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011.1 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

O παξψλ Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηαρχηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 
ΑγσληζηηθφΚαλνληζκφ Μνηνζπθιέηαο . 

011.2 ΑΓΩΝΙΣΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ 

Μία αγσληζηηθή ζπλάληεζε αγψλσλ ηαρχηεηαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο επί 
κέξνπο αγψλεο πνπ ζαγίλνπλ ηελ ίδηα ή ζε δηαδνρηθέο εκέξεο. ε πεξίπησζε κεησκέλσλ 
ζπκκεηνρψλ θαη πάληα κεηά απφ απφθαζε ηνπ .Α, ε θαηεγνξία δχλαηαη λα ζπκπηπρζεί κε 
ηελ ακέζσο πιεζηέζηεξε ζε επηδφζεηο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνλ θπβηζκφ ηεο 
κνηνζπθιέηαο  

011.3 ΓΙΑΓΡΟΜΔ 

Οη αγψλεο ζα γίλνληαη ζε θιεηζηέο θπθιηθέο δηαδξνκέο (ζηξθνπΐ). 

Οη εθάζηνηε δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πάξεη ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Α.ΜΟΣ.Ο.Δ. 
πνπ ζα ρνξεγείηαηκε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ θαλνληζκψλ ηεο ΓOM. 

011.3.1 Διεχζεξεο Γνθηκέο Δθηφο Αγσληζηηθήο πλάληεζεο 

Απαγνξεχνληαη νη δνθηκέο αγσληδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε κνηνζπθιέηα ζην ρψξν 
δηεμαγσγήο αγψλαηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, 11 κέξεο πξηλ ηελ Παξαζθεπή ηεο 
εβδνκάδαο ηέιεζεο ηνπζπγθεθξηκέλνπ αγψλα πξσηαζιήκαηνο. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ 
θαλνληζκνχ, επηθέξεη ηνλαπνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. 

Ζ Α.ΜΟΣ.Ο.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ηελ ειεχζεξε πξνπφλεζε εληφο ηεο 
πεξηφδνπαπαγφξεπζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ 45κέξεο πξηλ. 

011.3.2 εηξά Γηεμαγσγήο ησλ Γνθηκψλ θαη ησλ Αγψλσλ 

H ζεηξά δηεμαγσγήο ησλ ειεχζεξσλ, ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκαζηηθψλ θαη ησλ αγψλσλ 
θαζνξίδνληαη είηε ζηελπξνθήξπμε ησλ πξσηαζιεκάησλ είηε ζηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ 
θαλνληζκφ ηνπ νξγαλσηή εάλ πξφθεηηαη γηαζπλάληεζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο 
ηεο Οκνζπνλδίαο. 

011.4 ΔΠΙΗΜΑ ΗΜΑΣΑ 

Οη θξηηέο / ζεκαησξνί θαη ηα άιια ζηειέρε ησλ αγψλσλ, ζα επηδεηθλχνπλ ζεκαίεο ή θσηεηλά 
ζήκαηα πνππαξέρνπλ πιεξνθνξίεο ή νδεγίεο / εληνιέο ζηνπο αλαβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ δνθηκψλ θαη ησλ αγψλσλ. 

011.4.1 Γηαζηάζεηο, ρξψκαηα ζεκαηψλ, ζέζεηο θξηηψλ ζεκαησξψλ 

Όιεο νη ζεκαίεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο: Μήθνο 100 cm x Πιάηνο 80cm. 

Σα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην 
ρξσκαηνιφγηνPantone σο αθνινχζσο:  

Πνξηνθαιί 151C 



Μαχξν C  

Μπιε 286C  

Κφθθηλν 186C  

Κίηξηλν  C  

Πξάζηλν 348C 

Οη δηαζηάζεηο θαη ηα ρξψκαηα ησλ ζεκαηψλ, ζα ειέγρνληαη ηε κέξα πξηλ απφ ην πξψην 
ζθέινο ησλ δνθηκψλ. 

Οη ζέζεηο ησλ θξηηψλ ζεκαησξψλ ζηε δηαδξνκή (πίζηα) ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 
αλαγλψξηζεο ηεοπίζηαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

011.4.2 εκαίεο θαη θψηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

Δζληθή εκαία ή ζεκαία ηεο Λέζρεο: ήκα Δθθίλεζεο 

Πξάζηλε ζεκαία ή Πξάζηλα Φψηα: (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) : H δηαδξνκή είλαη ειεχζεξε 
Ζ ζεκαία απηήπξέπεη λα επηδεηθλχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ γχξνπ θάζε ζθέινπο 
δνθηκψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γχξνπαλαγλψξηζεο θαη ηνπ γχξνπ πξνζέξκαλζεο. 

Μεηά ηελ ηειεπηαία θίηξηλε ζεκαία πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη απφ ηνλ επφκελν θξηηή ζεκαησξφ 
ε πξάζηλε ζεκαίααθίλεηε. 

Κίηξηλε ζεκαία κε θφθθηλεο ισξίδεο: Έρεη κεησζεί ε πξφζθπζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ δξφκνπ 
απφ ιάδηα, λεξφ ή άιια πιηθά. 

Μπιε ζεκαία: ήκα πξνζπεξάζκαηνο. Πιεξνθνξεί ηνλ αλαβάηε φηη πξφθεηηαη λα ηνλ 
πξνζπεξάζεη θάπνηα ήθάπνηεο ηαρχηεξεο κνηνζπθιέηεο. 

Δπηδεηθλπφκελε αθίλεηε : Κάπνηνο ηαρχηεξνο αλαβάηεο πξφθεηηαη λα ζαο πξνζπεξάζεη 
επζχο ακέζσο. 

Δπηδεηθλπφκελε θηλνπκέλε : αο πξνζπεξλάεη άκεζα θάπνηνο. εκαία Καξξά κε 
άζπξα/καχξα ηεηξάγσλα : ήκα Σεξκαηηζκνχ 

εκαία θαξξψ καδί κε Μπιε εκαία: Oη ζεκαίεο απηέο επηδεηθλχνληαη καδί, φηαλ έλαο 
αλαβάηεο(εο)πξνεγείηαη(νχληαη) ηνπ επηθεθαιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ γχξνπ πξηλ 
απφ ηε γξακκή ηνπηεξκαηηζκνχ, (βιέπε αξζξ. 011.13.1.1). 

011.4.3 εκαίεο & θψηα πνπ κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο 

Κίηξηλε εκαία: Κίλδπλνο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο. 

- Δπηδεηθλπφκελε αθίλεηε: Οη αλαβάηεο πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα κεηψζνπλ ηαρχηεηα. 

- Δπηδεηθλπφκελε θηλνχκελε : Ο θίλδπλνο είλαη άκεζνο θαη νη αλαβάηεο πξέπεη λα κεηψζνπλ 
ηαρχηεηα θαη λαεηνηκάδνληαη λα αθηλεηνπνηεζνχλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην 
πξνζπέξαζκα απαγνξεχεηαη κέρξη ηνπ ζεκείνππνπ επηδεηθλχεηαη πξάζηλε ζεκαία. 



Καηά ηε δηάξθεηα γχξσλ επηζεψξεζεο ηεο πίζηαο νη θίηξηλεο ζεκαίεο πξέπεη λα 
επηδεηθλχνληαη ζηα αθξηβήζεκεία (K) πνπ ζα βξίζθνληαη νη Κξηηέο - εκαησξνί θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ θαη ησλ αγψλσλ. 

Λεπθή ζεκαία: Τπάξρεη έλα αξγά θηλνχκελν απηνθίλεην ζηελ πίζηα, αζζελνθφξν ή ζρεηηθφ 
φρεκα. Όηαλεπηδεηθλχεηαη αθίλεηε, ζεκαίλεη φηη ν αλαβάηεο πξέπεη λα πεξηκέλεη λα 
ζπλαληήζεη ην απηνθίλεην απηφ ζχληνκα. 

Όηαλ επηδεηθλχεηαη θηλνχκελε, ζεκαίλεη φηη ν αλαβάηεο ζα ζπλαληήζεη ην απηνθίλεην 
απηφζηνζπγθεθξηκέλνηκήκα ηεο πίζηαο (άκεζα). Απαγνξεχεηαη έλα αλαβάηεο λα 
πξνζπεξάζεη άιιν αλαβάηε φηαλ επηδεηθλχεηαη εζεκαία απηή. Δπηηξέπεηαη ην πξνζπέξαζκα 
ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ θηλείηαη αξγά. O νδεγφο ηνπ  απηνθηλήηνπαπηνχ πξηλ κπεη ζηελ πίζηα 
πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο θξηηέο ζην ζεκείν εηζφδνπ. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην απηφ ζηακαηήζεη ζηελ πίζηα, νη ιεπθέο ζεκαίεο πξέπεη λα 
εκθαλίδνληαη καδίκε θίηξηλεο ζεκαίεο. 

Κφθθηλε εκαία ή Κφθθηλα Φψηα: Πιεξνθνξεί ηνπο αλαβάηεο φηη ν αγψλαο ή νη δνθηκαζηηθνί 
γχξνηδηαθφπηνληαη θαη φηη πξέπεη λα κεηψζνπλ ηαρχηεηα λα κελ πξνζπεξάζνπλ θαη λα 
επηζηξέςνπλ ζηα pits κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζνρή. 

