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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΔΝΗΚΑ 
Με ηελ έγθξηζε ηεο Δ.Ο.ΦΗΛΠΑ, ν .Η..Α - ΤΛΛΟΓΟ 
ΗΓΗΟΚΣΖΣΩΝ ΠΟΡ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ δηνξγαλώλεη ηελ 
εθδήισζε γηα θιαζζηθά απηνθίλεηα «ΚΡΔΜΑΜΔΝΟ 
ΛΑΓΟ» RALLY SPRINT REGULARITY 2020 πνπ ζα 
δηεμαρζεί ζηηο  4 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020. 
Ζ εθδήισζε ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα ηνλ παξόληα Καλνληζκό θαη 
ηα ηπρόληα ζπκπιεξσκαηηθά Γειηία Πιεξνθνξηώλ. ηελ 
εθδήισζε δύλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κέρξη 90 απηνθίλεηα 
θαηαζθεπαζκέλα από 1.1.1946 κέρξη θαη ηεο 31.12.1990, όπσο 
ιεπηνκεξώο αλαθέξεη ζην Άξζξν 2. Ο ύιινγνο δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα απμήζεη ή λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ζπκκεηερόλησλ 
θαη λα δερηεί ή λα απνξξίςεη ζπκκεηνρέο ρσξίο λα παξέρεη 
εμεγήζεηο. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Βιέπε έλζεην πξόγξακκα. 
 
ΑΡΘΡΟ 2.  ΓΔΚΣΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ  
2.1. Σα ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα από ην 1946 έσο & ην 1990, όπσο αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 1, λα βξίζθνληαη ζε ΑΦΑΛΖ θαη ΔΜΦΑΝΗΗΜΖ 
θαηάζηαζε, λα αληηπξνζσπεύνπλ ην πλεύκα θαη ηελ εκθάληζε 
ηεο επνρήο ηνπο θαη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθό 
θαηαρώξεζεο. 
Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα θέξνπλ, ππξνζβεζηήξα, ηξίγσλν, 
θσζθνξίδνλ γηιέθν,  θαξκαθείν θαη ηα απηνθίλεηα θαηαζθεπήο 
κεηά ηηο 31/12/1970 λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά δώλεο αζθαιείαο 
2.1.α Σα απηνθίλεηα ζα θαηαηαγνύλ, αλάινγα κε ην έηνο 
θαηαζθεπήο ηνπο ζηηο εμήο Καηεγνξίεο: 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ E:  έσο 31.12.1960 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ F:  από 1.1.1961–31.12.1970 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ G: από 1.1.1971–31.12.1980 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ H: από 1.1.1981–31.12.1990 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ GT: Δπίζεο δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο εθηόο 
Γεληθήο θαηάηαμεο έρνπλ απηνθίλεηα ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο 
(GT) πνύ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία “potentially historic”, 
θαηαζθεπήο 1/1/1991-31/12/2000 θαη ησλ νπνίσλ ε επηινγή 
έγθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ νξγαλσηή. 
2.1.β Σα απηνθίλεηα ζα θαηαηαγνύλ ζε Κιάζεηο (Γθξνππ) κε 
βάζε ηνλ θπβηζκό ηνπο, αλεμαξηήησο έηνπο θαηαζθεπήο: 
Κιάζε 1:  έσο 1000 θ.ε. 
Κιάζε 2: 1001 έσο 1300 θ.ε. 
Κιάζε 3 :  1301 έσο 1600 θ.ε. 
Κιάζε 4: 1601 έσο 2000 θ.ε. 
Κιάζε 5: 2001 θ.ε. θαη άλσ 
2.1.γ. Ο θπβηζκόο ησλ  απηνθηλήησλ κε ζηξνβηινζπκπηεζηή ή 
ππεξζπκπηεζηή  (Turbo ή Compressor) πξνζαπμάλεηαη κε 
ζπληειεζηή 1,4. Ρεηή πξνππόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή 
απηνθηλήησλ κε κή αηκνζθαηξηθνύο θηλεηήξεο είλαη λα 
αληηπξνζσπεύνπλ ην πλέπκα ηεο επνρήο ηνπο! 
2.1.δ. Ο θπβηζκόο ησλ  απηνθηλήησλ κε πεξηζηξνθηθό θηλεηήξα 
(Wankel) πξνζαπμάλεηαη  κε ζπληειεζηή 2,0. 
2.1.ε. Ο δηνξγαλσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπηύμεη ή λα 
δηαρσξίζεη Κιάζεηο αλάινγα κε ηνλ ηειηθό αξηζκό 
ζπκκεηερόλησλ. 
2.2. Γηα ηε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο, επηηξέπνληαη όια ηα όξγαλα κέηξεζεο. 
Γηα ηε ξύζκηζε ησλ νξγάλσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηζρύεη ε 
κέηξεζε ηνπ ζρεηηθνύ έλζεηνπ ζην Βηβιηάξην Γηαδξνκώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. 
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, ρσξίο λα παξέρεη 
εμεγήζεηο, λα κε δερζεί αίηεζε ζπκκεηνρήο (Άξζξν 8.1.4 ηνπ 
Γηεζλνύο Κώδηθα FIVA).  Δπίζεο ν ύιινγνο & ε Οξγαλσηηθή 
Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ ζα πξνθύςεη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4.ΓΖΛΩΔΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ-ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξέπεη λα απνζηείινπλ ηε 
Γήισζε πκκεηνρήο ηνπο, καδί κε ην Γηθαίσκα πκκεηνρήο ην 
αξγόηεξν κέρξη ηην Γεσηέρα 29 Ηοσνίοσ ώρα 21:00 ζηα 
Γξαθεία ηνπ ΗΑ: Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 258 & Αληηόπεο 2, 
Αζήλα 173 43 e-mail: info@sisa.gr  Σει/fax 210 970 44 57. 
Σο Γικαίωμα σμμεηοτής ορίζεηαι για ηην καηηγορία 
Regularity ζηα 60€ και για ηην καηηγορία Legend ζηα 40€ 
Σν Γηθαίσκα πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη: 

