ιςχφει άδεια οδιγθςθσ του
Υπουργείου Συγκοινωνιϊν και ζγκυρο δελτίο ακλθτι, ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ τθσ ΟΜΑΕ.
4.2. Κάκε αυτοκίνθτο επιτρζπεται να λαμβάνει μζροσ ςτθν ίδια κατθγορία μζχρι τρεισ φορζσ αλλά κάκε φορά με
διαφορετικό οδθγό.
4.3. Κάκε οδθγόσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν ίδια κατθγορία μόνο μία φορά. Εάν επικυμεί να ςυμμετζχει και ςε
άλλθ κατθγορία κα πρζπει να καταβάλει και το αντίςτοιχο παράβολο ςφμφωνα με το άρκρο 7 του
ςυμπλθρωματικοφ κανονιςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΔΕΚΣΑ
5.1. Γίνονται δεκτά επιβατικά αυτοκίνθτα και φορτθγά (ωφζλιμου φορτίου μζχρι 1500 kg) κάκε κατθγορίασ. Ωσ
φορτθγά νοοφνται τα αυτοκίνθτα που ζχουν χωριςτό κάλαμο επιβατϊν από τθν καρότςα ι τα ονομαηόμενα
“VAN”, όπωσ π.χ. TRANSIT, HI-LUX κλπ. Η κατάταξθ ςτθν κατθγορία φορτθγϊν δεν προςδιορίηεται από τθν άδεια
κυκλοφορίασ δθλ. αν είναι Ι.Χ. ι επαγγελματικό.
5.2. Τα αυτοκίνθτα χωρίηονται ςτισ παρακάτω κλάςεισ με βάςθ το μεταξόνιο δθλαδι τθν απόςταςθ μεταξφ των
κζντρων πρόςκιου και οπίςκιου τροχοφ:
Α. ΕΡΙΒΑΤΙΚΑ
- Κλάςθ Α’ - Αυτοκίνθτα με μεταξόνιο ζωσ 2.40 μ.
- Κλάςθ Β’ - Αυτοκίνθτα με μεταξόνιο πάνω από 2.40 μ ζωσ 2.50 μ.
- Κλάςθ Γϋ - Αυτοκίνθτα με μεταξόνιο πάνω από 2.50 μ.
Β. ΦΟΤΗΓΑ
- Κλάςθ Δ’ - Αυτοκίνθτα με μεταξόνιο μζχρι 2.65 μ.
5.3. Εάν ςε κάποια κλάςθ δεν εκκινιςουν τουλάχιςτον 5 αυτοκίνθτα τότε θ κλάςθ αυτι δεν κα μετριςει για τθ
ςυμμετοχι ςτον τελικό Κυπζλλου.
5.4. ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 Πλα τα ελαςτικά πρζπει να προζρχονται από καλοφπι.
 Οι εγκοπζσ τθσ γόμασ των ελαςτικϊν (αυλακϊςεισ) πρζπει να είναι αυτζσ του καταςκευαςτι και να
προζρχονται από καλοφπι.
 Απαγορεφεται το ςκάλιςμα και θ δθμιουργία αυλακϊςεων με το χζρι.
 Το ελάχιςτο πλάτοσ των εγκοπϊν τθσ γόμασ πρζπει να 2 χιλιοςτά και το ελάχιςτο βάκοσ επίςθσ 2 χιλιοςτά.
 Απαγορεφεται θ χριςθ των ελαςτικϊν που οι εγκοπζσ τθσ γόμασ δεν καταλαμβάνουν τουλάχιςτον το 20% τθσ
επιφάνειασ του πζλματοσ του ελαςτικοφ.
 Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι αυτοκινιτων με ελαςτικά ςλικ.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΕΓΓΡΑΦΕ
6.1. Εάν ο διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό ι φυςικό πρόςωπο και δεν επιβαίνει του αυτοκινιτου κάκε υποχρζωςθ
του βαρφνει απόλυτα, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα τον οδθγό που ζχει δθλωκεί ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ.
6.2. Μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, δεν επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που αυτό
προβλζπεται από τον κανονιςμό του αγϊνα. Ο αγωνιηόμενοσ, μπορεί όμωσ να αντικαταςτιςει το αυτοκίνθτο που
διλωςε με άλλο τθσ ίδιασ κλάςθσ μζχρι τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ.