Μαχξε ζεκαία ζε ζπλδπαζκφ κε πηλαθίδα πνπ θέξεη λνχκεξν αλαβάηε: Πιεξνθνξεί ηνλ 
αλαβάηε ηεοκνηνζπθιέηαο, ηεο νπνίαο ν αξηζκφο ζπκκεηνρήο αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα, 
φηη ζπκπιεξψλνληαο ηνλ γχξνπξέπεη λα ζηακαηήζεη ζηα PITS θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη 
ηνλ αγψλα 

Μαχξε ζεκαία κε πνξηνθαιί δίζθν: Δπηδεηθλχεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ζε ζπλδπαζκφ κε 
πηλαθίδα κε ηνλαξηζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αλαβάηε θαη ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ηερληθφ πξφβιεκα 
πνπ εληφπηζαλ νη θξηηέοζεκαησξνί ζηε κνηνζπθιέηα ηνπ.O αλαβάηεο ζηνλ νπνίν ζα 
επηδεηρζεί ε ζεκαία απηή πξέπεη λα βγεη ζηνλ ρψξν ησλ pits θαη νη κεραληθνί ηνπ 
λααπνθαηαζηήζνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππνδείρζεθε. 

Ζ ζεκαία απηή καδί κε ηνλ πνξηνθαιί δίζθν επηδεηθλχεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ζην χςνο ηεο 
γξακκήοηεξκαηηζκνχ, θαη, αλ θξηζεί απαξαίηεην, θαη απφ θξηηέο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. 
κφλν φκσο κε εληνιή ηνπΑιπηάξρε. 

Λεπθή ζεκαία κε δηαγψλην θφθθηλν ζηαπξφ: Ο αγψλα αλαζηέιιεηαη ελ θηλήζεη.Οη αλαβάηεο 
πξέπεη λα κεηψζνπλ ηαρχηεηα θαη λα είλαη έηνηκνη λα αθνινπζήζνπλ ην Pace Car. Γηα φζν 
ρξφλνεπηδεηθλχεηαη ε ζεκαία απηή απαγνξεχεηαη ην πξνζπέξαζκα κεηαμχ ησλ αλαβαηψλ. 

Απαγνξεχεηαη ηνπξνζπέξαζκα ηνπ Pace car, νη αλαβάηεο πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ γξακκή 
πίζσ απφ απηφ. 

011.4.4 Φσηεηλά ζήκαηα 

ε αγψλεο πνπ γίλνληαη βξάδπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θψηα. 

011.4.5 Δκθάληζε Κξηηψλ - εκαησξψλ 

Σν έλδπκα - εκθάληζε ησλ θξηηψλ - ζεκαησξψλ πξέπεη λα είλαη νπδεηέξνπ ρξψκαηνο ψζηε 
λα κελ πξνθαιείζχγρπζε κε ηα ρξψκαηα ησλ ζεκαηψλ. 

011.4.6 Απηνθίλεηα αζθαιείαο 



Σα απηνθίλεηα αζθαιείαο πνπ κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηελ πίζηα, πξέπεη λα είλαη αλνηρηνχ 
ρξψκαηνο θαηλα είλαη εθνδηαζκέλα κε κπιε πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο. Οη ιέμεηο "SAFETY 
CAR" πξέπεη λα θαίλνληαηθαζαξά ζηα πιάγηα θαη ζην πίζσ κέξνο ησλ απηνθηλήησλ. Γηα 
αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη κε ρακειέο ζπλζήθεοθσηηζκνχ νη ιέμεηο απηέο πξέπεη λα είλαη 
θζνξίδνπζεο. 

Σν πξνζπέξαζκα απηψλ ησλ απηνθηλήησλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαβάηεο απαγνξεχεηαη. 

Δάλ έλα άιιν φρεκα (π.ρ. αζζελνθφξν) ρξεηάδεηαη λα κπεη ζηελ πίζηα, ηελ ίδηα ζηηγκή 
πνπζα κπεη θαη ηνSafety Car, ην άιιν φρεκα έρεη πξνηεξαηφηεηα. 

011.5 ΔΠΙΗΜΔ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΜΔΝΔ ΓΟΚΙΜΔ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκψλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ 
Καλνληζκφ έλαοθαζνξηζκέλνο ειάρηζηνο ρξφλνο. 

ε θάζε θαηεγνξία πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή δχν ηνπιάρηζηνλ ρξνληθψλ 
δηαζηεκάησλ γηα εθηέιεζερξνλνκεηξεκέλσλ γχξσλ. H ζπλνιηθή δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν 
ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πξέπεη λα είλαηηνπιάρηζηνλ 60’ ιεπηά. 

ηελ πεξίπησζε δηπινχ αγψλα είλαη δπλαηφλ νη παξαπάλσ δνθηκέο λα γίλνληαη κφλν κηα 
θνξά θαη λαιακβάλνληαη ππφςε θαη γηα ηηο δχν αγσληζηηθέο ζπλαληήζεηο. 

011.6 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΔΚΚΙΝΗΗ 
 
011.6.1 Αγψλεο Σαρχηεηαο ζε Πίζηα 

Γηα λα έρεη έλαο αλαβάηεο ην δηθαίσκα ηεο εθθίλεζεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη 
ζπκπιεξψζεη έλαλ ειάρηζηναξηζκφ ρξνλνκεηξεκέλσλ γχξσλ έηζη ψζηε λα γλσξίδεη ηε 
δηαδξνκή. O αξηζκφο απηφο ζα αλαθέξεηαη ζηνλΔηδηθφ Καλνληζκφ. 

Δάλ έλαο αλαβάηεο ζπκκεηέρεη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζηελ ίδηα αγσληζηηθή ζπλάληεζε 
ν αξηζκφο απηψλησλ γχξσλ πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσζεί γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 
ζα ζπκκεηάζρεη. Σα απνηειέζκαηαησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκαζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζαλ θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα. 

Οη Δηδηθνί Καλνληζκνί πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην κέγηζην αξηζκφ αλαβαηψλ πνπ ζα 
επηηξέπεηαη ζε θάζεθαηεγνξία. 

Οπνηαδήπνηε κέζνδνο θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην θξηηήξην γηα ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο 
δνθηκέο. O κέγηζηνο ρξφλνο πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζαλ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 
είλαη ν θαιχηεξνο επηηεπρζείο ρξφλνο, επαπμεκέλνο απφ 10% έσο 20% ζχκθσλα θαη κε φζα 
εηδηθφηεξα ζα αλαθέξεη ν εηδηθφο θαλνληζκφο ηνπ αγψλα. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε 
πιήξε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ησλ αγσλνδηθψλ, ην πην πάλσ πνζνζηφ κπνξεί λα απμεζεί. 

Δάλ κηα θιάζε ππνδηαηξεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο δνθηκαζηηθψλ γχξσλ θαη εθφζνλ 
νη ζπλζήθεοδηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ παξακέλνπλ πεξίπνπ φκνηεο γηα φιεο ηηο νκάδεο, ηφηε ε 
επηινγή ησλ αλαβαηψλ πνπ ζαιάβνπλ ηειηθά κέξνο ζηνλ αγψλα ζα γίλεη απφ ηνπο θαηά 
ζεηξά ηαρχηεξνπο αλαβάηεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πίλαθαθαηάηαμεο φισλ ησλ νκάδσλ 
ζπλνιηθά. O κέγηζηνο ρξφλνο πνπ ζα νξηζζεί ζαλ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήοπξέπεη λα είλαη ν 
θαιχηεξνο πνπ επηηεχρζεθε αλεμαξηήησο νκάδαο, επαπμεκέλνο απφ 10% έσο 20 %, 
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ν εηδηθφο θαλνληζκφο. 



ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ ησλ νκάδσλ είλαη ζεκαληηθά 
δηαθνξνπνηεκέλεο (π.ρ.ζηεγλφ-βξεγκέλν) θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ησλ 
Αγσλνδηθψλ, ε επηινγή ησλ αλαβαηψλ πνπ ζαιάβνπλ κέξνο ζηνλ αγψλα ζα γίλεηαη 
αλαινγηθά απφ ηνπο αλαβάηεο πνπ πέηπραλ ηνπο θαιχηεξνπο ρξφλνπο απφθάζε νκάδα 
ρσξηζηά. 

Δάλ νη αλαινγνχζεο ζέζεηο εθθίλεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζνχλ απφ κηα νκάδα ιφγσ 
ησλ θξηηεξίσλζπκκεηνρήο, ηφηε νη θελέο ζέζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο επηηπρφληεο 
αλαβάηεο ηεο άιιεο νκάδαο. Οηζέζεηο εθθίλεζεο ζα θαηαλέκνληαη ζηνπο ηαρχηεξνπο νδεγνχο 
ελαιιάμ. 

Οη αλαβάηεο εθθηλνχλ ζε ζεηξέο ησλ 4 εθηφο θαη αλ ε Πξνθήξπμε θαη/ή ν εηδηθφο θαλνληζκφο 
πξνβιέπνπλ άιιεο ζεηξέο. 