1. Σελ αλαινγία ησλ δαπαλώλ ζε όια ηα έμνδα ηεο 
δηνξγάλσζεο. 
2.  Αζθάιηζε πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. 
3. πκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα Οδεγώλ - πλνδεγώλ ΗΑ, κε 
ζπληειεζηή 1. 
ΖΜΔΗΩΖ: ε πεξίπησζε πνπ εγγεγξακκέλνο απνθαζίζεη, 
κεηά ηελ ιήμε ησλ εγγξαθώλ, λα κελ ζπκκεηάζρεη ζηελ 
εθδήισζε θαη εθ’ όζνλ εηδνπνηήζεη ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 
κέρξη ηελ εκέξα ιήμεο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζα δηθαηνύηαη ηελ  
επηζηξνθή ηνπ κηζνύ πνζνύ ηνπ Γηθαηώκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο. 
Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή δελ ζα γίλεη επηζηξνθή ρξεκάησλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. 
Κάζε ζπκκεηέρσλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο Γειώζεσο πκκεηνρήο 
ηνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί 
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ κε ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 
εθδήισζεο.  Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα 
ηξνπνπνηήζεη ηνλ παξόληα Καλνληζκό, λα αλαβάιεη ή λα 
αθπξώζεη ηελ εθδήισζε ή κέξνο απηήο ιόγσ αλσηέξαο βίαο ή 
γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΛΖΡΩΜΑ θαη ΔΠΗΒΑΣΔ 
Σν πιήξσκα ηνπ απηνθηλήηνπ απνηειείηαη από δύν άηνκα 
(νδεγό θαη ζπλνδεγό).  Οη πέξαλ ησλ δύν αηόκσλ αλαθέξνληαη 
ζαλ πξόζζεηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο θαη πξέπεη λα έρνπλ 
δεισζεί κέζσ ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο ή λα επηβαίλνπλ 
θαηόπηλ ξεηήο άδεηαο ηνπ Αιπηάξρε. 
Ο νδεγόο θαη ν ζπλνδεγόο πνπ αλαθέξνληαη ζην Βηβιηάξην 
Γηαδξνκώλ πξέπεη λα επηβαίλνπλ ηνπ απηνθηλήηνπ ζε όιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, κε κόλε εμαίξεζε ηελ εθηέιεζε ηπρόλ 
Δηδηθώλ Γνθηκαζηώλ νη νπνίεο πξνβιέπεηαη από Δηδηθό Γειηίν 
Πιεξνθνξηώλ λα εθηεινύληαη από ηνλ νδεγό ή ηνλ ζπλνδεγό. 
Ο νδεγόο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο αδείαο νδεγήζεσο 
απηνθηλήηνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ ζπλνδεγό θαη ηα 
πξόζζεηα Μέιε ηνπ πιεξώκαηνο εθ΄ όζνλ πξνβιέπεηαη λα 
νδεγήζνπλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο εθδήισζεο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο 
λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ, λα ηεξνύλ ηα 
όξηα ηαρύηεηαο θαη λα νδεγνύλ κε ζύλεζε θαη αζθάιεηα. 
Κάζε παξάβαζε ηνπ Κ.Ο.Κ πνπ ζα δηαπηζησζεί από 
αζηπλνκηθό όξγαλν θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηεο εθδήισζεο 
θαη αλαθεξζεί έγθαηξα ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή επηθέξεη 
πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟΝ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΗΝΑΚΗΓΔ θαη ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα εθνδηάζεη θάζε ζπκκεηέρνληα κε 
κία (1) πηλαθίδα νη νπνία ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο 
εθδήισζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ 
πηλαθίδα απηή ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα 
θξνληίζνπλ ώζηε λα παξακείλεη εθεί ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο. Δπίζεο ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα εθνδηάζεη ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο κε δύν (2) απηνθόιιεηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο 