6.3. Η υπογραφι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ ςθμαίνει αυτόματα ότι ο ςυμμετζχων και /ι ο οδθγόσ αποδζχεται
ανεπιφφλακτα τον κανονιςμό του αγϊνα και παραδζχεται ότι οι κακιερωμζνεσ από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ δωςιδικίεσ,
ιςχφουν αποκλειςτικά για κάκε κζμα που αφορά τον αγϊνα.
6.4. Εάν κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ ζνα αυτοκίνθτο δεν ανταποκρίνεται ςτθν κλάςθ που ζχει εγγραφεί, το
αυτοκίνθτο αυτό μπορεί μετά από πρόταςθ των τεχνικϊν εφόρων και απόφαςθ αγωνοδικϊν να μεταφερκεί ςτθν
κλάςθ που ανταποκρίνεται ι να μθ γίνει αποδεκτό.
6.5. Αγωνιηόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν ι ζχουν λάβει μζροσ ςε προκθρυγμζνουσ αγϊνεσ αυτοκινιτου ΟΜΑΕ και
δεν ζχουν επιδείξει καλι ςυμπεριφορά, δεν κα γίνεται Δεκτι θ Συμμετοχι τουσ χωρίσ αιτιολόγθςθ κατά τθν κρίςθ
τθσ Οργάνωςθσ
6.6. Η Οργανωτικι επιτροπι ζχει το δικαίωμα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΟΜΑΕ να αρνθκεί τθν εγγραφι
οποιουδιποτε διαγωνιηόμενου ι οδθγοφ χωρίσ να είναι υποχρεωμζνθ να αιτιολογιςει τουσ λόγουσ άρνθςθσ.
Η απόρριψθ πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ϊρεσ μετά το κλείςιμο των εγγραφϊν.
6.7. Ο Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να μθ δεχκεί περιςςότερεσ από πενιντα (50) ςυμμετοχζσ και λιγότερεσ από
δεκαπζντε (15).
6.8. Για ότι δεν προβλζπεται από τον παρόντα κανονιςμό αποφαςίηουν τελεςίδικα οι Αγωνοδίκεσ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΑΦΑΛΙΗ
7.1. Σο παράβολο ςυμμετοχισ κακορίηεται, ςτα 60€.
Για κάκε επικυμία του αγωνιηομζνου να ςυμμετζχει ςε άλλθ κατθγορία προςαυξάνεται με το ποςό των 20€
Η κατάκεςθ του παραβόλου γίνεται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό Eurobank 0026-0385-90-0100-329798
(Φαςνάκθσ Δθμιτριοσ - Μπαρτηώκασ Δθμιτριοσ).
7.2. Η διλωςθ ςυμμετοχισ δε γίνεται δεκτι, αν δε ςυνοδεφεται από το παράβολο ςυμμετοχισ (απόδειξθ τθσ
Τράπεηασ), τθν άδεια κυκλοφορίασ ι τον τίτλο ιδιοκτθςίασ του οχιματοσ, τθν άδεια οδιγθςθσ του οδθγοφ και τον
A/M ακλθτι από τθν ΟΜΑΕ.
7.3. Στο παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται και αςφάλιςθ των αγωνιηόμενου που καλφπτει αςτικι ευκφνθ
προσ τρίτουσ. Η αςφάλιςθ αυτι ιςχφει ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα από τθ ςτιγμι τθσ εκκίνθςθσ τουσ και παφει
να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ ζνςταςθσ ι διαφορετικά από τθ ςτιγμι εγκατάλειψθσ του αγϊνα ι
του αποκλειςμοφ από αυτόν.
7.4. Τα παράβολα ςυμμετοχισ επιςτρζφονται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
Α. Εάν θ διλωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνει δεκτι και
Β. Εάν ο αγϊνασ ματαιωκεί.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
8.1. Ο αγωνοδίκθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 66 και 141 του ΕΑΚ ζχει το δικαίωμα με απόφαςι του, να τροποποιεί τισ
διατάξεισ του ειδικοφ κανονιςμοφ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τισ περιςτάςεισ που κα παρουςιαςκοφν και με τον
όρο ότι, με μζριμνα τθσ οργάνωςθσ κα ειδοποιθκοφν ζγκαιρα για αυτζσ τισ τροποποιιςεισ όλοι όςοι διλωςαν
ςυμμετοχι.
