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 Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018                                                           

 

 

Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018 
 

Θεσσαλονίκη, 26 – 27 Μαΐου 2018  
 

ASN αριθμός θεώρησης 2018001 
 

FIA αριθμός θεώρησης 00CEAXXX00000000 

 

Το Κύπελλο “E-Rally Regularity” (ERRC) διέπεται από τον εν ισχύει Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα και 
από την τελευταία έκδοση των Αθλητικών και Τεχνικών Κανονισμών του ίδιου αυτού Κυπέλλου. Για 
κάθε μη ειδικώς αναφερόμενη στον παρόντα κανονισμό λεπτομέρεια, αναφερθείτε παρακαλούμε στην 
επίσημη ιστοσελίδα  της FIA    

 

2018 FIA E-Rally Regularity Cup 
 

HELLENIC INSTITUTE OF ELECTRIC VEHICLES 
43, Sygrou Avenue 

11743, Athens, Greece 
Tel. +30 210 9210288 
Fax +30 210 9220054 
E-mail: info@heliev.gr 

Web Site: http://www.heliev.gr 
  

 
 

“2018 FIA E-Rally Regularity” Κύπελλο 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Λεωφόρος Συγγρού 43 

11743, Αθήνα 
Tel. 210 9210288 
Fax 210 9220054 

E-mail: info@heliev.gr 
Web Site: http://www.heliev.gr 

  

 
 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Δημοσίευση του Κανονισμού: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 
 
Έναρξη των Εγγραφών: Δευτέρα, 9 Απριλίου, 2018 – 18.00 
 
Πέρας των Εγγραφών: Δευτέρα, 14 Μαΐου, 2018 – 18.00 
 
Δημοσίευση του Καταλόγου Συμμετεχόντων: Παρασκευή, 18 Μαΐου, 2018 – 18.00 – 
Λεωφόρος Συγγρού 43, 11743, Αθήνα 
 
Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος: Σάββατο, 26 Μαΐου, 2018 – 09.00 to 12.00 – Δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου A 1, 54640, Θεσσαλονίκη  
 
 
Εκκίνηση 1

ου
 Αυτοκινήτου: Σάββατο, 26 Μαΐου, 2018 – 15.15 – Άγαλμα Μεγάλου 

mailto:info@heliev.gr
http://www.heliev.gr/
mailto:info@heliev.gr
http://www.heliev.gr/
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Αλεξάνδρου, Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
 
Τερματισμός 1

ου
 Αυτοκινήτου: Κυριακή, 27 Μαΐου, 2018 – 17.52 – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 

Βασιλέως Γεωργίου A 1, 54640, Θεσσαλονίκη  
 
Τελετή απονομής Επάθλων: Sunday, 27 Μαΐου, 2018 – 21.00 – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 
Βασιλέως Γεωργίου A 1, 54640, Θεσσαλονίκη  
 

  

2. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

 Στοιχεία Οργανωτή: 
 
Όνομα: Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 43, 11743, Αθήνα 
 
Πρόσωπο επαφής: Παντελής Καλογεράκος, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. 
 
Οργανωτική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Διονύσιος Νέγκας  
 
Άλλες Πληροφορίες: 
 
Ιστοσελίδα: http://www.heliev.gr 
 
Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail: 2109210288, 2109220054, info@heliev.gr 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Φόρμα Συμμετοχής πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση με κανονικό 
ταχυδρομείο ή να διαβιβασθεί στο αναφερόμενο Φαξ ή στην επίσης αναφερόμενη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει  να έχει ληφθεί πριν από την εκπνοή της οριζόμενης 
στο πρόγραμμα προθεσμίας για την υποβολή των εγγραφών.    