νη νπνίνη είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο πιεπξέο ησλ 
απηνθηλήησλ θαη λα παξακείλνπλ εθεί ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο. 
Οη πιεπξηθνί αξηζκνί πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ θαηά ηξόπν πνπ 
λα δηαζθαιίδεη ηελ επρεξή αλάγλσζή ηνπο από ηνπο 
Υξνλνκέηξεο από κεγάιε απόζηαζε. 
Απηνθίλεηα πνπ δελ ηεξνύλ απηόλ ηνλ όξν, δελ κπνξνύλ λα 
ιάβνπλ Δθθίλεζε ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο εθδήισζεο. 
Ζ έιιεηςε πηλαθίδαο επηθέξεη πνηλή 10 (δέθα) βαζκώλ γηα θάζε 
κία.  Ζ έιιεηςε πιεπξηθνύ απηνθόιιεηνπ αξηζκνύ  επηθέξεη 
πνηλή 20 (είθνζη) βαζκώλ αλά Δηδηθή Γνθηκαζία Αθξηβείαο.  
Όζνλ αθνξά απηνθόιιεην αξηζκό απηόο πξέπεη λα 
απνθαηαζηαζεί κε θάζε πξόζθνξν κέζν πξνθεηκέλνπ λα 
επηηξαπεί ζηνλ ζπκκεηέρνληα ε ζπλέρηζε ηεο δηαδξνκήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8.  ΥΟΡΖΓΟΗ 
Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ζα δώζεη ζε θάζε πιήξσκα 
απηνθόιιεηα ησλ επίζεκσλ ρνξεγώλ ηεο εθδήισζεο ηα νπνία 
ππνρξεσηηθά ζα θέξνπλ ηα ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα. Ζ κε 
επηθόιιεζε έζησ θαη κέξνπο ησλ απηνθόιιεησλ ησλ επίζεκσλ 
ρνξεγώλ επηθέξεη πνηλή 50 (πελήληα) βαζκώλ. Σα 
απηνθόιιεηα απηά ζα επηθνιινύληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. 
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Κάζε ζπκκεηέρσλ επηηξέπεηαη λα έρεη δηθνύο ηνπ ρνξεγνύο θαη 
απηνθόιιεηα αξθεί λα έξζεη ζε πξόηεξε ζπλελλόεζε κε ηελ 
νξγαλσηηθή επηηξνπή. Με εγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο από ηελ 
Οξγάλσζε ζηα απηνθίλεηα ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ θαη ηα 
απηνθόιιεηα απηά πξέπεη λα αθαηξεζνύλ ή λα ζθεπαζηνύλ. 
Γηαπίζησζε όηη ππάξρνπλ ηέηνηεο δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο ζην 
απηνθίλεην, επηθέξνπλ έσο θαη πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. 
9.1.α Σα απηνθίλεηα ζα ιάβνπλ Δθθίλεζε θαηά αύμνληα αξηζκό 
(εθηόο αλ απνθαζίζεη αιιηώο ν Αιπηάξρεο) θαη θαηόπηλ 
ζήκαηνο ηνπ θξηηή. Καζπζηέξεζε παξνπζηάζεσο ζηηο 
Δθθηλήζεηο ηεο εθδήισζεο κεγαιύηεξε από 10 (δέθα) ιεπηά 
από ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν επηθέξεη πνηλή 10 (δέθα) 
βαζκώλ γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο. 
Οη ρξόλνη Δθθηλήζεσο ζα γλσζηνπνηεζνύλ κε αλαθνίλσζε ηεο 
Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηελ Δθθίλεζε 
ηνπ 1νπ απηνθηλήηνπ.  Σα ππόινηπα ζα εθθηλνύλ αλά ιεπηό, 
εθηόο εάλ ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή αλαθνηλώζεη ηελ θαηά 
κεγαιύηεξα ή κηθξόηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα Δθθίλεζε. 
Ο αθξηβήο ρώξνο θαη νη Ηδαληθνί Υξόλνη θαιύςεσο ζα 
αλαθνηλσζνύλ κε Δηδηθά Γειηία.  
Ζ ππό ηνπ Καλνληζκνύ, Γειηίσλ Πιεξνθνξηώλ, Βηβιηαξίνπ 
Γηαδξνκώλ θιπ. πξνζδηνξηδνκέλε δηαδξνκή ΔΗΝΑΗ 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ. Οη δηαδξνκέο ηεο εθδήισζεο ζα θαιπθζνύλ 
κε κέζεο σξηαίεο ηαρύηεηεο κέρξη 50 ρικ. ηελ ώξα. Παξάβαζε 
ηνπ Κ.Ο.Κ. βεβαηνύκελε από αξκόδηα αζηπλνκηθά όξγαλα θαη 
γλσζηνπνηνύκελε ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, επηθέξεη πνηλή, 
ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ.  
 
