ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑ∆Α 2022
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την έγκριση της Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ, ο Σ.Ι.Σ.Α - ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ διοργανώνει την
ο
εκδήλωση για κλασσικά αυτοκίνητα 25 Ράλλυ 24 ‘Ωρες
Ελλάδα που θα διεξαχθεί στις 22-23 Οκτωβρίου 2022.

2.2.β Για τη µέτρηση των αποστάσεων στην διάρκεια της
εκδήλωσης επιτρέπονται όλα τα όργανα µέτρησης.
Για τη ρύθµιση των οργάνων των συµµετεχόντων ισχύει η
µέτρηση του σχετικού ένθετου στο Βιβλιάριο ∆ιαδροµών (Road
Book). Στην κατηγορία Touring Trophy συνιστάται η χρήση των
εργοστασιακών οδοµετρητών ή µη εξεζητηµένων οργάνων
µέτρησης της απόστασης.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό
και τα τυχόντα συµπληρωµατικά ∆ελτία Πληροφοριών. Στην
εκδήλωση δύνανται να συµµετάσχουν µέχρι 90 αυτοκίνητα
κατασκευασµένα από 1.1.1946 µέχρι και της 31.12.1992, όπως
λεπτοµερώς αναφέρει στο Άρθρο 2. Ο Σύλλογος διατηρεί το
δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει τον αριθµό συµµετεχόντων
και να δεχτεί ή να απορρίψει συµµετοχές χωρίς να παρέχει
εξηγήσεις.

2.3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Επιτρέπονται µόνο φώτα & προβολείς παρόµοια µε αυτά που
χρησιµοποιούνταν κατά την περίοδο παραγωγής του
αυτοκινήτου. Επιτρέπονται λάµπες Xenon & Led εφόσον η
δοµή του φωτιστικού σώµατος είναι παρόµοια µε αυτήν που
χρησιµοποιούνταν κατά την περίοδο παραγωγής του
αυτοκινήτου. Επιτρέπονται έως οκτώ (8) µπροστινά φώτα,
συµπεριλαµβάνων των εργοστασιακών σωµάτων & φωτών
οµίχλης.
1η παράβαση: Προειδοποίηση
η
2 παράβαση: Αποκλεισµός
Απαγορεύεται επί ποινής αποκλεισµού η χρήση πρόσθετων
µπαρών Xenon ή Led

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βλέπε ένθετο πρόγραµµα.
ΑΡΘΡΟ 2. ∆ΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
2.1. Τα συµµετέχοντα αυτοκίνητα πρέπει να είναι
κατασκευασµένα από το 1946 έως & το 1992, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 1, να βρίσκονται σε ΑΣΦΑΛΗ και ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ
κατάσταση, να αντιπροσωπεύουν το πνεύµα και την εµφάνιση
της εποχής τους και να είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό
καταχώρησης.
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να φέρουν, πυροσβεστήρα, τρίγωνο,
φωσφορίζον γιλέκο, φαρµακείο και τα αυτοκίνητα κατασκευής
µετά τις 31/12/1970 να φέρουν υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας

ΑΡΘΡΟ 3.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα, χωρίς να παρέχει
εξηγήσεις, να µη δεχθεί αίτηση συµµετοχής (Άρθρο 8.1.4 του
∆ιεθνούς Κώδικα FIVA). Επίσης ο Σύλλογος & η Οργανωτική
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα που θα προκύψει
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

2.1.α Τα αυτοκίνητα θα καταταγούν, ανάλογα µε το έτος
κατασκευής τους στις εξής Κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E: έως 31.12.1960
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F: από 1.1.1961–31.12.1970
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G: από 1.1.1971–31.12.1980
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H: από 1.1.1981–31.12.1992
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GT: Επίσης δυνατότητα συµµετοχής έχουν
αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (GT) πού ανήκουν στην
κατηγορία “potentially historic”, µοντέλα παραγωγής 1/1/199331/12/1999, είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό
καταχώρησης και των οποίων η επιλογή έγκειται στην
κρίση του οργανωτή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
συµµετοχή σε αυτοκίνητα κατασκευής έως 31/12/2002,
εφόσον το συγκεκριµένο µοντέλο κατασκευαζόταν έως τις
31/12/1999. Αυτά τα οχήµατα θεωρούνται «αυτοκίνητα
συνοδείας» και συµµετέχουν εκτός Γενικής κατάταξης.

