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Κύπελλο “Regularity 2018 FIA E-Rally” 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Μετάφραση του παρόντος κανονισμού: 
Το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακρίβεια της μετάφρασης  
 
1. Γενικοί όροι 

1.1 Η FIA οργανώνει το Κύπελλο “Regularity E-Rally” σύμφωνα με ένα ημερολόγιο αγώνων που 
εγκρίνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC), για 
κατόχους αγωνιστικών αδειών κατηγορίας D σύμφωνα με το παράρτημα L 

1.2 Για το Κύπελλο FIA  “Regularity E-Rally” γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Ως 
ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ορίζεται εκείνο στο οποίο η μηχανική ενέργεια που απαιτείται 
για την κίνησή του προέρχεται από ηλεκτροκινητήρα τροφοδοτούμενο από, επί του 
αυτοκινήτου, αναφορτιζόμενη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας     

1.3 Ένα Κύπελλο θα απονεμηθεί στον νικητή οδηγό όπως και στον νικητή συνοδηγό που 
χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 των 
τεχνικών κανονισμών 

1.4 Ένα Κύπελλο «Κατασκευαστή» θα απονεμηθεί για τα αυτοκίνητα  που συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 2 των τεχνικών κανονισμών 

1.5 Οι Οδηγοί/Συνοδηγοί πρέπει να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας οδήγησης  
1.6 Ο Συμπληρωματικός Κανονισμός κάθε αγώνα πρέπει να συντάσσεται με βάση το 

τυποποιημένο κείμενο που εφαρμόζεται απόν τη FIA 
 

2. Αποδεκτές κατηγορίες αυτοκινήτων 
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών 
Οι οργανωτές είναι ελεύθεροι να κάνουνε δεκτά στον ίδιο αγώνα και άλλους τύπους υβριδικών 
αυτοκινήτων και/η αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν άλλες ανανεώσιμες ενέργειες όπως είναι 
το καύσιμο Ε85 και το Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG). Εντούτοις αυτά τα αυτοκίνητα δεν 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική κατάταξη που αφορά στο Κύπελλο FIA  “Regularity E-
Rally”  
 

3. Τροχοί και Ελαστικά 
Βλέπε το άρθρο 3.2. των τεχνικών κανονισμών 
 

4. Βασικά χαρακτηριστικά των αγώνων “Regularity E-Rally” 
Ένας αγώνας τύπου “Regularity E-Rally” είναι μια εκδήλωση οδήγησης ακριβείας 
Η χρησιμότητα των E-Rallies εστιάζεται στην ευρύτερη διάδοση των αυτοκινήτων νέας 
τεχνολογίας τα οποία εξοικονομούν ενέργεια και εκπέμπουν τις μικρότερες δυνατές ποσότητες 
ρύπων και CO2. Επίσης συμβάλλουν στην ενθάρρυνση αλλαγής των οδηγικών συνηθειών, 
δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα του τομέα 
των μεταφορών μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση των οχημάτων. 
 
Στις διοργανώσεις των αγώνων τύπου “Regularity E-Rally” υφίστανται δύο ξεχωριστά κύρια 
πεδία ανταγωνισμού για τα οποία τελικά καταστρώνεται και δημοσιεύεται μια σύνθετη γενική 
κατάταξη η οποία δημοσιεύεται και αποστέλλεται στη FIA προκειμένου να απονεμηθούν οι 
βαθμοί του Κυπέλου.  
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Το ένα από τα κύρια πεδία ανταγωνισμού, που λαμβάνονται υπόψη για την βαθμολογία του 
Κυπέλου, είναι η αξιολόγηση της ικανότητας των συμμετεχόντων να σεβαστούν απολύτως το 
ωράριο εκτέλεσης  της όλης εκδήλωσης όπως αυτό καταστρώθηκε από τους διοργανωτές. Αυτό 
εκφράζεται με τη μορφή των διαδοχικών «ιδανικών» χρόνων για την μετακίνηση των 
αυτοκινήτων από τον ένα σταθμό ελέγχου χρόνου στον επόμενο σταθμό ελέγχου χρόνου. Κάθε 
πρόωρη ή καθυστερημένη άφιξη επιφέρει βαθμούς ποινής. Το άλλο κύριο πεδίο 
ανταγωνισμού, μεγάλης βαρύτητας για την κατάστρωση της τελικής κατάταξης, είναι η 
ικανότητα των πληρωμάτων να διατρέξουν όλες τις ειδικές διαδρομές ακριβείας οδήγησης με 
την υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα (ή ταχύτητες) την οποία ορίζει ο διοργανωτής για κάθε μία 
από αυτές, τηρώντας ταυτοχρόνως όλες τις σχετικές με αυτές τις δοκιμασίες  διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.   
 
Στην πράξη, οι αγώνες τύπου “Regularity E-Rally” είναι παρόμοιοι με τους γνωστούς αγώνες 
Ράλι  ταχύτητας στους οποίους το ίδιο πεδίο ανταγωνισμού της ακριβούς μετακίνησης από τον 
ένα σταθμό ελέγχου χρόνου στον επόμενο υπάρχει. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί για τις 
ειδικές διαδρομές ταχύτητας (με αντίπαλο τον χρόνο) στα “Regularity E-Rally” υπάρχουν οι 
ειδικές διαδρομές «ακριβείας» τις οποίες ό οδηγός πρέπει να τις διατρέξει με συνεργάτη το 
χρόνο 
 
4.1 Χαρακτηριστικά των αγώνων του Κυπέλλου FIA  “Regularity E-Rally” 

Όλοι οι αγώνες πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ημερών και ελάχιστη απόσταση 
διαδρομής 250 χιλιόμετρα 
Τουλάχιστο 6 ειδικές διαδρομές ακριβείας  συνολικής απόστασης κατ’ ελάχιστο 100 
χιλιομέτρων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαδρομή 
Σε κάθε ειδική διαδρομή ακριβείας πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο ένα μυστικό σημείο 
χρονομέτρησης 
Η μέση υποχρεωτική ταχύτητα των διαδρομών ακριβείας πρέπει να καθορίζεται επί τη 
βάσει των επιτρεπομένων μέγιστων ταχυτήτων που προβλέπονται για τα συγκεκριμένα 
οδικά τμήματα 
Λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης εμβέλειας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι 
οργανωτές οφείλουν να σχεδιάζουν τον αγώνων κατά τρόπο που να  επιτρέπει να τον 
εκτελέσουν όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα. 
Η χρονική διάρκεια των ενδιάμεσων στάσεων επαναφόρτισης των συσσωρευτών πρέπει να 
είναι κατ’ ελάχιστο 4 ωρών, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η απομένουσα 
διαδρομή μέχρι της ολοκλήρωσης του σκέλους είναι μικρότερη των 40 χιλιομέτρων 
Να υπάρχουν λεπτομερείς ενημερώσεις για: 
- Αριθμό των διατιθεμένων ηλεκτρικών παροχών 
- Ένταση και μορφή της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
- Τύπος και φωτογραφία του ακροδέκτη που απαιτείται για τη σύνδεση 
- Όποια άλλη αναγκαία πληροφόρηση για τα διατιθέμενα σημεία φορτίσεως πρέπει  να 

παρέχεται στους συμμετέχοντες από την έναρξη της περιόδου εγγραφών όπως και 
πρέπει να είναι διαθέσιμη στο σημείο διεξαγωγής του διοικητικού ελέγχου πριν από 
τον αγώνα. 