9.1.β  ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ: 

 Κάζε εζειεκέλε παξέθθιηζε θαη κε νθεηινκέλε ζε ιόγνπο 
αλσηέξαο βίαο, δηαπηζηνπκέλε από ηνπο Κξηηέο. 

 Ζ εζειεκέλε παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλακεηαδόηε 
(transponder)  ηνπ ζπζηήκαηνο ρξνλνκέηξεζεο. 

 Ζ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ρξεζηκνπνίεζε ηξέηιεξ ή 
ξπκνύιθεζε ε βνήζεηα από ηξίηνπο. 

 Πνξεία αληίζεηε ηεο θνξάο εθηέιεζεο ησλ Δηδηθώλ 
Γηαδξνκώλ. 

 Ζ ζπλνδεία ζε απόζηαζε ησλ 500 (πεληαθνζίσλ) κέηξσλ 
θαη ε θαζνδήγεζε από άιιν όρεκα πνπ δελ ζπκκεηέρεη 
ζηελ εθδήισζε. 

 Ζ ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ κεηαμύ ζπκκεηερόλησλ όπσο 
θαη πξνο κέιε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, θξηηέο & 
ρξνλνκέηξεο κε ζθνπό ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ 
ζρεηηδνκέλσλ κε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζηηθνύ κέξνπο. 

 Κάζε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο άιινπο 
ζπκκεηέρνληεο ή ηνπο θξηηέο. 
  

9.2 ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ - ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΓΗΔΛΔΤΖ – ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ 
9.2.α ΓΔΝΗΚΑ: Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα ππάξρνπλ 
ηαζκνί Διέγρνπ ΥΡΟΝΟΤ (.Δ.Υ.-TC), ΓΗΔΛΔΤΔΩ (.Δ.Γ.-
PC) & ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ (.Δ.Α – “Stop & Go”) πνπ ζα 
νξηνζεηνύληαη από εηδηθέο πηλαθίδεο ηεο Οξγάλσζεο, ε έιιεηςε 
ησλ νπνίσλ δελ ζα ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηνπ ηαζκνύ, εθ 
όζνλ ν εληνπηζκόο απηνύ ζα είλαη εθηθηόο κε γξαπηέο νδεγίεο ή 
κε άιιν ηξόπν. ε ελδεηθηηθή απόζηαζε 50-100 κέηξσλ πξηλ 
από θάζε ηαζκό Έιεγρνπ Υξόλνπ ζα ππάξρεη 
πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα. Αλάινγεο πηλαθίδεο ζα ππάξρνπλ 
θαη ζηνπο ηαζκνύο Διέγρνπ Γηειεύζεσο. Ζ ΜΩΣ ππνινγίδεηαη 
από ηαζκό Διέγρνπ Υξόλνπ ζε ηαζκό Διέγρνπ Υξόλνπ. 
 
9.2.β .Δ.Υ: Οη Έιεγρνη ζα ιεηηνπξγνύλ 15 (δεθαπέληε) ιεπηά 
ΠΡΗΝ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα αθίμεσο ηνπ 1νπ 
απηνθηλήηνπ θαη ζα παύνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 15 (δεθαπέληε 
ιεπηά) κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα αθίμεσο ηνπ 
ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ. 
Μεηά ηελ άθημε ηνπ απηνθηλήηνπ κπξνζηά ζηνλ Κξηηή, ν 
ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα παξαδώζεη ην Φπιιάδην Γηαδξνκήο 
(Carnet de Route) θαη ν Κξηηήο ζα ζεκεηώζεη ζ’ απηό ηελ 
πξαγκαηηθή ώξα άθημεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζα ππνγξάςεη ή 
θαη ζα ζθξαγίζεη θαη ζα ηνπ ην παξαδώζεη.  Ζ παξάδνζε ηνπ 

Φπιιαδίνπ Γηαδξνκήο εθ κέξνπο ηνπ Κξηηή απνηειεί ην ζήκα 
Δθθηλήζεσο γηα ην επόκελν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο. 
ηάζε ζε πεξηνρή Διέγρνπ αληίζεηε πξνο ηνλ παξόληα 
Καλνληζκό ή ηηο νδεγίεο ηνπ Κξηηή επηθέξεη πνηλή 150 (εθαηόλ 
πελήληα) βαζκώλ.  Ωο ρώξνο ηαζκνύ Διέγρνπ ζεσξείηαη ν 
κεηαμύ ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο θαη 50 κέηξα κεηά ηνλ 
.Δ.Υ. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα παξνπζηαζζνύλ ζε θάζε 
ηαζκό Διέγρνπ Υξόλνπ ζηελ αθξηβή ώξα πνπ πξνθύπηεη από 
ηελ ώξα αλαρώξεζεο από ηνλ πξνεγνύκελν ηαζκό Διέγρνπ 
ΤΝ ηνλ ηδαληθό ρξόλν θάιπςεο ηεο δηαδξνκήο. 
Καζπζηέξεζε ή πξνάθημε γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν ιεπηό ή 
δεπηεξόιεπην, (αλάινγα κε ην ηη ζα δεηεζεί από ηελ 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζηηο επί κέξνπο εηδηθέο δηαδξνκέο) 
επηθέξεη πνηλή 10 (δέθα) βαζκώλ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν 
πξώην ιεπηό ηεο ώξαο. 
 Ζ Δθθίλεζε δίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 
δηαηππώζεσλ ππό ηνπ θξηηή θαη ν εγγξαθείο ρξόλνο απνηειεί 
ην ζηνηρείν αλαθνξάο γηα ηελ άθημε ζηνλ επόκελν ηαζκό 
Διέγρνπ. 
ηνπο ηαζκνύο Διέγρνπ νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα 
ππαθνύνπλ ζηηο εληνιέο ησλ Κξηηώλ. 
πκκεηέρνληεο αθηθλνύκελνη ζηελ πεξηνρή ηαζκνύ Διέγρνπ 
Υξόλνπ & εθ΄ όζνλ δελ επηζπκνύλ λα παξνπζηαζζνύλ ζηνλ 
Έιεγρν νθείινπλ λα ζηαζκεύνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ΠΡΟ ηεο 
πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο, δηεπθνιύλνληαο θάζε άιιν 
πιήξσκα αλαιόγσο ηνπ σξαξίνπ ηνπ. 