011.6.2 Όξηα Ζιηθίαο Αλαβαηψλ 

Σν φξην ειηθίαο ησλ αλαβαηψλ:. Γηα ηε θαηεγνξία SUPERSPORT 300 αζιεηέο 14 εηψλ. Γηα 
ηε θαηεγνξία RACING αζιεηέο 14 εηψλ θαη άλσ, 15 εηψλ γηα κνη/ηεο δίρξνλεο. Γηα ηε 
θαηεγνξία SUPERSPORT ηα 16 έηε, γηαηελ SUPERSTOCK ηα 18 έηε θαη γηα ηελ θαηεγνξία 
OPEN αληηζηνίρσο αλάινγα κε ηελ κνηνζπθιέηα πνπρξεζηκνπνηεί ν αγσληδφκελνο. Γηα ηελ 
θαηεγνξία ΝΔΩΝΑΠΟ 13 εηψλ ελλνείηαη φηη αθνξά ζε αζιεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 
13 ν έηνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ αγψλα. Παξάδεηγκα: γηα λα ζπκκεηάζρεη ν αζιεηήο ζηνλ 
αγψλα ηεο 1/4/2018, ζα πξέπεη λα έρεη γελλεζεί πξηλ απφ θαη έσο ηηο 30/3/2005 θαη ΜΔΥΡΗ 
20 εηψλ. Σα θαηψηαηα ειηθηαθά φξηα µκεηψλνληαη θαηά 1 έηνο ζε πεξίπησζε αζιεηή  κε 
αλαγλσξηζκέλε αγσληζηηθή εκπεηξία – κε απφθαζε/έγθξηζε ηνπ Γ ηεο ΑΜΟΣΟΔ. 

011.7 ΣΡΟΠΟΙ ΔΚΚΙΝΗΗ 

ε φινπο ηνπο πξσηαζιεκαηηθνχο αγψλεο εθαξκφδεηαη ε νκαδηθή εθθίλεζε κε ηνπο 
θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία. 

Όηαλ νη εθθηλνχληεο 2 θαηεγνξηψλ, ζηελ ίδηα αγσληζηηθή ζπλάληεζε είλαη ιηγφηεξνη απφ 6ζε 
θάζε κία, ηφηε κεηάαπφ εηζήγεζε ηνπ αιπηάξρε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αγσλνδηθψλ, νη 
δχν απηέο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λαδηαγσληζηνχλ καδί.  

H ζεηξά εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ 
δνθηκαζηηθψλ, κε ηηο ηαρχηεξεοκνηνζπθιέηεο λα ηνπνζεηνχληαη εκπξφο. 

H εθθίλεζε πξέπεη λα δίλεηαη κε ηνπο θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία. 

011.7.1 Οκαδηθέο Δθθηλήζεηο - Γηάηαμε ηεο εθθίλεζεο: 

H απφζηαζε κεηαμχ ησλ θιηκαθσηψλ ζεηξψλ ζηε δηάηαμε ηεο εθθίλεζεο είλαη 9 κέηξα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπκήθνπο ηεο κπξνζηηλήο κνηνζπθιέηαο. (Σα 9 κέηξα κεηξψληαη 
απφ ηνλ κπξνζηηλφ ηξνρφ ηεο κπξνζηηλήοκνηνζπθιέηαο κέρξη ηνλ κπξνζηηλφ ηξνρφ ηεο 
πίζσ), ε θιηκάθσζε ηεο δηάηαμεο νξίδεηαη ζηα 1-2 κ. 

H ζράξα εθθίλεζεο νξίδεηαη ζε ηξηάδεο (βι. ζρήκα ζην ηέινο). 

H ζέζε εθθίλεζεο ηνπ ηαρχηεξνπ, απφ ηηο δνθηκέο, αλαβάηε νξίδεηαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά 
απφ ηελ πξψηεζηξνθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο. 

011.7.2 Δθθίλεζε κε ηνπο Κηλεηήξεο ζηακαηεκέλνπο. 



H δηαδηθαζία εθθίλεζεο είλαη ε ίδηα φπσο αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ άξζξν 011.7.3 κε ηελ 
εμαίξεζε  ηεοθξάζεο: “Όηαλ νη αλαβάηεο επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ζα ζηακαηήζνπλ 
θξαηψληαο ηνπο θηλεηήξεο ηνπο ζειεηηνπξγία”, ε νπνία αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε: “Όηαλ νη 
αλαβάηεο επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ζηε ζεηξάεθθίλεζεο, πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ 
(ζβήζνπλ) ηνπο θηλεηήξεο ηνπο”. 

011.7.3 Δθθίλεζε κε ηνπο θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία 

Πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε πην θάησ δηαδηθαζία: 

1. 8 ιεπηά πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθθίλεζεο: Αλνίγεη ε έμνδνο ησλ Pits 
γηα ηνλ γχξν παξαηήξεζεο. 

2. 5 ιεπηά πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα ε έμνδνο ησλ Pits θιείλεη 

3. O γχξνο παξαηήξεζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο. Οη αλαβάηεο πνπ δελ επηζπκνχλ λα 
πάξνπλ κέξνο ζηνλ γχξνπαξαηήξεζεο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηελ έμνδν ηεο 
δψλεο κεραληθψλ θαη ζα πάξνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ζράξα κφιηο νινθιεξσζεί ν 
γχξνο παξαηήξεζεο. 

4. Αλαβάηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ ζράξα εθθίλεζεο, κπνξνχλ λα εθθηλήζνπλ ηνλ 
γχξν πξνζέξκαλζεο απφηνλ δηάδξνκν ησλ Pits, θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θξηηή πνπ 
έρεη ηελ επζχλε ηεο εμφδνπ ησλ Pits. Απηνί νηαλαβάηεο πξέπεη λα έρνπλ αθαηξέζεη 
ηνπο ζεξκαληήξεο ησλ ειαζηηθψλ ηνπο, κεηά ηελ επίδεημε ηεο πηλαθίδαοησλ 3 ιεπηψλ. 

5. Μφιηο νη αλαβάηεο θζάζνπλ ζηελ ζράξα εθθίλεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ γχξνπ 
παξαηήξεζεο, πξέπεη λαπάξνπλ ηελ ζέζε ηνπο θαη κπνξνχλ λα επηηεξνχληαη - 
ζπλνδεχνληαη απφ πέληε ην πνιχ άηνκα ηεο νκάδαοηνπο, απφ ηα νπνία έλα άηνκν 
κπνξεί λα θέξεη κία νκπξέια. Όια ηα άηνκα ηεο νκάδαο πξέπεη λα θέξνπλ"πάζα 
αλαγλψξηζεο γηα ηελ ζράξα εθθίλεζεο" ηα νπνία ηνπο πξνκεζεχεη ν 
νξγαλσηήο.Κξηηέο ηεο νξγάλσζεο ζα θξαηνχλ πηλαθίδεο φπνπ ζα ζεκεηψλνληαη νη 
ζεηξέο ζηελ ζράξα θαη λα βνεζνχλ ηνπο αλαβάηεο λα εληνπίζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ 
ζράξα. 

6. ην ζεκείν απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ν Αιπηάξρεο ζα θεξχμεη ηνλ αγψλα "ζηεγλφ" 
ή"βξεγκέλν" θαη ζαελεκεξψζεη ηνπο αλαβάηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζράξα εθθίλεζεο, 
αιιά θαη απηνχο πνπ πεξηκέλνπλ ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits. Δάλ ν αγψλαο θεξπρζεί 
"βξεγκέλνο" κία πηλαθίδα κε ηελ θξάζε "βξεγκέλνο ή κε αλάινγνζρέδην" πξέπεη λα 
επηδεηρζεί. Δάλ δελ επηδεηρζεί θακία πηλαθίδα, ν αγψλαο, απηφκαηα ραξαθηεξίδεηαη 
σοζηεγλφο". 

7. Οη αλαβάηεο πνπ εληνπίδνπλ θάπνην ηερληθφ πξφβιεκα ζηελ κνηνζπθιέηα ηνπο θαηά 
ηνλ γχξν αλαγλψξηζεο,κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηνλ δηάδξνκν ησλ Pits γηα λα 
θάλνπλ ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο ή λα αιιάμνπλ ηελκνηνζπθιέηα ηνπο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ν αλαβάηεο ζα μεθηλήζεη γηα ηνλ γχξν πξνζέξκαλζεο απφ ηνλδηάδξνκν ησλ Pits. 

8. Οη αλαβάηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζράξα εθθίλεζεο, ζε απηή ηελ θάζε κπνξνχλ λα 
θάλνπλ ξπζκίζεηο ζηηο κεραλέο ηνπο ή λα αιιάδνπλ ειαζηηθά θαηάιιεια γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο πίζηαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαηζεξκαληήξεο ειαζηηθψλ - 
θνπβέξηεο - θαη επηηξέπνληαη γελλήηξηεο, κπαηαξίεο ή άιιεο ειεθηξηθέο  παξνρέοζηελ 
ζράξα εθθίλεζεο. Kαη' εμαίξεζε επηηξέπνληαη νινθιεξσκέλεο δηαηάμεηο ππνβνήζεζεο 
ηεο εθθίλεζεοπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηεηξάρξνλεο κνηνζπθιέηεο. 