  

3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 α. Αγωνοδίκες 
Πρόεδρος Αγωνοδικών: XXX (Ορίζεται από την FIA) 
Αγωνοδίκης (01): Μιχάλης Δαφνομήλης 
Αγωνοδίκης (02): Μιχάλης Γκαβέζος 

 
β. Αλυτάρχης: Γιάννης Κέπετζης 
 
γ. Βοηθός Αλυτάρχη Γεώργιος Αγγουράς 
 
δ. Γραμματέας: Γεωργία Πατακιά 
 
ε. Τεχνικός Ελεγκτής της FIA: XXX (Ορίζεται από την FIA) 
 
στ. Υπεύθυνος σχέσων με αγωνιζομένους: Γιάννης Παπαπαναγιώτου 

  

4. ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ FIA (Η ΑΛΛΟΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
4.1. Τίτλοι της FIA για τους οποίους προσμετρά η εκδήλωση  

 Για το Κύπελλο “E-Rally Regularity” της FIA και για τους ακόλουθους τίτλους: 

 Κύπελλο FIA “E-Rally Regularity” – Αγώνες Ακριβείας για Οδηγούς αυτοκινήτων του 
Άρθρου 2 του Τεχνικού Κανονισμού. 

 Κύπελλο FIA “E-Rally Regularity” – Αγώνες Ακριβείας για Συνοδηγούς αυτοκινήτων του 
Άρθρου 2 του Τεχνικού Κανονισμού. 

 Κύπελλο FIA “E-Rally Regularity” – Αγώνες Ακριβείας για Κατασκευαστές αυτοκινήτων του 
Άρθρου 2 του Τεχνικού Κανονισμού. 
 

4.2. Άλλοι Τίτλοι 

 Δεν υπάρχουν  



Page 3 of 7 

  

  

5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα  θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των Τεχνικών 
Κανονισμών που ισχύουν για το Κύπελλο “E-Rally Regularity” της FIA. 
 
Για την κατηγορία των Υβριδικών και Εναλλακτικού Καυσίμου αυτοκινήτων, η οποία δεν 
προσμετρά για το Κύπελλο “FIA E-Rally Regularity” όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού της FIA για τα οχήματα 
Εναλλακτικής Ενέργειας. 

  

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
6.1. Η εκδήλωση οργανώνεται επί τη βάσει των: 

 

 Διεθνής Αγωνιστικός Κώδικας της FIA και τα παραρτήματά του;  

 Αγωνιστικός Κανονισμός του Κυπέλλου “FIA E-Rally Regularity”;  

 τις εφαρμοστέες διατάξεις του Εθνικού Αγωνιστικού Κανονισμού; και 

 τον παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό. 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι η εκδήλωση αυτή συμμορφώνεται με όλους του 
ανωτέρω αναφερόμενους κανόνες και κανονισμούς και ότι έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες 
άδειες από τις αρχές. 

6.2 Ασφάλιση 
Ο Οργανωτής έχει συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη των εξής κινδύνων: Αστικές 
απαιτήσεις από τρίτους όπως ισχύει στην Ελλάδα για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε 
δημόσιες οδούς. Ως καλυπτόμενα μέρη θεωρούνται οι συμμετέχοντες και τα πληρώματα, η FIA 
και τα οργανωτικά στελέχη της εκδήλωσης.  

  

7. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 Στην παρούσα παράγραφο, ο Οργανωτής παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της 
εκδήλωσης παρέχοντας και όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα μέρη της 
όπως: 
 
- Η εκδήλωση αποτελείται από δύο ημερήσια Σκέλη.  
- Το μήκος της διαδρομής του Σκέλους 1 του Σαββάτου 26 Μαΐου 2018, είναι 102,67 χλμ και 

το μήκος του Σκέλους 2 της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, είναι 160.28 χλμ. Η συνολική 
διαδρομή ολόκληρης της εκδήλωσης είναι 262.95 χλμ 

- Μεταξύ του Σκέλους 1 και του Σκέλους 2 παρεμβάλλεται διανυκτέρευση για επαναφόρτιση 
των αυτοκινήτων, η οποία θα οργανωθεί στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου 
Θεσσαλονίκης επί της Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640 

- Το Σκέλος 2 της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, διαιρείται σε δύο Τομείς. Ο Τομέας 2 είναι 
μήκους 102.25 χλμ και ο Τομέας 3 είναι μήκους 58.03 χλμ (Σύνολο του Σκέλους 2 =160.28 
χλμ) 

