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ύλδεζκνη γηα απ’ επζείαο πξόζβαζε ζηνπο ζρεηηθνύο πξνζσξηλνύο Καλνληζκνύο ηνπ 
Κππέιινπ Δλαιιαθηηθώλ Δλεξγεηώλ ηεο FIA 

 

1. Διεθνήρ Αθληηικόρ Κώδικαρ 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/2014%20International%20Sporting%20Code%20
%28FR-EN%29.pdf 

2. Παπάπηημα J – Άπθπο 251 – Καηάηαξη και Οπιζμοί 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/251%20%282014%29x.pdf 

3. Παπάπηημα J – Article 253 – Εξοπλιζμόρ Αζθαλείαρ 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/253%20%282014%29x.pdf 

4. Παπάπηημα L – Διεθνείρ Άδειερ Οδηγών, Ιαηπικέρ Εξεηάζειρ, κ.λπ. 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/13.12.17_ANNEXE%20L%202014.pdf 

5. Κανονιζμοί Δοκιμών Οδήγηζηρ 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/2014%20Driving%20Tests.pdf 

6. Γενικέρ Διαηάξειρ 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/2014%20General%20Prescriptions.pdf 

7. Αθληηικοί Κανονιζμοί 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/2014%20Sporting%20Regulations.pdf 

8. Τεσνικοί Κανονιζμοί για Οσήμαηα Εναλλακηικήρ Ενέπγειαρ 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/R%C3%A8gleTech_EnergieAlt_Yearbook2014_D
%C3%A9c.2013.pdf 
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΌ 

“HI-Tech EKO Mobility Rally 2014” 

Αζήλα, Διιάδα, 3-5 Οθησβξίνπ 2014 

 

Αξηζκφο Θεψξεζεο Δζληθήο Λέζρεο 2014001 

Αξηζκφο Θεψξεζεο FIA 12CEAGRC21072014 

Δθδήισζε Οδήγεζεο Σύπνπ “Eco-Rally” γηα Ηιεθηξηθά, Τβξηδηθά 
Ηιεθηξηθά θαη Δλαιιαθηηθήο Δλέξγεηαο Ορήκαηα 

ύκθσλα: 

Με ηνπο Καλνληζκνύο ηεο Δπηηξνπήο ηεο FIA γηα ηα 
πξσηαζιήκαηα κε Ηιεθηξνθίλεζε θαη Νέαο Μνξθήο Δλέξγεηα 

FIA – Κύπειιν Δλαιιαθηηθήο Δλέξγεηαο 2014 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ – 
ΔΛ.ΙΝ.Η.Ο. 
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Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 

 

 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ    ζειίδα 5 
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ        ζειίδα 6 
3. Ο ΟΡΘΟ ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ     ζειηδα 7 
4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΗ     ζειίδα 7 
5. FIA ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ      ζειίδα 8 
6. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΓΤΝΑΜΔΝΑ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΝ    ζειίδα 8 
7. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ        ζειίδα 9 
8. ΔΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ     ζειίδα 10 
9. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ECO-RALLIES    ζειίδα 10 
10. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ      ζειίδα 11 
11. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ       ζειίδα 13 
12. ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ       ζειίδα 13 
13. ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ      ζειίδα 15 
14. ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΑΚΡΙΒΔΙΑ, ΣΑΘΜΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, ΚΤΡΩΔΙ ζειίδα 17 
15. ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΗΓΗΗ (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ)    ζειίδα 20 
16. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΔΛΗ     ζειίδα 23 
17. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ    ζειίδα 26 
18. ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ - 

ΑΛΛΔ ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ    ζειίδα 26 
19. ΔΝΣΑΔΙ – ΔΦΔΔΙ ζειίδα 27 
20. ΔΦΑΡΜΟΓΗ & ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ζειίδα 27 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ     ζειίδα 28 
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“Hi-Tech EKO Mobility Rally 2014” 

 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: 
 

Γεκνζίεπζε ηνπ Καλνληζκνύ:                 Δεςηέπα  4  Αςγούζηος  2014 

 

Έλαξμε εγγξαθώλ:                  Δεςηέπα 11  Αςγούζηος  2014 -  ώπα 10.00 

 

Κιείζηκν εγγξαθώλ:                Παπαζκεςή 26 Σεπηεμβπίος 2014  -  ώπα 20.00  

 

Γεκνζίεπζε πίλαθα ζπκκεηερόληωλ:  Δεςηέπα 29 Σεπηεμβπίος 2014  - ώπα 12.00  ζηα γπαθεία 
ηος ΕΝ ΙΝ Η Ο ζηην Αθήνα , Λεωθόπορ Σςγγπού 43, ΤΚ 117 43 

 

Γηαλνκή ηνπ Βηβιίνπ Γηαδξνκήο:          Δεςηέπα 29 Σεπηεμβπίος 2014 

 

Δλεκέξωζε Σπκκεηερόληωλ θαη Σηειερώλ: Παπαζκεςή 3 Οκηωβπίος 2014 από  20.00 ζηο 
Ξενοδοσείο ΑΜΑΛΙΑ , Λεωθόπορ Αμαλίαρ 10 Αθήνα 10557    

 

Γηνηθεηηθόο θαη Τερληθόο Έιεγρνο: Διοικηηικόρ έλεγσορ για όλερ ηηρ καηηγοπίερ Παπαζκεςή 3 
Οκηωβπίος 2014 από ώπα 17.00, ζηο Ξενοδοσείο ΑΜΑΛΙΑ, Λεωθόπορ Αμαλίαρ 10 Αθήνα 
10557.   Τεσνικόρ έλεγσορ για ηην καηηγοπία ΙΙΙΑ, Παπαζκεςή 3 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 
18.00 ζηην Πλαηεία Σςνηάγμαηορ ΤΚ 10563 Αθήνα. Τεσνικόρ έλεγσορ για ηιρ καηηγοπίερ VII 
& VIII (+IIIA) Σάββαηο 4 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 08.00, ζηον Σηαθμό ανεθοδιαζμού ΕΚΟ 
ζηο 8

ον
 Φλμ Εθνικήρ οδού Αθηνών Θεζζαλονίκηρ ζηη Νέα Φιλαδέλθεια Αηηικήρ.    

 

Γεκνζίεπζε Πίλαθα Δθθηλνύληωλ: Σάββαηο 4 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 11.00 ζηον Σηαθμό 
ανεθοδιαζμού ΕΚΟ ζηο 8

ον
 σλμ Εθνικήρ οδού Αθηνών Θεζζαλονίκηρ ζηη Νέα 

Φιλαδέλθεια Αηηικήρ και ζηο ξενοδοσείο ΑΜΑΛΙΑ, Λεωθόπορ Αμαλίαρ 10 Αθήνα ΤΚ 10557. 
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Δθθίλεζε 1
νπ

 απηνθηλήηνπ: Σάββαηο 4 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 12.00 για ηιρ καηηγοπίερ VII & 
VIII (+IIIA) από ηον Σηαθμό ανεθοδιαζμού ΕΚΟ ζηο 8

ον
 σλμ Εθνικήρ οδού Αθηνών – 

Θεζζαλονίκηρ ζηην Νέα Φιλαδέλθεια Αηηικήρ και για ηην καηηγοπία ΙΙΙΑ από ηην Πλαηεία 
Σςνηάγμαηορ 10563 Αθήνα. 

 

Γεκνζίεπζε Αλεπίζεκωλ Απνηειεζκάηωλ 1
νπ

 Σθέινπο: Σάββαηο 4 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 
23.00 ζηο Ξενοδοσείο ΑΜΑΛΙΑ , Λεωθόπορ Αμαλίαρ 10 ΤΚ 10557 Αθήνα. 

 

Τεξκαηηζκόο 1
νπ

 Απηνθηλήηνπ: Καηηγοπία ΙΙΙΑ Κςπιακή 5 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 11.00 
Πλαηεία Σςνηάγμαηορ 10563 Αθήνα και για ηιρ Καηηγοπίερ VII & VIII (+IIIA) Κςπιακή 5 
Οκηωβπίος 2014 και ώπα 15.00 ζηον ζηαθμό ανεθοδιαζμού ΕΚΟ ζηο 8

ον
 σλμ Εθνικήρ οδού 

Αθηνών Θεζζαλονίκηρ  ζηη Νέα Φιλαδέλθεια Αηηικήρ. 

 

Γεκνζίεπζε Πξνζωξηλώλ Απνηειεζκάηωλ: Κςπιακή 5 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 19.00 ζηον 
Σηαθμό ανεθοδιαζμού ΕΚΟ ζηο 8

ον
 σιλ Εθνικήρ οδού Αθηνών Θεζζαλονίκηρ ζηην Νέα 

Φιλαδέλθεια Αηηικήρ και ζηο Ξενοδοσείο ΑΜΑΛΙΑ , Λεωθ Αμαλίαρ 10 Αθήνα ΤΚ 10557. 

 

Τειεηή Απνλνκήο Δπάζιωλ: Κςπιακή 5 Οκηωβπίος 2014 και ώπα 21.00 ζηο ξενοδοσείο 
ΑΜΑΛΙΑ. 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

ηνηρεία Οξγαλσηή: 

Όλνκα: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (ΔΛ.ΙΝ.Η.Ο.) 

Γηεύζπλζε:  Λεσθ. πγγξνχ  43  Αζήλα ΣΚ 11743  

Δπηθνηλσλία:  Γεψξγηνο Αγεξίδεο   

Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Web Site: www.heliev.gr 

Σειέθσλν:210 9 210 288  Fax: 201 9 22 00 54  e-mail: info@heliev.gr 

 

Δζληθή Λέζρε: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (ΔΛ.ΙΝ.Η.Ο.) 
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ΗΜΔΙΩΗ: Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε κε απιφ 
ηαρπδξνκείν ή ζηα παξαπάλσ fax ή e-mail δηεπζχλζεηο, θαη ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ απζηεξά 
εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα. 

 

3. Ο ΟΡΘΟ ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 

3.1 Σν φλνκα: Hi Tech EKO Mobility Rally 2014 . είλαη ν «Οξζόο Τίηινο» ηεο εθδήισζεο. 

3.2 Οη πκκεηέρνληεο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ «Οξζό 
Τίηιν» ζε θάζε αιιεινγξαθία θαη ζηηο ινηπέο αλαθνξέο ηνπο ζηελ εθδήισζε. 

 

 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΗ 
 

     4.1 Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 
   
      Πξφεδξνο:  Γξ. Δπάγγεινο Μπεθηάξεο  
 
      Μέινο (1)    Καζ. Αζαλάζηνο αθάθαο  
   
      Μέινο (2)    Μερ  Νηθόιανο Παηήξεο  
 
      Μέινο (3)    Μερ. Βιάζζηνο Κνπηζνύθνο  
 
 
          
4.2 ηειέρε 

 
α) Αγσλνδίθεο: 

 
    Πξφεδξνο Αγσλνδηθψλ: Lars Edvall  . δηνξηζκέλνο απφ ηε FIA  

 
        Αγσλνδίθεο (1):  Γεώξγηνο Αγεξίδεο   
 
        Αγσλνδίθεο (2):  Ισάλλεο Παπαπαλαγηώηνπ 
 
    β) Σερληθφο Διεγθηήο FIA: Carlos Funes . δηνξηζκέλνο απφ ηε FIA 
 

γ) Αιπηάξρεο: Ηιίαο Νέγθαο 
 

δ) Σερληθφο ‘Δθνξνο: Αιέμηνο Μαξαηδήδεο …  
 

ε) Έθνξνο ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο: Κσλζηαληίλνο Καιιηπέηεο   
 

ζη) Έθνξνο Απνηειεζκάησλ: Αξηζηέα Μπάιια 
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5. FIA ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 

5.1 Σίηινη ηεο FIA ζηνπο νπνίνπο πξνζκεηξά ε Δθδήισζε: 

Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA κε ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο: 

 Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA - εθδειψζεηο δνθηκαζίαο νδήγεζεο Οδεγψλ ηεο 
Καη. IIIA ειεθηξηθά νρήκαηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. 

 Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA - εθδειψζεηο δνθηκαζίαο νδήγεζεο πλνδεγψλ ηεο 
Καη. IIIA ειεθηξηθά νρήκαηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. 

 Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA - εθδειψζεηο δνθηκαζίαο νδήγεζεο Οδεγψλ ηεο 
Καη. VII & VIII (+IIIA) – Τβξηδηθά θαη άιισλ Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ νρήκαηα (ζπλ ειεθηξηθά 
νρήκαηα πνπ έρνπλ επί απηψλ αξθεηή ελε΄ξγεηα γηα λα θαιχςνπλ ηε δηαδξνκή). 

 Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA - εθδειψζεηο δνθηκαζίαο νδήγεζεο πλνδεγψλ ηεο 
Καη. VII & VIII (+IIIA) – Τβξηδηθά θαη άιισλ Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ νρήκαηα (ζπλ ειεθηξηθά 
νρήκαηα πνπ έρνπλ επί απηψλ αξθεηή ελέξγεηα γηα λα θαιχςνπλ ηε δηαδξνκή). 

 Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA γηα Καηαζθεπαζηέο ηεο Καηεγνξίαο IIIA ειεθηξηθά 
νρήκαηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. 

 Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA γηα Καηαζθεπαζηέο ηεο Καηεγνξίαο VII & VIII (+IIIA) 
– Τβξηδηθά θαη άιισλ Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ νρήκαηα (ζπλ ειεθηξηθά νρήκαηα πνπ έρνπλ 
επί απηψλ αξθεηή ελέξγεηα γηα λα θαιχςνπλ ηε δηαδξνκή) 

 
5.2 Άιινη ηίηινη 

 

 Γελ ππάξρνπλ. 
 