ΑΡΘΡΟ 4.∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν πρέπει να αποστείλουν τη
∆ήλωση Συµµετοχής τους, µαζί µε το ∆ικαίωµα Συµµετοχής το
αργότερο µέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2022 ώρα
20:00 στα Γραφεία του ΣΙΣΑ: Λεωφ. Βουλιαγµένης 258 &
Αντιόπης 2, Αθήνα 173 43 e-mail: info@sisa.gr Τηλ/fax 210
970 44 57.
Το ∆ικαίωµα Συµµετοχής ορίζεται στα 320 ευρώ για µέλη
ΣΙΣΑ και στα 350 ευρώ για τα µη µέλη. Επίσης ορίζεται
µειωµένο παράβολο (για δηλώσεις µε τουλάχιστον 50%
καταβολή του παραβόλου) έως Παρασκευή 22/9/2019 στα
270 ευρώ για µέλη ΣΙΣΑ και στα 300 ευρώ για τα µη µέλη.
Το ∆ικαίωµα Συµµετοχής περιλαµβάνει:
1. Την αναλογία των δαπανών σε όλα τα έξοδα της
διοργάνωσης.
2. Ασφάλιση προς τρίτους κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
3. Έπαθλα, αναµνηστικά & συµµετοχή για 2 άτοµα στο δείπνο
απονοµής επάθλων.
4. Ασύρµατη δορυφορική χρονοµέτρηση.
5. Συµµετοχή στο Πρωτάθληµα Οδηγών - Συνοδηγών ΣΙΣΑ, µε
ος
ος
ος
ος
συντελεστή 2: 30 βαθµούς ο 1 , 28 ο 2 , 26 ο 3 , 24 ο 4 ,
22 ο 5ος, 20 ο 6ος, 18 ο 7ος, 16 ο 8ος, 14 ο 9ος, 12 ο 10ος, 10 ο
ος
ος
ος
ος
ος
11 , 8 ο 12 , 6 ο 13 , 4 ο 14 & 2 ο 15 .
6. Συµµετοχή στο έπαθλο Youngtimer Trophy µε συντελεστή
2: 12 βαθµούς ο 1ος, 10 ο 2ος, 8 ο 3ος, 6 ο 4ος, 4 ο 5ος και 2 ο
6ος.
7. Συµµετοχή στο έπαθλο Touring Trophy µε συντελεστή 1
ανά ηµέρα συµµετοχής: 6 βαθµούς ο 1ος, 5 ο 2ος, 4 ο 3ος, 3
ο 4ος, 2 ο 5ος και 1 ο 6ος. Ο αγώνας της κατηγορίας Touring
χωρίζεται σε 2 ξεχωριστές ηµέρες, µε ξεχωριστή κατάταξη ανά
ηµέρα. Η Κατάταξη αυτής της κατηγορίας θα καταρτισθεί µε την
άθροιση των βαθµών ποινής του κάθε συµµετέχοντος και για
των 2 ηµερών του αγώνα.
Ο αγώνας της 1ης ηµέρας ισοδυναµεί µε το Έπαθλο «12 Ώρες
Ελλάδα 2021». Αυτός ο αγώνας προσµετρά στο Έπαθλο ΣΙΣΑ
Touring Trophy µε συντελεστή 1 και δεν απαιτείται ξεχωριστή
δήλωση συµµετοχής γι αυτό το έπαθλο.

2.1.β Τα αυτοκίνητα θα καταταγούν σε Κλάσεις (Γκρουπ) µε
βάση τον κυβισµό τους, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής:
Κλάση 1:
έως 1000 κ.ε.
1001 έως 1300 κ.ε.
Κλάση 2:
Κλάση 3 :
1301 έως 1600 κ.ε.
Κλάση 4:
1601 έως 2000 κ.ε.
Κλάση 5:
2001 κ.ε. και άνω
2.1.γ. Ο κυβισµός των αυτοκινήτων µε στροβιλοσυµπιεστή ή
υπερσυµπιεστή (Turbo ή Compressor) προσαυξάνεται µε
συντελεστή 1,4. Ρητή προυπόθεση για τη συµµετοχή
αυτοκινήτων µε µή ατµοσφαιρικούς κινητήρες είναι να
αντιπροσωπεύουν το πνέυµα της εποχής τους!
2.1.δ. Ο κυβισµός των αυτοκινήτων µε περιστροφικό κινητήρα
(Wankel) προσαυξάνεται µε συντελεστή 2,0.
2.1.ε. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να συµπτύξει ή να
διαχωρίσει Κλάσεις ανάλογα µε τον τελικό αριθµό
συµµετεχόντων.
2.2.α Oι συµµετέχοντες οφείλουν να επιλέξουν µέχρι την
υποβολή της αίτησης συµµετοχής τους ανάµεσα σε 2
Κατηγορίες Συµµετοχής, Regularity & Touring.
Στην
κατηγορία Touring η συνολική απόσταση, ο αριθµός των
ειδικών διαδροµών ακριβείας και οι µέσες ωριαίες ταχύτητες θα
είναι ελαφρώς µικρότερες απο αυτές της Regularity.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που εγγεγραµµένος αποφασίσει,
µετά την λήξη των εγγραφών, να µην συµµετάσχει στην
εκδήλωση και εφ’ όσον ειδοποιήσει την Οργανωτική Επιτροπή
µέχρι την ηµέρα λήξης δηλώσεων συµµετοχής θα δικαιούται την
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ΑΡΘΡΟ 9.
9.1.α Τα αυτοκίνητα θα λάβουν Εκκίνηση κατά αύξοντα αριθµό
(εκτός αν αποφασίσει αλλιώς ο Αλυτάρχης) και κατόπιν
σήµατος του κριτή. Καθυστέρηση παρουσιάσεως στις
Εκκινήσεις της εκδήλωσης µεγαλύτερη από 10 (δέκα) λεπτά
από τον προγραµµατισµένο χρόνο επιφέρει ποινή 10 (δέκα)
βαθµών για κάθε λεπτό καθυστέρησης.
Οι χρόνοι Εκκινήσεως θα γνωστοποιηθούν µε ανακοίνωση της
Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα καθορίζει την Εκκίνηση
του 1ου αυτοκινήτου. Τα υπόλοιπα θα εκκινούν ανά λεπτό,
εκτός εάν η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώσει την κατά
µεγαλύτερα ή µικρότερα χρονικά διαστήµατα Εκκίνηση.
Ο ακριβής χώρος και οι Ιδανικοί Χρόνοι καλύψεως θα
ανακοινωθούν µε Ειδικά ∆ελτία.
Η υπό του Κανονισµού, ∆ελτίων Πληροφοριών, Βιβλιαρίου
∆ιαδροµών
κλπ.
προσδιοριζοµένη
διαδροµή
ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Οι διαδροµές της εκδήλωσης θα καλυφθούν
µε µέσες ωριαίες ταχύτητες µέχρι 50 χλµ. την ώρα. Παράβαση
του Κ.Ο.Κ. βεβαιούµενη από αρµόδια αστυνοµικά όργανα και
γνωστοποιούµενη στην Οργανωτική Επιτροπή, επιφέρει ποινή,
η οποία είναι δυνατόν να φθάσει µέχρι και τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