- Μεταξύ των Τομέων 2 και 3 παρεμβάλλεται στάση ανασυγκρότησης για επαναφόρτιση των 
αυτοκινήτων διάρκειας 4 ωρών και 10 λεπτών η οποία  θα οργανωθεί επίσης στον 
προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης επί της Βασιλέως Γεωργίου  A 1, 
Θεσσαλονίκη, 54640 

- Κατά μήκος του Σκέλους 1, Τομέας 1, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 8.23 χλμ και 13.66 χλμ, ήτοι συνολικώς 41.84 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 2, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 18.90 χλμ και 6.52 χλμ, ήτοι συνολικώς 38.31 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 3, θα υπάρχουν 2 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  10.02 χλμ, 12.36 χλμ, ήτοι συνολικώς 22.38 χλμ. 

- Ο συνολικός αριθμός των Δοκιμασιών Ακριβείας είναι 10 και το συνολικό τους μήκος είναι 
102.53 χλμ 
 
Συνολικές και ημερήσιες αποστάσεις. Αποστάσεις των ανασυγκροτήσεων, διάρκειες 
και τοποθεσίες τους 
 

- Η εκκίνηση για το Σκέλος 1 θα δοθεί στο χώρο του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου στην 
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παραλία του Λευκού πύργου της Θεσσαλονίκης και ο τερματισμός του στον προαύλιο χώρο 
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, επί της Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640. Η 
διαδρομή διέρχεται από το Ασβεστοχώρι, τον Άγιο Βασίλειο, το Κολχικό και το Πολυδέντρι. 

- Η εκκίνηση για το Σκέλος 2, Τομέας 2 θα δοθεί από το Δημαρχείο  Θεσσαλονίκης, επί της 
Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640 και ο τερματισμός θα γίνει στο ίδιο μέρος. Η 
διαδρομή διέρχεται από το Ασβεστοχώρι, τον Άγιο Βασίλειο, το Ζαγκλιβέρι και τα 
Πετροκέρασσα.   

- Η εκκίνηση για το Σκέλος 2, Τομέας 3 θα δοθεί από το Δημαρχείο  Θεσσαλονίκης, επί της 
Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640 και ο τερματισμός θα γίνει στο ίδιο μέρος. Η 
διαδρομή διέρχεται από το Ωραιόκαστρο και το Πετρωτό.  

- Ενδεικτικοί χάρτες επισυνάπτονται 
 
 
Μερικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή των Υβριδικών και των Εναλλακτικού 
Καυσίμου αυτοκινήτων, τα οποία δεν προσμετρούν στο Κύπελλο της “FIA E-Rally 
Regularity” 
 

- Αυτή η κατηγορία των αυτοκινήτων θα συμμετάσχει στην ίδια εκδήλωση κινούμενη εν γένει 
εμπρός από την κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

- Η εκδήλωση αποτελείται από δύο ημερήσια Σκέλη.  
- Το μήκος της διαδρομής του Σκέλους 1 του Σαββάτου 26 Μαΐου 2018, είναι 102,67 χλμ και 

το μήκος του Σκέλους 2 της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, είναι 261.30 χλμ. Η συνολική 
διαδρομή ολόκληρης της εκδήλωσης είναι 363.97 χλμ 

- Το Σκέλος 1 του Σαββάτου 26 Μαΐου 2018 είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. 

- Το Σκέλος 2, της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, διαιρείται σε δύο Τομείς. Ο Τομέας 2 είναι 
μήκους 127.92 χλμ και ο Τομέας 3 είναι μήκους 133.38 χλμ (Σύνολο του Σκέλους 2 = 
261.30 χλμ) 

- Μεταξύ των Τομέων 2 και 3 παρεμβάλλεται στάση ανασυγκρότησης για μεσημεριανό 
φαγητό διάρκειας 2 ωρών που θα οργανωθεί σε παραδοσιακό εστιατόριο πλησίον του 
χωριού Ταξιάρχης  

- Κατά μήκος του Σκέλους 1, Τομέας 1, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 8.23 χλμ και 13.66 χλμ, ήτοι συνολικώς 41.84 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 2, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 18.90 χλμ και 6.52 χλμ, ήτοι συνολικώς 38.31 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 3, θα υπάρχουν 3 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη: 12.90 χλμ, 8.23 χλμ and 12.36 χλμ ήτοι συνολικώς 33.49 χλμ 