 

6. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΓΤΝΑΜΔΝΑ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΝ 
 

6.1 Καηεγνξίεο: 
 
Καηεγνξία IIIA – Ηιεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα παξαγσγήο ελ ζεηξά γηα θαζεκεξηλή ρξήζε (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 2.5.1 ησλ Σερληθψλ Καλνληζκψλ ηεο Δπηηξνπήο Δλαιιαθηηθψλ 
Δλεξγεηψλ ηεο FIA). 
 
Καηεγνξία VII – Τβξηδηθά Ηιεθηξηθά απηνθίλεηα (φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 9 παξ.7 ησλ 
Σερληθψλ Καλνληζκψλ ηεο Δπηηξνπήο Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA). 

 
Καηεγνξία VIII – Λνηπά απηνθίλεηα Δλαιιαθηηθώλ Δλεξγεηώλ (φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 
2.9 ησλ Σερληθψλ Καλνληζκψλ ηεο Δπηηξνπήο Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA). 
 
Σα απηνθίλεηα ησλ Καηεγνξηψλ VII θαη VIII ζα ζπλζέηνπλ ηελ εληαία Καηεγνξία VII & VIII. Δπνκέλσο 
κφλν κία θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ ζα αλαθνηλψλεηαη γηα ηελ απνλνκή ησλ βαζκψλ ηνπ 
Κππέιινπ FIA. Καη' εμαίξεζε, νη Οξγαλσηέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ζηα νρήκαηα Καηεγνξίαο IIIA λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ εληαία Καηεγνξία. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 
θαηεγνξίαο IIIA ζα θαηαηάζζνληαη καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο θαηεγνξίαο VII & VIII ζηελ ίδηα 
εληαία θαηάηαμε, παίξλνληαο βαζκνχο γηα ην Κχπειιν ζε κηα εληαία Καηεγνξία VII & VIII (+ IIIA). 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη αγσληδφκελνη απηνί ζα 
πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ Γείθηε Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ηεο FIA, εάλ νη 
Οξγαλσηέο παξέρνπλ κηα ηέηνηα θαηάηαμε. 
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6.2  Δπηιέμηκα Ορήκαηα: 

 
Σα ζπκκεηέρνληα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα θπθινθνξία ζηηο δεκφζηεο νδνχο θαη 
λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο θαηάιιειεο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. (Δμαίξεζε: ζε 
κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα έρεη ρνξεγεζεί από ηηο Δζληθέο Αξρέο εηδηθή άδεηα ζπκκεηνρήο 
ζηελ εθδήιωζε ρωξίο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο). 

Σα επηβαηηθά θαη ειαθξά θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ Καηεγνξηψλ IIIA, VII θαη VIII ηα νπνία πιεξνχλ ηηο 
θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ζηελ εθδήισζε. Απηά ζα πξέπεη: 

α) Να έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ελ ζεηξά, ή ζε έλα ή ζε ιίγα δείγκαηα. 
β) Να είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα θπθινθνξία ζηηο δεκφζηεο νδνχο θαη λα θέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηεο ρψξαο πνπ ηα πηζηνπνίεζε, ή λα δηαζέηνπλ εηδηθέο πηλαθίδεο βάζεη 
εγγξάθσλ γηα εηδηθή άδεηα απφ ηηο εζληθέο Αξρέο ηνπο. 

γ) Να είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα ηε κεηαθνξά 2 έσο 7 επηβαηψλ. 
δ) Να είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα ηε κεηαθνξά κέγηζηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ 1000 ριγ (κφλν γηα ηα 

ειαθξά θνξηεγά). 
ε) Σα Τβξηδηθά – Ηιεθηξηθά απηνθίλεηα λα δηαζέηνπλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ λα πιεξνί 

ηηο ηζρχνπζεο ζηε ρψξα θπθινθνξίαο ηνπο αληηξξππαληηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ειεθηξνθηλεηήξα 
(ή ειεθηξνθηλεηήξεο) νηνπδήπνηε ηχπνπ, πνπ ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ζεξκηθφ θηλεηήξα ζηελ 
πξφσζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζπλδεφκελνη απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη 
πξνβιέςεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη) Σα Τβξηδηθά – Ηιεθηξηθά απηνθίλεηα λα δηαζέηνπλ κηα θχξηα ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ 
θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ ζχλδεζεο, ψζηε λα θηλνχλ ην φρεκα σο 
θαζαξά ειεθηξηθφ γηα κηθξή απφζηαζε, φπσο επίζεο θαη κε ζχζηεκα αλάθηεζεο θηλεηηθήο 
ελέξγεηαο κε ηε κνξθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηηο θάζεηο ηεο επηβξάδπλζεο θαη ηεο πέδεζεο. 

δ) Σα Τβξηδηθά – Ηιεθηξηθά απηνθίλεηα λα ιεηηνπξγνχλ κε νπνηνδήπνηε αξρηηεθηνληθφ ζχζηεκα 
πβξηδηθήο πξφσζεο φπσο π.ρ. ζεηξηαθφ, παξάιιειν ή κηθηφ. 

 

6.3  Σξνρνί θαη Διαζηηθά 
 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην φρεκα έρεη εθεδξηθφ ηξνρφ, απηφο πξέπεη, ππνρξέσηηθά, λα δηαηεξείηαη ζην 
απηνθίλεην ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο.Σν φρεκα πξέπεη επίζεο, θαη πάιη ππνρξεσηηθά, λα 
είλαη εμνπιηζκέλν κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη ηα εξγαιεία πνπ αξρηθά παξέρνληαη απφ ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο γηα ρξήζε ζε δεκφζηνπο δξφκνπο, φπσο ε ππνδνρή θαη ην ζεη επηζθεπήο γηα ηα 
ειαζηηθά. 

Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο φπσο έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 
γηα ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Η κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε ησλ ειαζηηθψλ είλαη ε 
θαζνξηζκέλε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

 
7. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε: 

 κε ηνλ Γηεζλή Αγσληζηηθφ Κψδηθα ηεο FIA θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ, 
 ηνπο Αγσληζηηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ Κππέιινπ Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA, 
 ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο FIA γηα ηηο δνθηκαζίεο νδήγεζεο, 
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 ηηο εθαξκνζηηθέο γηα ηελ πεξίπησζε νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο Δζληθνχο Αγσληζηηθνχο 
Καλνληζκνχο, θαη 

 ηνλ παξφληα πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ. 
 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο εθδήισζεο κε φινπο ηνπο 
πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ ηέιεζή ηεο 
δηνηθεηηθψλ αδεηψλ. 

Κάζε εγγξαθφκελνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθδήισζε, φπσο θαη ην πιήξσκα ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ζα 
δειψζεη αιιά θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ θάζε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη φηη έρνπλ 
αληηιεθζεί θαη έρνπλ ζπκθσλήζεη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνχο, 
αλαιακβάλνληαο ηε δέζκεπζε ηήξεζήο ηνπο ζην ζχλνιν. πκθσλνχλ επίζεο φινη φπσο ε κφλε νδφο 
επίιπζεο νηαζδήπνηε δηαθσλίαο ή νηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ είλαη εθείλε πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ην ζπκβνχιην 
ησλ Αγσλνδηθψλ, επηθπιαζζνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζθπγήο ζηελ έθεζε, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIA. 

Γελ ππάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο κεηά ηελ έλαξμε 
ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξαθψλ ρσξίο ηελ νκφθσλε ζπκθσλία φισλ ησλ 
αγσληδφκελσλ πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί, ή κε απφθαζε ησλ Αγσλνδηθψλ γηα ιφγνπο «αλσηέξαο βίαο» 
ή αζθάιεηαο. 

 

8. ΔΠΙΗΜΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 
 

Ο επίςημοσ πίνακασ ανακοινώςεων για τη δημοςίευςη των Πληροφοριακών Δελτίων και των 
Αποτελεςμάτων θα αναρτάται ςτα ακόλουθα μζρη και για τισ ακόλουθεσ χρονικζσ περιόδουσ: 

  

8.1 Απφ Παξαζθεπή  3 Οθησβξίνπ 2014 θαη ψξα 09.00 έσο Κπξηαθή 5 Οθησβξίνπ 2014 θαη ψξα 
23.00 ζην Ξελνδνρείν ΑΜΑΛΙΑ , Λεσθ Ακαιίαο 10 Αζήλα ΣΚ 10557. 

8.2 Απφ άββαην 4 Οθησβξίνπ 2014 θαη ψξα 08.00 έσο Κπξηαθή 5 Οθησβξίνπ 2014 θαη ψξα 
20.00 ζηνλ ηαζκφ αλεθνδηαζκνχ ΔΚΟ ζην 8

νλ
 ρικ Δζληθήο νδνχ  Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο 

ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο. 

 
9. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ECO-RALLIES 

 

Σα θηιηθά ζην πεξηβάιινλ Ράιη απνηεινχλ δνθηκαζίεο νδήγεζεο αθξηβείαο θαη κπνξεί λα 
πξνζκεηξνχλ ζην Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA. 

Υξεζηκεχνπλ ζηελ επξχηεξε δηάδνζε ησλ απηνθηλήησλ λέαο ηερλνινγίαο ηα νπνία εμνηθνλνκνχλ 
ελέξγεηα θαη εθπέκπνπλ ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο πνζφηεηεο ξχπσλ θαη CO2. Δπίζεο ζπκβάιινπλ ζηελ 
ελζάξξπλζε αιιαγήο ησλ νδεγηθψλ ζπλεζεηψλ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ζηε βησζηκφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ 
θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. 
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ηηο δηνξγαλψζεηο πνπ πξνζκεηξνχλ ζην Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ ηεο FIA πθίζηαηαη ην 
θχξην πεδίν αληαγσληζκνχ νδήγεζεο αθξηβείαο, γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηε FIA γεληθή θαηάηαμε 
θαη απνλέκνληαη βαvζκνί Κππέιινπ, φπσο θαη δεπηεξεχνληα πεδία αληαγσληζκνχ, αλάινγα κε ηηο 
επηινγέο ηνπ Γηνξγαλσηή, πνπ αθνξνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηε θηιηθή πξνο ην 
πεξηβάιινλ νδήγεζε πνπ επηηπγράλνπλ νη αγσληδφκελνη. 

ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ νδήγεζε αθξηβείαο, γηα ηνλ νπνίν απνλέκνληαη βαζκνί Κππέιινπ FIA, 
αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αγσληδφκελνπ λα θηλεζεί κε απφιπηε αθξίβεηα ηήξεζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο φπσο θαηαζηξψζεθε απφ ην Γηνξγαλσηή. Απηφ εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή 
αιιεπάιιεισλ «ηδαληθψλ ρξφλσλ» κεηαθίλεζεο απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ ειέγρνπ ρξφλνπ. 
Δπηπξφζζεηα αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αγσληδφκελνπ λα δηαηξέρεη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο 
δηαδξνκήο, πνπ θαινχληαη «Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο», κε απφιπηε αθξίβεηα ηήξεζεο κηαο ζηαζεξήο 
ηαρχηεηαο ηελ νπνία ηνπ πξνζδηνξίδεη ν δηνξγαλσηήο γηα θάζε ηέηνηα δνθηκαζία. 

ηα δεπηεξεχνληα πεδία αληαγσληζκνχ (ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά θαη ελδηαθέξνπλ είηε ηνλ 
δηνξγαλσηή είηε ηελ Δζληθή Αξρή) αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αγσληδφκελνπ λα νδεγήζεη ζε 
νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζψληαο λα 
θαηαλαιψζεη ηε ιηγφηεξε δπλαηή ελέξγεηα. 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ εθδειψζεσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ απνηεινχλ ζε θακία 
πεξίπησζε «αγψλεο ηαρχηεηαο». Καηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη αλάγθε εμνπιηζκνχ νρεκάησλ θαη 
πιεξψκαηνο κε δηαηάμεηο αζθαιείαο. Όια ηα ειεθηξηθά, πβξηδηθά θαη ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ 
απηνθίλεηα ηα νπνία θπθινθνξνχλ επίζεκα πηζηνπνηεκέλα ζηηο δεκφζηεο νδνχο είλαη απνιχησο 
θαηάιιεια θαη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή. 

 
10. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 

 

10.1 Γηαδξνκή θαη ζρεδηαζκόο: 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν, ν Οξγαλσηήο πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ 
ηεο εθδήισζεο, παξέρνληαο φιεο ηηο δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα κέξε ηεο 
εθδήισζεο, φπσο: 

 

- Γηα ηα νρήκαηα ηεο Καηεγνξίαο IIIA ε ζπλνιηθή απφζηαζε ηνπ αγψλα είλαη 190 
ρικ., πνπ δηαηξείηαη ζε δχν εκεξήζηα θέιε σο εμήο: άββαην 4 Οθησβξίνπ 2014 
– θέινο 1 πνπ δηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα ησλ 65 θαη 40 ρικ. αληίζηνηρα. Κπξηαθή 
5 Οθησβξίνπ 2014 – θέινο 2 ησλ 85 ρικ. 

- Γηα ηα νρήκαηα ηεο εληαίαο Καηεγνξίαο VII & VIII (+IIIA) ε ζπλνιηθή απφζηαζε 
ηνπ αγψλα είλαη 510 ρικ. πνπ δηαηξείηαη ζε δχν εκεξήζηα θέιε σο εμήο: 
άββαην 4 Οθησβξίνπ 2014 – θέινο 1 πνπ δηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα ησλ 85 θαη 
180 ρικ. αληίζηνηρα. Κπξηαθή 5 Οθησβξίνπ 2014 – θέινο 2 ησλ 245 ρικ. 