Όιεο νη ξπζκίζεηο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ επίδεημε ηεο πηλαθίδαο ησλ 3ιεπηψλ. 
Μεηά ηελεπίδεημε απηήο ηεο πηλαθίδαο νη αλαβάηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ 
ξπζκίζεηο, πξέπεη λακεηαθηλήζνπλ ηηο κνηνζπθιέηεο ηνπο ζηνλ δηάδξνκν ησλ Pits. Απηνί νη 
αλαβάηεο θαη νη κνηνζπθιέηεο ηνπο πξέπεη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ ζράξα εθθίλεζεο θαη 
ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπο ή λα αιιάμνπλ 
κνηνζπθιέηα πξηλ απφ ηελ επίδεημε ηεο πηλαθίδαο ηνπ 1ιεπηνχ. Οη αλαβάηεοαπηνί ζα 
μεθηλήζνπλ ηνλ γχξν πξνζέξκαλζεο απφ ηνλ δηάδξνκν ησλ Pits. ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΚΙΝΗΗ εγκ.2/2019, Οη αζιεηέο ζηελ ζράξα ηεο εθθίλεζεο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ΜΟΝΟ θνξεηέο γελλήηξηεο θαηά ηελ δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ 
λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ησλ ειαζηηθψλ ηνπο θαη κε κέγηζην ΣΡΗΑ θηινβάη (3 kv) 
αλά αλαβάηε. Σα θαιψδηα παξνρήο ξεχκαηνο ζηελ ζράξα ηεο εθθίλεζεο ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ 
θαζψο επίζεο θαη νη πξνεθηάζεηο(κπαιαληέδεο). 

1. O αλεθνδηαζκφο ζηελ ζράξα εθθίλεζεο, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ γχξνπ αλαγλψξηζεο 
απαγνξεχεηαη. 

2. 5 ιεπηά πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ γχξνπ πξνζέξκαλζεο Δπηδεηθλχεηαη Πηλαθίδα 5' 
ιεπηψλ 

3. 3 ιεπηά πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ γχξνπ πξνζέξκαλζεο Δπηδεηθλχεηαη Πηλαθίδα 3' 
ιεπηψλ. Αθαηξνχληαη νη ζεξκαληήξεο - θνπβέξηεο - απφ ηνπο ηξνρνχο ησλ 
κνηνζπθιεηψλ θαη απφ ηνπο αληαιιαθηηθνχοηξνρνχο. Οη θξηηέο ηεο ζράξαο εθθίλεζεο 
θαη ηνπ δηαδξφκνπ ησλ pits πξέπεη λα επηηεξνχλ ηελ ηήξεζε απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο.Όια ηα πξφζσπα εθηφο απφ (1) έλα κεραληθφ ή (2) δχν κεραληθνχο γηα 
ηηο ηεηξάρξνλεο κνηνζπθιέηεο,  ηνπξφζσπν πνπ θξαηά ηελ νκπξέια ηνπ αλαβάηε, ηα 
ηειενπηηθά ζπλεξγεία, νη θσηνγξάθνη θαη νη επίζεκνη,πξέπεη λα απνρσξήζνπλ απφ 
ηελ ζράξα εθθίλεζεο. Καλέλα πξφζσπν εθηφο απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα  γηαλα 
παξεπξίζθνληαη ζηελ ζράξα εθθίλεζεο δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηελ 
ζηηγκή απηή. 

4. 1 ιεπηφ πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ γχξνπ πξνζέξκαλζεο Δπηδεηθλχεηαη πηλαθίδα 1 
ιεπηνχ.ην ζεκείν απηφ φια ηα άηνκα εθηφο απφ (1) έλα κεραληθφ ή (2) δχν 
κεραληθνχο γηα ηα ηεηξάρξνλα,απνρσξνχλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θξηηψλ εθθίλεζεο. 
Οη κεραληθνί ακέζσο βνεζνχλ ηνπο αλαβάηεο λαεθθηλήζνπλ ηνπο θηλεηήξεο ησλ 
κνηνζπθιεηψλ θαη ακέζσο εγθαηαιείπνπλ ηνλ ρψξν εθθίλεζεο. 

5. 30 δεπηεξφιεπηα πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ γχξνπ πξνζέξκαλζεο Δπηδεηθλχεηαη 
πηλαθίδα 30 δεπηεξνιέπησλ. Οη ππεχζπλνη γηα ηνλ γχξν πξνζέξκαλζεο θξηηέο 
παίξλνπλ ζέζεηο κπξνζηά απφ ηελ πξψηε ζεηξά εθθίλεζεο(κεηαμχ 2νπ & 4νπ 
αλαβάηε) θξαηψληαο θφθθηλε ζεκαία ζε θάζε ρέξη ηνπο.. Όινη νη αλαβάηεο πξέπεη λα 
είλαη έηνηκνη λα μεθηλήζνπλ κε ηνπο θηλεηήξεο ησλ κνηνζπθιεηψλ ηνπο ζειεηηνπξγία. 
Γελ επηηξέπεηαη θακία βνήζεηα απφ ηνπο κεραληθνχο ηνπο. Όπνηνο αλαβάηεο δελ είλαη 
ζε ζέζελα μεθηλήζεη ηνλ θηλεηήξα ηνπ, πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ 
ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits θαη λαπξνζπαζήζεη λα μεθηλήζεη ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ. Απηνί 
νη αλαβάηεο ζα μεθηλήζνπλ ηνλ γχξν πξνζέξκαλζεοαπφ ηνλ δηάδξνκν ησλ pits. Γελ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιν ηνπο ζεξκαληήξεο ησλ ηξνρψλ, νχηε λααιιάμνπλ 
ιάζηηρα ή ηξνρνχο. 

6. 2 ιεπηά πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα Δθθίλεζε ηνπ γχξνπ πξνζέξκαλζεο.O 
θξηηήο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ γχξν πξνζέξκαλζεο πεξπαηά θαηά κήθνο ηεο 
ζράξαο εθθίλεζεο απφηελ πξψηε ζεηξά πξνο ηελ ηειεπηαία, ζηακαηψληαο ζε θάζε 
ζεηξά. Οη αλαβάηεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ  ηνλγχξν πξνζέξκαλζεο ζεηξά πξνο ζεηξά, 
κφιηο ν ππεχζπλνο θξηηήο θζάζεη ζηελ αληίζηνηρε ζεηξά θαηθαηεβάζεη ηηο δχν θφθθηλεο 



ζεκαίεο πνπ θξαηά.Οη αλαβάηεο πνπ ζα θάλνπλ έλα γχξν ρσξίο πεξηνξηζκφ 
ηαρχηεηαο, αθνινπζνχληαη απφ ην απηνθίλεηναζθαιείαο. Μφιηο νη αλαβάηεο πεξάζνπλ 
ηελ έμνδν ησλ Pits ην θσο ηεο εμφδνπ αλάβεη πξάζηλν θαη νηαλαβάηεο πνπ πεξηκέλνπλ 
ζα ηνπο επηηξαπεί λα αθνινπζήζνπλ ζηνλ γχξν πξνζέξκαλζεο. Σξηάληα 
(30)δεπηεξφιεπηα αξγφηεξα ην θαλάξη ζα δείμεη θφθθηλν θσο θαη ν θξηηήο ηεο εμφδνπ 
ηνπ δηαδξφκνπ ησλ pits ζαεπηδείμεη θφθθηλε ζεκαία θιείλνληαο ηελ έμνδν ησλ 
pits.Μφιηο νη αλαβάηεο επηζηξέςνπλ ζηελ ζράξα εθθίλεζεο πξέπεη λα πάξνπλ ηηο 
ζέζεηο ηνπο, ηνπνζεηψληαο  ηηο κνηνζπθιέηεο ηνπο κε ηνλ κπξνζηηλφ ηξνρφ ζηελ 
γξακκή ηεο ζράξαο πνπ θαζνξίδεη ηελ ζέζε ηνπο, έρνληαοηνπο θηλεηήξεο ησλ 
κνηνζπθιεηψλ ηνπο ζε ιεηηνπξγία. Έλαο θξηηήο ζα ζηέθεηαη κπξνζηά ζηελ 
ζράξαεθθίλεζεο θξαηψληαο θφθθηλε ζεκαία.Κάζε αλαβάηεο πνπ δηαπηζηψλεη φηη έρεη 
πξφβιεκα ζηελ κεραλή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γχξνππξνζέξκαλζεο, κπνξεί λα 
επηζηξέςεη ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits θαη λα θάλεη επηζθεπέο ή λα αληηθαηαζηήζεηηελ 
κνηνζπθιέηα ηνπ.Μφιηο νη αλαβάηεο θάζε ζεηξάο ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ 
ζεηξά ηνπο, ν θξηηήο πνπ θξαηά ηελπηλαθίδα ζεηξάο ηελ θαηεβάδεη, δείρλνληαο έηζη φηη 
ε ζεηξά ζπκπιεξψζεθε. Δάλ θάπνηνο αλαβάηεο δελ έξζεηζηελ ζεηξά ηνπ ή 
δηαπηζησζεί φηη έρεη πξφβιεκα ζηελ κνηνζπθιέηα ηνπ ν θξηηήο ηεο ζεηξάο απηήο 
δελθαηεβάδεη ηελ πηλαθίδα. Όηαλ φιεο νη πηλαθίδεο έρνπλ θαηέβεη θαη ην απηνθίλεην 
αζθαιείαο έρεηνινθιεξψζεη ηνλ γχξν ηνπ, ν θξηηήο πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο 
ζράξαο εθθίλεζεο ζα επηδείμεηπξάζηλε ζεκαία.O αθέηεο ζα δψζεη εληνιή ζηνπο 
θξηηέο ηεο κπξνζηηλήο γξακκήο πνπ θξαηνχλ θφθθηλεο ζεκαίεο λα θηλεζνχλπξνο ην 
πιεπξφ (πιάη) ηεο πίζηαο.O Αιπηάξρεο ζα αλάςεη ηα θφθθηλα θψηα θαη ζε δηάζηεκα 2 
έσο 5 δεπηεξνιέπησλ ζα ηα ζβήζεη. Σναπηνθίλεην αζθαιείαο ζα αθνινπζήζεη πίζσ 
απφ ηελ ηειεπηαία κνηνζπθιέηα γηα φιν ηνλ πξψην γχξν. 