Η λεπτομερής σχεδίαση της διαδρομής, οι ακριβείς αποστάσεις από σταθμό σε σταθμό 
ελέγχου χρόνου και οι αντίστοιχοι ιδανικοί χρόνοι, τα ακριβή σημεία αφετηρίας και 
τερματισμού κάθε ειδικής διαδρομής ακριβείας και οι υποχρεωτικές σταθερές ταχύτητες 
για κάθε μία από αυτές όπως και οι τοποθεσίες των στάσεων ανασυγκρότησης και των 
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ελεγχομένων χώρων στάθμευσης πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς στο βιβλίο διαδρομών 
(Road Book) στο οποίο η υποχρεωτική διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
διαγωνιζόμενοι επίσης πρέπει να αναφέρεται. Το βιβλίο διαδρομών θα πρέπει να 
θεωρείται ως επίσημο παράρτημα του συμπληρωματικού κανονισμού 
 
Κάθε ηθελημένη και βεβαιωμένη παρέκκλιση από τη διαδρομή όπως αυτή ορίζεται από το 
βιβλίο διαδρομής θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα. 
Οι αποστάσεις που αναφέρονται στο βιβλίο διαδρομής θεωρούνται σωστές και ακριβείς 
και καμιά ένσταση δεν χωρεί κατά αυτής της ακρίβειας. 
 

4.2 Διακρίβωση των χιλιομετρητών 
Μια καθορισμένη διαδρομή μήκους από 3 έως 8 χιλιομέτρων κατάλληλα επιλεγμένη και 
σημασμένη πρέπει να  γνωστοποιείται στου συμμετέχοντες μαζί με το βιβλίο διαδρομής με 
τη μοναδική χρησιμότητα της επακριβούς διακρίβωσης του χιλιομετρητή του αυτοκινήτου 
τους με εκείνη του αντίστοιχου οργάνου μέτρησης των αποστάσεων που χρησιμοποιήθηκε 
για τις μετρήσεις του βιβλίου διαδρομής.  
 

4.3 Διαδικασία Εκκίνησης 
Η διαδικασία εκκίνησης θα ακολουθήσει τη σειρά του πίνακα συμμετεχόντων που θα 
αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων. Τα αυτοκίνητα θα ξεκινάνε διαδοχικά ανά 
κάθε πρώτο λεπτό της ώρας 
Προσωρινά και ανεπίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο τέλος του πρώτου 
Σκέλους. Η σειρά εκκίνησης του δεύτερου σκέλους  μπορεί προαιρετικά να αλλάξει και να 
ακολουθήσει τη σειρά επιτυχίας του πρώτου σκέλους. Για να εφαρμοστεί αυτό θα πρέπει 
να αναφέρεται στον Συμπληρωματικό κανονισμό  
 

4.4 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
Προσωρινά, Επίσημα και Τελικά αποτελέσματα θα αναρτώνται στον επίσημο πίνακα 
αποτελεσμάτων  στο τέλος του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επιπροσθέτως τα 
αποτελέσματα μπορούν να αναρτώνται και στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα που θα 
αναρτώνται στο διαδίκτυο θα πρέπει να έχουν ήδη αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα 
αποτελεσμάτων 
 

4.5 Κάρτα Χρόνων 
Κατά την εκκίνηση του αγώνα κάθε πλήρωμα θα λάβει μια κάρτα χρόνων στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδανικοί χρόνοι μετάβασης από τον ένα σταθμό ελέγχου χρόνου στον 
επόμενο. Αυτή η κάρτα θα επιστραφεί στον διοργανωτή στο τέλος του πρώτου σκέλους και 
μια νέα θα δοθεί στα πληρώματα κατά την εκκίνηση του δεύτερου σκέλους στο τέλος του 
οποίου τελικώς θα παραδοθεί στον διοργανωτή. Αυτή η κάρτα χρόνων θεωρείται επίσης ως 
παράρτημα του Κανονισμού 
Κάθε πλήρωμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την Κάρτα Χρόνων του   
Η Κάρτα Χρόνων πρέπει να επιδεικνύεται όταν αυτό απαιτείται, ειδικότερα δε στους 
εφόρους των σταθμών ελέγχου χρόνου στους οποίους θα παραδίδεται από ένα μέλος του 
πληρώματος προκειμένου να κάνουν την εγγραφή του χρόνου άφιξης ή /και αναχώρησης 
Απώλεια της Κάρτας Χρόνων ή οποιαδήποτε αλλοίωση των επ’ αυτής εγγραφών ή 
προσθήκη σε αυτές, εκτός και εάν πρόκειται να την εκτελέσει ο αρμόδιος έφορος, 
τιμωρείται 
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Τα σημεία αφετηρίας των ειδικών διαδρομών ακριβείας πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
πληροφορίες που περιέχει η κάρτα Χρόνων 
Το πλήρωμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να επιδίδει την Κάρτα Χρόνων στους διάφορους 
σταθμούς ελέγχου χρόνου και να ελέγχει την ακρίβεια των εγγραφών που γίνονται από 
τους εφόρους τους 
Παράλειψη εκτέλεσης της εγγραφής χρόνου από κάποιο σταθμό ελέγχου χρόνου κατά 
μήκος της διαδρομής , από ένα σταθμό ανασυγκρότησης, από ένα σταθμό τερματισμού 
σκέλους ή από σταθμό διελεύσεως τιμωρείται 
Αποτελεί επομένως υποχρέωση του πληρώματος να παρουσιάζει την Κάρτα Χρόνων στους 
διάφορους εφόρους των σταθμών και  να βεβαιώνεται ότι οι αντίστοιχες εγγραφές έχουν 
πραγματοποιηθεί 
Ο έφορος του σταθμού ελέγχου χρόνου είναι ό μόνος αρμόδιος για να κάνει εγγραφή 
χρόνου στην Κάρτα Χρόνων και αυτό μπορεί να γίνεται χειρόγραφα ή με σφραγίδα 
 

4.6 Κυκλοφορία 
Ο αγώνας διεξάγεται σε δημόσιες οδούς ανοιχτές στην κυκλοφορία άλλων οχημάτων. Εάν 
κάποια τμήματα της διαδρομής προβλέπεται να κλείσουν για τα μη διαγωνιζόμενα 
αυτοκίνητα αυτό θα πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στο βιβλίο διαδρομής. Οι 
αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν αποκλειστικά επί των οδών που προβλέπει 
το βιβλίο διαδρομής και να τηρούν απολύτως τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας άλλως θα 
υπόκεινται σε επιβολή ποινής ή οποία θα μπορεί να φτάσει και μέχρι του αποκλεισμού 
τους από τον αγώνα 
 