επιστροφή του µισού ποσού του ∆ικαιώµατος της συµµετοχής.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα γίνει επιστροφή χρηµάτων.
ΑΡΘΡΟ 5.
Κάθε συµµετέχων µε την υπογραφή της ∆ηλώσεως Συµµετοχής
του αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφωθεί
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ µε τους όρους του Κανονισµού της
εκδήλωσης. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να
τροποποιήσει τον παρόντα Κανονισµό, να αναβάλει ή να
ακυρώσει την εκδήλωση ή µέρος αυτής λόγω ανωτέρας βίας ή
για λόγους ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΑ και ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Το πλήρωµα του αυτοκινήτου αποτελείται από δύο άτοµα
(οδηγό και συνοδηγό). Οι πέραν των δύο ατόµων αναφέρονται
σαν πρόσθετα µέλη του πληρώµατος και πρέπει να έχουν
δηλωθεί µέσω της ∆ήλωσης Συµµετοχής ή να επιβαίνουν
κατόπιν ρητής άδειας του Αλυτάρχη.
Ο οδηγός και ο συνοδηγός που αναφέρονται στο Βιβλιάριο
∆ιαδροµών πρέπει να επιβαίνουν του αυτοκινήτου σε όλη την
διάρκεια της εκδήλωσης, µε µόνη εξαίρεση την εκτέλεση τυχόν
Ειδικών ∆οκιµασιών οι οποίες προβλέπεται από Ειδικό ∆ελτίο
Πληροφοριών να εκτελούνται από τον οδηγό ή τον συνοδηγό.
Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος αδείας οδηγήσεως
αυτοκινήτου. Το ίδιο ισχύει και για τον συνοδηγό και τα
πρόσθετα Μέλη του πληρώµατος εφ΄ όσον προβλέπεται να
οδηγήσουν στις διάφορες φάσεις της εκδήλωσης.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ, να τηρούν τα
όρια ταχύτητας και να οδηγούν µε σύνεση και ασφάλεια.
Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ που θα διαπιστωθεί από
αστυνοµικό όργανο κατά µήκος της διαδροµής της εκδήλωσης
και αναφερθεί έγκαιρα στην Οργανωτική Επιτροπή επιφέρει
ποινή που µπορεί να φτάσει ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.