 Με   επίδνζε   ηνπ  Φπιιαδίνπ Γηαδξνκώλ (Carnet de 
Route)  γηα  αλαγξαθή ηεο ώξαο Αθίμεσο θαη ππνγξαθή ή 
ζθξάγηζε ή κε παξνπζίαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
απηνθηλήηνπ ή πξνζέιεπζε από πνξεία δηαθνξεηηθή ηεο 
πξνδηαγεγξακκέλεο ζε θάπνην ηαζκό Διέγρνπ Υξόλνπ 
ΔΠΗΦΔΡΔΗ ΣΟΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΠΟΗΝΖ 150  (εθαηόλ 
πελήληα) ΒΑΘΜΩΝ. 

 ηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο ζην κεηαμύ ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο 
πηλαθίδαο θαη ηεο πηλαθίδαο ζήκαλζεο ΔΥ ή ΔΓ 
δηάζηεκα επηθέξεη πνηλή δέθα (10) βαζκώλ πνηλήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο, ΛΟΓΩ 
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ, δελ ππάξμεη ν πξνγξακκαηηζκέλνο ζηαζκόο 
ειέγρνπ ρξόλνπ όπσο ζα αλαθέξεηαη ζην Φπιιάδην Γηαδξνκώλ  
ηόηε: ν Ηδαληθόο Υξόλνο Καιύςεσο ηεο δηαδξνκήο από ηνλ 
πξνεγνύκελν ηαζκό Διέγρνπ Υξόλνπ κέρξη ηνλ επόκελν 
ηαζκό Διέγρνπ Υξόλνπ ΜΔΣΑ ηνλ ελδηάκεζν ΜΖ 
ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ  ΑΘΡΟΗΕΔΣΑΗ. 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: ΑΘΖΝΑ  Ηδ.Υξόλ  ΔΥ1  Ηδ.Υξόλ  ΔΥ2 
                     12.00     30ι         12.30   30ι        13.00 
Έζησ όηη δελ ππάξρεη ν ΔΥ1 ηόηε ν Ηδαληθόο Υξόλνο 
Καιύςεσο ηεο δηαδξνκήο ΑΘΖΝΑ – ΔΥ2 είλαη 60 ιεπηά. 
9.2.γ .Δ.Γ: ηνπο ηαζκνύο Διέγρνπ Γηειεύζεσο (PC) ε 
Δθθίλεζε ζα δίλεηαη επίζεο ακέζσο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 
δηαηππώζεσλ αθίμεσο. ηνπο Διέγρνπο απηνύο δελ 
πξνβιέπεηαη νξηζκέλε ώξα Αθίμεσο ή Αλαρσξήζεσο θαη ν 
δηνξγαλσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη απηνύο 
όπνηε θαη όπνπ θξίλεη αλαγθαίν, ώζηε λα δηαπηζησζεί όηη νη 
ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηεξήζεη ηελ πνξεία πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
Βηβιηάξην Γηαδξνκώλ (Road Book). Με δηέιεπζε από ηαζκό 
Διέγρνπ Γηειεύζεσο επηθέξεη 100 (εθαηό) βαζκνύο πνηλήο. 
9.2.δ .Δ.Α: ηνπο ηαζκνύο Διέγρνπ Αθηλεηνπνίεζεο (Stop & 
Go) νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα αθηλεηνπνηήζνπλ πιήξσο ην 
απηνθίλεην ηνπο ζηηγκηαία εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο. Ο 
θξηηήο ζα αλαθόπηεη ην επεξρόκελν όρεκα επηδεηθλύνληαο 
εηδηθή πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε “STOP”. Ζ Δθθίλεζε ζα δίλεηαη 
απν ηνλ θξηηή ακέζσο κεηά ηελ έιεπζε ελόο (1) δεπηεξνιέπηνπ 
απν ηελ αθηλεηνπνίεζε, επηδεηθλύνληαο εηδηθή πηλαθίδα κε ηελ 
έλδεημε “GO”. ηνπο Διέγρνπο απηνύο δελ πξνβιέπεηαη 
νξηζκέλε ώξα Αθίμεσο ή Αλαρσξήζεσο θαη ν δηνξγαλσηήο 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη απηνύο όπνηε θαη όπνπ 
θξίλεη αλαγθαίν. Με ζηάζε ή κε πιήξεο αθηλεηνπνίεζε ζε 
ηαζκό Διέγρνπ Αθηλεηνπνίεζεο επηθέξεη 10 (δέθα) ΒΠ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΑΚΡΗΒΔΗΑ (Δ.Γ.Α.) 
10.1.α Σα πιεξώκαηα ζα θιεζνύλ λα εθηειέζνπλ νξηζκέλεο 
δνθηκαζίεο δηαλύζεσο ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο ζε αθξηβή 
ρξόλν κε πνηλή ελόο (1) βαζκνύ αλά δεπηεξόιεπην απόθιηζεο. 
Απόθιηζε δεθάηνπ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ επηθέξεη έλα δέθαην 
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(1/10) ηνπ Βαζκνύ Πνηλήο, όηαλ ν ρξόλνο κεηξηέηαη κε αλάινγε 
αθξίβεηα. 
Οδεγίεο, ηόζν γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ πεξηνρώλ ησλ Δ.Γ.Α, όζν 
θαη γηα ηα αθξηβή δεηνύκελα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο ζα δίλνληαη 
κέζσ εηδηθώλ δειηίσλ ηεο Οξγάλσζεο ζηηο εθθηλήζεηο ησλ ΔΥ 
ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο πξηλ ηελ αθεηεξία ηεο 
εθάζηνηε ΔΓΑ. Ζ κέζε σξηαία ηαρύηεηα δηάλπζεο ησλ Δ.Γ.Α. 
νξίδεηαη αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 11.1 έσο 
50 ρικ/ώξα θαη ε εθηέιεζε ηνπο ζα γίλεη απνθιεηζηηθά ζε 
αζθάιηηλεο δηαδξνκέο. Σπρόλ πηλαθίδεο νξίσλ ηαρύηεηαο ηνπ 
ΚΟΚ, εληόο ησλ ΔΓΑ, ΓΔΝ επεξεάδνπλ ηελ δεηνύκελε ΜΩΣ ηεο 
εθδήισζεο, θαζόηη απηέο νη ηαρύηεηεο έρνπλ ζπλππνινγηζζεί 
ζηνλ δεηνύκελν ηδαληθό ρξόλν εθηέιεζεο ησλ ΔΓΑ 
 