4.7 Κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα, ατυχήματα, παρακωλύσεις   
Κάθε μποτιλιάρισμα, ατύχημα ή άλλη παρενόχληση της κυκλοφορίας πρέπει να 
αντιμετωπίζεται από τους συμμετέχοντες με ίδια μέσα και με πλήρη συμμόρφωση με τον 
κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν αναγνωρίζεται καμιά χρονική καθυστέρηση εξ’ αιτίας 
τέτοιων συμβάντων 
 

4.8 Επισκευές 
Επισκευές μπορεί να επιτρέπονται είτε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα είτε 
σε περιορισμένες περιοχές. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται στον 
συμπληρωματικό κανονισμό. Επισκευές δεν επιτρέπονται στους χώρους ελεγχόμενης 
στάθμευσης. Μη συμμόρφωση επιφέρει ποινές 
 

4.9 Αντιαθλητική και αντικανονική συμπεριφορά 
Με τον κίνδυνο επιβολής ποινής η οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι τον αποκλεισμό από 
τον αγώνα τα πληρώματα δεν πρέπει: 
- Ηθελημένα να παρεμποδίζουν τη διέλευση άλλων αγωνιζομένων αυτοκινήτων ή να μην 

επιτρέπουν το προσπέρασμα, και/η 
- Να συμπεριφέρονται με αντιαθλητικό ή ανοίκειο τρόπο  
- Να δέχονται εξωτερική βοήθεια για τον εντοπισμό των μυστικών σημείων 

χρονομέτρησης μιας ειδικής διαδρομής ακριβείας 
Τα πιο πάνω ισχύουν τόσο για τα συμμετέχοντα πληρώματα όσο και για τα βοηθητικά τους 
συνεργεία 
Ο αποκλεισμός αποφασίζεται από τους αγωνοδίκες μετά από εισήγηση του Αλυτάρχη 
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4.10 Ελεγχόμενη Στάθμευση 
Όλα τα αυτοκίνητα οφείλουν να εισέλθουν σε καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου. Η θέση του χώρου 
ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζεται με έγγραφο του διοργανωτή 
Όλα τα αυτοκίνητα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς μέχρι την εκκίνηση 
Εάν κάποιο αυτοκίνητο πρέπει να μετακινηθεί από αυτό το χώρο πριν από την εκκίνηση 
αυτό θα γίνει με την άδεια του Αλυτάρχη 
Το αυτοκίνητο που θα μετακινηθεί χωρίς να έχει πάρει την άδεια αυτή θα τιμωρηθεί με 
ποινή ή οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι τον αποκλεισμό 
Κατά τη διανυκτέρευση μεταξύ των δύο Σκελών του αγώνα τα αυτοκίνητα θα παραμείνουν 
υπό καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης στο οποίο θα εισέλθουν αμέσως μετά τον 
τερματισμό του προηγηθέντος σκέλους 
Μετά το πρώτο σκέλος τα πληρώματα έχουν διορία 15 λεπτών προκειμένου να εξέλθουν 
του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης 
Κάθε πλήρωμα έχει το δικαίωμα να εισέλθει στο χώρο ελεγχόμενης στάθμευση για την 
εκκίνηση του δεύτερου σκέλους 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησής 
του 
Στον χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης τα αυτοκίνητα παραμένουν κλειδωμένα υπό τον 
έλεγχο της διοργάνωσης 
Εάν κάποια επισκευή είναι αναγκαία να γίνει, η διοργάνωση πρέπει να ενημερωθεί και 
εντεταλμένοι έφοροι θα παρακολουθήσουν την εργασία μετά το πέρας της οποία το 
αυτοκίνητο θα κλειδωθεί και πάλι 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται επίσης και μετά την άφιξη των αυτοκινήτων στο τέλος του 
τελευταίου ημερήσιου σκέλους που συμπίπτει και με το τέλος του αγώνα 
Μετά την άφιξη των αυτοκινήτων στο τέλος του αγώνα αυτά θα παραμείνουν υπό 
καθεστώς ελεγχόμενης άφιξης υπό την επίβλεψη της διοργάνωσης μέχρι και της εκπνοής 
της προθεσμίας των 30 λεπτών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. 
Μόνο οι αγωνοδίκες έχουν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τη λύση του καθεστώτος 
ελεγχόμενης στάθμευσης και την απελευθέρωση των αυτοκινήτων 
 

4.11 Μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση σε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 
Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη καθυστέρηση ενός αυτοκινήτου να παρουσιαστεί σε ένα 
Σταθμό Ελέγχου Χρόνου δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 λεπτά από τον ιδανικό του χρόνο. 
Αυτή η συνολική καθυστέρηση αναφέρεται σε κάθε Ημερήσιο Σκέλος.  
Κάθε αυτοκίνητο που θα εμφανιστεί σε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου με ένα λεπτό περισσότερο 
από αυτή τη μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση θα θεωρείται ότι βρήκε τον Σταθμό 
κλειστό και επομένως θα υφίσταται κύρωση.  
Είναι αναγκαίο να γίνει απολύτως κατανοητό ότι κάθε λεπτό καθυστέρηση σε έναν Σταθμό 
Ελέγχου Χρόνου θα μειώνει κατά ένα λεπτό τη μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση για 
όλους τους υπόλοιπους Σταθμούς Ελέγχου Χρόνου του ίδιου Ημερήσιου Σκέλους. Για 
παράδειγμα, μια καθυστέρηση 2 λεπτών στον Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 2, συν μια 
καθυστέρηση 1 λεπτού στον Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 4 και επιπλέον μια καθυστέρηση 3 
λεπτών στον Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 7 σημαίνει ότι για τους επόμενους Σταθμούς Ελέγχου 
Χρόνου του Σκέλους της ίδιας ημέρας, η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη καθυστέρηση 
είναι τώρα 24 λεπτά, αφού τα αρχικά 30 λεπτά έχουν ήδη μειωθεί κατά 2+1+3 = 6 λεπτά. 
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5. Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
Όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα αγώνα τύπου “Regularity E-Rally” οφείλουν να επιδεικνύουν 
αυξημένη ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος αποφεύγοντας ενέργειες ή 
παραλείψεις οι οποίες με κάθε τρόπο μπορεί να προκαλέσουν όχληση ή ρύπανση του 
περιβάλλοντος χώρου η να προκαλέσουν περιττή ηχορύπανση. 
Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται  θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

- Λάβετε κάθε μέριμνα ώστε να περιοριστεί ή περιβαλλοντική όχληση όταν εμπλέκεστε 
σε ένα “Regularity E-Rally” προ της διενέργειάς του, κατά τη διάρκειά της και μετά το 
πέρας της. Αυτό ισχύει και για τις παράπλευρες δραστηριότητες 

