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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΥΤΑΡΧΗ 

 

Αγαπητοί συµµετέχοντες, παρακαλούµε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, 
και να θυµάστε πάντα ότι προέχει η ασφάλεια θεατών και συµµετεχόντων.  
 

• Ο διοικητικός έλεγχος και η παραλαβή υλικού θα γίνουν Παρασκευή 3/12 17:30-20:30 
στα γραφεία του ΣΙΣΑ, ενώ για τα πληρώµατα που θα έρθουν από την επαρχία θα 
γίνουν την Κυριακή 5/12 08:00-09:00 στην Αφετηρία στην Βάρκιζα. 
 

• Ο αγώνας διεξάγεται µε τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπει το Υφυπουργείο 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση του κορονοιού (Covid 19) και 
παρακαλούµε να τηρείτε τα πρωτόκολλα της Πολιτείας και να ακολουθείτε πιστά τις 
οδηγίες της Οργάνωσης. 
 

• Στα οχήµατα σας θα εγκατασταθεί από την Οργάνωση πριν την εκκίνηση Σένσορας 
Χρονοµέτρησης – Transponder  που λειτουργεί µε υπέρυθρες και απαιτείται καλώδιο 
12 Volt στην εσωτερική δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου. Τα αυτοκίνητα που 
«ντουµπλάρουν» πρέπει πριν από την εκκίνηση κάθε διέλευσης να αλλάζουν 
σένσορα! Οι οδηγίες τοποθέτησης του καλωδίου είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα 
της εκδήλωσης. Απαγορεύεται επι ποινή αποκλεισµού η ηθεληµένη παρέµβαση στη 
λειτουργία του Αναµεταδότη του συστήµατος χρονοµέτρησης.  

 

• Τα αυτοκίνητα που «ντουµπλάρουν» δεν επιτρέπεται να φέρουν διπλά 
νούµερα. Τα πληρώµατα τους οφείλουν πριν από κάθε χρονοµετρηµένη διέλευση να 
στερεώνουν στις πόρτες το ΣΩΣΤΟ νούµερο! 

 

• Μην ξεχνάτε ότι συµµετέχετε σε εκδήλωση Regularity. Προέχει η ασφάλεια των 
συµµετεχόντων και των θεατών!  Οι ζητούµενες Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες δεν 
υπερβαίνουν τα 50 χλµ/ώρα για την κατηγορία Super Sport και τα 40 χλµ/ώρα για την 
κατηγορία Regularity. Απαγορεύεται επί ποινής αποκλεισµού η συνεχής 
ελεγχόµενη πλαγιολίσθηση (drift). 

 

• Απαγορεύεται η πλήρης ακινητοποίηση του οχήµατος τουλάχιστον 50 µέτρα πριν 
από τα σηµεία ελέγχου χρόνου (check point) των Ειδικών ∆ιαδροµών Ακριβείας. Το 
όχηµα θα πρέπει να κινείται µε σταθερή ταχύτητα κατά την διέλευση από αυτούς, 
αλλιώς  ενδέχεται να σας αποδοθεί ποινή 10 βαθµών. 

 

• Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα  χωρίς προειδοποίηση & εξηγήσεις να 
συγχωνεύσει ειδικές διαδροµές ακριβείας ή τµήµατα αυτών και να αθροίσει τους 
ιδανικούς χρόνους, όπως επίσης να ακυρώσει ή να µην προσµετρήσει µέρη αυτών.  
 

• Απαγορεύεται επί ποινής αποκλεισµού κάθε ηθεληµένη ή µη παρέκκλιση της πορείας 
του Σχεδιαγράµµατος ∆ιαδροµής και µη οφειλοµένη σε λόγους ανωτέρας βίας, 
διαπιστουµένη από τους Κριτές.  

 

• Στις ανασυγκροτήσεις & επανεκκινήσεις να τηρείτε τη σειρά σας, να σέβεστε τους 
άλλους συµµετέχοντες, να µην εµποδίζετε άλλους οδηγούς και να µην κλείνετε τους 
δρόµους. Στις ανασυγκροτήσεις µην καταναλώνετε οινοπνευµατώδη ποτά κατά τη 
διάρκεια του διαγωνιστικού µέρους! 
 
 

Η οργανωτική επιτροπή σας εύχεται καλή διασκέδαση, καλή επιτυχία & ασφαλή τερµατισµό. 