8.2. Κάκε ςχετικι τροποποίθςθ ι ςυμπλθρωματικι διάταξθ κα γίνεται γνωςτι με αρικμθμζνα και
χρονομετρθμζνα δελτία πλθροφοριϊν που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ειδικοφ κανονιςμοφ. Τα δελτία κα
τοιχοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του αγϊνα.
Επίςθσ κα κοινοποιθκοφν, το ςυντομότερο δυνατόν, απ’ ευκείασ ςτουσ αγωνιηόμενουσ οι οποίοι κα πρζπει να
βεβαιϊςουν τθν παραλαβι τουσ ενυπόγραφα, εκτόσ αν αυτό είναι αδφνατο λόγω τθσ εξζλιξθσ του αγϊνα.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
9.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να παρουςιαςτοφν με τα αυτοκίνθτά τουσ ςτο χϊρο ελζγχου εξακρίβωςθσ
όπωσ προβλζπεται από το επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα.
9.2. Η μθ προςζλευςθ ςτο χϊρο ελζγχου εξακρίβωςθσ και θ μθ παρουςίαςθ του αυτοκινιτου ςτον εντεταλμζνο
Τεχνικό Ζφορο ςυνεπάγεται ςε αποκλειςμό από τον αγϊνα και τθ μθ επιςτροφι του παραβόλου ςυμμετοχισ.
9.3. Ο οδθγόσ οφείλει να παρουςιάςει τθν άδεια οδιγθςθσ, τθν αγωνιςτικι άδεια ι τθν προςωρινι τθσ
δεξιοτεχνίασ, τθν άδεια κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου, ι το βιβλιάριο του αυτοκινιτου ςε περίπτωςθ που το
αυτοκίνθτο ζχει αγωνιςτικζσ πινακίδεσ ΕΘ.Ε.Α.
9.4. Τα ςτοιχεία που ελζγχονται κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ είναι το μικοσ του μεταξονίου για τθν κατάταξθ του
αυτοκινιτου ςτθν αντίςτοιχθ κλάςθ, θ φπαρξθ ηϊνθσ αςφαλείασ τουλάχιςτον 3 ςθμείων και το κράνοσ.
9.5. Κανείσ αγωνιηόμενοσ δεν ζχει το δικαίωμα να διαγωνιςκεί με δφο αυτοκίνθτα, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που
κα διαγωνίηεται και ςτισ δφο κατθγορίεσ, επιβατικά ι φορτθγά.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
10.1. Οι αρικμοί ςυμμετοχισ κα διατεκοφν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι κατά τθν διάρκεια του ελζγχου
εξακρίβωςθσ και κα τοποκετθκοφν ςτισ εμπρόςκιεσ πόρτεσ του αυτοκινιτου. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των
ενςτάςεων επιςτρζφονται ςτθν οργανωτικι επιτροπι.
10.2. Η εκκίνθςθ δίνεται με τθ ςειρά των αρικμϊν ςυμμετοχισ, δθλαδι το μικρότερο νοφμερο ξεκινά πρϊτο.
10.3. Σε περίπτωςθ που ζνα αυτοκίνθτο χρθςιμοποιείται από δφο οδθγοφσ, ο Οργανωτισ κα πρζπει να ζχει
ενθμερωκεί ϊςτε οι αρικμοί ςυμμετοχισ του πρϊτου από τον δεφτερο οδθγό να επιτρζπουν τθν αλλαγι.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΦΑΛΕΙΑ
11.1. Για τθν αςφάλειά τουσ οι αγωνιηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να φζρουν να φζρουν προςτατευτικό κράνοσ.
Ακόμθ πρζπει υποχρεωτικά να είναι δεμζνοι με ηϊνθ αςφαλείασ τριϊν τουλάχιςτον ςθμείων και να διακζτουν τον
προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. πυροςβεςτιρα. Μζςα ςτο αυτοκίνθτο απαγορεφεται να υπάρχουν ελεφκερα
αντικείμενα ι εργαλεία.
Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω δεν κα επιτρζπεται θ εκκίνθςθ.
11.2. Κατά τθν διεξαγωγι του αγϊνα, ςτο αυτοκίνθτο κα επιβαίνει μόνο ο οδθγόσ.