- Η αλαζπγθξφηεζε ησλ νρεκάησλ ηεο Καηεγνξίαο IIIA ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ 1
νπ

 
ηκήκαηνο (65 ρικ.) ηνπ αββάηνπ 4 Οθησβξίνπ 2014 ζην Ληκάλη ηεο Διεπζίλαο 
κε κέγηζην ρξφλν δηαθνπήο ηα 90 ιεπηά. Η αλαζπγθξφηεζε ησλ νρεκάησλ ηεο 
Καηεγνξίαο VII & VIII (+IIIA) ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ 1

νπ
 ηκήκαηνο (85 ρικ.) ηνπ 

αββάηνπ 4 Οθησβξίνπ 2014 ζην Αιεπνρψξη κε κέγηζην ρξφλν δηαθνπήο ηα 90 
ιεπηά. 
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- Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπνζεζίεο θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ ηνπ αγψλα είλαη 
νη αθφινπζεο: Δληαία Καηεγνξία VII & VIII (+IIIA), θέινο1/Σκήκα1 – Πξαηήξην 
ΔΚΟ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα – Φπιή – Μάλδξα – Μέγαξα – Αιεπνρψξη 
(αλαζπγθξφηεζε). θέινο1/Σκήκα 2 – Αιεπνρψξη – ρίλνο – Λνπηξάθη – Άγηνη 
Θεφδσξνη – Μέγαξα – Φπιή – Πξαηήξην ΔΚΟ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα – Πιαηεία 
πληάγκαηνο ζηελ Αζήλα. θέινο2 – Πιαηεία πληάγκαηνο – Πεληέιε – 
Γηφλπζνο – Μαιαθάζα – Ωξσπφο – Υαιθίδα – Απιψλαο – Σαηφη – Πξαηήξην ΔΚΟ 
ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Καηεγνξία IIIA, θέινο1/Σκήκα 1 – Πιαηεία πληάγκαηνο 
ζηελ Αζήλα – Φπιή – Ληκάλη Διεπζίλαο (αλαζπγθξφηεζε). θέινο1/Σκήκα2 – 
Ληκάλη Διεπζίλαο – Πιαηεία πληάγκαηνο ζηελ Αζήλα. θέινο2 – Πιαηεία 
πληάγκαηνο – Πεληέιε – Γηφλπζνο – Δθάιε – Μαιαθάζα – Σαηφη – Πιαηεία 
πληάγκαηνο ζηελ Αζήλα. 

- Γηα ηα νρήκαηα ηεο Καηεγνξίαο IIIA ππάξρνπλ δχν Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο θαηά 
κήθνπο ηνπ θέινπο1/Σκήκαηνο1 ησλ 16 ρικ. θαη 14 ρικ. αληίζηνηρα θαη ηξεηο 
Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο θαηά κήθνπο ηνπ θέινπο2 ησλ 7 ρικ., 5,6 ρικ. θαη 17 ρικ. 
πλνιηθή απφζηαζε ησλ Γνθηκαζηψλ Αθξηβείαο 59,6 ρικ. 

- Γηα ηα νρήκαηα ηεο εληαίαο Καηεγνξίαο VII & VIII (+IIIA) ππάξρνπλ ηέζζεξηο 
Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο θαηά κήθνπο ηνπ θέινπο1/Σκήκαηνο1 ησλ 16 ρικ., 14 
ρικ., 17 ρικ. θαη 17 ρικ αληίζηνηρα θαη ηέζζεξηο Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο θαηά 
κήθνπο ηνπ θέινπο1/Σκήκαηνο2 ησλ 10,8 ρικ., 14 ρικ., 12 ρικ. θαη 16 ρικ. 
Τπάξρνπλ έμη επηπιένλ Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο θαηά κήθνπο ηνπ θέινπο2 ησλ 7 
ρικ., 5,6 ρικ., 17 ρικ., 6,8 ρικ., 10 ρικ. θαη 17 ρικ. πλνιηθή απφζηαζε ησλ 
Γνθηκαζηψλ Αθξηβείαο 180,2 ρικ. 

- Κάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθδήισζεο πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ αγψλα, θαζψο θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θηλνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο. 

- Γηα ηα νρήκαηα ηεο Καηεγνξίαο IIIA ππάξρεη κηα νινλχθηηα παξακνλή ζε Υψξν 
Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο ηε λχθηα απφ ηελ Παξαζθεπή 3 Οθησβξίνπ 2014 πξνο 
ην άββαην 4 Οθησβξίνπ 2014 ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο, 10563, Αζήλα, φπνπ 
ζα είλαη δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο θφξηηζεο. ηνλ ίδην Υψξν Διεγρφκελεο 
ηάζκεπζεο ζα παξακείλνπλ ηα νρήκαηα φισλ ησλ Καηεγνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο νινλχθηηαο παξακνλήο ηνπ αββάηνπ 4 Οθησβξίνπ 2014 πξνο ηελ Κπξηαθή 5 
Οθησβξίνπ 2014, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα νρήκαηα ηεο Καηεγνξίαο IIIA ζα 
επαλαθνξηηζηνχλ αθνχ ζα έρνπλ θαιχςεη ηα 105 ρικ. ηνπ θέινπο1. ηνλ ίδην 
Υψξν Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο ζα παξακείλνπλ ηα νρήκαηα ηεο Καηεγνξίαο IIIA 
κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθδήισζεο ηελ Κπξηαθή 5 Οθησβξίνπ 2014, ψζηε λα 
επαλαθνξηηζηνχλ πιήξσο, αθνχ ζα έρνπλ θαιχςεη ηα 85 ρικ. ηνπ θέινπο2. Γηα 
ηα νρήκαηα ηεο εληαίαο Καηεγνξίαο VII & VIII (+IIIA) κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 
αγψλα ηελ Κπξηαθή 5 Οθησβξίνπ 2014, ζα ππάξρεη Διεγρφκελε ηάζκεπζε ζην 
Πξαηήξην ηεο ΔΚΟ ζην 8

νλ
 ρικ Δζληθήο νδνχ Αζελψλ Θεζζαινλίθεο ζηε Νέα 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο, φπνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηά κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα. 

.  

Ο ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηεο εθδήισζεο, νη αθξηβείο απνζηάζεηο απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ ειέγρνπ 
ρξφλνπ θαη νη αληίζηνηρνη «ηδαληθνί ρξφλνη», ηα αθξηβή ζεκεία εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ησλ Δηδηθψλ 
Γηαδξνκψλ θαη ε ππνρξεσηηθή ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα θάζε κία απφ απηέο, φπσο θαη ηα ζεκεία 
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Αλαζπγθξφηεζεο θαη Υψξσλ Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζην Βηβιίν 
Γηαδξνκήο ηεο εθδήισζεο, ζην νπνίν επίζεο ζα αλαθέξνληαη θαη νη ππνρξεσηηθέο δηαδξνκέο πνπ 
νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ νη αγσληδφκελνη. Κάζε εθ πξνζέζεσο θαη βεβαησκέλε παξέθθιηζε απφ ηε 
δηαδξνκή επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Οη αλαθεξφκελεο ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο απνζηάζεηο ζεσξνχληαη σο αθξηβείο θαη ζσζηέο θαη δελ 
επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσο θαηά ηεο αθξίβεηάο ηνπο. 

 

10.2 Βαζκνλόκεζε ησλ Μεηξεηώλ Απόζηαζεο: 

Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν νδηθφ ηκήκα κήθνπο κεηαμχ 3 θαη 8ρικ, θαηάιιεια 
πξνεηνηκαζκέλν θαη κε ζήκαλζε, ζα παξαζρεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, καδί κε ην Βηβιίν Γηαδξνκήο, γηα 
ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο αθξηβνχο βαζκνλφκεζεο ηνπ κεηξεηή απφζηαζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
ζε ζπκθσλία κε ηνλ κεηξεηή απφζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Οξγαλσηέο θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ κεηξήζεσλ ηνπ Βηβιίνπ Γηαδξνκήο. 

 

11. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 

11.1 Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ φια ηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη/ή ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο. ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο αγσληδνκέλνπ ησλ Δζληθψλ 
Αγσληζηηθψλ Αξρψλ, ηα έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο ηνπ πιεξψκαηνο, ηα έγγξαθα θαη νη άδεηεο 
θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, νη άδεηεο νδήγεζεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο. 

11.2 Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ ζπκκεηέρνληα, πξέπεη λα έρεη 
θαηαβιεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Γηαθνξεηηθά, νη δαπάλεο απηέο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζην ζχλνιφ 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. 

11.3 Μφλν αθνχ πεξάζεη ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν θάζε εγγξαθή ζα ζεσξείηαη σο ζπκκεηέρσλ, θαη σο εθ 
ηνχηνπ ηνπ επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην, δειαδή ζηνλ ηερληθφ έιεγρν. 

 

 

12. ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 

12.1 Ο ηερληθφο έιεγρνο ζα δηεμαρζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο, φπνπ θαη φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα. Δπηπξφζζεηνη ηερληθνί έιεγρνη κπνξεί λα δηεμαρζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, εθφζνλ ην δεηήζνπλ νη Αγσλνδίθεο. 

Πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε, ζα ειεγρζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIA θαη ηνλ παξφληα πκπιεξσκαηηθφ 
Καλνληζκφ. Με ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζα δηεμαρζνχλ έιεγρνη γηα λα επηβεβαησζεί φηη ηα απηνθίλεηα 
Καηεγνξίαο VIII ρξεζηκνπνηνχλ Δλαιιαθηηθά Καχζηκα φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2.9 ηνπ 
Σερληθνχ Καλνληζκνχ ηεο FIA. Γηα ην ιφγν απηφ ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
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12.1.1 Καηεγνξία VIII Ορήκαηα κε δηπιό ή πνιιαπιό ζύζηεκα θαπζίκνπ – πγξνύ ή 
αέξηνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη κε πγξά νξπθηά θαχζηκα (βελδίλε ή πεηξέιαην) θαη κε 
αέξηα θαχζηκα (CNG ή LPG ή Βηναέξην) πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο κε ηε δεμακελή 
ησλ πγξψλ θαπζίκσλ λα πεξηέρεη ηελ πνζφηεηα εθεδξείαο, έηζη ψζηε ε πιήξσζή ηεο θαη ε ελ 
ζπλερεία ζθξάγηζή ηεο - ε νπνία ζεκεησηένλ δελ πξέπεη λα αθαηξεζεί κέρξη ηέινπο ηεο εθδήισζεο - 
λα γίλεη επί ηφπνπ κε κέξηκλα ησλ ηερληθψλ εθφξσλ. Η δεμακελή ηνπ αέξηνπ θαπζίκνπ πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο πιήξεο ή κπνξεί θαη απηή λα πιεξσζεί επί ηφπνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαη λα 
ζθξαγηζζεί απφ ηνπο ηερληθνχο εθφξνπο. Ο αλεθνδηαζκφο κε αέξην θαχζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηελ επίβιεςε εμνπζηνδνηεκέλνπ ηερληθνχ εθφξνπ. Καηά ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηεο εθδήισζεο, νη δεμακελέο ησλ νξπθηψλ θαη ησλ αέξησλ θαπζίκσλ πξέπεη λα 
πιεξσζνχλ κε ην αληίζηνηρν θαχζηκν θαη πνζφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη, θαη απηή ε πιήξσζε ζα κεηξεζεί 
θαη ζα πηζηνπνηεζεί απφ ζηειέρε, αθξηβψο φπσο έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο φηαλ έγηλε 
αλεθνδηαζκφο κε αέξην θαχζηκν. 

Με ηε δηαδηθαζία απηή ζα εμαζθαιηζζεί θαη ε ηήξεζε ηεο απαίηεζεο ησλ θαλνληζκψλ (βι. Άξζξν 
2.9C ησλ Σερληθψλ Καλνληζκψλ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αμηνπνίεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαηαγεί ην απηνθίλεην ζηελ θαηεγνξία VIII, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 80% 
ηνπ ζπλφινπ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλάισζε ζε νιφθιεξε ηελ εθδήισζε. ε πεξίπησζε παξαηππίαο, 
ην απηνθίλεην ζα απνθιεηζηεί. 

 

12.1.2  Καηεγνξία VIII Ορήκαηα πνπ θηλνύληαη κε βηνθαύζηκα 
πκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ηα απηνθίλεηα θηλνχληαη κε βηνθαχζηκν πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα 
απηνθίλεηά ηνπο κε ηε δεμακελή ηνπ βηνθαχζηκνπ λα πεξηέρεη ειάρηζηε πνζφηεηα, έηζη ψζηε ε 
πιήξσζή ηεο θαη ε ελ ζπλερεία ζθξάγηζή ηεο λα γίλεη επί ηφπνπ κε κέξηκλα ησλ ηερληθψλ εθφξσλ. Ο 
αλεθνδηαζκφο κε βηνθαχζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα επηηξαπεί κφλν κε ηελ παξνπζία 
εμνπζηνδνηεκέλνπ ηερληθνχ εθφξνπ. Παξάβαζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο επηθέξεη πνηλή ε νπνία 
κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εθδήισζε. 

Δάλ ην βηνθαχζηκν δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ Οξγαλσηή, ν ηερληθφο έθνξνο ζα ειέγμεη επί ηε βάζεη 
πξσηφηππνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ζα παξάζρεη ν παξαγσγφο ηνπ βηνθαχζηκνπ ηα θπζηθά, ρεκηθά θαη 
ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζα ιάβεη δείγκα πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε νξζφηεηά ηνπο. 

