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∆ελτίο Πληροφοριών Νο 2 – 2/10/2020 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 23
ου

 ΡΑΛΛΥ «24 ΩΡΕΣ 

ΕΛΛΑ∆Α» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Ο ΣΙΣΑ είναι πάντα πρωτοπόρος στις καινοτοµίες που κάνουν τους αγώνες ακριβείας πιό αξιόπιστους και 

πιο συναρπαστικούς. 

 

Μετά απο εκτενείς δοκιµές σε προηγούµενα ράλλυ του ΣΙΣΑ, η Οργανωτική Επιτροπή του 23
ου

 Ράλλυ «24 

Ώρες Ελλάδα» αποφάσισε να αναθέσει την χρονοµέτρηση των µεγάλων αγώνων του συλλόγου στην 

εταιρεία Anube Sport µε δορυφορικό σύστηµα χρονοµέτρησης ακρίβειας δεκάτου δευτερολέπτου. 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 1. Είναι γνωστό ότι στους αγώνες του ΣΙΣΑ απαγορεύεται η ακινητοποίηση του 

οχήµατος πριν την διέλευση απο τα χρονοµετρηµένα σηµεία ελέγχου χρόνου (check point). Έχει 

παρατηρηθεί όµως ότι αρκετοί αγωνιζόµενοι διέρχονται µε υπερβολικά χαµηλή ταχύτητα απο αυτά, γεγονός 

που µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένες µετρήσεις. Για τον λόγο αυτό τροποποείται το άρθρο 10.2 ως εξής:     
 
Άρθρο 10.2. Πριν από κάθε χρονοµετρηµένο σηµείο ελέγχου χρόνου (check point) εντός των Ε∆Α υπάρχει Ειδική Ζώνη 
Απαγόρευσης Ακινητοποίησης Οχήµατος (Ε.Ζ.Α.Ο.). Η στάση µέσα στην οριοθετηµένη ζώνη πριν το χρονοµετρηµένο 
σηµείο ελέγχου χρόνου (check point.) απαγορεύεται γιατι οδηγεί σε εσφαλµένη, πρόωρη µέτρηση. Το ελάχιστο µήκος της 
Ε.Ζ.Α.Ο. θα κυµαίνεται στα 50 µέτρα και δεν οριοθετείται µε ειδικό σηµάδι. Στην εκφώνηση της Ε∆Α θα δοθούν οδηγίες 
εντοπισµού των σηµείων χρονοµέτρησης (check point) και ∆ΕΝ αναγράφονται οδηγίες για Ε.Ζ.Α.Ο. Οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να ρυθµίζουν µε τέτοιο τρόπο την ταχύτητα διελέυσης τους από το σηµείο χρονοµέτρησης ώστε να αποφεύγεται 
η στάση του οχήµατος, µε ελάχιστη συνιστώµενη σταθερή ΜΩΤ εντός τα Ε.Ζ.Α.Ο. τα 20 χλµ/ώρα. 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 2. Οι αισθητήρες χρονοµέτρησης που θα διανεµηθούν στα πληρώµατα, διαθέτουν 

αυτόνοµο σύστηµα τροφοδοσίας και οι συµµετέχοντες ∆ΕΝ οφείλουν να εγκαταστήσουν καλώδιο παροχής 

ρεύµατος. Για τον λόγο αυτό τροποποείται το άρθρο 10.3 ως εξής:     

 
Άρθρο 10.3. Στην παρούσα εκδήλωση χρησιµοποιείται ασύρµατο δορυφορικό σύστηµα χρονοµέτρησης της εταιρείας 
Anube Sports. Αν για οποιαδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατό να αντληθεί ο χρόνος ενός πληρώµατος, τότε οι κριτές θα 
αποφασίσουν τον πλέον δίκαιο τρόπο, µε τον οποίον θα αποδοθεί χρόνος σε αυτό το πλήρωµα. Αυτή η απόφαση θα είναι 
τελεσίδικη και δεν εφεσιβάλλεται! Μη ολοκληρωµένη εκτέλεση οποιασδήποτε Ε∆Α επιφέρει ποινή ίση µε την χειρότερη 
καταγεγραµµένη επίδοση στην ίδια αυτή Ε∆Α. προσαυξηµένη κατά 100%. 

 