11.3. Υπενκυμίηεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ότι απαγορεφονται επιδείξεισ (δοκιμζσ) ςτον χϊρο των Pits. Σε
περίπτωςθ παραβίαςθσ του κανονιςμοφ κα επιβάλλεται ποινι που μπορεί να φτάςει μζχρι τον αποκλειςμό του
από τθν εκδιλωςθ.
11.4. Οδθγόσ ο οποίοσ κινείται κατ’ εξακολοφκθςθ εκτόσ πίςτασ είναι δυνατόν - κατά τθν κρίςθ του Αλυτάρχθ - να
επιφζρει τον αποκλειςμό του από τθν εκδιλωςθ.
11.5. Για τθν ομαλι και αςφαλι διεξαγωγι του αγϊνα οι αγωνιηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να τθροφν τισ
διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και να ςυμμορφϊνονται αναντίρρθτα με τισ οδθγίεσ, υποδείξεισ και εντολζσ
του Αλυτάρχθ, των Αγωνοδικϊν και των Εφόρων του αγϊνα.
11.6. Αν επιδειχκεί κόκκινθ ςθμαία ο οδθγόσ πρζπει να ακινθτοποιιςει το αυτοκίνθτό του άμεςα.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΓΩΝΑ
12.1. Η δεξιοτεχνία κα διεξαχκεί ςε τρία ςκζλθ και για τθν τελικι κατάταξθ κα μετρά ο καλφτεροσ χρόνοσ.
12.2. Ρριν από κάκε δοκιμαςία πρζπει να δίνονται διευκρινιςεισ ςε όλουσ τουσ αγωνιηόμενουσ για κάκε
αμφιβολία ςχετικά με το ςθμείο και τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να γίνεται μια αλλαγι πορείασ ι μια
περιςτροφι, ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ποινζσ.
12.3. Οι δοκιμζσ απαγορεφονται.
12.4. Η ταυτόχρονθ εκτζλεςθ 2 διαδρομϊν απαγορεφεται.
12.5. Η Οργάνωςθ κα ςυγκεντρϊςει τα αυτοκίνθτα του αγϊνα ςτον χϊρο τθσ εκκίνθςθσ: 10’ λεπτά πριν από τθν
ϊρα εκκίνθςθσ.
12.6. Η αφετθρία και ο τερματιςμόσ κα γίνονται με τα αυτοκίνθτα κινοφμενα προσ τα εμπρόσ.
12.7. Η εκκίνθςθ κα δίνεται από τον Αλυτάρχθ για κάκε ζνα αυτοκίνθτο χωριςτά και ο τερματιςμόσ κα γίνεται ςτθ
γραμμι εκκίνθςθσ ιππαςτί.
12.8. Ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ δοκιμαςίασ μετριζται ςε πρϊτα λεπτά, δευτερόλεπτα και εκατοςτά του
δευτερολζπτου και ανακοινϊνεται με τον τερματιςμό κάκε διαγωνιηομζνου.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΠΟΙΝΕ
13.1. Οι αγϊνεσ δεξιοτεχνίασ χρονομετροφνται με ακρίβεια εκατοςτοφ του δευτερολζπτου ςτο χρόνο εκτζλεςθσ
τθσ δοκιμαςίασ και επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινζσ:
- ίψθ ι μετακίνθςθ βαρελιοφ
15 βακμοί
- ίψθ ι μετακίνθςθ κορίνασ
10 βακμοί
- Μθ ρίψθ κορίνασ γκαράη
10 βακμοί
- Μθ τερματιςμόσ ιππαςτί
10 βακμοί
- Κακι εκτζλεςθ διαδρομισ
Αποκλειςμόσ από το ςκζλοσ.
Οι περιςςότερεσ περιςτροφζσ δεν κεωροφνται κακι εκτζλεςθ.
- Σταμάτθμα του αυτοκινιτου ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ από 5 μζτρα του πίςω άξονα από τθ γραμμι τερματιςμοφ
επιφζρει τον αποκλειςμό του αυτοκινιτου.
13.2. Οι βακμοί ποινισ για κάκε μια από τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ εκφράηονται ςε δευτερόλεπτα και
προςτίκενται ςτον χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ δοκιμαςίασ.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΑΕΙ
14.1. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ωσ εξισ:
Α. Σχετικά με αντικανονικι εγγραφι ι με τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ 30 λεπτά μετά το τζλοσ του ελζγχου
εξακρίβωςθσ.