 

12.1.3 Καηεγνξία VIII Ορήκαηα πνπ θηλνύληαη κε Δλεξγεηαθά ηνηρεία θαη 
ρξεζηκνπνηνύλ Τδξνγόλν σο θαύζηκν 

 

πκκεηέρνληεο κε νρήκαηα εθνδηαζκέλα κε Δλεξγεηαθά ηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πδξνγφλν σο 
θαχζηκν δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ ζε ειέγρνπο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην άξζξν. 2.9 C ησλ 
Σερληθψλ Καλνληζκψλ. Αλεθνδηαζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο επηηξέπεηαη ειεχζεξα. Δάλ ν 
ζπκκεηέρσλ παίξλεη κέξνο ζε κηα ελεξγεηαθή θαηάηαμεο, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 15.1 θαη νη ιεηηνπξγίεο 
ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ/αλεθνδηαζκνχ ηνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ αξκφδην ζηέιερνο. 
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13. ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 
 

13.1 Φύζε ηεο Δθδήισζεο: Σν Hi Tech EKO Mobility Rally 2014  έρεη ηε κνξθή κηαο θηιηθήο 
ζην πεξηβάιινλ εθδήισζεο δνθηκαζίαο νδήγεζεο αθξηβείαο (Ράιη αθξηβείαο). Κάζε αγσληδφκελνο 
ζπιιέγεη βαζκνχο πνηλήο απφ ηηο «Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο» αιιά θαη απφ ηηο ζπλδεηήξηεο δηαδξνκέο 
(πνηλέο ζηνπο ηαζκνχο Διέγρνπ Υξφλνπ) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 
πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ή ζηα Πιεξνθνξηαθά Γειηία, ηα νπνία πηζαλφλ λα εθδνζνχλ ελ θαηξψ. 

 

13.2 Πιήξσκα: Σν πιήξσκα θάζε απηνθηλήηνπ απνηειείηαη απφ έλα νδεγφ θαη έλα ζπλνδεγφ. 
Ο νδεγφο θαη ζπλνδεγφο κπνξνχλ ειεχζεξα λα αιιάδνπλ ηνπο ξφινπο κεηαμχ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εθδήισζεο, ππφ ηελ αίξεζε φηη θαη νη δχν είλαη θάηνρνη ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ νδήγεζεο θαη 
αγσληδνκέλνπ (βι. άξζξν 16.2). Έγθεηηαη ζε επηινγή ηνπ Οξγαλσηή λα δερηεί πιεξψκαηα πνπ λα 
απνηεινχληαη απφ έλαλ νδεγφ θαη έλαλ πινεγφ. Οη πινεγνί πξέπεη επίζεο λα είλαη θάηνρνη αδείαο 
αγσληδνκέλνπ, αιιά δελ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη άδεηα νδήγεζεο. Καλέλαο άιινο επηβάηεο δελ 
επηηξέπεηαη λα επηβαίλεη ζην φρεκα. Κάζε κε εγθεθξηκέλε αιιαγή κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο επηθέξεη 
απνθιεηζκφ. 

 

13.3 Δθθίλεζε, Σεξκαηηζκόο, Απνηειέζκαηα 
13.3.1 Σν ζήκα εθθίλεζεο ηεο εθδήισζεο ζα δνζεί γηα ηελ θαηεγνξία ΙΙΙΑ ζηελ Πιαηεία 

πληάγκαηνο ζηε Αζήλα Σν πξψην απηνθίλεην ζα μεθηλήζεη ζηηο 12.00 ην άββαην 4 Οθησβξίνπ 
2014. Η ζεηξά εθθίλεζεο ζα αθνινπζήζεη ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο θαη ηα απηνθίλεηα ζα μεθηλνχλ αλά 
έλα ιεπηφ. Γηα ηελ εληαία Καηεγνξία VII & VIII (+IIIA) ην ζήκα εθθίλεζεο ζα δνζεί ζηνλ ζηαζκφ 
αλεθνδηαζκνχ ΔΚΟ ζην 8

νλ
 ρικ. ηεο Δζληθήο νδνχ Αζελψλ Θεζζαινλίθεο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα 

Αηηηθήο. Σν πξψην απηνθίλεην ζα μεθηλήζεη ζηηο 12.00 ην άββαην 4 Οθησβξίνπ 2014. Η ζεηξά 
εθθίλεζεο ζα αθνινπζήζεη ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο θαη ηα απηνθίλεηα ζα μεθηλνχλ αλά ιεπηφ. 

13.3.2 Σν πξψην θέινο ηεο Καηεγνξίαο IIIA ζα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, δχν Γνθηκαζίεο 
Αθξηβείαο θαη κία αλαζπγθξφηεζε. Σν δεχηεξν θέινο γηα ηελ ίδηα Καηεγνξία ζα απνηειείηαη απφ 
ηξεηο Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο. Γηα ηηο δηάθνξεο απνζηάζεηο, βιέπε ηελ παξάγξαθν 10.1. 

13.3.3 Σν πξψην θέινο ηεο εληαίαο Καηεγνξίαο VII θαη VIII (+ IIIA) ζα απνηειείηαη απφ δχν 
ηκήκαηα, νθηψ Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο θαη κία αλαζπγθξφηεζε. Σν δεχηεξν θέινο γηα ηελ ίδηα 
Καηεγνξία ζα απνηειείηαη απφ έμη Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο. Γηα ηηο δηάθνξεο απνζηάζεηο, βιέπε ηελ 
παξάγξαθν 10.1. 

13.3.4 Πξνθαηαξθηηθά αλεπίζεκα απνηειέζκαηα ζα δεκνζηεπζνχλ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 
ζθέινπο. Πξνζσξηλά Δπίζεκα θαη Σειηθά απνηειέζκαηα ζα δεκνζηεπζνχλ ζηνλ επίζεκν πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ζην ηέινο ηεο εθδήισζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα. 

 
 

13.4 Καξηέια Υξόλσλ 
13.4.1 Καηά ηελ εθθίλεζε ηεο Δθδήισζεο θάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζζεί κε κηα Καξηέια Υξφλσλ 

ε νπνία ζα αλαθέξεη ηνπο ηδαληθνχο ρξφλνπο θάιπςεο θάζε δηαδξνκήο πνπ ζπλδέεη δχν δηαδηρηθνχο 
ηαζκφ Διέγρνπ Υξφλνπ. Η θαξηέια απηή ζα παξαδνζεί ζηνπο Οξγαλσηέο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 
θέινπο θαη ζα παξαιεθζεί εθ λένπ ζηελ εθθίλεζε ηνπ δεχηεξνπ θέινπο, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζα 
επηζηξαθεί νξηζηηθά ζηνπο Οξγαλσηέο. Η Καξηέια Υξφλσλ απνηειεί Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ. 

13.4.2 Κάζε πιήξσκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ Καξηέια Υξφλσλ ηνπ. 



Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ  -”Hi-Tech EKO Mobility Rally 2014” 

 

16 

 

 

13.4.3 Η Καξηέια Υξφλσλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε γηα έιεγρν φπνηε δεηεζεί, εηδηθά ζηνπο 
ζηαζκνχο ειέγρνπ ρξφλνπ, φπνπ πξέπεη λα παξαδίλεηαη ηδηνρείξσο πξνο ζθξάγηζε απφ κέινο ηνπ 
πιεξψκαηνο. 

13.4.4 Η απψιεηα ηεο Καξηέιαο Υξφλσλ ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ, φπσο επίζεο θαη θάζε 
απφπεηξα πξνζζήθεο ή δηνξζψζεσλ ζηηο εγγξαθέο ηεο εθηφο εάλ απηή έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθφξνπ. 

13.4.5 Οη ζέζεηο εγγξαθήο ρξνλνκεηξήζεσλ ησλ Γνθηκαζηψλ Αθξηβείαο, φπνπ απηέο ππάξρνπλ, 
απνηεινχλ ελζσκαησκέλν ζηνηρείν ηεο Καξηέιαο Υξφλσλ. 

13.4.6 Σν πιήξσκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο Καξηέιαο Υξφλσλ 
ζηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο ειέγρνπ (13.4.3 παξαπάλσ), φπσο θαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νξζφηεηαο 
ησλ εγγξαθψλ πνπ γίλνληαη ζε απηήλ απφ ηνπο εθφξνπο. Παξάιεηςε ζθξάγηζεο ηεο Καξηέιαο 
Υξφλσλ ζε έλα ηαζκφ Διέγρνπ Υξφλνπ ή ζε έλα ηαζκφ Διέγρνπ Υξφλνπ Αλαζπγθξφηεζεο ή ζηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηνπ ζθέινπο ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηελ εθδήισζε. 

13.4.7 Δπνκέλσο απνηειεί επζχλε ηνπ πιεξψκαηνο ε παξνπζίαζε ηεο Καξηέιαο Υξφλσλ πξνο 
ζθξάγηζε ζηνλ ζσζηφ ρξφλν, αιιά θαη ν έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηεο εγγξαθήο ηνπ ρξφλνπ. Ο 
έθνξνο ηνπ ζηαζκνχ ειέγρνπ ρξφλνπ είλαη ην κφλν εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν λα πξνβεί ζηελ εγγξαθή 
ηνπ ρξφλνπ, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ηε ρξήζε εηδηθήο ζθξαγίδαο θαη λα ηελ επηβεβαηψζεη κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ. 

 

13.5 Κπθινθνξία: Η εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα ζε δεκφζηεο δξφκνπο αλνηθηνχο ζηελ 
θπθινθνξία. Δάλ θάπνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ρξεζηκνπνηεί δξφκνπο θιεηζηνχο ζηελ θπθινθνξία, ζα 
γίλεηαη γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο. Οη αγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα θηλεζνχλ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο δξφκνπο πνπ εκθαίλνληαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο θαη νθείινπλ λα 
ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο νδηθήο θπθινθνξίαο επί πνηλή ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ 
απνθιεηζκφ. 
 
13.6 Μπνηηιηαξίζκαηα, αηπρήκαηα, εκπόδηα 

Οπνηνδήπνηε κπνηηιηάξηζκα, αηχρεκα ή εκπφδην πάλσ ζην δξφκν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ, κε πιήξε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο, 
θαη ρσξίο λα δηθαηνχληαη νπνηνπδήπνηε λεθξνχ ρξφλνπ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

13.7 Δπηζθεπέο 
Δπηζθεπέο επηηξέπνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, κε εμαίξεζε ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα 
ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη απαγφξεπζε απφ ηνπο θαλνληζκνχο. 

13.8 Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά 
Με θίλδπλν επηβνιήο πνηλήο ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκφ, ηα πιεξψκαηα δελ 
επηηξέπεηαη: 
- λα παξεκπνδίδνπλ απφ πξφζεζε άιια αγσληδφκελα απηνθίλεηα ηα νπνία επηρεηξνχλ λα δηέιζνπλ ή 

λα πξνζπεξάζνπλ, 
- λα ζπκπεξηθέξνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιινλ αληηαζιεηηθφ ηξφπν, ηφζν απηά ηα ίδηα φζν θαη φπνηα 

άιια πξφζσπα ρξεζηκνπνηνχλ σο νκάδα ππνζηήξημεο. 

13.9 Υώξνη Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λπθηεξηλήο ζηάζκεπζεο ηα απηνθίλεηα ζα παξακείλνπλ ππφ θαζεζηψο 
Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο ζην νπνίν ζα εηζέιζνπλ ακέζσο κφιηο αθηρζνχλ. ην Υψξν Διεγρφκελεο 
ηάζκεπζεο ηα απηνθίλεηα παξακέλνπλ θιεηδσκέλα θαη ππφ ηελ επηηήξεζε ησλ Οξγαλσηψλ. Γελ 
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επηηξέπεηαη ζε θαλέλα απηνθίλεην λα κεηαθηλεζεί απφ απηφλ ηνλ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθφξνπ. Δάλ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε επηζθεπή πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ νη 
Οξγαλσηέο θαη ν έθνξνο ζα επηβιέςεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, νπφηε 
θαη ζα μαλαθιείζεη ην απηνθίλεην. Μεηά ηελ άθημε ησλ απηνθηλήησλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθδήισζεο 
φια ηα απηνθίλεηα ζα παξακείλνπλ ζε θαζεζηψο Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο κέρξηο φηνπ εθπλεχζεη ε 
30ιεπηνο πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα θαηαζηνχλ νξηζηηθά. Μφλν νη 
Αγσλνδίθεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα αλαθνηλψζνπλ φηη απηή ε Διεγρφκελε ηάζκεπζε έρεη 
ηειεηψζεη θαη ν ρψξνο είλαη αλνηθηφο. 

13.10 Μέγηζηε θαζπζηέξεζε ζε ηαζκό Διέγρνπ Υξόλνπ 
Η κέγηζηε ζπλνιηθή επηηξεπφκελε θαζπζηέξεζε ελφο απηνθηλήηνπ λα παξνπζηαζηεί ζε έλα ηαζκφ 
Διέγρνπ Υξφλνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 30 ιεπηά απφ ηνλ ηδαληθφ ηνπ ρξφλν. Απηή ε ζπλνιηθή 
θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε θάζε εκεξήζην θέινο. Κάζε απηνθίλεην πνπ ζα εκθαληζηεί ζε ηαζκφ 
Διέγρνπ Υξφλνπ κε έλα ιεπηφ πεξηζζφηεξν απφ απηή ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε θαζπζηέξεζε 
ζεσξείηαη φηη βξήθε ηνλ ηαζκφ θιεηζηφ θαη επνκέλσο απνθιείεηαη απφ ηελ εθδήισζε. Δίλαη αλαγθαίν 
λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ φηη θάζε ιεπηφ θαζπζηέξεζε ζε έλαλ ηαζκφ Διέγρνπ Υξφλνπ ζα 
κεηψλεη θαηά έλα ιεπηφ ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε θαζπζηέξεζε γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηαζκνχο 
Διέγρνπ Υξφλνπ ηνπ ίδηνπ εκεξήζηνπ θέινπο. Γηα παξάδεηγκα, κηα θαζπζηέξεζε 2 ιεπηψλ ζηνλ 
ΔΥ2, ζπλ κηα θαζπζηέξεζε 1 ιεπηνχ ζηνλ ΔΥ4 θαη επηπιένλ κηα θαζπζηέξεζε 3 ιεπηψλ ζηνλ 
ΔΥ7 ζεκαίλεη φηη γηα ηνπο επφκελνπο ΔΥ ηνπ θέινπο ηεο ίδηαο εκέξαο, ε κέγηζηε ζπλνιηθή 
επηηξεπφκελε θαζπζηέξεζε είλαη ηψξα 24 ιεπηά, αθνχ ηα αξρηθά 30 ιεπηά έρνπλ ήδε κεησζεί θαηά 
2+1+3 = 6 ιεπηά. 