10.1.β Κάζε πεξηνρή Δ.Γ.Α. ζα νξηνζεηείηαη από εηδηθέο 
πηλαθίδεο ηεο Οξγάλσζεο, ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ δελ ζα 
ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο δνθηκαζίαο, εθ όζνλ ν εληνπηζκόο 
απηήο ζα είλαη εθηθηόο κε γξαπηέο νδεγίεο ή κε άιιν ηξόπν. Οη 
Κξηηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αλαθόπηνπλ ηελ είζνδν 
απηνθηλήησλ ζε Δ.Γ.Α. γηα ιόγνπο αζθαιείαο ή πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεύγεηαη ζπλσζηηζκόο. ε απόζηαζε ιίγσλ κέηξσλ πξηλ 
από ηελ εθθίλεζε θάζε ΔΓΑ ζα ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθή 
πηλαθίδα. Ζ δώλε αλάκεζα ζε απηήλ ηελ πηλαθίδα θαη ζηε 
γξακκή εθθίλεζεο ηεο ΔΓΑ ζα ζεσξείηαη Εώλε ειεγρόκελε από 
ηνλ θξηηή θαη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππαθνύνπλ ζηηο 
νδεγίεο ησλ ρξνλνκεηξώλ. Καηά θαλόλα νη ζπκκεηέρνληεο ζα 
παίξλνπλ εθθίλεζε αλά ιεπηό. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο 
έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ  παξάηαζε 1 (ελόο) ιεπηνύ θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξήζνπλ λα εθθηλήζνπλ πέξαλ απηνύ 
ηνπ επηπιένλ ιεπηνύ ηόηε γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο ζα 
ηηκσξνύληαη κε 10 (δέθα) Βαζκνύο Πνηλήο. ε πεξίπησζε 
ζπλσζηηζκνύ θαη θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ ΔΓΑ 
νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ από ηνλ 
ρξνλνκέηξε λα ηνπο δώζεη ζρεηηθή παξάηαζε ζηνλ ηδαληθό 
ρξόλν εθηέιεζεο ηεο απιήο δηαδξνκήο. Ζ παξάηαζε πξέπεη λα 
ζεκεησζεί από ηνλ ρξνλνκέηξε ζην θαξλέ ησλ ζπκκεηερόλησλ 
θαη επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ ρξνλνκέηξε αλ ην ζρεηηθό αίηεκα 
ζα γίλεη δεθηό ή όρη. 
 