Β. Σχετικά με τεχνικά κζματα μζςα ςε 15 λεπτά από τον τερματιςμό του τελευταίου αυτοκινιτου.
Γ. Σχετικά με τα προςωρινά αποτελζςματα τθσ τελικισ κατάταξθσ, μζςα ςε 30 λεπτά από τθν ανάρτθςι τουσ.
Δ. Κατά τθσ χρονομζτρθςθσ δεν χωράει καμία ζνςταςθ.
14.2. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον Αλυτάρχθ και πρζπει να ςυνοδεφεται από το ςχετικό παράβολο
που είναι το ΙΣΟΡΟΣΟ τθσ ςυμμετοχισ. Το παράβολο τθσ ζνςταςθσ επιςτρζφεται αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
14.3. Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν το δικαίωμα τθσ ζφεςθσ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηει ο ΕΑΚ (άρκρο
181 και επόμενα) και πρζπει να ςυνοδεφεται από παράβολο ίςο με το τριπλάςιο τθσ ςυμμετοχισ.
14.4. Για ότι δεν προβλζπεται ςτον παρόντα κανονιςμό κα ιςχφουν οι διατάξεισ του ΕΑΚ (άρκρο 171 κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΣΑΣΑΞΗ
15.1. Για τθν τελικι κατάταξθ προςτίκενται ο χρόνοσ του ςκζλουσ και οι ποινζσ του ςκζλουσ.
15.2. Σε περίπτωςθ που ςε μια κλάςθ δεν ξεκινιςουν 5 αυτοκίνθτα αυτι δεν κα μετριςει για το κφπελλο
δεξιοτεχνιϊν.
15.3. Δεν κα ανακοινωκεί γενικι κατάταξθ αλλά μόνο κατάταξθ κατά κλάςεισ.
15.4. Η κατάταξθ κάκε κλάςθσ κα καταςτρϊνεται με βάςθ τουσ βακμοφσ ποινισ κάκε αγωνιηομζνου. Νικθτισ κα
είναι ο οδθγόσ με τουσ λιγότερουσ βακμοφσ ποινισ.
15.5. Η δεξιοτεχνία ζχει τρία ςκζλθ και για τθν κατάταξθ κα μετράει το ςκζλοσ με τουσ λιγότερουσ βακμοφσ
ποινισ.
15.6. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ νικθτισ κα είναι αυτόσ που ζκανε καλφτερο χρόνο ςτο 3ο ςκζλοσ. Αν θ ιςοβακμία
ςυνεχίηεται τότε νικθτισ είναι αυτόσ με το μεγαλφτερο μεταξόνιο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΒΡΑΒΕΙΑ
Στουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ κάκε κλάςθσ απονζμονται Κφπελλα.
Στουσ τρεισ πρϊτουσ ακλθτζσ του ΣΜΑΚ απονζμονται Κφπελλα.
Στθν πρϊτθ γυναικεία ςυμμετοχι απονζμεται Κφπελλο.

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ
17.1. Η ανακοίνωςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων κα γίνει μετά τθ λιξθ υποβολισ ενςτάςεων και ςτθ ςυνζχεια
κα γίνει θ απονομι επάκλων.
17.2. Εάν οι νικθτζσ των διαφόρων επάκλων δεν εμφανιςτοφν ςτθν τελετι τθσ απονομισ, κα χάςουν το δικαίωμα
παραλαβισ οποιουδιποτε βραβείου.
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13θ ΔΕΞΙΟΣΕΧΝΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΟΖΑΝΗ
Κοηάνθ, 19 Οκτωβρίου 2014, Ώρα …... : ……

ΕΝΣΑΗ
Ο Αγωνιηόμενοσ ……………………………………………………………………………………………………
με αρικμό ςυμμετοχισ …………………. υποβάλλω ζνςταςθ κατά του / των:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………..………………
…………….………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ραρελιφκθ από τον Αλυτάρχθ:
Ώρα παραλαβισ ………………
Ο αγωνιηόμενοσ

(υπογραφι)

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτον Αλυτάρχθ ςυνοδευμζνθ από παράβολο ςτα χρονικά όρια που ορίηει ο
Γενικόσ Κανονιςμόσ και παραμζνετε ςτθ διάκεςθ τθσ Οργάνωςθσ μζχρι τθν εκδίκαςι τθσ.
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