- Ο συνολικός αριθμός των Δοκιμασιών Ακριβείας είναι 11 και το συνολικό τους μήκος είναι 
113.64 χλμ 

 

  

8. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
8.1. Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης 

 το Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018 είναι εκδήλωση του τύπου των Ράλλυ Ακριβείας. Κάθε 
διαγωνιζόμενος συλλέγει βαθμούς ποινής από τις Δοκιμασίες Ακριβείας αλλά και από τις 
μεταξύ τους συνδετήριες διαδρομές (ποινές σταθμών ελέγχου χρόνου) σύμφωνα με τον 
παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό και τον Αγωνιστικό κανονισμό του Κυπέλλου “FIA E-
Rally Regularity”, όπως και από τα πληροφοριακά δελτία που μπορεί να κυκλοφορήσουν 
αργότερα. 

8.2. Εκκίνηση, Τερματισμός, Αποτελέσματα 
8.2.1. Η εκκίνηση της εκδήλωσης θα δοθεί στο χώρο του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου στην 

παραλία του Λευκού πύργου της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 26 Μαΐου 2018  
Το πρώτο αυτοκίνητο θα ξεκινήσει στις 15.15  
Κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης αλλά και αμέσως μετά τον τερματισμό τα αυτοκίνητα θα 
παραμείνουν υπό καθεστώς επιτηρούμενης στάθμευσης στο οποίο θα υπόκεινται αμέσως 
μόλις τελειώσουν ένα Σκέλος 
Η σειρά εκκινήσεως θα ακολουθεί τον αριθμό συμμετοχής κάθε αυτοκινήτου και οι εκκινήσεις 
θα δίδονται ανά κάθε πρώτο λεπτό της ώρας. 

8.2.2. Το Σκέλος 1 θα περιλαμβάνει 4 Διαδρομές Ακριβείας αλλά δεν θα περιλαμβάνει στάση 
ανασυγκρότηση 
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Το Σκέλος 2 θα περιλαμβάνει 6 Διαδρομές Ακριβείας και μια στάση ανασυγκρότησης και 
επαναφόρτισης των συσσωρευτών.  
 
Η απόσταση που καλύπτεται σε κάθεΤομέα/Σκέλος όπως και σε κάθε Δοκιμασία Ακριβείας 
αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο 7 
Ο προκαταρκτικός πίνακας χρόνων διέλευσης από τους σταθμούς ελέγχου χρόνου 
επισυνάπτεται 

  

9. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (BEV/PHEV) 

 Ο Οργανωτής θα μεριμνήσει για τη διάθεση ηλεκτροπαροχών φόρτισης των συσσωρευτών 

 Τοποθεσία Φόρτισης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου A 1, Θεσσαλονίκη, 
Συντεταγμένες 40 37 26 / 22 57 13 

 Ηλεκτρική Τάση / Παρεχόμενη ένταση: 230V – 16A 

 Τύπος ακροσυνδέσμου: 10 / Schuko τύπου F  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των διαθεσίμων ηλεκτροπαροχών, σε κάθε τοποθεσία 
επαναφόρτισης, όπως και η παρεχόμενη σε αυτές ενέργεια θα πρέπει να καλύπτει τη 
συνολική απαίτηση όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πλέον 10% για την κάλυψη 
τυχόν απρόβλεπτων δυσλειτουργιών.  

  

10. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

 Δεν θα υπάρξει  

  

11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 Το ποσό του παραβόλου συμμετοχής είναι καθορισμένο για κάθε πλήρωμα που απαρτίζεται 
από δύο άτομα (οδηγός και συνοδηγός, ή οδηγός και πλοηγός)   
 

α) Εάν αποδεχτούν την προαιρετική διαφήμιση που θα προτείνει η διοργάνωση : 150 EUR 
β) Εάν δεν αποδεχτούν την προαιρετική διαφήμιση που θα προτείνει η διοργάνωση : 250 
EUR 

Για το έμβασμα του παραβόλου συμμετοχής παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τον κατωτέρω 
αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό: 
ΑΛΦΑ BANK: Κατάστημα Συγγρού-Φιξ 
Αριθμός Λογαριασμού: 149 00200 2003654 
IBAN: GR05 0140 1490 1490 0200 2003 654 
 
Ο Οργανωτής θα εφοδιάσει τα συμμετέχοντα πληρώματα  με τα υλικά και θα τους παράσχει τις 
υπηρεσίες που προβλέπονται από τον αθλητικό κανονισμό του Κυπέλλου  “FIA E-Rally 
Regularity”. 