9.1.β ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
⇒ Κάθε ηθεληµένη παρέκκλιση και µη οφειλοµένη σε λόγους
ανωτέρας βίας, διαπιστουµένη από τους Κριτές.
⇒ Η ηθεληµένη παρέµβαση στη λειτουργία του αναµεταδότη
(transponder) του συστήµατος χρονοµέτρησης.
⇒ Η κατά µήκος της διαδροµής χρησιµοποίηση τρέιλερ ή
ρυµούλκηση ή βοήθεια από τρίτους.
⇒ Πορεία αντίθετη της φοράς εκτέλεσης των Ειδικών
∆ιαδροµών.
⇒ Η συνοδεία σε απόσταση των 500 (πεντακοσίων) µέτρων
και η καθοδήγηση από άλλο όχηµα που δεν συµµετέχει
στην εκδήλωση.
⇒ Η χρήση κινητών τηλεφώνων µεταξύ συµµετεχόντων όπως
και προς µέλη της οργανωτικής επιτροπής, κριτές &
χρονοµέτρες µε σκοπό την άντληση πληροφοριών
σχετιζοµένων µε στοιχεία του αγωνιστικού µέρους καθώς
και η άσκοπη και συνεχής χρήση κινητών τηλεφώνων
µεταξύ συµµετεχόντων και µελών της οργανωτικής
επιτροπής γενικότερα.
⇒ Κάθε
αντιαθλητική
συµπεριφορά
προς
τους
συναγωνιζόµενους ή τους κριτές ή τα στελέχη της
οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ και ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή θα εφοδιάσει κάθε συµµετέχοντα µε
µία (1) πινακίδα οι οποία θα αναγράφει τον τίτλο της
εκδήλωσης. Οι συµµετέχοντες πρέπει να τοποθετήσουν την
πινακίδα αυτή σε εµφανή σηµεία του αυτοκινήτου και να
φροντίσουν ώστε να παραµείνει εκεί σε όλη την διάρκεια της
εκδήλωσης. Επίσης η Οργανωτική Επιτροπή θα εφοδιάσει τους
συµµετέχοντες µε δύο (2) αυτοκόλλητους αριθµούς συµµετοχής
οι οποίοι είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στις πλευρές των
αυτοκινήτων και να παραµείνουν εκεί σε όλη την διάρκεια της
εκδήλωσης.
Οι πλευρικοί αριθµοί πρέπει να τοποθετηθούν κατά τρόπο που
να διασφαλίζει την ευχερή ανάγνωσή τους από τους
Χρονοµέτρες από µεγάλη απόσταση. Αυτοκίνητα που δεν
τηρούν αυτόν τον όρο, δεν µπορούν να λάβουν Εκκίνηση σε
οποιαδήποτε φάση της εκδήλωσης. Η έλλειψη πινακίδας
επιφέρει ποινή 10 (δέκα) βαθµών για κάθε µία. Η έλλειψη
πλευρικού αυτοκόλλητου αριθµού επιφέρει ποινή 20 (είκοσι)
βαθµών ανά Ειδική ∆οκιµασία Ακριβείας. Όσον αφορά
αυτοκόλλητο αριθµό αυτός πρέπει να αποκατασταθεί µε κάθε
πρόσφορο µέσο προκειµένου να επιτραπεί στον συµµετέχοντα
η συνέχιση της διαδροµής.

9.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
9.2.α ΓΕΝΙΚΑ: Κατά µήκος της διαδροµής θα υπάρχουν
Σταθµοί Ελέγχου ΧΡΟΝΟΥ (Σ.Ε.Χ.-TC), ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ (Σ.Ε.∆.PC) & ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.Ε.Α – “Stop & Go”) που θα
οριοθετούνται από ειδικές πινακίδες της Οργάνωσης, η έλλειψη
των οποίων δεν θα συνεπάγεται ακύρωση του Σταθµού, εφ
όσον ο εντοπισµός αυτού θα είναι εφικτός µε γραπτές οδηγίες ή
µε άλλο τρόπο. Σε ενδεικτική απόσταση 50-100 µέτρων πριν
από
κάθε
Σταθµό
Έλεγχου
Χρόνου
θα
υπάρχει
προειδοποιητική πινακίδα. Ανάλογες πινακίδες θα υπάρχουν
και στους Σταθµούς Ελέγχου ∆ιελεύσεως. Η ΜΩΤ υπολογίζεται
από Σταθµό Ελέγχου Χρόνου σε Σταθµό Ελέγχου Χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΟΡΗΓΟΙ
Η οργανωτική επιτροπή θα δώσει σε κάθε πλήρωµα
αυτοκόλλητα των επίσηµων χορηγών της εκδήλωσης τα οποία
υποχρεωτικά θα φέρουν τα συµµετέχοντα αυτοκίνητα. Η µη
επικόλληση έστω & µέρους των αυτοκόλλητων των επίσηµων
χορηγών επιφέρει ποινή 50 (πενήντα) ΒΠ. Τα αυτοκόλλητα
αυτά θα επικολλούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Οργανωτικής Επιτροπής. Κάθε συµµετέχων επιτρέπεται να έχει
δικούς του χορηγούς & αυτοκόλλητα αρκεί να έρθει σε πρότερη
συνεννόηση µε την οργανωτική επιτροπή. Μη εγκεκριµένες
διαφηµίσεις από την Οργάνωση στα αυτοκίνητα απαγορεύονται
& τα αυτοκόλλητα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν ή να
σκεπαστούν. ∆ιαπίστωση ότι υπάρχουν τέτοιες διαφηµιστικές
επιγραφές στο αυτοκίνητο, επιφέρουν έως & ποινή
αποκλεισµού κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής.