7. Κάζε αλαβάηεο πνπ ζα θάλεη εζθαικέλε εθθίλεζε, ζα θιεζεί λα εθαξκφζεη ηελ 
δηαδηθαζία Ride through πνππεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 011.7.5.ΔΦΑΛΜΔΝΖ 
ΔΚΚΗΝΖΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ ΠΡΟ ΣΑ ΔΜΠΡΟ ΚΑΣΑ 
ΣΖΝΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΟΤ ΣΑ ΚΟΚΚΗΝΑ ΦΩΣΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΜΜΔΝΑ.O 
Αιπηάξρεο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα επηβάιεη πνηλή θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ 
νκάδα ηνπ αλαβάηεπνπ έθαλε εζθαικέλε εθθίλεζε γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο φρη 
αξγφηεξα απφ 15 ιεπηά κεηά ηελ εθθίλεζεηνπ αγψλα. 

8. Δάλ κεηά απφ ην ζβήζηκν ησλ θφθθηλσλ θψησλ, ε κνηνζπθιέηα ελφο αλαβάηε δελ 
κπνξεί λαμεθηλήζεη, νη θξηηέο εθθίλεζεο κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ, ζπξψρλνληαο 
ηνλ ζην πιάη ηεο πίζηαο,κέρξη λα μεθηλήζεη ε κνηνζπθιέηα ηνπ. Δάλ κεηά απφ αξθεηέο 
πξνζπάζεηεο ε κνηνζπθιέηαδελμεθηλήζεη, ηφηε κε ηελ επηηήξεζε ελφο θξηηή ζα 
νδεγεζεί ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits φπνπ νη κεραληθνίηνπ κπνξνχλ λα ηελ 
επηζθεπάζνπλ ή ν αλαβάηεο κπνξεί λα αιιάμεη κνηνζπθιέηα. 

9. Μεηά ηελ δηέιεπζε φισλ ησλ αλαβαηψλ απφ ηελ έμνδν ησλ pits ν ππεχζπλνο θξηηήο 
εμφδνπ, ζα επηηξέςεη ηελέμνδν ψζηε λα μεθηλήζνπλ φζνη αλαβάηεο βξίζθνληαη αθφκε 
ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits. 

10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ γχξνπ απφ ηνλ αλαβάηε πνπ πξνεγείηαη, δελ 
επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλαιιαγή κνηνζπθιέηαο, εθηφο εάλ δηαθνπεί ν αγψλαο. 

11. Δάλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα, νππεχζπλνο γηα ηελ εθθίλεζε θξηηήο ζα βγεη κε θφθθηλε 
ζεκαία θαη ζα αλάςεη θφθθηλα θψηα.Καηά ηελδηαδηθαζία απηή, νη αλαβάηεο ζα 
ζβήζνπλ ηνπο θηλεηήξεο ηνπο θαη έλα κεραληθφο γηα θάζε αλαβάηε,επηηξέπεηαη λα 
έξζεη ζηελ ζράξα εθθίλεζεο. H δηαδηθαζία εθθίλεζεο ζα μεθηλήζεη θαη πάιη απφ κε ηελ 
επίδεημε πηλαθίδαο 1’ (ελφο) ιεπηνχ, νη αλαβάηεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα γχξν 



πξνζέξκαλζεο θαη εδηαδξνκή ηνπ αγψλα ζα κεησζεί θαηά έλα γχξν. 

12. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ ν ππαίηηνο αλαβάηεο ζα 
θιεζεί λαπξαγκαηνπνηήζεη πνηλή Ride throughζχκθσλα κε ην άξζξν 011.7.5. 

011.7.4 Βξφρηλνη θαη ηεγλνί Αγψλεο 

Όινη νη αγψλεο ραξαθηεξίδνληαη είηε βξφρηλνη είηε ζηεγλνί. ηε ζράξα εθθίλεζεο πξέπεη λα 
αλαξηεζεί κηαπηλαθίδα πνπ λα αλαγξάθεη ηε θχζε ηνπ αγψλα. Δάλ δελ αλαξηεζεί ηέηνηα 
πηλαθίδα ηφηε απηνκάησο ν αγψλαοζεσξείηαη ζηεγλφο. 

ΣΔΓΝΟΗ ΑΓΩΝΔ : Κάπνηνο αγψλαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί ζηεγλφο ζα δηαθνπεί απφ ηνλ 
Αιπηάξρε εθφζνλ,βάζεη ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
νδνζηξψκαηνο, είλαη πηζαλφλ νη αλαβάηεο λα ζειήζνπλ λα αιιάμνπλ ειαζηηθά. 

ΒΡΟΥΗΝΟΗ ΑΓΩΝΔ : Κάπνηνο αγψλαο πνπ ραξαθηεξίζηεθε βξφρηλνο, πνπ ζπλήζσο 
μεθηλάεη είηε  κεελαιιαζζφκελεο ζπλζήθεο είηε βξφρηλνο δελ ζα δηαθνπεί γηα θιηκαηνινγηθνχο 
ιφγνπο θαη νη αλαβάηεο πνπεπηζπκνχλ λα αιιάμνπλ ειαζηηθά πξέπεη λα κπνπλ θαη λα ην 
θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ ν αγψλαο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο δηαθνπεί γηα θιηκαηνινγηθνχο 
ιφγνπο ηφηε κε ηελεπαλεθθίλεζή ηνπ ζα ζεσξεζεί ζαλ βξφρηλνο. 

- ε πεξίπησζε πνπ φιεο νη δνθηκέο θαη ν γχξνο πξνζέξκαλζεο έγηλαλ θάησ απφ ζηεγλέο 
ζπλζήθεο, ηφηε πεξίπησζε πνπ βξέμεη πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα ζα αθνινπζεζεί ε 
παξαθάησ δηαδηθαζία : 

(Οη δνθηκέο ή ν γχξνο πξνζέξκαλζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ζαλ βξφρηλνη φηαλ 
πάλσ απφ ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνηεί ιάζηηρα βξνρήο). 

Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξψην αγψλα ηεο εκέξαο ζα εηδνπνηεζνχλ φηη κεηά απφ 
δηαθνπή 10ιεπηψλ ζα δνζεί ρξφλνο 15 ιεπηψλ γηα ειεχζεξεο δνθηκέο. Γέθα (10) ιεπηά κεηά 
ηηο ειεχζεξεο δνθηκέο ζαμεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηνπ αγψλα. 

Δάλ κεηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ αγψλα νη ζπλζήθεο παξακείλνπλ βξφρηλεο ζα αθνινπζεζεί ε 
ίδηα δηαδηθαζίαγηα ηνλ δεχηεξν αγψλα θαη ηνπο ππφινηπνπο. ζηελ πεξίπησζε απηή φκσο νη 
ειεχζεξεο δνθηκέο ησλ 15ιεπηψλ ζα μεθηλήζνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ην ηέινο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ αγψλα. 

- ηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη δνθηκέο γίλνπλ ζε ζηεγλφ νδφζηξσκα θαη βξέμεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ γχξνππξνζέξκαλζεο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία : 

Δάλ αξρίζεη λα βξέρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γχξνπ πξνζέξκαλζεο ν γχξνο απηφο ζα 
δηαθνπεί. Απφ ηε ζηηγκήπνπ φινη νη αλαβάηεο επηζηξέςνπλ ζηα pits ζα γίλεη κηα 10ιεπηε 
δηαθνπή. Απηή ε δηαθνπή ζα αθνινπζεζείαπφ 15ιεπηεο ειεχζεξεο δνθηκέο. 

Δάλ δηαθνπεί ν αγψλαο ιφγσ βξνρήο ζα γίλεη κηα 10ιεπηε δηαθνπή πνπ ζα αξρίδεη απφ ηε 
ζηηγκή πνπ φινηνη αλαβάηεο επηζηξέςνπλ ζηα pits. Απηή ε δηαθνπή ζα αθνινπζεζεί απφ 
15ιεπηεο ειεχζεξεο  δνθηκέο.  Γέθα(10) ιεπηά κεηά ην ηέινο ησλ ειεχζεξσλ δνθηκψλ ζα 
αξρίζεη ε θαλνληθή δηαδηθαζία εθθίλεζεο γηα ην δεχηεξνκέξνο ηνπ αγψλα ηεο θαηεγνξίαο 
απηήο. 