- Χρησιμοποιείτε οικολογικά προϊόντα για όλες τις δραστηριότητες εφόσον κάτι τέτοιο 
είναι εφικτό 

- Πριν συμμετάσχετε κάντε σχέδιο αποφυγής περιβαλλοντικών οχλήσεων ή ατυχημάτων 
- Οργανωτές, έφοροι και συμμετέχοντες δεν πρέπει να απορρίπτουν ή να εγκαταλείπουν 

οποιαδήποτε υλικά όπως μποτίλιες, μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικά υλικά 
συσκευασιών, υπολείμματα φαγητού, εφεδρικά ελαστικά κ.λπ.  σε ολόκληρη τη 
διαδρομή του αγώνα. Ο γενικός κανόνας προβλέπει να εγκαταλείπονται οι διάφοροι 
χώροι καθαρότεροι από όσο ήταν κατά την άφιξή μας σε αυτούς 

- Αποφεύγετε να προκαλείτε άσκοπο θόρυβο λόγω στιγμιαίων επιταχύνσεων, λόγω 
πεδήσεων τύπου πανικού ή κάνοντας άσκοπη χρήση της κόρνας του αυτοκινήτου 

- Η ρύπανση του χώρου από υγρά κάθε είδους όπως λιπαντέλαια η καύσιμα κ.λπ. κατά 
τη διάρκεια ανεφοδιασμών ή εκτέλεσης επισκευής του αυτοκινήτου απαγορεύεται 
αυστηρά 

- Όλα τα οχήματα θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανονισμούς μέγιστης 
στάθμης θορύβου που ισχύουν στη χώρα τέλεσης του αγώνα. 

- Το προσωπικό που επανδρώνει τους σταθμούς ελέγχου χρόνου ή τους σταθμούς 
διελεύσεως θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητική ποσότητα σάκων 
συλλογής απορριμμάτων και κατά την αναχώρησή τους από τα σημεία λειτουργίας του 
σταθμού τους δεν πρέπει να εγκαταλείπουν πίσω τους κανένα αντικείμενο ή υλικό 
όπως λωρίδες επισήμανσης, πινακίδες ή άλλα είδη βοηθητικών υλικών, υπολείμματα 
φαγητού ή υλικά συσκευασίας. 

- Στους χώρους ανασυγκρότησης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ασκείται για τη 
διατήρηση της  καθαριότητας του χώρου και για την περισυλλογή κάθε άχρηστου 
αντικειμένου. Σε αυτούς τους χώρους ειδικότερα, ο γενικός κανόνας που προβλέπει να 
εγκαταλείπονται οι διάφοροι χώροι καθαρότεροι από όσο ήταν κατά την άφιξή μας 
επιβάλλετε να εφαρμόζεται με σχολαστικότητα 

- Κάθε υγρό που από τη φύση του θεωρείται ως βλαπτικό για το περιβάλλον ή πάσης 
φύσεως υγρά καύσιμα τα οποί μπορεί να διαρρεύσουν κατά τον ανεφοδιασμό ή την 
επισκευή του αυτοκινήτου πρέπει να συλλέγεται σε κατάλληλο δοχείο και ο 
καθαρισμός του σημείου διαρροής να εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια 

- Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων είναι υποχρεωτικός 
 

6. Ειδικές διαδρομές ακριβείας, Σταθμοί ελέγχου χρόνου και Βαθμοί ποινής   

 Οι δοκιμασίες ακριβείας εμφαίνονται στο Βιβλίο Διαδρομής και χωροθετούνται κατά μήκος 
ορισμένων τμημάτων της διαδρομής μεταξύ δύο διαδοχικών Σταθμών Ελέγχου Χρόνου. Μπορεί να 
διεξάγονται σε δημόσιες οδούς ανοικτές στην κυκλοφορία. Ανάλογα με το σχεδιασμό του αγώνα 
δοκιμασίες ακριβείας μπορεί να διεξάγονται επίσης σε κλειστούς δρόμους, για παράδειγμα μέσα 
σε μια πίστα.  
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Τα πληρώματα πρέπει να διατρέχουν ολόκληρο το μήκος της δοκιμασίας ακριβείας προσπαθώντας 
να κρατήσουν σταθερά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τη «σταθερή» ταχύτητα (ή τις 
ταχύτητες) που έχει ορίσει ο διοργανωτής. Στις περιπτώσεις που για κάποιο λόγο αυτή η ταχύτητα 
πρέπει να μειωθεί ή ακόμα και να σταματήσει το αυτοκίνητο, οι απώλειες αυτές πρέπει να 
ανακτηθούν στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, χωρίς βέβαια να παραβιαστούν οι κανόνες του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, έτσι ώστε η μέχρι εκείνη τη στιγμή «μέση ωριαία ταχύτητα» να συμπέσει με 
την υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 

  Τα σημεία αφετηρίας και τερματισμού κάθε δοκιμασίας ακριβείας όπως και η συνολική της 
απόσταση είναι εμφανώς σημειωμένα στο βιβλίο διαδρομής (όπως επίσης επισημαίνονται και με 
τις γεωγραφικές συντεταγμένες τους GPS). Μπορεί επίσης να επισημαίνονται και στο δρόμο με 
χρήση των τυποποιημένων, για το σκοπό αυτό, πινακίδων της FIA.  

Η διαδικασία εκκίνησης καθορίζεται από τον οργανωτή στον συμπληρωματικό κανονισμό. Οι 
εκκινήσεις μπορούν να γίνονται με εντολή του εφόρου ή με σύστημα αυτοεκκίνησης 

Ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα μυστικά σημεία χρονομέτρησης θα έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος 
της κάθε δοκιμασίας ακριβείας και η χρονομέτρηση θα γίνεται με ακρίβεια 1/10 του 
δευτερολέπτου προκειμένου να υπολογίζεται η επιτευχθείσα μέση ωριαία ταχύτητα. Επί τη βάσει 
της ακριβούς απόστασης μεταξύ των δύο σημείων χρονομέτρησης και του χρόνου που προκύπτει 
από τις χρονομετρημένες «διελεύσεις» των αυτοκινήτων έμπροσθεν των σημείων αυτών 
υπολογίζεται η επιτευχθείσα μέση ωριαία ταχύτητα είτε μεταξύ αυτών των σημείων είτε από την 
εκκίνηση της διαδρομής ακριβείας  μέχρι το κάθε ένα από αυτά. Κάθε απόκλιση  από την ορισθείσα 
για κάθε διαδρομή ακριβείας υποχρεωτική «σταθερή» ταχύτητα επισύρει βαθμούς ποινής 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κατωτέρω πίνακα ποινών.  

Οι ακριβείς αποστάσεις μεταξύ των σημείων χρονομέτρησης ή μεταξύ των σημείων αυτών και της 
αφετηρίας της κάθε μίας ειδικής διαδρομής ακριβείας καταγράφονται σε ένα εμπιστευτικό 
έγγραφο αντίγραφο του οποίου παραδίδει ο Αλυτάρχης του αγώνα στον πρόεδρο των αγωνοδικών 
πριν από την εκκίνηση κάθε ημερήσιου σκέλους. Επί τη βάσει αυτών των στοιχείων και των 
τυπωμένων από τις συσκευές χρονομέτρησης χρόνων διέλευσης οι αγωνοδίκες είναι σε θέση να 
επιλύσουν κάθε τυχόν ένσταση κατά της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που θα υποβληθεί.   