9.2.β Σ.Ε.Χ: Οι Έλεγχοι θα λειτουργούν 15 (δεκαπέντε) λεπτά
ΠΡΙΝ από την προγραµµατισµένη ώρα αφίξεως του 1ου
αυτοκινήτου και θα παύουν την λειτουργία τους 15 (δεκαπέντε
λεπτά) µετά την προγραµµατισµένη ώρα αφίξεως του
τελευταίου αυτοκινήτου.
Μετά την άφιξη του αυτοκινήτου µπροστά στον Κριτή, ο
συµµετέχων θα πρέπει να παραδώσει το Φυλλάδιο ∆ιαδροµής
(Carnet de Route) και ο Κριτής θα σηµειώσει σ’ αυτό την
πραγµατική ώρα άφιξης του συµµετέχοντος, θα υπογράψει ή
και θα σφραγίσει και θα του το παραδώσει. Η παράδοση του
Φυλλαδίου ∆ιαδροµής εκ µέρους του Κριτή αποτελεί το σήµα
Εκκινήσεως για το επόµενο τµήµα της διαδροµής.
Στάση σε περιοχή Ελέγχου αντίθετη προς τον παρόντα
Κανονισµό ή τις οδηγίες του Κριτή επιφέρει ποινή 150 (εκατόν
πενήντα) βαθµών. Ως χώρος Σταθµού Ελέγχου θεωρείται ο
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µεταξύ της προειδοποιητικής πινακίδας και 50 µέτρα µετά τον
Σ.Ε.Χ. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να παρουσιασθούν σε κάθε
Σταθµό Ελέγχου Χρόνου στην ακριβή ώρα που προκύπτει από
την ώρα αναχώρησης από τον προηγούµενο Σταθµό Ελέγχου
ΣΥΝ τον ιδανικό χρόνο κάλυψης της διαδροµής.
Καθυστέρηση ή προάφιξη για κάθε συµπληρωµένο λεπτό ή
δευτερόλεπτο, (ανάλογα µε το τι θα ζητηθεί από την
Οργανωτική Επιτροπή στις επί µέρους ειδικές διαδροµές)
επιφέρει ποινή 10 (δέκα) βαθµών για κάθε συµπληρωµένο
πρώτο λεπτό της ώρας.
Η Εκκίνηση δίνεται αµέσως µετά την συµπλήρωση των
διατυπώσεων υπό του κριτή και ο εγγραφείς χρόνος αποτελεί
το στοιχείο αναφοράς για την άφιξη στον επόµενο Σταθµό
Ελέγχου.
Στους Σταθµούς Ελέγχου οι συµµετέχοντες οφείλουν να
υπακούουν στις εντολές των Κριτών.
Συµµετέχοντες αφικνούµενοι στην περιοχή Σταθµού Ελέγχου
Χρόνου & εφ΄ όσον δεν επιθυµούν να παρουσιασθούν στον
Έλεγχο οφείλουν να σταθµεύουν τα αυτοκίνητά τους ΠΡΟ της
προειδοποιητικής πινακίδας, διευκολύνοντας κάθε άλλο
πλήρωµα αναλόγως του ωραρίου του.
⇒ Μη
επίδοση του Φυλλαδίου ∆ιαδροµών (Carnet de
Route) για αναγραφή της ώρας Αφίξεως και υπογραφή ή
σφράγιση ή µη παρουσίαση του συµµετέχοντος
αυτοκινήτου ή προσέλευση από πορεία διαφορετική της
προδιαγεγραµµένης σε κάποιο Σταθµό Ελέγχου Χρόνου
ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΟΙΝΗ 150 (εκατόν
πενήντα) ΒΑΘΜΩΝ.
⇒ Στάθµευση του οχήµατος στο µεταξύ της προειδοποιητικής
πινακίδας και της πινακίδας σήµανσης ΣΕΧ ή ΣΕ∆
διάστηµα επιφέρει ποινή δέκα (10) βαθµών ποινής.
Σε περίπτωση που σε κάποιο σηµείο της διαδροµής, ΛΟΓΩ
ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, δεν υπάρξει ο προγραµµατισµένος σταθµός
ελέγχου χρόνου όπως θα αναφέρεται στο Φυλλάδιο ∆ιαδροµών
τότε: ο Ιδανικός Χρόνος Καλύψεως της διαδροµής από τον
προηγούµενο Σταθµό Ελέγχου Χρόνου µέχρι τον επόµενο
Σταθµό Ελέγχου Χρόνου ΜΕΤΑ τον ενδιάµεσο ΜΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ.