- ε πεξίπησζε πνπ φιεο νη δνθηκέο έγηλαλ θάησ απφ βξφρηλεο ζπλζήθεο ζα αθνινπζεζεί ε 



παξαπάλσδηαδηθαζία γηα επηπιένλ δνθηκέο θάησ απφ ζηεγλέο ζπλζήθεο. 

Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηήκεξνπ νη δνθηκέο έγηλαλ θάησ απφ ζηελέο ζπλζήθεο θαη ην 
πξσί ηνπ αγψλαζην warm up νη δνθηκέο γίλνπλ ζε βξεγκέλν νδφζηξσκα, θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ αγψλα θαη εθφζνλαιιάμνπλ νη ζπλζήθεο απφ ζηεγλφ ζε βξεγκέλν νδφζηξσκα, ζα δνζεί 
ρξφλνο κφλν γηα αιιαγή ειαζηηθψλθαη ξπζκίζεηο βξεγκέλνπ αγψλα, δηάξθεηαο 10 ιεπηψλ θαη 
φρη ειεχζεξεο δνθηκέο 15ιεπηψλ. Ο Αιπηάξρεοκπνξεί επίζεο λα αθαηξέζεη κέρξη 15% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ γχξσλ ζε πξνθεξπγκέλν βξεγκέλν αγψλα απφφηη ίζρπε ζε ζηεγλέο ζπλζήθεο. 

011.7.5 Γηαδηθαζία Ridethrough 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα κπνξεί λα δεηεζεί ζε έλα αλαβάηε λα θάλεη δηέιεπζε απφ ηελ pit 
lane,επηδεηθλχνληαο ηνπ ηελ πηλαθίδα STOP&GO. O αλαβάηεο πξέπεη λα νδεγήζεη ηε 
κνηνζπθιέηα ηνπ κέζαζηελ pit lane θαη λα μαλαβγεί ζηελ αγσληζηηθή δηαδξνκή κφλνλ κε ηελ 
ππφδεημε ηνπ θξηηή. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλαβάηεο ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί ε 
παξαπάλσ πνηλή ππεξβεί ην φξηνηαρχηεηαο εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ pits ή θξηζεί φηη θηλήζεθε 
επηθίλδπλα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο, ε πνηλήεπαλαιακβάλεηαη. ε πεξίπησζε θαη 
δεχηεξεο παξαβίαζεο ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο, ζα επηδεηρζεί ζηνλ παξαβάηεαλαβάηε καχξε 
ζεκαία θαη ζα ηεζεί εθηφο αγψλνο. 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο θαη επαλεθθίλεζεο ελφο αγψλα, ν παξαπάλσ θαλνληζκφο ηζρχεη. ε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ελφο αγψλα πξηλ εθαξκνζηεί ε πνηλή απηή ζε έλα αλαβάηε, θαη εθφζνλ 
ν αγψλαοζπλερηζηεί, ν αλαβάηεο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε ε πνηλή απηή ζα θιεζεί λα δηέιζεη 
απφ ηελpit lane θαηά ηεδηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ αγψλα. 

Μεηά ηελ πξνεηδνπνίεζε ζηνλ αλαβάηε θαη ηελ νκάδα ηνπ λα εθηειέζεη ηελ πνηλή Ride 
through, ν Αιπηάξρεοεπηδεηθλχεη πηλαθίδα STOP&GOπνπ ζπλνδεχεηαη κε ηνλ αξηζκφ ηνπ 
αλαβάηε, ζηε γξακκήηεο αθεηεξίαο. Δάλ ναλαβάηεο ζηνλ νπνίν ζα επηδεηρζεί ε πηλαθίδα δελ 
δηέιζεη απφ ηελ pit lane ζηνπο επφκελνπο 3 γχξνπο, ηνπεπηδεηθλχεηαη καχξε ζεκαία θαη 
ηίζεηαη εθηφο αγψλνο. 

Δάλ ε πνηλή απηή έρεη επηβιεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αλαβάηεο, ζα ηνπο ππνδεηρζεί 
λα πάλε ζην ρψξνεπηβνιήο ηεο πνηλήο ν έλαο κεηά ηνλ άιιν ζε επφκελνπο γχξνπο. O 
αλαβάηεο πνπ είρε ηνλ θαιχηεξν ρξφλν ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο ζα εηζέιζεη πξψηνο 
ζηα pits γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνηλήο. 

ε πεξίπησζε φπνπ έλαο αλαβάηεο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο νδεγίεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηελ επηβιεζείζαπνηλή Ride through, πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ αγψλα (ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο 
γχξνπο), ηφηε ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλήρξφλνπ 30 δεπηεξνιέπησλ πνπ ζα πξνζηεζεί ζηνλ 
ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ αγψλα. 

011.8 MEA (ΣΡΟΠΟΙ ) ΚΙΝΗΗ TH MOTOYKΛETA 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα κηα κνηνζπθιέηα κπνξεί λα θηλεζεί κφλν απφ ηε δηθή ηεο 
ελέξγεηα (ηελ ελέξγεηα ηνπθηλεηήξα ηεο), ηε κπτθή δχλακε ηνπ αλαβάηε ηεο θαη απφ ηηο 
θπζηθέο δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο. 

011.9 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΒΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ & ΣΟΤ 
ΑΓΩΝΑ 

1. Οη αλαβάηεο πξέπεη λα ππαθνχνπλ ηηο ππνδείμεηο ησλ Κξηηψλ πνπ δίλνληαη κε 
ζεκαίεο, ή θψηα θαζψο θαη ηηονδεγίεο πνπ δίδνληαη κε πηλαθίδεο. 



2. Οη αλαβάηεο πξέπεη λα νδεγνχλ κε ππεχζπλν ηξφπν θαη λα κελ πξνθαινχλ θίλδπλν 
ζηνπο άιινπο αλαβάηεοθαη ζπκκεηέρνληεο, ζηελ πίζηα ή ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits. Σν 
φξην ηαρχηεηαο ζηνλ δηάδξνκν ησλ pitsθαζνξίδεηαη απφ ηελ Α.ΜΟΣ.Ο.Δ θαηά ηελ 
πξψηε επηζεψξεζε ηεο πίζηαο. Οη αλαβάηεο πξέπεη πάληνηε λαηεξνχλ ηνπο 
Αζιεηηθνχο Καλνληζκνχο. 

3. Οη αλαβάηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλνλ ηελ πίζηα θαη ηνλ δηάδξνκν ησλ 
pits.Δληνχηνηο εάλ έλαοαλαβάηεο βγεη εθηφο πίζηαο, κπνξεί λα μαλακπεί ζε απηή απφ 
ην ζεκείν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν ππεχζπλνοΚξηηήο, ή απφ ζεκείν πνπ δελ ηνπ δίλεη 
πξνβάδηζκα (πιενλέθηεκα) έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ.Οη θξηηέο κπνξνχλ 
λα βνεζήζνπλ έλα αλαβάηε λα ζεθψζεη ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ θαη λα ηελ θξαηήζνπλ 
κέρξηλα θάλεη θάπνηεο κηθξνεπηζθεπέο ή ξπζκίζεηο. Οη επηζθεπέο ή ξπζκίζεηο πξέπεη 
λα γίλνπλ απφ ηνλ αλαβάηεθαη κφλνλ, απαγνξεπκέλεο θάζε εμσηεξηθήο βνήζεηαο. O 
ππεχζπλνο θξηηήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αλαβάηελα μαλαεθθηλήζεη ηελ κνηνζπθιέηα 
ηνπ. 

4. Δάλ έλαο αλαβάηεο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ζηνλ αγψλα, πξέπεη λα ζηαζκεχζεη ηελ 
κνηνζπθιέηα ηνπ ζηναζθαιέο ζεκείν πνπ ζα ηνπ ππνδείμνπλ νη θξηηέο. 

5. Δάλ έλαο αλαβάηεο αληηιεθζεί φηη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζηηο 
δνθηκέο ή ζηνλ αγψλα,γηα ηερληθφ ή άιιν ιφγν, ηφηε δελ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα 
ζπλερίζεη ηελ δηαδξνκή ζηελ πίζηα κεκεησκέλε ηαρχηεηα, κέρξη λα θζάζεη ζηα pits, 
αιιά ζα πξέπεη λα ζπξψμεη ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ έμσ απφ ηελπίζηα θαη λα ηελ 
ζηαζκεχζεη ζε αζθαιέο ζεκείν ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηνπ ππεχζπλνπ θξηηή. 

6. Αλαβάηεο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θηλνχληαη κε αξγφ ξπζκφ, πξέπεη λα είλαη 
ζίγνπξνη φηη νδεγνχλ φζνγίλεηαη καθξχηεξα απφ ηηο γξακκέο ησλ άιισλ 
αγσληδνκέλσλ. 