Η σχεδίαση του αγώνα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκκίνηση των αυτοκινήτων στις διαδρομές 
ακριβείας να γίνονται σε τακτά ίσα χρονικά διαστήματα από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο τα οποία 
μπορεί να ορίζονται από 30 δευτερόλεπτα μέχρι και δύο λεπτά. 

Κάθε είδους συσκευή χρονομέτρησης η δορυφορική συσκευή GPS ενσωματωμένη ή φορητή 
επιτρέπεται επί του αυτοκινήτου.  

Ο αγώνας αρχίζει από τη στιγμή που θα δοθεί το σήμα εκκίνησης στο πρώτο αυτοκίνητο του πίνακα 
σειράς εκκίνησης, ο οποίος θα έχει αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων, από τον έφορο 
του πρώτου σταθμού ελέγχου χρόνου (ΣΕΧ αρ. 1). Όλα τα υπόλοιπα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα 
ακολουθήσουν το πρώτο αυτοκίνητο παίρνοντας σήμα εκκίνησης ανά κάθε πρώτο λεπτό της ώρας     

Τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα μεταβαίνουν από τον ένα Σταθμό Ελέγχου Χρόνου στον επόμενο 
ακολουθώντας υποχρεωτικά τη διαδρομή που απεικονίζεται στο Βιβλίο Διαδρομής. Όλοι οι ΣΕΧ θα 
εμφαίνονται στο Βιβλίο Διαδρομής αλλά και θα σημαίνονται στο δρόμο με τις τυποποιημένες για 
το σκοπό αυτό πινακίδες της FIA. Ο χρόνος παραμονής του κάθε αυτοκινήτου μέσα στην περιοχή 
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κάθε ΣΕΧ περιορίζεται στον αναγκαίο για τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας. Οι ΣΕΧ θα 
αρχίζουν τη λειτουργία τους 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του πρώτου 
αυτοκινήτου και θα κλείνουν, εκτός εάν άλλως αποφασίσει ο αλυτάρχης, 30 λεπτά μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης του τελευταίου αυτοκινήτου προκειμένου να καλυφθεί και η 
συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση άφιξης του. 

 Η διαδικασία σφράγισης αρχίζει τη στιγμή που το αγωνιζόμενο αυτοκίνητο διέλθει την πινακίδα 
εισόδου στην περιοχή του ΣΕΧ. Μεταξύ αυτής της πινακίδας και του σημείου στο οποίο βρίσκονται 
οι έφοροι του ΣΕΧ δεν επιτρέπεται η στάση του αυτοκινήτου ούτε καν η με εξαιρετικά μεγάλη 
βραδύτητα κίνησή του. Η στιγμή παράδοσης της Κάρτας Χρόνων από το πλήρωμα στον 
εξουσιοδοτημένο έφορο αντιστοιχεί και με τη στιγμή χρονομέτρησης της άφιξης του αυτοκινήτου 
στον ΣΕΧ. Για να μην υπάρξει οποιαδήποτε επιβολή βαθμών ποινής η στιγμή αυτή πρέπει να 
βρίσκεται χρονικά μέσα στο λεπτό του ιδανικού χρόνου άφιξης ή έστω μέσα στο προηγούμενο από 
αυτόν λεπτό. Για παράδειγμα εάν ο ιδανικός χρόνος άφιξης είναι 11ω και 34λ η Κάρτα Χρόνων θα 
πρέπει να παραδοθεί στο έφορο του ΣΕΧ κάποια στιγμή μεταξύ της ώρας 11.33.00 και της ώρας 
11.34.59. Σε αντίθετη περίπτωση  ο αγωνιζόμενος θα δεχτεί ποινή ίση με 60 βαθμούς για κάθε 
λεπτό η για κάθε τμήμα λεπτού πρόωρης άφιξης ή ίσης με 10 βαθμούς ποινής για κάθε λεπτό η για 
κάθε τμήμα λεπτού καθυστερημένης άφιξης.  Στην περίπτωση κατά την οποία μετά τον ΣΕΧ 
ακολουθεί Δοκιμασία Ακριβείας η ακολουθούμενη διαδικασία είναι η εξής: Ο έφορος του ΣΕΧ θα 
σημειώσει στην Κάρτα Χρόνων όχι μόνο την ώρα άφιξης του αυτοκινήτου στον ΣΕΧ αλλά και την 
«προβλεπόμενη» ώρα εκκίνησης για την ακολουθούσα Δοκιμασία Ακριβείας η οποία θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστο κατά ένα λεπτό μεταγενέστερη της ώρας άφιξης στον ΣΕΧ.  

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσοτέρων αυτοκινήτων στον ΣΕΧ η «προβλεπόμενη» 
ώρα για την εκκίνησή τους στην Διαδρομή Ακριβείας θα προσδιοριστεί έτσι ώστε να ξεκινήσει το 
ένα μετά το άλλο με τη σειρά που αφίχθηκαν, αλλά με χρονική απόσταση ενός τουλάχιστο λεπτού 
μεταξύ τους. Μετά τη διαδικασία σφράγισης της Κάρτας Χρόνων και τον καθορισμό της 
«προβλεπόμενης» ώρας εκκίνησης για την ακολουθούσα Δοκιμασία Ακριβείας το αυτοκίνητο 
κινείται προς το σημείο του αφέτη της Δοκιμασίας Ακριβείας ο οποίος και θα του δώσει σήμα 
εκκίνησης ακριβώς τη στιγμή που θα αρχίζει το λεπτό της «προβλεπόμενης» ώρας εκκίνησης. Εάν 
οι συνθήκες το επιβάλλουν ο αφέτης έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει την «προβλεπόμενη» ώρα 
εκκίνησης υπογράφοντας τη σχετική αλλαγή στην Κάρτα Χρόνων. Για παράδειγμα, εάν η 
«προβλεπόμενη» ώρα εκκίνησης είναι 11ω και 32λ  ό αφέτης θα δώσει εκκίνηση ακριβώς στις 
11.32.00. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν καταστεί δυνατό, λόγω εμποδίου στο δρόμο ή άλλου 
συμβάντος, ο αφέτης μπορεί να διορθώσει την ώρα εκκίνησης σε 11ω και 33λ  (ή και αργότερα) και 
να δώσει την εκκίνηση στις 11.33.00 ακριβώς. Το αυτοκίνητο πρέπει να εκκινήσει αμέσως και να 
αναπτύξει το ταχύτερο δυνατό την υποχρεωτική «σταθερή» ταχύτητα που έχει καθορίσει ο 
διοργανωτής για την συγκεκριμένη Δοκιμασία Ακριβείας και να την διατηρήσει σταθερή μέχρι το 
τέλος της όπως αυτό εμφαίνεται στο Βιβλίο Διαδρομής και επισημαίνεται στο δρόμο με την 
τυποποιημένη πινακίδα της FIA.  

Εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των εκκινήσεων των μπορούν να εγκριθούν υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οργανωτής τους περιγράφει με πληρότητα στον συμπληρωματικό κανονισμό.  

7. Πίνακας ποινών 

- Για κάθε ένα δέκατο (1/10) του δευτερολέπτου διαφοράς του ιδανικού χρόνου 
μετακίνησης από το ένα σημείο χρονομέτρησης στο επόμενο, κατά μήκος μιας 
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Δοκιμασίας Ακριβείας, σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο που κατέγραψαν τα 
χρονόμετρα: Ένας (1) βαθμός ποινής (άρθρο 6)  

- Για κάθε ένα πρώτο λεπτό της ώρας η/και για μέρος του λεπτού πρόωρης άφιξης σε 
ένα Σταθμό Ελέγχου Χρόνου: Εξήντα (60) βαθμοί ποινής (άρθρο 6)  

- Για κάθε ένα πρώτο λεπτό της ώρας η/και για μέρος του λεπτού καθυστερημένης 
άφιξης σε ένα Σταθμό Ελέγχου Χρόνου: Δέκα (10) βαθμοί ποινής (άρθρο 6)  

- Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης σε κάποιο ΣΕΧ διάρκειας μεγαλύτερης από 30 
πρώτα λεπτά ή αθροιστικά συσσωρευμένης καθυστέρησης άφιξης σε κάποιους ή 
ακόμα και σε όλους τους ΣΕΧ του ίδιου ημερήσιου Σκέλους που επίσης υπερβαίνει τα 
30 πρώτα λεπτά: Ποινές κατά την κρίση των αγωνοδικών οι οποίες μπορεί να 
φτάσουν και μέχρι του αποκλεισμού από τον αγώνα (άρθρο 4.11)  

- Σε περίπτωση παράλειψης σφράγισης της Κάρτας Χρόνων σε ένα ΣΕΧ ή στην είσοδο και 
έξοδο ανασυγκρότησης ή στον τερματισμό σκέλους: Ποινές κατά την κρίση των 
αγωνοδικών οι οποίες μπορεί να φτάσουν και μέχρι του αποκλεισμού από τον 
αγώνα 

- Σε περίπτωση μη εμφάνισης στην εκκίνηση μιας Δοκιμασίας Ακριβείας ή σε περίπτωση 
ηθελημένης μη τήρησης της υποχρεωτικής διαδρομής που εμφαίνεται στο Βιβλίο 
Διαδρομής: Ποινές κατά την κρίση των αγωνοδικών οι οποίες μπορεί να φτάσουν και 
μέχρι του αποκλεισμού από τον αγώνα 

- Σε περίπτωση απόπειρας εξακρίβωσης ή λήψης πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις 
των μυστικών σταθμών χρονομέτρησης κατά μήκος Δοκιμασίας Ακριβείας: 
Αποκλεισμός από τον αγώνα  

- Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης αντικατάστασης μέλους του πληρώματος: Αποκλεισμός 
από τον αγώνα 

- Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Χρόνων:  Αποκλεισμός από τον αγώνα 
- Σε περίπτωση απόπειρας αλλαγής ή προσθήκης στις εγγραφές της Κάρτας Χρόνων:  

Αποκλεισμός από τον αγώνα 9 (άρθρο 4.5)  
- Σε περίπτωση ηθελημένης παρεμπόδισης, κλείσιμο του δρόμου ή επίδειξης 

αντιαθλητικής συμπεριφοράς: Ποινή κατά την κρίση των αγωνοδικών η οποία μπορεί 
να φτάσει και μέχρι τον αποκλεισμό από τον αγώνα (άρθρο 4.9)  

- Τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα καταταγούν επί τη βάσει του αθροίσματος των 
βαθμών ποινής που θα έχουν συγκεντρώσει από τις δοκιμασίες ακριβείας και από τις 
οδικές ποινές των Σταθμών Ελέγχου Χρόνου. Το αυτοκίνητο με το μικρότερο άθροισμα 
βαθμών ποινής θα καταλαμβάνει την καλύτερη θέση 
 

7.1 Άρση της ποινής του αποκλεισμού από τον αγώνα σε ειδικές περιπτώσεις 
Εάν ένας αγωνιζόμενος αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα όπως π.χ. μια σύγκρουση στο 
μέσο ενός σκέλους  (εκτός του τελευταίου) έχει τη δυνατότητα να αιτήσει να εκκινήσει στο 
επόμενο σκέλος. Το γραπτό αυτό αίτημα θα πρέπει να δοθεί στον Αλυτάρχη του αγώνα 
τουλάχιστο 30 λεπτά πριν από τη συνεδρίαση των αγωνοδικών που θα εγκρίνει τον πίνακα 
των εκκινούντων αυτοκινήτων του επόμενου σκέλους. 
Εάν η αιτία της εγκατάλειψης ήταν μια σύγκρουση ή ένα μηχανικό πρόβλημα το 
αυτοκίνητο θα πρέπει να ελεγχθεί από τεχνικό έφορο τουλάχιστο 30 λεπτά πριν από την 
επίσημη ώρα έναρξης της εκκίνησης του επόμενου σκέλους. Εάν η έκθεση του τεχνικού 
εφόρου, τυπικώς για λόγους ασφαλείας το απαιτήσει, ο Αλυτάρχης έχει το δικαίωμα να  
μην επιτρέψει την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου   
Το πλήρωμα που θα επανεκκινήσει με βάση αυτή τη διαδικασία θα επιβαρυνθεί με 
βαθμούς ποινής ίσους με το άθροισμα των βαθμών ποινής που θα λάβει το βαρύτερα 
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ποινολογημένο αυτοκίνητο  κατά το (actual ?) σκέλος, πλέον 10%. Το αυτοκίνητο αυτό 
δικαιούται να αναφερθεί στην τελική κατάταξη του αγώνα. 
 