Απόκλιση δεκάτου του δευτερολέπτου επιφέρει ένα δέκατο
(1/10) του Βαθµού Ποινής, όταν ο χρόνος µετριέται µε ανάλογη
ακρίβεια.
Οδηγίες, τόσο για τον εντοπισµό των περιοχών των Ε.∆.Α, όσο
και για τα ακριβή ζητούµενα για την εκτέλεση τους θα δίνονται
µέσω ειδικών δελτίων της Οργάνωσης στις εκκινήσεις των ΣΕΧ
ή κατά τη διάρκεια της διαδροµής πριν την αφετηρία της
εκάστοτε Ε∆Α. Η µέση ωριαία ταχύτητα διάνυσης των Ε.∆.Α.
ορίζεται ανάλογα µε τις κατηγορίες της παραγράφου 11.1 έως
50 χλµ/ώρα και η εκτέλεση τους θα γίνει αποκλειστικά σε
ασφάλτινες διαδροµές. Τυχόν πινακίδες ορίων ταχύτητας του
ΚΟΚ εντός των Ε∆Α, έχουν συνυπολογισθεί στους ιδανικούς
χρόνους ∆ΕΝ επηρεάζουν την ζητούµενη ενδεικτική ΜΩΤ της
εκδήλωσης.
10.1.β Κάθε περιοχή Ε.∆.Α. θα οριοθετείται από ειδικές
πινακίδες της Οργάνωσης, η έλλειψη των οποίων δεν θα
συνεπάγεται ακύρωση της δοκιµασίας, εφ όσον ο εντοπισµός
αυτής θα είναι εφικτός µε γραπτές οδηγίες ή µε άλλο τρόπο. Οι
Κριτές διατηρούν το δικαίωµα να ανακόπτουν την είσοδο
αυτοκινήτων σε Ε.∆.Α. για λόγους ασφαλείας ή προκειµένου να
αποφεύγεται συνωστισµός.
10.1.γ Εκκινήσεις τύπου “GO”
Σε απόσταση λίγων µέτρων πριν από την εκκίνηση κάθε Ε∆Α
θα υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα. Η ζώνη ανάµεσα σε
αυτήν την πινακίδα και στη γραµµή εκκίνησης της Ε∆Α θα
θεωρείται Ζώνη “Parc Ferme” ελεγχόµενη από τον κριτή και οι
συµµετέχοντες οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες των
χρονοµετρών. Κατά κανόνα οι συµµετέχοντες θα παίρνουν
εκκίνηση ανά λεπτό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχουν
δικαίωµα να ζητήσουν παράταση 1 (ενός) λεπτού και σε
περίπτωση που καθυστερήσουν να εκκινήσουν πέραν αυτού
του επιπλέον λεπτού τότε για κάθε λεπτό καθυστέρησης θα
τιµωρούνται µε 10 (δέκα) Βαθµούς Ποινής. Σε περίπτωση
πρόωρης εκκίνησης (πριν το σήµα του κριτή ή πριν τον ιδανικό
χρόνο του self start) οι συµµετέχοντες θα τιµωρούνται µε 10
(δέκα) Βαθµούς Ποινής.
Σε περίπτωση συνωστισµού και καθυστερήσεων κατά την
εκκίνηση των Ε∆Α οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα να
ζητήσουν από τον χρονοµέτρη να τους δώσει σχετική
παράταση στον ιδανικό χρόνο εκτέλεσης της απλής διαδροµής.
Η παράταση πρέπει να σηµειωθεί από τον χρονοµέτρη στο
καρνέ των συµµετεχόντων και επαφίεται στην κρίση του
χρονοµέτρη αν το σχετικό αίτηµα θα γίνει δεκτό ή όχι.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΑΘΗΝΑ Ιδ.Χρόν ΣΕΧ1 Ιδ.Χρόν ΣΕΧ2
12.00 30λ
12.30 30λ
13.00
Έστω ότι δεν υπάρχει ο ΣΕΧ1 τότε ο Ιδανικός Χρόνος
Καλύψεως της διαδροµής ΑΘΗΝΑ – ΣΕΧ2 είναι 60 λεπτά.
9.2.γ Σ.Ε.∆: Στους Σταθµούς Ελέγχου ∆ιελεύσεως (PC) η
Εκκίνηση θα δίνεται επίσης αµέσως µετά την συµπλήρωση των
διατυπώσεων αφίξεως. Στους Ελέγχους αυτούς δεν
προβλέπεται ορισµένη ώρα Αφίξεως ή Αναχωρήσεως και ο
διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να τοποθετήσει αυτούς
όποτε και όπου κρίνει αναγκαίο, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι
συµµετέχοντες έχουν τηρήσει την πορεία που αναγράφεται στο
Βιβλιάριο ∆ιαδροµών (Road Book). Μη διέλευση από Σταθµό
Ελέγχου ∆ιελεύσεως επιφέρει 100 (εκατό) βαθµούς ποινής.

10.1.δ Εκκινήσεις τύπου “Self Start”
Oι συµµετέχοντες θα παίρνουν εκκίνηση µόνοι τους ανά λεπτό
σε συγκεκριµένο χρόνο από Σ.Ε.Χ. ή αρχή ή άλλο σηµείο
άλλης ειδικής, που θα τους έχει δοθεί από την Οργάνωση. ∆εν
θα υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα πριν από την εκκίνηση
της Ε∆Α και ο εντοπισµός αυτής θα είναι εφικτός µε γραπτές
οδηγίες ή µε άλλο τρόπο.
10.1.ε Εκκινήσεις τύπου “Auto Start”
Oι συµµετέχοντες θα παίρνουν εκκίνηση µόνοι τους ανά λεπτό
σε µη συγκεκριµένο χρόνο εντός του χρόνου ανοίγµατος και
κλεισίµατος της ειδικής. ∆εν θα υπάρχει προειδοποιητική
πινακίδα πριν από την εκκίνηση της Ε∆Α και ο εντοπισµός
αυτής θα είναι εφικτός µε γραπτές οδηγίες ή µε άλλο τρόπο.
Συµµετέχοντες αφικνούµενοι στην περιοχή Ε∆Α «Auto Start”
οφείλουν να εκκινούν εντός του επόµενου ακέραιου λεπτού από
την ώρα της άφιξης τους. Εφόσον διαπιστωθεί άσκοπη
καθυστέρηση τότε για κάθε λεπτό καθυστέρησης θα
τιµωρούνται µε 10 (δέκα) Βαθµούς Ποινής. Εφ΄ όσον δεν
επιθυµούν να εκκινήσουν στην Ε∆Α οφείλουν να σταθµεύουν
τα αυτοκίνητά τους τουλάχιστον δύο µήκη αυτοκινήτου πριν την
αρχή της Ε∆Α, διευκολύνοντας κάθε άλλο πλήρωµα. Οι ειδικές
αυτού του τύπου διεξάγονται µόνο σε αγώνες που
χρησιµοποιείται δορυφορική χρονοµέτρηση.