 

14. ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΑΚΡΙΒΔΙΑ, ΣΑΘΜΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, ΚΤΡΩΔΙ 
Οη Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο ζεκεηψλνληαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο θαη ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ησλ 
ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο, κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ Υξφλνπ, θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζε δξφκνπο πνπ είλαη αλνηρηνί γηα ην θνηλφ. Σα πιεξψκαηα πξέπεη λα θαιχςνπλ ην ζπλνιηθφ κήθνο 
ηεο θάζε Γνθηκαζίαο Αθξηβείαο, νδεγψληαο ηα νρήκαηά ηνπο κε ηε ζηαζεξή ηαρχηεηα πνπ επηβάιιεηαη 
απφ ηνπο Οξγαλσηέο. Σν ζεκείν εθθίλεζεο θαη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηεο θάζε Γνθηκαζίαο Αθξηβείαο 
ζα επηζεκαίλεηαη επθξηλψο ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ κέζσ ηππνπνηεκέλσλ ζεκάησλ ηεο FIA, ελψ 
επίζεο εκθαίλνληαη κε ηελ αθξηβή ζέζε θαη κήθνο ηνπο ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο. Σνπιάρηζηνλ έλα ή 
πεξηζζφηεξα ελδηάκεζα κπζηηθά εκεία Υξνλνκέηξεζεο ζα βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο θάζε 
Γνθηκαζίαο Αθξηβείαο, θαη ε αθξίβεηα ρξνλνκέηξεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο πνπ 
επηηπγράλεηαη ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1/10 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Μέηξεζε ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο κε ηε 
ρξήζε ελφο «αζηπλνκηθνχ» ξαληάξ δελ είλαη απνδεθηή κέζνδνο γηα ην ζθνπφ θαηαλνκήο βαζκψλ 
πνηλήο ζε Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα κπζηηθά ζεκεία 
ρξνλνκέηξεζεο ησλ Γνθηκαζηψλ Αθξηβείαο ζα είλαη ηχπνπ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ θξπκκέλνπ 
ζηαζκνχ ρξνλνκέηξεζεο πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηνπο κηθξνχο επί ησλ νρεκάησλ αλακεηαδφηεο. Ο 
απφιπηνο ρξνληθφο ζπγρξνληζκφο ησλ ειεθηξηθψλ ξνινγηψλ φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε 
δνξπθνξηθά ζήκαηα. Οη αθξηβείο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ εθθίλεζεο ησλ Γηαδξνκψλ 
Αθξηβείαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θξπθψλ ζεκείσλ Υξνλνκέηξεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη κφλν 
έλα ζε θάζε Γνθηκαζία Αθξηβείαο, ή κεηαμχ ησλ δχν θξπθψλ ζεκείσλ Υξνλνκέηξεζεο, εάλ ππάξρνπλ 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αλά Γνθηκαζία Αθξηβείαο, ζα αλαθέξνληαη ζε εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν, αληίγξαθν 
ηνπ νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ζηνλ Πξφεδξν ησλ Αγσλνδηθψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ηνπ θάζε εκεξήζηνπ θέινπο. Βάζεη ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, θαη ησλ κπζηηθψλ εθηππψζεσλ ησλ 
Υξνλνκεηξήζεσλ ζηηο Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο, νπνηαδήπνηε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ 
επηβαιιφκελσλ πνηλψλ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί απφ ηνπο Αγσλνδίθεο. 
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Γηα θάζε απφθιηζε 1/10 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηδαληθφ ρξφλν 
(ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ αθξηβή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ Υξνλνκέηξεζεο θαη ηεο 
«ζηαζεξήο» ηαρχηεηαο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο Οξγαλσηέο) ηζνδπλακεί κε έλα (1) βαζκφο πνηλήο. 
Κάζε είδνπο ζπζθεπή ρξνλνκέηξεζεο ή παξφκνην φξγαλν ή θάζε είδνπο GPS επηηξέπεηαη επί ηνπ 
απηνθηλήηνπ. 

 

14.1 Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο Διέγρνπ Υξόλνπ 

Η εθδήισζε ζα μεθηλήζεη κε ην ζήκα ηεο ζεκαία εθθίλεζεο ζηνλ αγσληδφκελν Νν. 1, κπξνζηά απφ 
ην ηαζκφ Διέγρνπ Υξφλνπ αξ. 1 (ΔΥ1 ή TC1) ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο ζηελ Αζήλα γηα ηα 
νρήκαηα ηεο Καηεγνξίαο IIIA θαη ζηνλ ηαζκφ αλεθνδηαζκνχ ΔΚΟ ζην 8

νλ
 ρικ ηεο Δζληθήο νδνχ 

Αζελψλ Θεζζαινλίθεο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο γηα ηα νρήκαηα ηεο εληαίαο Καηεγνξίαο VII & 
VIII (+IIIA). Όινη νη άιινη αγσληδφκελνη ζα αθνινπζήζνπλ ην πξψην απηνθίλεην, μεθηλψληαο αλά έλα 
ιεπηφ ηεο ψξαο. Οη Οξγαλσηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ έλα θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εθθίλεζεο ησλ 
νρεκάησλ ηεο Καηεγνξίαο VII & VIII (+ IIIA) θαη απηψλ ηεο Καηεγνξίαο IIIA. Σα νρήκαηα πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζα κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ έλα ΔΥ ζηνλ επφκελν ΔΥ αθνινπζψληαο απζηεξά ην 
δνκνιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο. Όινη νη ΔΥ ζα αλαθέξνληαη ζην Βηβιίν 
Γηαδξνκήο, θαη επίζεο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζέζε κε πηλαθίδεο εγθεθξηκέλεο απφ ηε FIA. Ο ρξφλνο 
ζηάζκεπζεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΥ πεξηνξίδεηαη ζηνλ αλαγθαίν πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ.Οη ΔΥ ζα είλαη έηνηκνη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά 
πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα άθημεο ηνπ πξψηνπ απηνθηλήηνπ. Δθηφο αλ ν Αιπηάξρεο 
απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ζα πάςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 30 ιεπηά κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα 
άθημεο ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ, ε νπνία είλαη θαη ε κέγηζηε επηηξεπφκελε θαζπζηέξεζε. Η 
δηαδηθαζία ειέγρνπ μεθηλά αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ηα απηνθίλεηα πεξλνχλ ην ζήκα εηζφδνπ ηεο 
πεξηνρήο ηνπ ΔΥ. Μεηαμχ ηεο πηλαθίδαο εηζφδνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΥ θαη ηεο ζέζεο ηνπ Κξηηή 
ειέγρνπ, ην απηνθίλεην απαγνξεχεηαη λα ζηακαηήζεη ή λα θηλείηαη κε αθχζηθα αξγή ηαρχηεηα. Ο 
πξαγκαηηθφο ρξφλνο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζηε Καξηέια Υξφλσλ αληηζηνηρεί ζηελ αθξηβή ζηηγκή θαηά 
ηελ νπνία ε Καξηέια παξαδίλεηαη απφ ην πιήξσκα ζηνπο θξηηέο ηνπ ηαζκνχ Διέγρνπ Υξφλνπ. Γηα 
κεδέλ (0) βαζκνχο πνηλήο, ε ζηηγκή απηή πξέπεη λα αληαπνθξίλεηε ζην αθξηβέο ιεπηφ ηνπ ηδαληθνχ 
ρξφλνπ ή ζην ιεπηφ πνπ πξνεγείηαη απηνχ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ηδαληθφο ρξφλνο άθημεο είλαη 
11:34, ε Καξηέια Υξφλσλ πξέπεη λα δνζεί ζηνπο θξηηέο αλά πάζα ζηηγκή κεηαμχ 11.33.01 θαη 
11.34.59. Δθηφο ησλ ρξφλσλ απηψλ, ν αγσληδφκελνο ζα ηηκσξηζεί γηα ηελ πξφσξε ή θαζπζηεξεκέλε 
άθημε κε δέθα (10) βαζκνχο πνηλήο γηα θάζε ιεπηφ ή θιάζκα ιεπηνχ. Όηαλ έλαο ΔΥ αθνινπζείηαη 
απφ ζεκείν εθθίλεζεο «Γηαδξνκήο Αθξηβείαο» εθαξκφδεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: ν θξηηήο ηνπ ΔΥ 
ζα γξάςεη ζηελ Καξηέια Υξφλσλ ηελ άθημε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ ΔΥ, θαζψο θαη ηελ 
«πξνβιεπφκελε» ψξα αλαρψξεζήο ηνπ απφ ηελ αθεηεξία ηεο «Γνθηκαζίαο Αθξηβείαο» ε νπνία ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα ιεπηφ κεηά ηελ άθημε ζηνλ ΔΥ. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξα 
απηνθίλεηα θηάλνπλ ζηνλ ΔΥ ζην ίδην ιεπηφ, νη ρξφλνη αλαρψξεζήο ηνπο απφ ηελ αθεηεξία ηεο 
«Γηαδξνκήο Αθξηβείαο» ζα αθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά απφ ρξνληθά δηαζηήκαηα ελφο ιεπηνχ, κε ηε 
ζεηξά ηεο άθημήο ηνπο ζηνλ ΔΥ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ρξφλνπ, θάζε 
απηνθίλεην πξέπεη λα νδεγείηαη ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν θξηηήο εθθίλεζεο ηεο «Γηαδξνκήο 
Αθξηβείαο». ην ζεκείν απηφ, ην απηνθίλεην ζα ιάβεη ην ζήκα εθθίλεζεο θαηά ηελ αθξηβή ζηηγκή πνπ 
ην ιεπηφ ηεο «πξνβιεπφκελεο» ψξαο εθθίλεζήο ηνπ αξρίδεη. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ν θξηηήο 
εθθίλεζεο κπνξεί λα αιιάμεη απηή ηελ «πξνβιεπφκελε» ψξα εθθίλεζεο θαη κηα λέα ψξα εθθίλεζεο 
κπνξεί λα εηζαρζεί ζηε Καξηέια Υξφλσλ, εγθεθξηκέλε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θξηηή εθθίλεζεο. Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ ε «πξνβιεπφκελε» ψξα εθθίλεζεο γηα ηε «Γηαδξνκή Αθξηβείαο» είλαη 11:32, ν 
θξηηήο εθθίλεζεο ζα δψζεη ην ζήκα εθθίλεζεο αθξηβψο ζηηο 11:32:00. ε πεξίπησζε πνπ έλα 
απξφζκελν εκπφδην δπζθνιεχεη ηελ εθθίληζε ή εάλ ε εθθίληζε είλαη επηθίλδπλε απηή ηε ζηηγκή, ν 
θξηηήο εθθίλεζεο ζα κεηαθέξεη ζην επφκελν ιεπηφ ηελ εθθίληζε, π.ρ. 11:33:00 (ή αξγφηεξα) 
ππνγξάθνληαο ζηελ Καξηέια Υξφλσλ θαη ε εθθίλεζε ζα γίλεη αθξηβψο ζε απηφ ην λέν ρξφλν. Σν 
απηνθίλεην πξέπεη λα αλαρσξήζεη ακέζσο θαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζα πξέπεη λα θζάζεη ηε 
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«ζηαζεξή» ηαρχηεηαο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλν «Γηαδξνκή Αθξηβείαο». Μεηά απφ απηφ, 
ην απηνθίλεην πξέπεη λα θηλείηαη ζπλερψο δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηαρχηεηα απηή κέρξη ην ηέινο 
ηεο «Γηαδξνκήο Αθξηβείαο», φπσο ζεκεηψλεηαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο θαη αλέθεξεηαη ζηελ άθξε ηνπ 
δξφκνπ απφ ηα ηππνπνηεκέλα θαη εγθεθξηκέλα ζήκαηα ηεο FIA. 

 

14.2 Πίλαθαο πνηλώλ 
- Γηα θάζε έλα δέθαην (1/10) ηνπ δεπηεξνιέπηνπ απφθιηζε απφ ηελ ππνινγηζκέλε ζσζηή ψξα 

θίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ απφ έλα κπζηηθφ εκείν Υξνλνκέηξεζεο ζην επφκελν θαηά κήθνο 
κηαο Γηαδξνκήο Αθξηβείαο: Έλαο (1) βαζκό πνηλήο (παξ. 14). 

- Γηα θάζε ιεπηφ ή θιάζκα ιεπηνχ θαζπζηέξεζεο ή πξνάθημεο ζε έλαλ ηαζκφ Διέγρνπ 
Υξφλνπ (ΔΥ): Γέθα (10) βαζκνί πνηλήο (παξ. 14.1). 

- ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή ζπλνιηθήο θαζπζηέξεζεο ζηνπο ΔΥ ελφο εκεξήζηνπ 
θέινπο πνπ ππεξβαίλεη ηα 30 ιεπηά: Απνθιεηζκόο από ηελ εθδήισζε (παξ. 13.10). 