7.2 Ισοπαλία 
Όταν αυτοκίνητα συγκεντρώσουν το ίδιο άθροισμα βαθμών ποινής, η σχετική τους θέση  
θα καθορίζεται από τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ακριβείας δηλαδή ύστερα από 
σύγκριση των περισσοτέρων πρώτων θέσεων, των περισσοτέρων δευτέρων θέσεων κ.ο.κ. 
αλλιώς τα αυτοκίνητα αυτά θα καταλαμβάνουν την ίδια θέση στην κατάταξη  
  

8. Εγγραφή συμμετοχής 

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στην επίσημη διεύθυνση του οργανωτή 

Η υποβολή της αίτησης εγγραφής αποτελεί απόδειξη της αποδοχής εκ μέρους του 
συμμετέχοντος και του πληρώματος των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στους 
κανονισμούς βάσει των οποίων διοργανώνεται ο αγώνας 

Λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση του πληρώματος του αυτοκινήτου θα πρέπει να 
επιβεβαιώνονται τουλάχιστο επτά (7) ημέρες πριν από τον Διοικητικό Έλεγχο 

Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε αίτηση εγγραφής κατά την κρίση του. 
Το δικαίωμα αυτό ασκείται υπό τον περιορισμό του άρθρου 3.14 του Διεθνούς Αθλητικού 
Κώδικα και του άρθρου 8Α των γενικών Οδηγιών που διέπουν τα πρωταθλήματα της FIA 

Ένα μέλος του πληρώματος μπορεί μόνο να αντικατασταθεί πριν από τον Διοικητικό Έλεγχο και 
ύστερα από έγκριση του Οργανωτή 

Μόνο οι αγωνοδίκες έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους 
ενός πληρώματος μετά τη δημοσίευση του πίνακα των συμμετεχόντων 

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο μόνο μετά από έγκριση του Οργανωτή 
και τη σύμφωνη γνώμη των αγωνοδικών. Το αυτοκίνητο που θα το αντικαταστήσει θα πρέπει 
να ελεγχθεί από τον τεχνικό έφορο του αγώνα και να τύχει της εγκρίσεως του τεχνικού 
εκπροσώπου της FIA. 

Ο συμμετέχων που επιθυμεί να αντικαταστήσει ένα αυτοκίνητο ή ένα μέλος του πληρώματος 
πρέπει να γνωστοποιήσει αυτή του την πρόθεση στο υπεύθυνο έφορο για τις σχέσεις με τους 
αγωνιζόμενους   

Αντικατάσταση αυτοκινήτου ή μέλους πληρώματος δεν μπορεί να αιτηθεί εντός του χρονικού 
διαστήματος των 30 λεπτών πριν από την επίσημη ώρα εκκίνησης του αγώνα. 

9. Υποστηρικτές των Συμμετεχόντων 

Κάθε Συμμετέχων ο οποίος υποστηρίζεται από μια εμπορική επιχείρηση το λογότυπο της 
οποίας θα εμφανίζεται επί του αυτοκινήτου η/και επί της ενδυμασίας του πληρώματος είναι 
υποχρεωμένος να το δηλώσει στους οργανωτές αιτώντας την άδεια τους  κατά την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής 
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Η αιτία που το επιβάλλει είναι η προσπάθεια αποφυγής προβολής ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας τα οποία δεν ταιριάζουν με τους σκοπούς του αγώνα ή ακόμα γενικότερα με τους 
στόχους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ή με τους περιορισμούς που έχει θεσπίσει ή FIA 

10. Δημοσιότητα του αγώνα 

Με την εγγραφή συμμετοχής όλοι οι συμμετέχοντες εξουσιοδοτούν τον οργανωτή να κάνει 
ελεύθερη χρήση στα μέσα ενημέρωσης, στα δελτία τύπου και στο υλικό προβολής του αγώνα 
των ονομάτων τους όπως και των ονομάτων του πληρώματος αλλά και των στοιχείων του 
αυτοκινήτου τους 

Επίσης δηλώνουν την συγκατάθεσή τους σε σχέση με το υλικό προώθησης της δημοσιότητας 
του αγώνα το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί ο οργανωτής και στο οποίο επίσης μπορεί να 
αναφέρονται τα ονόματά τους και τα στοιχεία του αυτοκινήτου τους 

Ο οργανωτής θα προμηθεύσει τους συμμετέχοντες με το αναγκαίο υλικό και τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες όπως ακολούθως: 

- Βιβλίο Διαδρομής 

- Συμπληρωματικό Κανονισμό  

- Αριθμούς αγώνος 

- Κάρτες αναγνώρισης του πληρώματος  

11. Ειδικοί όροι – Πινακίδες Αγώνος 

Κάθε τροποποίηση ή προσθήκη σε αυτούς τους κανονισμούς όπως και κάθε σημαντική 
διευκρίνιση ή πληροφόρηση προς του συμμετέχοντες η οποία θα εκδοθεί σε χρόνο 
μεταγενέστερο της δημοσιοποίησης του Συμπληρωματικού Κανονισμού θα κοινοποιηθεί μέσω 
επισήμως αριθμημένων και χρονολογημένων Παραρτημάτων ή Πληροφοριακών Δελτίων.  

Αυτά θα διανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι και θα βεβαιώνουν την παραλαβή 
τους με τη υπογραφή τους και θα αναρτώνται επίσης και στον επίσημο Πίνακα ανακοινώσεων 
της διοργάνωσης.  

Εάν αυτή η διαδικασία για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο Διοργανωτής θα 
κάνει παν το δυνατό ώστε οι συμμετέχοντες να πληροφορηθούν το περιεχόμενο αυτών των 
Παραρτημάτων ή των Πληροφοριακών Δελτίων 

Κάθε ζήτημα που δεν επιλύεται από τις προβλέψεις των κανονισμών υπόκειται στην κρίση των 
Αγωνοδικών της εκδήλωσης.  

Κατά τον Διοικητικό έλεγχο οι συμμετέχοντες θα λάβουν δύο πινακίδες της διοργάνωσης και 
δύο πλευρικούς αριθμούς διαστάσεων 0,40μ Χ 0,60μ ή ισοδύναμης κυκλικής επιφάνειας οι 
οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν εμφανώς στα δύο πλευρά του αυτοκινήτου  
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12. Αγωνιστικοί Αριθμοί 

Οι συμμετέχοντες θα τοποθετήσουν τους πλευρικούς αριθμούς συμμετοχής στις δύο πλευρές 
του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Έλεγχου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι 
εμφανέστατες και θα τις διαφυλάξουν άθικτες και εμφανώς αναγνώσιμες σε όλη τη διάρκεια 
της εκδήλωσης. Αυτοί οι πλευρικοί αριθμοί θα φέρουν επίσης τα λογότυπα του Διοργανωτή και 
των Χορηγών.  

Ένα παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα περιγράφει τις σωστές θέσεις επί του 
αυτοκινήτου στις οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν οι αγωνιστικοί αριθμοί και το υλικό 
προβολής των χορηγών 

13. Κατατάξεις 

Στο τέλος κάθε αγώνος οι ακόλουθες κατατάξεις θα πρέπει να εξάγονται: 

Οι Βαθμοί που θα απονέμονται θα έχουν ως εξής: 

1ος   10 Βαθμοί 

2ος  8 Βαθμοί 

3ος  6 Βαθμοί 

4ος  5 Βαθμοί 

5ος  4 Βαθμοί 

6ος  3 Βαθμοί 

7ος  2 Βαθμοί 

8ος  1 Βαθμός 

Ο τίτλος θα απονέμεται στους οδηγούς/συνοδηγούς οι οποίοι θα επιτύχουν τον μέγιστο αριθμό 
βαθμών λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων όλων των αγώνων του Κυπέλου 
αφαιρουμένων 2 αποτελεσμάτων (n-2). Ωστόσο οι βαθμοί τουλάχιστο δύο αγώνων θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των οδηγών/συνοδηγών. 