9.2.δ Σ.Ε.Α: Στους Σταθµούς Ελέγχου Ακινητοποίησης (Stop &
Go) οι συµµετέχοντες οφείλουν να ακινητοποιήσουν πλήρως το
αυτοκίνητο τους στιγµιαία εντός της οριοθετηµένης περιοχής. Ο
κριτής θα ανακόπτει το επερχόµενο όχηµα επιδεικνύοντας
ειδική πινακίδα µε την ένδειξη “STOP”. Η Εκκίνηση θα δίνεται
απο τον κριτή αµέσως µετά την έλευση ενός (1) δευτερολέπτου
απο την ακινητοποίηση, επιδεικνύοντας ειδική πινακίδα µε την
ένδειξη “GO”. Στους Ελέγχους αυτούς δεν προβλέπεται
ορισµένη ώρα Αφίξεως ή Αναχωρήσεως και ο διοργανωτής
διατηρεί το δικαίωµα να τοποθετήσει αυτούς όποτε και όπου
κρίνει αναγκαίο. Μη στάση ή µη πλήρης ακινητοποίηση σε
Σταθµό Ελέγχου Ακινητοποίησης επιφέρει 10 (δέκα) ΒΠ.
9.3 Επίσηµη ώρα αγώνα είναι αυτή του www.time.is που είναι
αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Ε.∆.Α.)
10.1.α Τα πληρώµατα θα κληθούν να εκτελέσουν ορισµένες
δοκιµασίες διανύσεως τµηµάτων της διαδροµής σε ακριβή
χρόνο µε ποινή ενός (1) βαθµού ανά δευτερόλεπτο απόκλισης.

10.2. Πριν από το τέλος κάθε Ε∆Α υπάρχει Ειδική Ζώνη
Απαγόρευσης Ακινητοποίησης Οχήµατος (Ε.Ζ.Α.Ο.). Η
διαπιστούµενη πλήρης στάση µέσα στην οριοθετηµένη ζώνη
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πριν το τέλος της Ε.∆.Α. επιφέρει 10 (δέκα) Βαθµούς Ποινής.
Το ακριβές µήκος αυτής της απόστασης είναι άγνωστο στους
αγωνιζόµενους, µήκους τουλάχιστον 50µ και δεν οριοθετείται
µε ειδικό σηµάδι της οργάνωσης. Σε περίπωση που στην
εκφώνηση της Ε∆Α έχουν δοθεί οδηγίες εντοπισµού των
σηµείων χρονοµέτρησης και δεν αναγράφονται οδηγίες για
Ε.Ζ.Α.Ο. τότε οι συµµετέχοντες οφείλουν να ρυθµίζουν µε
τέτοιο τρόπο την ταχύτητα διέλευσης τους ώστε να
αποφεύγεται η πλήρης στάση του οχήµατος τουλάχιστον
50 µέτρα από το σηµείο χρονοµέτρησης, η οποία µπορεί
να επιφέρει πρόωρη καταγραφή χρόνου διέλευσης.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:
Προ της Εκκινήσεως και µετά τον Τερµατισµό:
Γραφεία ΣΙΣΑ Αντιόπης 2, Αγ. ∆ηµήτριος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: στον τόπο της εκδήλωσης.
ΑΡΘΡΟ 13. ΚΥΠΕΛΛΑ
Έπαθλα θα δοθούν στις ακόλουθες οµάδες κατηγοριών:
ους
1. Στους 1, 2 & 3 Νικητές της Γενικής Κατάταξης
ους
2. Στους 1, 2 & 3
Νικητές της Κατηγορίας E & F (έως
31/12/1970)
ους
3. Στους 1, 2 & 3 Νικητές της Κατηγορίας G (έως 31/12/1980)
και της Κλάσης 1, 2 & 3 έως 1600 κ.ε. (G1, G2 & G3)
ους
4. Στους 1, 2 & 3 Νικητές της Κατηγορίας G (έως 31/12/1980)
και της Κλάσης 4 & 5 άνω των 1600κ.ε. (G4 & G5)
ους
5. Στους 1, 2 & 3 Νικητές της Κατηγορίας H (έως 31/12/1992)
και της Κλάσης 1, 2 & 3 έως 1600 κ.ε. (H1, H2 & H3)
6. Στους 1, 2 & 3ους Νικητές της Κατηγορίας H (έως 31/12/1992)
και της Κλάσης 4 & 5 άνω των 1600κ.ε. (H4 & H5)
ους
7. Στους 1, 2 & 3 Νικητές της Κατ. Potentially Historic GT
ους
8. Στους 1, 2 & 3 Νικητές της Κατ. Touring Trophy (συµπ. και
των συµµετεχόντων GT-Touring). Οι συµµετέχοντες στην
κατηγορία Touring µε αυτοκίνητα GT-Youngtimer δεν
δικαιούνται βαθµούς στο Touring Trophy οδηγών-συνοδηγών
του ΣΙΣΑ. Σε περίπτωση εκκίννησης άνω των 10
συµµετεχόντων, τότε η κατηγορία αυτή θα διαχωριστεί σε
«Touring Trophy έως 1600cc» και «Touring Trophy άνω
1601cc», εφόσον εκκινήσουν τουλάχιστον 5 συµµετέχοντες ανά
υποκατηγορία.
9. Ειδικά κύπελλα: Ηρωικότερη προσπάθεια (Most Heroic
Effort) και Ευγενής Άµιλλα (Fair Play)