- ε πεξίπησζε απνηπρίαο εηζφδνπ ζε έλαλ ΔΥ ή ζε έλαλ ΔΥ Αλαζπγθξφηεζεο ή ζηνλ ΔΥ 
ηεξκαηηζκφ ελφο θέινπο: Απνθιεηζκόο από ηελ εθδήισζε (παξ. 13.4.6). 

- Γηα κε εκθάληζε ζηελ εθθίλεζε κηαο Γηαδξνκήο Αθξηβείαο ή νπνηαδήπνηε ζθφπηκε απφθιηζε 
απφ ηε δηαδξνκή ηνπ Βηβιίν Γηαδξνκήο: Απνθιεηζκόο από ηελ εθδήισζε (παξ. 10.1 θαη 
14.1). 

- Όηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα ιήςεο ή απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ 
κπζηηθψλ ζηαζκψλ ρξνλνκέηξεζεο θαηά κήθνο ησλ Γηαδξνκψλ Αθξηβείαο: Απνθιεηζκόο 
από ηελ εθδήισζε (παξ. 14.3). 

- Γηα κε εγθεθξηκέλε αιιαγή ελφο κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο: Απνθιεηζκόο από ηελ 
εθδήισζε (παξ. 13.2). 

- Γηα ηελ απψιεηα ηεο Καξηέιαο Υξφλσλ ή γηα δηφξζσζε/ηξνπνπνίεζε ησλ εγγξαθψλ ηεο: 
Απνθιεηζκόο από ηελ εθδήισζε (παξ. 13.4.4). 

- Γηα ζθφπηκε παξεκπφδηζε ζην δξφκν ή γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά: Πνηλή ζηελ θξίζε 
ησλ αγσλνδηθώλ, θηάλνληαο κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηελ εθδήισζε (παξ. 13.8). 

- Γηα παξάβαζε ηνπ θαλφλα αλεθνδηαζκφπ ππφ ηελ επίβιεςε ζηειέρνπο: Πνηλή ζηελ θξίζε 
ησλ αγσλνδηθώλ, θηάλνληαο κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηελ εθδήισζε (παξ. 12.1.1 θαη 
12.1.2). 

- ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θαλφλα ηνπ βάξνπο ηνπ έξκαηνο: Πνηλή ζηελ 
θξίζε ησλ αγσλνδηθώλ, θηάλνληαο κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηελ Δλεξγεηαθή 
θαηάηαμε (παξ. 15.3.6). 

 
 
14.2.1 Δπηθύξσζε ηεο πνηλήο απνθιεηζκνύ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ απνθιείνληαη, θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 10.1 γηα ηελ απφθιηζε απφ ηε 
δηαδξνκή, 13.4.6 γηα ηελ απνηπρία λα εηζέιζνπλ ζε έλαλ ηαζκφ Διέγρνπ Υξφλνπ (εθηφο απφ ηνπο 
ειέγρνπο ρξφλνπ ζην ηέινο ηνπ εκεξήζηνπ θέινπο ή ζην ηέινο ηεο εθδήισζεο), 13.10 γηα ηελ 
ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο θαζπζηέξεζεο ζε έλα ηαζκφ Διέγρνπ Υξφλνπ, θαη 14.1 γηα κε 
εκθάληζε ζηελ εθθίλεζε κηαο Γηαδξνκήο Αθξηβείαο, δηθαηνχληαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηάηαμε 
ηεο εκέξαο ή/θαη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ηνπ αγψλα ζην πιαίζην ησλ αθφινπζσλ φξσλ, νη νπνίνη 
πξέπεη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά: 

α) Η επηθχξσζε κπνξεί λα ηζρχζεη κφλν κία θνξά θαη κφλν γηα έλα εκεξήζην θέινο. 
β) Η επηθχξσζε δελ εθαξκφδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ηαζκνχο Διέγρνπ Υξφλνπ ηνπ ηέινπο ελφο 

εκεξήζηνπ θέινπο ή ηνπ ηέινο ηεο εθδήισζεο. 
γ) Η επηθχξσζε ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν αγσληδφκελνο έρεη θζάζεη ζε 

φινπο ηνπο ηαζκνχο Διέγρνπ Υξφλνπ ζην ηέινο ηνπ εκεξήζηνπ θέινπο θαη ζην ηέινο ηεο 
εθδήισζεο. Απηφ πξέπεη λα ζπκβαίλεη κέζα ζην κέγηζην επηηξεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε 
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ην απηνθίλεην ζε πιήξσο αληαγσληζηηθή θαηάζηαζε έηνηκν λα πεξάζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
άθημεο ή/θαη ηνπο ειέγρνπο, φπσο εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο άιινπο αγσληδφκελνπο. 

δ) Ο αξηζκφο ησλ βαζκψλ πνηλήο γηα ηνλ αγσληδφκελν, ν νπνίνο θαηαηάζζεηαη ζε εθαξκνγή ηεο 
δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο, ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνηλήο πνπ πήξε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ θέινπο ή ησλ θειψλ, ζπλ ηνπο βαζκνχο πνηλήο πνπ πήξε ν 
ρεηξφηεξα θαηαηαζζφκελνο αγσληδφκελνο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ζην θέινο πνπ απέηπρε, κε κία 
πξνζαχμεζε θαηά 10%. 

 
Παξαδείγκαηα: 
1. Ο ζπκκεηέρωλ Νν. Φ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ Σθέινπο έραζε έλα Σηαζκό Διέγρνπ 

Φξόλνπ. Σύκθωλα κε ηνλ Σπκπιεξωκαηηθό Καλνληζκό ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ηνλ 
αγώλα. Δάλ έρεη θηάζεη, όκωο, ζην Σηαζκό Διέγρνπ Φξόλνπ ζηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ πξώηνπ 
Σθέινπο, θαη είλαη κέζα ζην ρξόλν θαη ζε απόιπηα αληαγωληζηηθή θαηάζηαζε, έρεη ην δηθαίωκα 
λα μεθηλήζεη ην δεύηεξν Σθέινο, θαηαηαζζόκελνο ζην πξώην Σθέινο κε ηνπο βαζκνύο πνηλήο 
πνπ είρε ν ρεηξόηεξα θαηαηαζζόκελνο αγωληδόκελνο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, κε κηα πξνζαύμεζε 
θαηά 10%. 

2. Ο ζπκκεηέρωλ Νν. Υ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ Σθέινο, θηάλεη ζε έλα Σηαζκό Διέγρνπ 
Φξόλνπ αθνύ έρεη εθπλεύζεη ε κέγηζηε επηηξεπόκελε θαζπζηέξεζε. Σύκθωλα κε ηνλ 
Σπκπιεξωκαηηθό Καλνληζκό ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ηνλ αγώλα. Αλ απηόο ν 
ζπκκεηέρνλ θζάζεη ζην Σηαζκό Διέγρνπ Φξόλνπ ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο εθδήιωζεο, έγθαηξα θαη 
ζε απόιπηα αληαγωληζηηθή θαηάζηαζε, έρεη ην δηθαίωκα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηειηθή 
θαηάηαμε κε ηνπο βαζκνύο πνηλήο πνπ πήξε ζην πξώην Σθέινο ζπλ ηνπο βαζκνύο πνηλήο πνπ 
πήξε ν ρεηξόηεξα θαηαηαζζόκελνο αγωληδόκελνο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζην δεύηεξν Σθέινο, κε 
κηα πξνζαύμεζε θαηά 10%. 

 

14.3 Κάζε ζπκκεηέρνλ πνπ ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε ηελ νπνία ζα 
πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη ή λα πιεξνθνξεζεί ηε ζέζε κηαο κπζηηθήο ζπζθεπήο 
ρξνλνκέηξεζεο ζα απνθιεηζηεί. 

14.4 Σα νρήκαηα ζα θαηαηάζζνληαη επί ηε βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζκψλ πνηλήο πνπ ζα 
ζπγθεληξψλνπλ απφ ηηο «Γνθηκαζίεο Αθξηβείαο» θαη απφ ηα «πλδεηήξηα Σκήκαηα» (Οδηθέο 
Πνηλέο). Σα νρήκαηα κε ην κηθξφηεξν ζχλνιν πνηλψλ ζα βξίζθνληαη ζηελ θαιχηεξε ζέζε. 

14.5 Ιζνπαιίεο: ζε πεξίπησζε ίζνπ αξηζκνχ βαζκψλ πνηλήο, ε ζρεηηθή ζέζε θαηάηαμεο ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ «Γνθηκαζηψλ Αθξηβείαο» κε ηε ζχγθξηζε ησλ 
πεξηζζφηεξσλ πξψησλ ζέζεσλ, ησλ πεξηζζφηεξσλ δεχηεξσλ ζέζεσλ θ.ιπ., δηαθνξεηηθά ηα 
εκπιεθφκελα απηνθίλεηα ζα θαηαηάζζνληαη ζηελ ίδηα ζέζε ηεο θαηάηαμεο. 

 

15. ΓΟΚΙΜΑΙΔ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΗΓΗΗ 
 

ΗΜΔΙΩΗ: Οι Οργανωτζσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπεριλάβουν τον αγώνα του Δείκτη 
Ενεργειακήσ Κατανάλωςη τησ FIA ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο αγώνα, όπωσ τον αγώνα 
Οικολογικήσ Οδήγηςησ. Αλ απνθαζίζνπλ λα ην θάλνπλ, ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ζαθώο ηνλ 

εζεινληηθό ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δπηπιένλ, αλ απνθαζίζνπλ λα 
δηεμάγνπλ ηνλ αγώλα ηνπ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο ηεο FIA, ππνρξενύληαη λα 
νξγαλώζνπλ απηό ηνλ αγώλα ζε πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ. Οη Αγσλνδίθεο ηεο εθδήισζεο ζα πξέπεη λα επεθηείλνπλ ηηο αξκνδηόηεηέο 
ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αγώλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην. 
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15.1 Καηάηαμε θαηά ηνλ Γείθηε Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο ηεο FIA (C.I.) 

Γελ εθαξκφδεηαη. 

 

15.2 Καηάηαμε Αγώλα Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο 

Απηόο είλαη έλα είδνο αγώλα, πνπ δελ εηζάγεηαη από ηε FIA, αιιά ήδε εθαξκόδεηαη από 
νξηζκέλνπο Οξγαλσηέο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από απιόηεηα θαη νπδεηεξόηεηα ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαλάισζεο ησλ δηαθόξσλ νρεκάησλ, θαη ν νπνίνο επηηξέπεη κηα εληαία 
θαηάηαμε γηα όια ηα νρήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξία ηνπο. 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο «Καηάηαμεο Αγψλα Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο», που εηζήρζε πξηλ απφ 

δχν ρξφληα, είλαη φηη ν βαζκφο ηεο επηηπρίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα είλαη άζρεηνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ νρήκαηνο, θαη αθνξά κφλν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ 
λα νδεγεί ην απηνθίλεην κε ηνλ πην θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν, εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηαο θαη 
αγσληδφκελνο ελάληηα ζηα επίζεκα ραξαθηεξηζηηθά θαηαλάισζεο πνπ δειψλεη ν θαηαζθεπαζηήο, 
φπσο κεηξάηαη ζηνλ Δπξσπατθφ Πξφηππν Κχθινο νδήγεζεο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη κπνξεί λα εθδνζεί κηα κφλν εληαία θαηάηαμε γηα φινπο 
ηνπο ηχπνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ απηνθηλήησλ, παξνπζηάδνληαο κηα ελδηαθέξνπζα θαη 
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ ηη ελλννχκε φηαλ κηιάκε γηα ηα πιενλεθηήκαηα κηαο γεληθά εθαξκνδφκελεο 
κέζνδνπ «Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο». Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάηαμεο 
«Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο» είλαη ε χπαξμε ησλ επίζεκσλ δεδνκέλσλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ 
θάζε νρήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη, κεηξνχκελε ζηνλ Δπξσπατθφ Πξφηππν Κχθιν νδήγεζεο, φπσο 
δειψλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η άκεζε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ κε ηελ πξαγκαηηθή 
εηθφλα ηεο θαηαλάισζεο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγψλα, είλαη ελδεηθηηθή ηεο 
ηθαλφηεηάο ηνπ λα νδεγεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν νρήκαηνο, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κε ηελ 
θαιχηεξε δπλαηή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Η ζχγθξηζε είλαη δίθαηε ιακβάλνληαο ππφςε φηη φιεο νη 
εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο εθδήισζεο (γεσκνξθνινγία, δηαδξνκή, θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρξνλνδηάγξακκα, 
θ.ιπ.) είλαη αθξηβψο νη ίδηεο γηα φινπο ηνπο αγσληδφκελνπο. 

Ο τφποσ που χρηςιμοποιείται είναι εξαιρετικά απλόσ: 

                                                                  Επιηεςσθείζα Καηανάλωζη Ενέπγειαρ ζε kWh ανά 100 σλμ 
Σςνηελεζηήρ Οικολογικήρ Οδήγηζηρ = ------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                     Ππόηςπη Καηανάλωζη Ενέπγειαρ ζε kWh ανά 100 σλμ 

 
Η κηθξφηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο αληηζηνηρεί ζηε βέιηηζηε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ληθεηή. 
 