11.1 Επιστροφή του Παραβόλου Συμμετοχής 

 Το παράβολο Συμμετοχής επιστρέφεται εις το ακέραιο: 
- Εάν η Συμμετοχή δεν γίνει αποδεκτή. 
- Εάν η Εκδήλωση δεν υλοποιηθεί. 
. 

11.2 Στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα του πληρώματος 

 Το πλήρωμα αποτελείται από ένα οδηγό και ένα συνοδηγό, ή από ένα οδηγό και ένα πλοηγό.  
 
Αμφότεροι πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω έγγραφα: 
 
 Άδεια οδήγησης ανάλογη με το όχημα που θα οδηγήσουν (δεν απαιτείται από τους 

πλοηγούς μόνο) 
 
 Οποιουδήποτε βαθμού άδεια της FIA, που να έχει χορηγηθεί από την Εθνική τους 

Αγωνιστική Αρχή, ή 
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 Μια άδεια FIA, βαθμού D (ή ισοδύναμου) που να έχει χορηγηθεί, ειδικώς για τη 

συγκεκριμένη εκδήλωση και να ισχύει όσο και η διάρκειά της, από την Εθνική Αγωνιστική 
Αρχή τους, ή εναλλακτικά από την Εθνική Αγωνιστική Αρχή του Οργανωτή της εκδήλωσης 
(αλλά μόνο μετά από γραπτή έγκριση της Εθνικής Αγωνιστικής Αρχής του αγωνιζόμενου) 
και η οποία θα του χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τον διοικητικό έλεγχο. Αυτή θα έχει κόστος 
50 EUR.  

 
 

 Όλα τα επίσημα έγγραφα του αυτοκινήτου από τα οποία να τεκμαίρεται η δυνατότητα του 
να κυκλοφορεί στις δημόσιες οδούς της χώρας διοργάνωσης . 

 
 Όπου αυτό είναι απαιτητό το σχετικό δικαιολογητικό που προβλέπεται από τους Τεχνικούς 

Κανονισμούς του Κυπέλλου της  “FIA E-Rally Regularity”. 
 
 Εν ισχύ ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου όπως αυτό προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας 
11.3. Δελτίο (Φόρμα) Συμμετοχής 

 Κάθε φυσικό πρόσωπο, ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση 
πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία της ένα πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
Δελτίο Συμμετοχής (βλέπε παράρτημα 1) μαζί με όποια άλλα στοιχεία απαιτούνται  όπως π.χ. 
φωτογραφίες κλπ πριν από  τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 – ώρα 18.00  

11.4. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών περιορίζεται στις 25 Συμμετοχές.  
Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής που θα ληφθούν μετά τη συμπλήρωση του ως άνω αριθμού 
συμμετεχόντων θα τεθούν σε λίστα αναμονής  

11.5. Ο ελάχιστος αριθμός των αυτοκινήτων για να διεξαχθεί η εκδήλωση είναι: 8 αυτοκίνητα.  
  

12. Διαφημιστική προβολή και Δημοσιότητα 
12.1. Επίσημος Χορηγός 

 Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την εταιρεία καυσίμων ΕΚΟ A.E. το λογότυπο της οποίας θα 
φέρουν οι αριθμοί των αυτοκινήτων και τα όποια άλλα αυτοκόλλητα θα χορηγηθούν στα 
πληρώματα προκειμένου να τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα  
Προαιρετικό διαφημιστικό υλικό μπορεί να προταθεί όπως π.χ. : 
- Ινστιτούτο Μεταφορών 
- Δήμος Θεσσαλονίκης 

12.2. Ο Οργανωτής θα παράσχει στους συμμετέχοντες διάφορες υπηρεσίες και υλικά όπως 
κατωτέρω: 
- Προτεινόμενο προαιρετικό διαφημιστικό υλικό 
- Δωρεάν κάρτες για το γεύμα των ανασυγκροτήσεων και το ελαφρύ γεύμα πριν την εκκίνηση 
- Προσκλήσεις για την Τελετή της απονομής των επάθλων. 
- Όλο το αναγκαίο έντυπο υλικό όπως π.χ. Βιβλιάρια διαδρομών, Χάρτες κ.λπ.   
 