10.3. Στην παρούσα εκδήλωση χρησιµοποιείται ασύρµατο
σύστηµα χρονοµέτρησης µε αναµεταδότες (transponder). 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!
10.4.α Μη εκτέλεση ή µη ολοκληρωµένη εκτέλεση
οποιασδήποτε Ε∆Α ή κάποιου µέρους της (Σηµείο Ελέγχου
Χρόνου - Check Point) επιφέρει µέγιστη ποινή 600 Βαθµών ανά
Σηµείο Ελέγχου Χρόνου.
10.4.β Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από κριτές ότι
συµµετέχων κινείται µέσα σε Ε.∆.Α. µε φορά αντίθετη της
προδιαγεγραµµένης, τότε θα του επιβάλλεται άµεσα ποινή
αποκλεισµού.
10.4.γ Ο αλυτάρχης του αγώνα για λόγους ασφαλείας ή
ανωτέρας βίας έχει το δικαίωµα, χωρίς να παρέχει εξηγήσεις,
να ακυρώσει µία ή περισσότερες Ε.∆.Α.

Τα έπαθλα 1 έως 8 αφορούν την κατηγορία Regularity.
Σε περίπτωση που σε µία κατηγορία εκκινήσουν λιγότερο από
τρείς συµµετέχοντες τότε αυτή η κατηγορία θα συγχωνεύεται µε
την αµέσως επόµενη). Σε περίπτωση που σε µία κατηγορία
εκκινήσουν έως 3, τότε κύπελλο θα απονέµεται µόνο στον
πρώτο νικητή, σε περίπτωση που εκκινήσουν έως 4, τότε
κύπελλα θα απονέµονται στους δύο πρώτους νικητές και Σε
περίπτωση που εκκινήσουν 5 & άνω, τότε κύπελλα θα
απονέµονται στους τρείς πρώτους νικητές.

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η Γενική Κατάταξη και η Κατάταξη κατά Κατηγορίες & Κλάσεις
θα καταρτισθούν µε την άθροιση των βαθµών ποινής του κάθε
συµµετέχοντος.
Ο συµµετέχων που θα έχει τους λιγότερους βαθµούς ποινής θα
είναι ο Νικητής της Γενικής Κατάταξης και της κάθε Κλάσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συµπεριληφθεί ένα πλήρωµα
στη γενική κατάταξη, είναι να διασχίσει τη γραµµή του
τερµατισµού του τελευταίου Σ.Ε.Χ. (αυτοκίνητο & επιβαίνοντες).
⇒ Σε περίπτωση ισοβαθµίας γενικώς προηγείται το
αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην παλαιότερη Κατηγορία.
⇒ Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ αυτοκινήτων της ίδιας
Κατηγορίας προηγείται εκείνο µε τον µικρότερο κυβισµό.

Η Οργανωτική Επιτροπή γενικότερα διατηρεί το δικαίωµα
να διαχωρίσει ή να συγχωνεύσει κατηγορίες και γκρουπ
κατά την κρίση της ανάλογα µε τον τελικό αριθµό των
συµµετεχόντων.

Η Οργανωτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της δύναται
να αποκλείσει από την κατάταξη οποιοδήποτε αυτοκίνητο
µπορεί να θεωρηθεί ότι εξ’ αιτίας αισθητών µετατροπών έχει
χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα και έχει υπερβεί ουσιαστικά τις
τεχνολογικές δυνατότητες που παρουσίαζε την εποχή
παραγωγής του.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
⇒ Τα αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στην Γραµµατεία της
εκδήλωσης και η ώρα αναρτήσεως θα ανακοινωθεί µε
γραπτό ή προφορικό ∆ελτίο Πληροφοριών. Τυχόν
ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσµίας 30
(τριάντα) λεπτών από την ώρα που θα ανακοινωθούν τα
προσωρινά αποτελέσµατα & πρέπει να απευθύνονται
στους Αγωνοδίκες.
⇒ Ενστάσεις σχετικά µε την ακριβή χρονολογία κατασκευής
του αυτοκινήτου ή τροποποιήσεις σε κινητήρα και αµάξωµα
που αφορούν την παράγραφο 2.1 πρέπει να υποβληθούν
στους Αγωνοδίκες.
⇒ Κάθε ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο
ποσού ίσου του τιµήµατος συµµετοχής. Το παράβολο
επιστρέφεται εφ’ όσον η ένσταση γίνει απολύτως ή εν µέρει
δεκτή.
Μετά την εκδίκαση τυχών ενστάσεων και µετά την παρέλευση
των 30 λεπτών και εφόσον δεν εκκρεµούν ενστάσεις τότε τα
αναρτηµένα αποτελέσµατα αυτόµατα γίνονται τελικά.
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