7. Οη αλαβάηεο κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
αγψλα γηα λα θάλνπλξπζκίζεηο ζηηο κνηνζπθιέηεο ηνπο, ή γηα λα αιιάμνπλ ειαζηηθά. 
Απηέο νη εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη ζηνλ ρψξν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο 
κεραληθνχο ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits, εθηφο απφ ηνπο αγψλεο αληνρήο, φπνπνη 
εξγαζίεο κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ αηνκηθψλ ζπλεξγείσλ. 
Oαλεθνδηαζκφοαπαγνξεχεηαηαπζηεξά. (εθηφο απφ ηνπο αγψλεο αληνρήο). Καηά ηελ 
δηάξθεηα δηαιεηκκάησλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο,επηηξέπνληαη νη εξγαζίεο ζηνπο 
ρψξνπο ησλ αηνκηθψλ ζπλεξγείσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλρξνλνκεηξεκέλσλ 
δνθηκαζηηθψλ θαη ηνπ αγψλα, κνηνζπθιέηα πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ησλpaddock, 
δελ έρεη δηθαίσκα εηζφδνπ ζην pit lane θαη θαηφπηλ ζηελ πίζηα γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλεδηαδηθαζία (ρξνλνκεηξεκέλα ή αγψλαο) 

8. Αλαβάηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηήξεο ζβήλνπλ ζηνλ δηάδξνκν ησλ pits, κπνξνχλ λα 
πάξνπλ βνήζεηα απφ ηνποκεραληθνχο ηνπο γηα λα μαλαμεθηλήζνπλ ηηο κνηνζπθιέηεο 
ηνπο. 

9. Οη αλαβάηεο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ άιιν άηνκν κε ηελ κνηνζπθιέηα ηνπο, 
νχηε λα βνεζνχλ άιιναλαβάηε κέζα ζηε πίζηα. 

10. Οη αλαβάηεο απαγνξεχεηαη λα ζπξψρλνπλ ή λα νδεγνχλ ηελ κνηνζπθιέηα ηνπο θαηά 
ηελ αληίζεηε θνξάθίλεζεο ηεο δηαδξνκήο, είηε ζηελ πίζηα, είηε ζηνλ δηάδξνκν ησλ 
pits, εθηφο εάλ απηφ γίλεηαη κε ππφδεημε θαηεπνπηεία ππεχζπλνπ θξηηή. 

11. Καλέλα ζήκα νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ κπνξεί λα κεηαδίδεηαη απφ θαη πξνο κία 



θηλνχκελε κνηνζπθιέηα ήηνλ αλαβάηε ηεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ 
ρξνλνκέηξεζεο θαη άιισλ ειεθηξνληθψλζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ αγψλα. 

12. H ζηάζε ζηελ πίζηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ θαη ηνπ αγψλα απαγνξεχεηαη. 

13. Γνθηκέο εθθίλεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ απηφ είλαη 
αζθαιέο θαη κφλνλζηνλ δηάδξνκν εμφδνπ ησλ pits. 

14. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαβάηεο θαη νη ζπλνδνί θαη βνεζνί ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη 
λα ζπκκνξθψλνληαη κεηηο ππνδείμεηο ησλ δηνξγαλσηψλ ηνπ αγψλα, ηνπ αιπηάξρε θαη 
ησλ βνεζψλ ηνπ θαη ησλ θξηηψλ θαη λαζπκπεξηθέξνληαη κε θφζκην ηξφπν απέλαληη ζε 
απηνχο θαη ηνπο ζπλαζιεηέο ηνπο, κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν(πίζηα) αιιά θαη εθηφο 
απηνχ. 

Κάζε παξάβαζε ησλ παξαπάλσ, ζεσξείηαη αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηκσξείηαη. 

Οη Αγσλνδίθεο (κεηά απφ αλαθνξά) έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηηκσξήζνπλ ηνλ αγσληδφκελν γηα 
αληηαζιεηηθήζπκπεξηθνξά αθφκα θαη κε απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. 

Γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ν αλαβάηεο κπνξεί λα ηηκσξεζεί επηπιένλ θαη απφ ηελ αξρή 
ηνπ αζιήκαηνοεθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά απφ ηνλ αιπηάξρε, απφ άιιν αγσληδφκελν 
αλαβάηε ε απφ άιια ζηειέρε ηνπαγψλα θαη κε παξαπνκπή ηνπ ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 

011.10 ΒΟΗΘΔΙΑ TA PITS 

Έλαο αλαβάηεο κπνξεί λα δερζεί εμσηεξηθή βνήζεηα ή λα αλεθνδηάζεη κε θαχζηκν ηε 
κνηνζπθιέηα ηνπ ζηε δηθήηνπ ζέζε PIT. Γη’ απηφλ ην ζθνπφ δηθαηνχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ κέρξη ηξία άηνκα, αλάινγα κε ηαπξνβιεπφκελα απφ ηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ, αιιά ζε 
θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηα άηνκα απηά λαθηλεζνχλ έμσ απφ ηνλ ρψξν ηνπ PIT 
πνπ θαζνξίδεηαη κε γξακκέο. Απηνί νη βνεζνί κπνξνχλ λα θάλνπλεπηζθεπέο, ξπζκίζεηο θαη 
αλεθνδηαζκφ κε θαχζηκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλεθνδηαζκνχ ν θηλεηήξαο πξέπεη λαείλαη 
ζβεζηφο θαη λα ππάξρεη ππξνζβεζηήξαο ηνπιάρηζηνλ 6 θηιψλ. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ 
αλσηέξσ κπνξεί λα επηβιεζνχλ πνηλέο. 

011.11 ΑΛΛΑΓΗ MOTOYKΛETA – ΔΛΑΣΙΚΑ 
 
011.11.1 Αιιαγή κνηνζπθιέηαο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο εθδήισζεο, θάζε ζπκκεηέρσλ αζιεηήο επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηκέρξη 2 κνηνζπθιέηεο εθηφο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ε ζρεηηθή πξνθήξπμε 
ζεζκνχ ή ν Δηδηθφο Καλνληζκφοκεκνλσκέλνπ αγψλα. 

Δηδηθά ζηνπο αγψλεο Παλειι. Πξσηαζιήκαηνο ΜΟΝΟ ΜΗΑ (1) ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ, απηή πνπ 
ζα παξνπζηάζεη ναζιεηήο ζηνλ Σερληθφ Έιεγρν, κε πιαίζην αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ αξηζκφ 
ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ, ν 
αζιεηήο, ή, ε νκάδα ηνπ, ζα πξνζθνκίζνπλ ην αίηεκα γηαρξήζε αληαιιαθηηθνχ πιαηζίνπ 
ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα. Δμαίξεζε απνηειεί ε θαηεγνξίαRacing 125/250 

011.11.2 Δπηηξεπφκελνο αξηζκφο ειαζηηθψλ 

Ο αξηζκφο ησλ ειαζηηθψλ πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αγψλεο Παλειι. 
Πξσηαζιήκαηνο,είλαη ΓΤΟ ΕΔΤΓΑΡΗΑ (γηα ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο θαη αγψλα) ζε 
πεξίπησζε κνλνχ αγψλα θαη ΣΡΗΑ ΕΔΤΓΑΡΗΑ ζε πεξίπησζε δηπινχ αγψλα ζε φιεο ηηο 



θαηεγνξίεο εθηφο απφ ηελ RACING. ΣA ΔΛΑΣΗΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΣΑΗ. ε πεξίπησζε 
βξφρηλνπ αγψλα, ν επηηξεπφκελνο αξηζκφο ειαζηηθψλ βξνρήο είλαη ειεχζεξνο.  

011.12 ΓΙΑΚΟΠΗ KAI EΠANΔΚΚΙΝΗΗ TOY ΑΓΩΝΑ 
 
011.12.1 Γηαθνπή ηνπ αγψλα 

Δάλ ν αιπηάξρεο απνθαζίζεη λα δηαθφςεη αγψλα εμ αηηίαο θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ή άιιε 
αηηία, ζηελ γξακκήεθθίλεζεο / ηεξκαηηζκνχ ν ππεχζπλνο θξηηήο ζα επηδείμεη θφθθηλε ζεκαία 
θαη κε εληνιή ηνπ αιπηάξρε νη θξηηέοησλ ζεκείσλ επηηήξεζεο ηεο δηαδξνκήο ζα επηδείμνπλ 
επίζεο θφθθηλεο ζεκαίεο. 

Σαπηφρξνλα ζα αλάςνπλ θαη ηαθφθθηλα θψηα. Οη αλαβάηεο πξέπεη λα αλαθφςνπλ ηαρχηεηα 
ακέζσο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ρψξν ησλ Pit lane. ην ρψξν ηνπ Pit lane επηηξέπνληαη 
κηθξνεπηζθεπέο ρσξίο ηελ ρξήζε αληαιιαθηηθψλ θαη απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ειαζηηθψλ. 
Δμαηξείηαη ε αιιαγή αγψλα απφ ζηεγλφ ζε βξφρηλν.Απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα ζα 
ππνινγηζηνχλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ γχξνπ. 

Καηά ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ζα ιεθζνχλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάζε αλαβάηεο είρε 
νινθιεξψζεη έλα πιήξεγχξν πξηλ απφ ηελ επίδεημε ηεο θφθθηλεο ζεκαίαο. 