  

13. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ FIA E-RALLY REGULARITY, ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

13.1. Κατατάξεις FIA 

 Οι ακόλουθες κατατάξεις θα υποβληθούν στη FIA προκειμένου να απονεμηθούν οι 
αναλογούντες βαθμοί για το Κύπελλο “FIA E-Rally Regularity”: 
- Κατάταξη επιτυχίας στις Δοκιμασίες Ακριβείας  
- Κατάταξη επιτυχίας με βάση τις ποινές στους Σταθμούς Ελέγχου Χρόνου  
- Τελικές κατατάξεις – Οδηγών, Συνοδηγών και Κατασκευαστών 
Οι υποβαλλόμενες Κατατάξεις θα πρέπει να περιέχουν τον τίτλο και τις ημερομηνίες τέλεσης 
της εκδήλωσης, το μικρό όνομα το επίθετο και την εθνικότητα των συμμετεχόντων, οδηγών και 
συνοδηγών, τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου όπως αναφέρεται στη λίστα των 
κατασκευαστών του Κυπέλλου και τους βαθμούς ποινής από τους σταθμούς ελέγχου χρόνου, 
από τις δοκιμασίες ακριβείας όπως και το σύνολο αυτών των δύο. 

13.2.  

  
13.3. Κύπελλα / Έπαθλα 

 Για την τελική κατάταξη, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 13.1 ανωτέρω, θα απονεμηθούν 
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στους τρείς πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας δίδυμα Κύπελλα (Οδηγού – Συνοδηγού) 
Η σχεδίαση των Κυπέλλων δεν υπόκειται σε κανονισμό όμως το μέγεθός τους και η ποιότητα 
τους θα πρέπει να αντανακλούν την σπουδαιότητα της εκδήλωσης. Τα κύπελλα θα 
χορηγούνται από τον Οργανωτή και θα πρέπει να φέρουν τις εξής ενδείξεις; 

α) Το λογότυπο του Κυπέλλου “FIA E-Rally Regularity” 
β) Το όνομά της εκδήλωσης η/και του βασικού χορηγού της 
γ) την θέση που κατέλαβε ο βραβευόμενος 
 

Ο Οργανωτής είναι ελεύθερος να αθλοθετήσει και άλλα ειδικότερα Κύπελλα/Έπαθλα 

  

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΦΕΣΕΙΣ 
 Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε 250 EUR. 
 Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων της εκδήλωσης πρέπει να υποβάλλονται 

γραπτώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Διεθνή Αγωνιστικό Κανονισμό στον 
Αλυτάρχη του αγώνα εντός 30 πρώτων λεπτών της ώρας από τη στιγμή που αναρτώνται στον 
επίσημο πίνακα ανακοινώσεων της εκδήλωσης. Μετα την εκπνοή αυτής της προθεσμίας τα 
αποτελέσματα καθίστανται οριστικά 

 Κάθε ένσταση καθίσταται εξεταστέα από τους Αγωνοδίκες της εκδήλωσης μόνο εάν 
συνοδεύεται από το προαναφερθέν παράβολο που ορίζεται στο παρόν άρθρο το οποίο και δεν 
επιστρέφεται εάν η ένσταση απορριφθεί 

 Για το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων το παράβολο ορίζεται σε 1000 EUR 
Για το Δικαστήριο Εφέσεων της FIA το παράβολο ορίζεται σε 3000 EUR 

  

15. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθής ερμηνείας του παρόντος, το αγγλικό κείμενο θεωρείται 
ως το αυθεντικό 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Αίτηση Συμμετοχής 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Ωράριο διεξαγωγής της εκδήλωσης 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Χάρτες της διαδρομής 

 

 