 

15.3 Γηαδηθαζία ηερληθνύ ειέγρνπ θαη αλεθνδηαζκνύ γηα νρήκαηα πνπ κεηέρνπλ ζε 
Δλεξγεηαθέο Καηαηάμεηο 

15.3.1 Φόξηηζε θαη Αλεθνδηαζκόο 

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Δλεξγεηαθή Καηάηαμε ή/θαη ζηελ θαηάηαμε Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο, θάζε 
επαλαθφξηηζε ή/θαη αλεθνδηαζκφο εθηφο ησλ επίζεκα θαζνξηζκέλσλ ρψξσλ απαγνξεχεηαη απζηεξά 
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θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ απηέο ηηο Καηαηάμεηο. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
νρεκάησλ πνπ γίλνληαη απνδεθηά ζηα Eco-Rallies, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6. Ωο γεληθή αξρή, 
θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, νη αγσληδφκελνη κε νρήκαηα πνπ 
θηλνχληαη κε πγξά νξπθηά θαχζηκα (βελδίλε ή πεηξέιαην) θαη αέξηα θαχζηκα (CNG ή LPG ή βηναέξην) ή 
βην-θαχζηκα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα νρήκαηά ηνπο κε ηε δεμακελή ζηελ πνζφηεηα εθεδξείαο 
θαπζίκνπ θαη πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηνλ αλεθνδηαζκφ ππφ ηελ επνπηεία εληεηαικέλνπ ζηειέρνπο. Η 
δεμακελή ζα ζθξαγίδεηαη θαη νπνηνζδήπνηε άιινο αλεθνδηαζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ ζηειέρνπο. Κάζε παξαβίαζε απηνχ ηνπ 
θαλφλα ζα νδεγεί ζε πνηλή, ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκφ. ην ηέινο ηεο 
εθδήισζεο, θαηά ηνλ ηειεπηαίν ηερληθφ έιεγρν, ε δεμακελή νξπθηνχ θαπζίκνπ ή βηνθαπζίκνπ θαη ε 
δεμακελή αεξίνπ θαπζίκνπ πξέπεη λα πιεξσζεί κε ην αληίζηνηρν θαχζηκν θαη ε πνζφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ην γέκηζκα απηφ ζα πξέπεη λα κεηξεζεί θαη λα ηεθκεξησζεί απφ ηα ζηειέρε, αθξηβψο 
φπσο έγηλε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο φηαλ αλεθνδηάζηεθαλ κε αέξην θαχζηκν. 

 

15.3.2 – Καηεγνξία IIIA θαη Δπαλαθνξηηδόκελα Τβξηδηθά νρήκαηα: 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα νρήκαηά ηνπο γηα ηερληθφ έιεγρν πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε 
κε ηηο κπαηαξίεο πξφσζεο πιήξσο θνξηηζκέλεο. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επίζεκν έγγξαθν πνπ λα 
απνδεηθλχεη ηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ελέξγεηαο ηεο θχξηαο κπαηαξίαο. Σν ζχζηεκα θφξηηζεο ηεο 
κπαηαξίαο πξφσζεο πνπ παξέρεηαη εξγνζηαζηαθά επί ηνπ νρήκαηνο ζα ζθξαγηζηεί. ηελ πεξίπησζε 
ησλ Δπαλαθνξηηδφκελσλ Τβξηδηθψλ Ηιεθηξηθψλ Ορεκάησλ, ε δεμακελή θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα 
παξνπζηαζηεί κε πνζφηεηα εθεδξείαο, ελψ ζα πιεξσζεί θαη ζα ζθξαγηζηεί απφ ηνπο ηερληθνχο 
εθφξνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν 15.3.1. Γηα ηελ θαηάηαμε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
(CI), ε ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο (ή ην ρξεζηκνπνηεκέλν κέξνο ηεο, αλ ε κέηξεζε είλαη εθηθηή), 
θαζψο θαη νη πηζαλέο πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ ιήθζεθαλ ζε ζηάζεηο επαλαθφξηηζε (ή/θαη ζηάζεηο 
αλεθνδηαζκνχ γηα ην Δπαλαθνξηηδφκελα Τβξηδηθά) ζα ππνινγηζηνχλ ζηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ 
θαηαλαιψζεθε. ην ηέινο ηεο εθδήισζεο, νη ζπζζσξεπηέο ησλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ή ησλ 
επαλαθνξηηδφκελσλ πβξηδηθψλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, είηε δελ ζα επαλαθνξηηζηνχλ, θαη νη κπαηαξίεο 
ζα ζεσξεζνχλ πιήξσο απνθνξηηζκέλεο, ή γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ζα επαλαθνξηηζηνχλ θαη ζα 
κεηξεζεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ πιήξε επαλαθφξηηζή ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, είλαη 
επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληα λα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ αγψλα κε ηελ κπαηαξία ζρεδφλ άδεηα. 

 

15.3.3 – Καηεγνξία VIII νρήκαηα δηπινύ ή πνιιαπινύ θαπζίκνπ, πγξνύ θαη αέξηνπ 

Θα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 15.3.1. 

Η ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο 
απφ ηα αγσληδφκελα νρήκαηα δηπινχ ή πνιιαπιψλ θαπζίκσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 80% 
ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηαθνξεηηθά ην φρεκα ζα πξέπεη λα απνθιείζηεη όρη 
κόλν από ηηο ελεξγεηαθέο θαηαηάμεηο, αιιά θαη από ηελ θαηάηαμε ηεο FIA. 

 

15.3.4 – Καηεγνξία VIII νρήκαηα πνπ θηλνύληαη κε βηνθαύζηκα 

Θα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 15.3.1. ην ηέινο ηεο εθδήισζεο, εάλ δελ 
ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα ηνπ βηνθαπζίκνπ, ν εληεηαικέλνο ηερληθφο έθνξνο, κεηά ηε ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ αγσληδφκελνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη νξπθηφ θαχζηκν θαηάιιειν γηα ηνλ θηλεηήξα, 
πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ε απαξαίηεηε κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε. 
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15.3.5 – Καηεγνξία VII Τβξηδηθά νρήκαηα 

Θα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 15.3.1. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, αλ θαη είλαη έλα κηθξφ πνζφ, πξέπεη λα πξνζηεζεί 
ζηελ θαηαλαισζείζα ελέξγεηα θαπζίκνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο εηδηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ νρήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θα πρζπει να ελεγχθεί ην επίπεδν 

θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαηά ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο ηνπ αγψλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζνδειξη 
ςτάθμησ θφξηηζεο ηνπ νρήκαηνο. Η ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα 

επίζεκα έγγξαθα ηνπ νρήκαηνο. Δάλ απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη εθηθηή, ζα ζεσξείηαη σο 
θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 60 ηνηο εθαηφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κπαηαξίαο. 

 

15.3.6 – Έξκα 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηνπδήπνηε είδνπο έξκα ην νπνίν κεηαβάιιεη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο. Η κε 
ζπκκφξθσζε κε ηε δηάηαμε απηή ζα ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 
ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο θαηαηάμεηο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο. 

15.3.7 – Απόζηαζε 

ηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο εθδήισζεο, ζα θαηαγξαθνχλ νη νιηθέο ελδείμεηο ησλ ρηιηνκεηξεηψλ, 
θαζψο ζα ππνινγηζηεί θαη επηβεβαησζεί θαη ε ζπλνιηθά δηαλπζείζα απφζηαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζεί δηαθνξά απηήο ηεο απφζηαζεο κε εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο, ε 
ηειεπηαία ζα είλαη εθείλε πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηαηάμεσλ Καηαλάισζεο 
Δλέξγεηαο. 

 

16. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΔΛΗ 

Σν πνζφ ηνπ ηέινπο ζπκκεηνρήο είλαη ζηαζεξφ γηα θάζε πιήξσκα δχν αηφκσλ (νδεγφο θαη 
ζπλνδεγφο ή νδεγφο θαη πινεγφο): 

1) Με απνδνρή ηεο πξφζζεηεο δηαθήκηζεο πνπ πξνηείλεη ν Οξγαλσηήο: 150 επξψ 
 
2) Υσξίο ηελ απνδνρή ηεο πξφζζεηεο δηαθήκηζεο πνπ πξνηείλεη ν Οξγαλσηήο: 300 επξψ 
 
3) Πξφζζεην ηέινο γηα ηε δηακνλή ζε δηπιφ δσκάηην γηα ηξεηο λχρηεο κε πξσηλφ ζην Ξελνδνρείν 
ΑΜΑΛΙΑ, Λεσθφξνο Ακαιίαο 10 Αζήλα 10557: 200 επξψ 
 

 

Ο Οξγαλσηήο ζα παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πιηθφ θαη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 16.9.4. 

16.1 Σν ηέινο ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζην αθέξαην: 

- Δάλ ε ζπκκεηνρή δελ γίλεη απνδεθηή 
- Δάλ καηαησζεί ε εθδήισζε 
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16.2 Έγγξαθα Πιεξώκαηνο 

Σν πιήξσκα απνηειείηαη απφ έλαλ νδεγφ θαη έλαλ ζπλνδεγφ ή απφ έλαλ νδεγφ θαη έλαλ πινεγφ. Καη 
νη δχν πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα: 

 Άδεηαο νδήγεζεο θαηάιιειε γηα ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο (δελ ηζρχεη γηα ηνπο πινεγνχο), 

 Αγσληζηηθή άδεηα νπνηαζδήπνηε δηαβάζκηζεο ηεο FIA ή ηεο Δζληθήο Λέζρεο, ή 

 Άδεηα FIA, δηαβάζκηζεο D (ή ηζνδχλακε), πνπ ηζρχεη κφλν γηα ηελ εθδήισζε θαη είλαη ζε ηζρχ φζν 
δηαξθεί ε εθδήισζε, ε νπνία έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δζληθή Λέζρε θαη παξαδίλεηαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ην αξγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Η έθδνζε απηήο ηεο άδεηαο 
απαηηεί ηέινο 200 επξψ. 

 
16.3 – Αίηεζε πκκεηνρήο 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ενηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθδήισζε πξέπεη λα ππνβάιιεη 
ζηε γξακκαηεία ηεο εθδήισζεο, κηα θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε αίηεζε 
ζπκκεηνρήο (βι. παξάξηεκα 1), καδί κε φια ηα άιια δεηνχκελα έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, θ.ιπ. πξηλ 
απφ ηελ Παξαζθεπή 26 επηεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 20.00. 

Οη Αηηήζεηο πκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ επίζεκνπ Οξγαλσηή, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα επηβεβαησζνχλ ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο πξηλ 
απφ ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν. Έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κφλνλ πξηλ απφ 
ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη απηφ πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηνλ Οξγαλσηή. Μφλν νη Αγσλνδίθεο κπνξνχλ 
λα εγθξίλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο πιεξψκαηνο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
θαηαιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έλα απηνθίλεην κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κφλν εάλ εγθξηζεί απφ 
ηνλ Οξγαλσηή θαη ζπκθσλήζνπλ θαη νη Αγσλνδίθεο. 

 

16.4 Οη Οξγαλσηέο ζα ελεκεξψζνπλ ηνπο ππνβάιινληεο αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ απνδνρή ή 
φρη ηεο αίηεζήο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε θαμ ην αξγφηεξν δχν εκέξεο κεηά ηελ 
παξαιαβή ηεο ζπκπιεξσκέλεο θαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλεο αίηεζεο. 

 

16.5 Οη Οξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνξξίςνπλ νπνηαδήπνηε αίηεζε ζπκκεηνρήο θαηά ηελ 
θξίζε ηνπο.Σν δηθαίσκα απηφ ππφθεηηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Γηεζλνχο Αζιεηηθνχ 
Κψδηθα (ISC) θαη ηνπ άξζξνπ 8Α ησλ Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε φια ηα Πξσηαζιήκαηα 
ηεο FIA. 

 

16.6 Ο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πεξηνξίδεηαη ζηηο 30 ζπκκεηνρέο. Όιεο νη 
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ην φξην απηφ, ζα κπαίλνπλ ζε ιίζηα αλακνλήο. 
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16.7 Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ νξίδεηαη ζηα: 5 απηνθίλεηα γηα ηελ Καηεγνξία IIIA θαη ζηα 8 
απηνθίλεηα γηα ηελ εληαία Καηεγνξία VII & VIII (+IIIA). 
Αλ δελ επηηεπρζεί ν αξηζκφο απηφο, ε εθδήισζε ζα αθπξσζεί, αθνχ ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο FIA (άξζξν 
8Β ησλ Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε φια ηα Πξσηαζιήκαηα ηεο FIA). 

 

16.8 Οη Οξγαλσηέο ζα αγνξάζνπλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ 
πνπ ζα θαιχπηεη ηελ εθδήισζε, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην. Σα πνζά πνπ θαιχπηνπλ ηνπο 
δηάθνξνπο θηλδχλνπο ζα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα θιίκαθα φπσο ηζρχεη γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα. 
Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ απφ ηα νρήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ, φπσο 
απαηηείηαη απφ ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο, γηα ηελ λφκηκε νδήγεζε ζε δεκφζηνπο δξφκνπο, είλαη 
ππνρξέσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη ε ηζρχο ησλ ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο ζα ειέγρεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθδήισζε δελ είλαη αγψλαο, 
ηαρχηεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκφζηνπο δξφκνπο αλνηθηνχο ζηελ θπθινθνξία θαη ν Κψδηθαο 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο πνπ ηζρχεη είλαη απφιπηα ζεβαζηφο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη έγθπξα ηα ζπλήζε 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηα νρήκαηα πνπ θηλνχληαη ζηνπο δεκφζηνπο 
δξφκνπο ζηε ρψξα ηνπ Οξγαλσηή. 

 

16.9   Γηαθεκηζηηθή Πξνώζεζε θαη Γεκνζηόηεηα 

16.9.1 Δπίζεκνο Τπνζηεξηθηήο: Η δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ππνζηεξίδεηαη απφ κεξηθέο 
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ινγφηππα ησλ νπνίσλ πξέπεη, σο ππνρξέσζε, λα εκθαλίδνληαη ζηνπο 
αξηζκνχο ζπκκεηνρήο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν δηαθεκηζηηθφ πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα ηνπνζεηεζεί 
ζηα νρήκαηα. 