10.2. Πξηλ από ην ηέινο θάζε ΔΓΑ ενδέτεηαι λα ππάξρεη Δηδηθή 
Εώλε Απαγόξεπζεο Αθηλεηνπνίεζεο Ορήκαηνο Δ.Ε.Α.Ο.). Ζ 
πλήρης ζηάζη κέζα ζηελ νξηνζεηεκέλε δώλε πξηλ ην ηέινο 
ηεο Δ.Γ.Α. επηθέξεη 10 (δέθα) βαζκνύο πνηλήο. Σν αθξηβέο 
κήθνο απηήο ηεο απόζηαζεο ζα είλαη άγνωζηο ζηνπο 
αγσληδόκελνπο, ζα θπκαίλεηαη από 50μ έως 500μ θαη ζα 
νξηνζεηείηαη κε εηδηθό ζεκάδη (θνξίλα ή πηλαθίδα KOK ή 
πηλαθίδα ηεο νξγάλσζεο θιπ.).  
ε πεξίπσζε πνπ ζηελ εθθώλεζε ηεο ΔΓΑ έτοσν δοθεί 
οδηγίες ενηοπιζμού ηων ζημείων τρονομέηρηζης και δεν 
αναγράθονηαι οδηγίες για Δ.Ε.Α.Ο. ηόηε νη ζπκκεηέρνληεο 
νθείινπλ λα ξπζκίδνπλ κε ηέηνην ηξόπν ηελ ηαρύηεηα δηειέπζεο 
ηνπο από ην ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 
πιήξεο ζηάζε ηνπ νρήκαηνο, ε νπνία επηθέξεη 10 ΒΠ. 
10.3.α. ηελ παξνύζα εθδήισζε ρξεζηκνπνηείηαη αζύξκαην 
ζύζηεκα ρξνλνκέηξεζεο κε αλακεηαδόηεο (transponder). Οη 
ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα εγθαηαζηήζνπλ θαιώδην παξνρήο 
ξεύκαηνο 12 Volt γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ αλακεηαδόηε, 
βάζεη  ησλ νδεγηώλ πνπ ζα δνζνύλ από ηελ Οξγαλσηηθή 
Δπηηξνπή. Αλ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν δελ θαηαζηεί δπλαηό λα 
αληιεζεί ν ρξόλνο ελόο πιεξώκαηνο, ηόηε νη θξηηέο ζα 
απνθαζίζνπλ ηνλ πιένλ δίθαην ηξόπν, κε ηνλ νπνίνλ ζα 
απνδνζεί ρξόλνο ζε απηό ην πιήξσκα. Απηή ε απόθαζε ζα 
είλαη ηειεζίδηθε θαη δελ εθεζηβάιιεηαη! 
10.3.β. Με νινθιεξσκέλε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ΔΓΑ 
επηθέξεη πνηλή ίζε κε ηελ ρεηξόηεξε θαηαγεγξακκέλε επίδνζε 
ζηελ ίδηα απηή ΔΓΑ. πξνζαπμεκέλε θαηά 100%. 
 
10.4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί από θξηηέο όηη 
ζπκκεηέρσλ θηλείηαη κέζα ζε Δ.Γ.Α. κε θνξά αληίζεηε ηεο 
πξνδηαγεγξακκέλεο, ηόηε ζα ηνπ επηβάιιεηαη άκεζα πνηλή 
απνθιεηζκνύ. 
10.5. Ο αιπηάξρεο ηνπ αγώλα γηα ιόγνπο αζθαιείαο ή 
αλσηέξαο βίαο έρεη ην δηθαίσκα, ρσξίο λα παξέρεη εμεγήζεηο, 
λα αθπξώζεη κία ή πεξηζζόηεξεο Δ.Γ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΚΑΣΑΣΑΞΖ 
Ζ Γεληθή Καηάηαμε θαη ε Καηάηαμε θαηά Καηεγνξίεο & Κιάζεηο 
ζα θαηαξηηζζνύλ κε ηελ άζξνηζε ησλ βαζκώλ πνηλήο ηνπ θάζε 
ζπκκεηέρνληνο.  
Ο ζπκκεηέρσλ πνπ ζα έρεη ηνπο ιηγόηεξνπο βαζκνύο πνηλήο ζα 
είλαη ν Νηθεηήο ηεο Γεληθήο Καηάηαμεο θαη ηεο θάζε Κιάζεο. 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλα πιήξσκα 
ζηε γεληθή θαηάηαμε, είλαη λα δηαζρίζεη ηε γξακκή ηνπ 
ηεξκαηηζκνύ ηνπ ηειεπηαίνπ .Δ.Υ. (απηνθίλεην & επηβαίλνληεο). 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γεληθώο πξνεγείηαη ην 
απηνθίλεην ην νπνίν αλήθεη ζηελ παιαηόηεξε Καηεγνξία. 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ απηνθηλήησλ ηεο ίδηαο 
Καηεγνξίαο πξνεγείηαη εθείλν κε ηνλ κηθξόηεξν θπβηζκό. 