Για όλους τους αγώνες βαθμοί για το κύπελλο θα απονέμονται μόνο εάν  έχουν εκκινήσει 
τουλάχιστο τρία (3) συμμετέχοντα αυτοκίνητα   

14. Δοκιμασίες κατανάλωσης καυσίμου και οικολογικής οδήγησης 

Οι δοκιμασίες κατανάλωσης καυσίμου και οικολογικής οδήγησης δεν αποτελούν μέρος του 
Κυπέλλου Ακριβείας και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τα αποτελέσματα που το αφορούν. 
Εάν κάποιος οργανωτής επιθυμεί να οργανώσει τέτοιες δοκιμασίες,  όπως π.χ. η δοκιμασία 
δείκτη κατανάλωσης, είναι ελεύθερος να το κάνει με δικούς του κανονισμούς. Εάν θέλει να 
ακολουθήσει τον κανονισμό της FIA για αυτή τη δοκιμασία θα πρέπει να ακολουθήσει το 
σύνολο αυτών των κανονισμών όπως αυτοί αναφέρονται σε ιδιαίτερο κείμανο κανονισμών 
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15. Ισοπαλίες 

α) Οδηγοί και Συνοδηγοί 

Ο τρόπος επίλυσης της ισοπαλίας μεταξύ οδηγών ή μεταξύ συνοδηγών οι οποίοι έχουν 
συγκεντρώσει ακριβώς τον ίδιο αριθμό βαθμών είναι ο ακόλουθος: 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό πρώτων θέσεων ή στη συνέχεια δεύτερων θέσεων 
ή στη συνέχεια τρίτων θέσεων κοκ. που επέτυχαν στις κατατάξεις των αγώνων που 
προσμετράει ο καθένας από αυτούς    

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις όλων των αγώνων στους οποίους έλαβαν μέρος οι ισόπαλοι οδηγοί ή 
συνοδηγοί  

- Εάν ή ισοπαλία δεν έχει ακόμα επιλυθεί τότε η επιτροπή FIA/ENECC θα αποφασίσει τον 
νικητή με βάσει το οποιοδήποτε σκεπτικό θεωρήσει ότι είναι το κατάλληλο για την 
περίπτωση 

β) Κατασκευαστές 

Ο τρόπος επίλυσης της ισοπαλίας μεταξύ κατασκευαστών οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει ακριβώς 
τον ίδιο αριθμό βαθμών είναι ο ακόλουθος: 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις των αγώνων που προσμετρούν λαμβανομένης υπόψη μόνο μιας θέσης για 
κάθε ένα από αυτούς 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις όλων των αγώνων στους οποίους έλαβαν μέρος λαμβανομένης υπόψη μόνο 
μιας θέσης για κάθε ένα από αυτούς 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις όλων των αγώνων στους οποίους έλαβαν μέρος  

- Εάν ένας κατασκευαστής έχει επιτύχει περισσότερες της μιας θέσης στον ίδιο αγώνα 
τότε οι βαθμοί αυτών των θέσεων προστίθενται  

- Εάν ή ισοπαλία δεν έχει ακόμα επιλυθεί τότε η επιτροπή FIA/ENECC θα αποφασίσει τον 
νικητή με βάσει το οποιοδήποτε σκεπτικό θεωρήσει ότι είναι το κατάλληλο για την 
περίπτωση 

16. Απονομές της FIA 

Οι απονομές της FIA αφορούν στους οδηγούς και συνοδηγούς που έχουν συμμετάσχει σε δύο 
τουλάχιστο αγώνες αλλά σε διαφορετικές χώρες διεξαγωγής που να προσμετρούν στο Κύπελλο 
Ε-Ακριβείας της FIA και μόνο εφόσον το ημερολόγιο αγώνων του Κυπέλλου περιλαμβάνει τρεις 
ή περισσότερους αγώνες 
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α) Κύπελλα Οδηγών και Συνοδηγών 

Δύο έπαθλα θα απονεμηθούν στον οδηγό και στον συνοδηγό που συγκέντρωσαν το 
μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών 

β) Κύπελλο Κατασκευαστών 

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 2 του παρόντος. 

- Ένα Κύπελλο στον νικητή κατασκευαστή  (με την ίδια κλίμακα βαθμών που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 του παρόντος) 

Για το Κύπελλο κατασκευαστών μόνο το υψηλότερα τοποθετημένο στην κατάταξη κάθε 
αγώνα αυτοκίνητο θα λαμβάνεται υπόψη 

17. ?? 

18. Ασφαλιστική Κάλυψη 

Ο συμπληρωματικός Κανονισμός περιλαμβάνει λεπτομέρειες που αφορούν στην ασφαλιστική 
κάλυψη του αγώνα και για την οποία  μερίμνησε ό οργανωτής 

Το συμβόλαιο θα πρέπει να αναφέρει τους συμμετέχοντες και τα πληρώματα, την FIA και τα 
στελέχη του αγώνα(περιγραφή των καλυπτομένων κινδύνων). Το ποσό της ασφαλιστικής 
καλύψεως πρέπει να αναφέρεται σε δολάρια ΗΠΑ ή σε Ευρώ 

18.1 Κάλυψη έναντι τρίτων 

18.1.1 Το ασφάλιστρο πρέπει  να περιλαμβάνεται στο δικαίωμα συμμετοχής και να αφορά 
στην ικανοποιητική από πλευράς ύψους ποσού για αποζημιώσεις έναντι τρίτων 

18.1.2 Η κάλυψη έναντι τρίτων πρέπει να είναι πρόσθετη και χωρίς άλλες προϋποθέσεις 
ισχυρή ανεξάρτητα των τυχών άλλων προσωπικών καλύψεων που μπορεί να 
διαθέτουν οι συμμετέχοντες ή όποιο άλλο νομικό πρόσωπο εμπλέκεται  στη 
διοργάνωση 

18.1.3 Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να τίθεται σε ισχύ τουλάχιστο από τη στιγμή που το 
όχημα αρχίζει να λαμβάνει μέρος ακόμα και σε εισαγωγικές προ του κυρίου αγώνα 
διαδικασίες και στη συνέχεια σε όλη τη διάρκεια που το αυτοκίνητο θα κινείται επί 
της επίσημης διαδρομής του αγώνα από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό του 
αγώνα ή μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο θα  τον εγκαταλείψει οριστικά ή θα 
αποκλειστεί.  

Τα αυτοκίνητα που εγκατέλειψαν προσωρινά και στη συνέχεια τους επετράπη να 
συνεχίσουν τον αγώνα δεν θεωρούνται ως έχοντα εγκαταλείψει οριστικά  
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18.2 Εξαίρεση από την κάλυψη 

Τα αυτοκίνητα που κάνουν Σέρβις και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για 
αναγνωρίσεις δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του αγώνα 

-------------------/////----------------- 

    

 

 

 

 

 

 

         

 
 

  
 
    
 

 
 
  
 