16.9.2 Τπνζηεξηθηέο ησλ ζπκκεηερόλησλ: θάζε ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ 
εκπνξηθή επηρείξεζε, ηα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εκθαλίδνληαη ζην απηνθίλεηφ ηνπ ή ζηα 
ξνχρα ηνπ πιεξψκαηνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην δειψζεη ζηνπο Οξγαλσηέο, δεηψληαο ηελ 
έγθξηζή ηνπο θαηά ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο. Ο ιφγνο είλαη ε απνθπγή 
νπνηαζδήπνηε δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 
εθδήισζεο θαη, γεληθφηεξα, κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ. 

16.9.3 Γεκνζηόηεηα ηεο εθδήισζεο:  
Με ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ εθδήισζε, φινη νη ζπκκεηέρνληεο εμνπζηνδνηνχλ ηνπο Οξγαλσηέο λα 
θάλνπλ ειεχζεξε ρξήζε, ζηηο εθζέζεηο ηεο εθδήισζεο θαη ζηα δειηία ηχπνπ, ησλ νλνκάησλ ηνπο, 
ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηφο ηνπο. Γειψλνπλ 
επίζεο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ δεκνζηφηεηαο πνπ ζα εθδψζνπλ νη Οξγαλσηέο, 
ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεηαη αλαθνξά ζηα νλφκαηά ηνπο θαη ζηα ζηνηρεία ησλ απηνθηλήησλ ηνπο. 

16.9.4 Οη Οξγαλσηέο ζα εθνδηάζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε δηάθνξα πιηθά θαη ππεξεζίεο, σο 
αθνινχζσο: 
- Βηβιίν Γηαδξνκήο 
- πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ 
- Αξηζκνχο ζπκκεηνρήο (Βιέπε Παξάξηεκα 2) 
- Σαπηφηεηεο αλαγλψξηζεο πιεξψκαηνο 
- Πξνηεηλφκελν δηαθεκηζηηθφ πιηθφ (Βιέπε Παξάξηεκα 2) 
- Δηζηηήξηα γηα δσξεάλ γεχκα θαηά ηελ αλαζπγθξφηεζε 
- Πξφζθιεζε γηα ην Δπίζεκν Γείπλν θαη ηελ Σειεηή Απνλνκήο ησλ Δπάζισλ 
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17. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

17.1 Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο απνηειεί απφδεημε φηη ν αηηψλ θαη ηα κέιε ηνπ 
πιεξψκαηνο έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζηελ εθδήισζε. 

17.2 Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ζε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία απαξαίηεηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θαλνληζκνχ, ζα θνηλνπνηείηαη κε επίζεκα αξηζκεκέλα θαη 
ρξνλνινγεκέλα Πιεξνθνξηαθά Γειηία ή Αλαθνηλψζεηο Απηά ζα δηαλέκνληαη ζε φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα ππνγξάθνπλ ηελ παξαιαβή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαξηψληαη ζηνλ 
επίζεκν πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Όηαλ απηή ε δηαδηθαζία είλαη αδχλαηνλ λα εθαξκνζηεί, ιφγσ ησλ 

πεξηζηάζεσλ, νη Οξγαλσηέο ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε 

δπλαηφ κέζν, ψζηε ε πιεξνθνξία λα θηάζεη ζε γλψζε φισλ. 

17.3 Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο ππφθεηηαη ζηηο 
απνθάζεηο ησλ Αγσλνδηθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα 
πξνκεζεχζεη θάζε πιήξσκα κε δχν πηλαθίδεο ηνπ αγψλα θαη ηνπο αξηζκνχο ζπκκεηνρήο, νη νπνίνη 
πξέπεη λα εκθαλίδνληαη επθξηλψο ζηα απηνθίλεηα ζε κηα πεξηνρή δηαζηάζεσλ 40 cm x 60 cm, ή 
ηζνδχλακε θπθιηθή πεξηνρή, ζε θάζε πιεπξά ηνπ απηνθηλήηνπ. 

17.4 Αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζηνλ Αγώλα: Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ ηνπο αξηζκνχο 
ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θαη απηνί πξέπεη λα παξακείλνπλ άζηθηνη 
θαη επθξηλψο νξαηνί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. Οη πιεπξηθέο πηλαθίδεο ζηηο πφξηεο νη νπνίεο 
θέξνπλ ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα, ζα πεξηέρνπλ επίζεο ην φλνκα ηεο εθδήισζεο θαη ηα 
ινγφηππα ησλ Οξγαλσηψλ θαη ησλ Υνξεγψλ. Έλα Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα νξίδεη 
ηα ζσζηά κέξε ηνπ νρήκαηνο ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθνιιάηαη απηφ ην πξνζδηνξηζηηθφ θαη 
δηαθεκηζηηθφ πιηθφ. 

 

18. ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ – ΑΛΛΔ 
ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ 

 

18.1 Καηαηάμεηο FIA. Οη αθφινπζεο θαηαηάμεηο ζα ππνβιεζνχλ ζηε FIA πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζκεηξήζνπλ θαη νη αληίζηνηρνη βαζκνί ζην Κχπειιν Δλαιιαθηηθψλ Δλεξγεηψλ: 

1. Σειηθή Καηάηαμε Γνθηκαζηψλ Αθξηβείαο (+ Οδηθέο Πνηλέο) γηα ηελ Καηεγνξία IIIA – Οδεγνί θαη 
πλνδεγνί. 

2. Σειηθή Καηάηαμε Γνθηκαζηψλ Αθξηβείαο (+ Οδηθέο Πνηλέο) γηα ηελ Καηεγνξία VII&VIII (+IIIA) – 
Οδεγνί θαη πλνδεγνί. 
 

Οη πίλαθεο θαηάηαμεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ην φλνκα θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εθδήισζεο, ην 
φλνκα, ην επψλπκν θαη ηελ εζληθφηεηα ησλ πκκεηερφλησλ, Οδεγψλ θαη πλνδεγψλ, ηνλ 
Καηαζθεπαζηή ηνπ Ορήκαηνο φπσο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ θαηάηαμε ηνπ Κππέιινπ 
Καηαζθεπαζηψλ, ηνλ Σχπν θαη ηελ Καηεγνξία ηνπ Ορήκαηνο θαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνηλήο. 

18.2 Απνλνκή βαζκώλ ζην Κύπειιν Δλαιιαθηηθώλ Δλεξγεηώλ. ην Κχπειιν ηεο FIA, νη βαζκνί 
απνλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα 10-8-6-5-4-3-2-1, ζηνπο Οδεγνχο, ζηνπο πλνδεγνχο θαη 
ζηνπο Καηαζθεπαζηέο ησλ πξψησλ 8 απηνθηλήησλ ζηηο παξαπάλσ δχν ηειηθέο Καηαηάμεηο. Γηα θάζε 
Καηαζθεπαζηή βαζκνινγείηαη ην απηνθίλεην κε ηελ θαιχηεξε ζέζε ζε θάζε εθδήισζε. Τπάξρεη έλαο 
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ζπληειεζηήο 2 γηα ηηο εθδειψζεηο κε δηαδξνκή πνπ ππεξβαίλεη ηα 500 ρικ θαη ε ζπλνιηθή απφζηαζε 
ησλ Γηαδξνκψλ Αθξηβείαο ππεξβαίλεη ηα 40 ρικ. 

18.3 Άιιεο Καηαηάμεηο. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ αληαγσλίδνληαη ζηνλ αγψλα Οηθνινγηθήο 
Οδήγεζεο, ζα εθδνζνχλ νη αθφινπζεο θαηαηάμεηο, αιιά νη βαζκνί δελ ζα πξνζκεηξήζνπλ ζην 
Κχπειιν ηεο FIA: 

1. Καηάηαμε Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο γηα φιεο ηηο Καηεγνξίεο, 
 
 

18.4 Κύπειια θαη/ή Μεηάιιηα ή Βξαβεία. Γηα θάζε κία απφ ηηο δχν ηειηθέο Καηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 18.1 ζα απνλεκεζνχλ θχπειια θαη’ ειάρηζην ζηνπο ηξεηο πξψηνπο αγσληδφκελνπο 
(Οδεγφο θαη πλνδεγφο), δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ πνπ ηεξκάηηζαλ επηηπρψο ζε 
θάζε θαηεγνξία είλαη έμη ή πεξηζζφηεξα. Γηα θάζε θαηάηαμε ζηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ επηηπρψο 
ηεξκαηηζάλησλ απηνθηλήησλ είλαη κεηαμχ ηξία θαη πέληε θαη’ ειάρηζην ζα απνλεκεζνχλ δχν θχπειια, 
ζηνλ πξψην θαη ζηνλ δεχηεξν ηεο θαηάηαμεο. Γηα ηελ Καηάηαμε Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο, ζα 
απνλεκεζνχλ θαη’ ειάρηζην ηξία Κχπειια ζηνπο ηξεηο πξψηνπο ηεο θαηάηαμεο, αθνινπζψληαο ηηο 
ίδηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο παξαπάλσ εάλ νη αγσληδφκελνη είλαη ιηγφηεξνη απφ έμη. 

 

19. ΔΝΣΑΔΙ – ΔΦΔΔΙ 

19.1 Σν παξάβνιν ππνβνιήο έλζηαζεο νξίδεηαη ζηα 250 επξψ. 

19.2 Δλζηάζεηο θαηά ησλ πξνζσξηλψλ επίζεκσλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθδήισζεο πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε, κέζα ζε 30 ιεπηά απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηνλ 
επίζεκν πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Με ηε ιήμε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηα πξνζσξηλά 
απνηειέζκαηα θαζίζηαληαη νξηζηηθά. 

19.3 Κάζε έλζηαζε θαζίζηαηαη εμεηαζηέα απφ ηνπο Αγσλνδίθεο ηεο Δθδήισζεο κφλν αλ ζπλνδεχεηαη 
απφ ην πξναλαθεξφκελν παξάβνιν, ην νπνίν δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε 
απνξξηθζεί. 

19.4 Δθέζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ θαη Γηεζλή Αγσληζηηθφ Κψδηθα. 

- Γηα ην Δζληθφ Γηθαζηήξην Δθέζεσλ ην παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 1.000 επξψ 

- Γηα ην Γηθαζηήξην Δθέζεσλ ηεο FIA ην παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 12.000 επξψ. 

 

20. ΔΦΑΡΜΟΓΗ & ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 
Ο Αιπηάξρεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθδήισζεο. Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην παξφληα θαλνληζκφ ζα θξίλεηαη απφ ηνπο 
Αγσλνδίθεο, νη νπνίνη είλαη νη κφλνη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ιάβνπλ κηα ηέηνηα απφθαζε. ε πεξίπησζε 
δηαθνξάο σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ θαλνληζκνχ, ζα ππεξηζρχεη ην Αγγιηθφ θείκελν. 
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APPENDIX 1: Γήισζε πκκεηνρήο – Entry Form  
 

ηνηρεία Πιεξώκαηνο – Crew Data 
 
Οδεγόο – Driver 
Ολνκαηεπψλπκν – Full Name ………………………………………………………..................... 
Γηεχζπλζε – Address ………………………………………………………………….................... 
Σειέθσλν – Phone …………………………………………………………………....................... 
Φαμ – Fax ………………………………………………………………………………................... 
Ηιεθηξ. Γηεχζπλζε – E-mail …………………………………………………………..................... 
πλνδεγόο – Co-driver  
Ολνκαηεπψλπκν – Full Name ………………………………………………………..................... 
Γηεχζπλζε – Address ………………………………………………………………….................... 
Σειέθσλν – Phone …………………………………………………………………....................... 
Φαμ – Fax ………………………………………………………………………………................... 
Ηιεθηξ. Γηεχζπλζε – E-mail …………………………………………………………..................... 

ηνηρεία Απηνθηλήηνπ – Car Data 
Καηαζθεπαζηήο – Maker ……………………………………………………………...................... 
Σχπνο, Μνληέιν – Type, Model ………………………………………………………................... 
Έηνο θαηαζθεπήο – Year of Construction …………………………………………….................. 
Αξ. Κπθινθνξίαο – Registration No. ………………………………………………...................... 
Υψξα ηαμηλφκεζεο – Registration Country ………………………………………….................... 
Καηεγνξία – Category ………………………………………………………………...................... 
(Ηλεκηπικό (Καη. ΙΙΙΑ) – Electric (Cat. IIIA) - Υβπιδικό Ηλεκηπικό (Καη. VII) – Hybrid 
Electric (Cat. VII)  
Εναλλακηικών καςζίμων (Καη. VIII) – Alternative Fuel (Cat. VIII))  
Δίδνο θαπζίκνπ (σλ) – Kind of Fuel(s)……………………………………………….................... 
Καηαλάισζε ζην λέν επξσπατθφ ηππνπνηεκέλν θχθιν (kWh/100 km……. ή (l/100 km)........ 
Energy consumption new European driving cycle (kWh/100 km) …………or (l/100 km)........ 
 
 

 
Δπηζπκψ λα ζπκκεηάζρσ ζηελ θαηάηαμε Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο …………………..………… 
I like to participate in to Eco – Driving Classification ……………………….............................. 
 
 
Παξαθαινύκε ππνβάιιεηε ηε Γήισζε πκκεηνρήο – Please submit the Entry Form 

- Σαρπδξνκηθώο: Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Ηιεθηξνθίλεησλ Ορεκάησλ – ΔΛ.ΙΝ.Η.Ο. 
Λεσθφξνο πγγξνχ 43, 11743 Αζήλα 

- By mail: Hellenic Institute of Electric Vehicles – HEL.I.E.V. 43, Sygrou Avenue, 
11743 Athens, Greece 

- Με Φαμ – By Facsimile: +30 210 9220054 
- Με ειεθηξνληθό Σαρπδξνκείν – By e-mail: info@heliev.gr 

 
 