Ζ Οξγαλσηηθή επηηξνπή θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο δύλαηαη 
λα απνθιείζεη από ηελ θαηάηαμε νπνηνδήπνηε απηνθίλεην 
κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη εμ’ αηηίαο αηζζεηώλ κεηαηξνπώλ έρεη 
ράζεη ηνλ αξρηθό ηνπ ραξαθηήξα θαη έρεη ππεξβεί νπζηαζηηθά ηηο 
ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο πνπ παξνπζίαδε ηελ επνρή 
παξαγσγήο ηνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12.  ΔΝΣΑΔΗ 

 Σα απνηειέζκαηα ζα αλαξηεζνύλ ζηελ Γξακκαηεία ηεο 
εθδήισζεο θαη ε ώξα αλαξηήζεσο ζα αλαθνηλσζεί κε 
γξαπηό ή πξνθνξηθό Γειηίν Πιεξνθνξηώλ. Σπρόλ 
ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ εληόο πξνζεζκίαο 30 
(ηξηάληα) ιεπηώλ από ηελ ώξα πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ ηα 
πξνζσξηλά απνηειέζκαηα & πξέπεη λα απεπζύλνληαη 
ζηνπο Αγσλνδίθεο. 

 Δλζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ρξνλνινγία θαηαζθεπήο  
ηνπ απηνθηλήηνπ ή ηξνπνπνηήζεηο ζε θηλεηήξα θαη ακάμσκα 
πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2.1 πξέπεη λα ππνβιεζνύλ 
ζηνπο Αγσλνδίθεο.  

 Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν 
πνζνύ ίζνπ ηνπ ηηκήκαηνο ζπκκεηνρήο. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη εθ’ όζνλ ε έλζηαζε γίλεη απνιύησο ή ελ κέξεη 
δεθηή. 

Μεηά ηελ εθδίθαζε ηπρώλ ελζηάζεσλ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε 
ησλ 30 ιεπηώλ θαη εθόζνλ δελ εθθξεκνύλ ελζηάζεηο ηόηε ηα 
αλαξηεκέλα απνηειέζκαηα απηόκαηα γίλνληαη ηειηθά. 
ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: 
Πξν ηεο Δθθίλεζεο & κεηά ηνλ Σεξκαηηζκό: Δληεπθηήξην ΗΑ  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο: ζηνλ ηόπν ηεο εθδήισζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13.   ΚΤΠΔΛΛΑ  
1. ηνπο 1, 2 & 3

νπο
 Νηθεηέο ησλ Καηεγνξηώλ E & F (έσο 1970) 

όισλ ησλ θιάζεσλ θαη  αλεμαξηήησο θπβηθώλ. 
2. ηνπο 1, 2 & 3

νπο
 Νηθεηέο ησλ Καηεγνξηώλ G1 & Ζ1 (έσο 

1000 cc). 
3. ηνπο 1, 2 & 3

νπο
 Νηθεηέο ησλ Καηεγνξηώλ G2 & Ζ2 (1001- 

1300 cc). 
4. ηνπο 1, 2 & 3

νπο
 Νηθεηέο ησλ Καηεγνξηώλ G3 & Ζ3 (1301 – 

1600 cc). 
5. ηνπο 1, 2 & 3

νπο
 Νηθεηέο ησλ Καηεγνξηώλ G4 & Ζ4 (1601 - 

2000 cc). 
6. ηνπο 1, 2 & 3

νπο
 Νηθεηέο ησλ Καηεγνξηώλ G5 & Ζ5 ( άλσ 

2001 cc). 
7. ηνπο 1, 2 & 3

νπο
 Νηθεηέο ηεο Καη. GT (potentially historic) 

8. ηνπο 1, 2 & 3
νπο

 Νηθεηέο ηεο Καηεγνξίαο Legend. 
ε πεξίπησζε πνπ ζε κία θαηεγνξία εθθηλήζνπλ ιηγόηεξν από 
ηξείο ζπκκεηέρνληεο ηόηε απηή ε θαηεγνξία ζα ζπγρσλεύεηαη κε 
ηελ ακέζσο επόκελε. ε πεξίπησζε πνπ ζε κία θαηεγνξία 
εθθηλήζνπλ έσο 3, ηόηε θύπειιν ζα απνλέκεηαη κόλν ζηνλ 
πξώην ληθεηή. ε πεξίπησζε πνπ ζε κία θαηεγνξία εθθηλήζνπλ 
έσο 4, ηόηε θύπειια ζα απνλέκνληαη ζηνπο πξώηνπο & 
δεύηεξνπο ληθεηέο. ε πεξίπησζε πνπ ζε κία θαηεγνξία 
εθθηλήζνπλ 5 & άλσ, ηόηε θύπειια ζα απνλέκνληαη ζηνπο ηξείο 
πξώηνπο ληθεηέο. 
Ζ Οργανωηική Δπιηροπή γενικόηερα διαηηρεί ηο δικαίωμα 
να διατωρίζει ή να ζσγτωνεύζει καηηγορίες και γκροσπ 
καηά ηην κρίζη ηης ανάλογα με ηον ηελικό αριθμό ηων 
ζσμμεηετόνηων. 
 