011.12.2 Δπαλεθθίλεζε αγψλα πνπ είρε δηαθνπεί: 

Δάλ απφ ηα απνηειέζκαηα θαλεί φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί ιηγφηεξνη απφ ηξεηο γχξνη απφ ηνλ 
αλαβάηε πνπ ήηαλεπηθεθαιήο ηνπ αγψλα θαη απφ ηνπο άιινπο αλαβάηεο πνπ βξίζθνληαλ 
ζηνλ ίδην γχξν κεηνλ επηθεθαιήοαλαβάηε, ηφηε ν αγψλαο αθπξψλεηαη θαη πξέπεη λα 
επαλαιεθζεί. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα μαλαμεθηλήζεη, ηφηεαθπξψλεηαη πιήξσο θαη δελ 
κπνξεί λα πξνζκεηξήζεη ζην Πξσηάζιεκα ή ζηα Έπαζια γηα ηα νπνία είρεπξνθεξπρζεί. 

011.12.3 Δάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη γχξνη απφ ηνλ επηθεθαιήο αλαβάηε 
φινπο ηνπο άιινπο αλαβάηεοπνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ίδην γχξν κε ηνλ επηθεθαιήο, αιιά 
ιηγφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο  δηαδξνκήοηνπ αγψλα, ζηξνγγπινπνηνχκελν 
πξνο ηα θάησ ζηνλ πιεζηέζηεξα αθέξαην αξηζκφ γχξσλ (ή δχν ηξίηα ηεοπξνγξακκαηηζκέλεο 
δηάξθεηαο ηνπ αγψλα), ηφηε ν αγψλαο πξέπεη λα επαλεθθηλήζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλδχν 
αγψλσλ λα πξνζηεζνχλ γηα λα πξνθχςνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ 
λαεπαλεθθηλήζεη ν αγψλαο, ηφηε ηα πξνζκεηξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ κέξνπο ηνπ αγψλα 
κέρξη ηελ δηαθνπή θαηζα απνλεκεζνχλ νη κηζνί βαζκνί. Παξάδεηγκα αγψλα 30 γχξσλ. 

Δάλ ε θφθθηλε ζεκαία επηδεηρζεί ζηνλ επηθεθαιήο αλαβάηε ζηνλ 10ν γχξν ηνπ, αθνχ έρεη 
νινθιεξψζεη ηνλ 9νγχξν θαη φινη νη άιινη αλαβάηεο δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ 9ν γχξν, 
ηφηε ζεσξείηαη φηη ζηνλ αγψλαπξαγκαηνπνηήζεθαλ 8 γχξνη θαη ην δεχηεξν κέξνο (ππφινηπνο 
αγψλαο) ζα απνηειείηαη απφ22 γχξνπο. 

Δάλ ε θφθθηλε ζεκαία επηδεηρζεί ζηνλ επηθεθαιήο αλαβάηε θαη φινη νη άιινη αλαβάηεο πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ 10νγχξν έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνλ 9ν γχξν, ηφηε ζεσξείηαη φηη 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 9 γχξνη θαη ν ππφινηπνο αγψλαοζα πξέπεη λα έρεη 21 γχξνπο. 

011.12.4 Δάλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θαλεί φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα 
δχν ηξίηα (2/3, 66,6%) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ αγψλα, ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηνλ 
ακέζσο πιεζηέζηεξν κηθξφηεξναξηζκφ, απφ ηνλ επηθεθαιήο αλαβάηε θαη απφ φινπο ηνπο 
άιινπο αλαβάηεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδηνγχξν, ζα ζεσξείηαη φηη ν αγψλαο νινθιεξψζεθε 
θαη ζα απνλέκνληαη νη θαλνληθνί βαζκνί. 



011.12.5 Δάλ έλαο αγψλαο πνπ είρε δηαθνπεί πξέπεη λα μαλαμεθηλήζεη, απηφ πξέπεη λα γίλεη 
φζν πνην γξήγνξα γίλεηαη θαηεθ' φζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο ζηελ πίζηα. Αθνχ νη 
αλαβάηεο έρνπλ επηζηξέςεη ζηα pits, ν αιπηάξρεο ζα αλαθνηλψζεη ηελ ψξα έλαξμεο ηεο 
δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη αξγφηεξα απφ 20 ιεπηάαπφ ηελ ζηηγκή 
πνπ είρε επηδεηρζεί ε θφθθηλε ζεκαία θαη δηαθφπεθε ν αγψλαο. 

011.12.6 H πξνζσξηλή θαηάηαμε ηνπ αγψλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο αλαβάηεο πξηλ 
απφ ηελ εθθίλεζε ηνπζπκπιεξσκαηηθνχ αγψλα. 

011.12.7 H δηαδηθαζία εθθίλεζεο ζα είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ εθθίλεζε θαλνληθνχ αγψλα, κε 
γχξν παξαηήξεζεο, γχξνπξνζέξκαλζεο θ.ι.π. 

011.12.8 Οη πξνυπνζέζεηο γηα επαλεθθίλεζε αγψλα ζα είλαη νη παξαθάησ: 

A. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 011.12.2. φπσο 
παξαθάησ: 

α. Όινη νη αλαβάηεο κπνξνχλ λα επαλεθθηλήζνπλ 

β. Οη κνηνζπθιέηεο κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ φρη φκσο λα αιιαρζνχλ. O αλεθνδηαζκφο 
επηηξέπεηαη. 

γ. Οη γχξνη ζα είλαη ίδηνη κε ηνλ αξρηθφ αγψλα πνπ έρεη πξνθεξπρζεί. 

δ. Οη ζέζεηο ζηελ ζράξα εθθίλεζεο ζα είλαη νη ίδηεο κε απηέο ηνπ αξρηθνχ αγψλα. 

B. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 011.12.3. φπσο 
παξαθάησ: 

α. Μφλνλ νη αλαβάηεο πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηνλ αγψλα πνπ δηαθφπεθε κπνξνχλ λα 
επαλεθθηλήζνπλ 

β. Οη κνηνζπθιέηεο κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ φρη φκσο λα αιιαρζνχλ. O αλεθνδηαζκφο 
επηηξέπεηαη. 

γ. O αξηζκφο ησλ γχξσλ ή ε δηάξθεηα ηνπ αγψλα πνπ ππνιείπεηαη ζα είλαη ν αξηζκφο ησλ 
γχξσλ ή ε δηάξθεηαπνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν αξρηθφο αγψλαο. 

δ. Οη ζέζεηο ζηελ ζράξα εθθίλεζεο ζα βαζίδνληαη ζηελ θαηάηαμε πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ 
δηαθνπή ηνπαγψλα. 

ε. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα ζα βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ είρε θάζε 
αλαβάηεο πνπθαηεηάγε ζε θάζε αγψλα θαη ζα αζξνίδνληαη. Oη αλαβάηεο πνπ ζπκπιήξσζαλ 
έλα ίδην αξηζκφ γχξσλ, ζαθαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπλδπαζκέλν ρξφλν θάζε αγψλα. 
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηααπνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ αγψλα είλαη ηα θαζνξηζηηθά. 

011.13 ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΑΓΩΝΑ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
011.13.1 Αγψλεο κε νκαδηθή εθθίλεζε 

Όηαλ ν επηθεθαιήο αλαβάηεο έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ γχξσλ, ζα ηνπ 
επηδεηρζεί ε θαξφζεκαία απφ έλα ππεχζπλν θξηηή πνπ βξίζθεηαη ζηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ 



ζην επίπεδν ηεο πίζηαο. H θαξφζεκαία ζα ζπλερίζεη λα επηδεηθλχεηαη θαη ζε φινπο ηνπο 
αλαβάηεο πνπ αθνινπζνχλ.  Όηαλ ε θαξφ ζεκαία επηδεηρζεί ζηνλ επηθεθαιήο αλαβάηε, 
απαγνξεχεηαη ε έμνδνο άιινπ αλαβάηε απφ ηα pitsγηα λα θζάζεη ζηελ πίζηα. Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ κφιηο επηδεηρζεί ε θαξφ ζεκαία θιείλεη ε έμνδνο ησλ pits θαη έλαοθξηηήο κε θφθθηλε 
ζεκαία παξακέλεη ζηελ έμνδν. 

Δάλ ν επηθεθαιήο αλαβάηεο πιεζηάδεη αξγφηεξνπο αλαβάηεο θαηά ηνλ ηειεπηαίν γχξν πξηλ 
απφ ηελ γξακκήηεξκαηηζκνχ, νη θξηηέο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ζα επηδείμνπλ ζηνλ 
επηθεθαιήο θαη ζηνπο άιινπο αλαβάηεο ηαπηφρξνλα ηελ θαξφ ζεκαία ηεξκαηηζκνχ θαη ηελ 
κπιε ζεκαία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αγψλαο ηεξκαηίδεη γηα ηνλ επηθεθαιήο αλαβάηε, ελψ γηα 
απηνχο πνπ πέξαζαλ ηελ γξακκήηεξκαηηζκνχ, πξηλ ηνλ επηθεθαιήο αλαβάηε, ν αγψλαο 
ζπλερίδεηαη θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνληειεπηαίν γχξν θαη λα πάξνπλ ζεκαία 
ηεξκαηηζκνχ. 

011.13.2 ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηαπηφρξνλα αλαβαηψλ, ληθεηήο 
ζα είλαη ν αλαβάηεο ηνπ νπνίνπν εκπξφζζηνο ηξνρφο ηεο κνηνζπθιέηαο έρεη πεξάζεη πξψηνο 
ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ. 

011.13.3 ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ απηνχο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν011.12.1. δνζεί ζήκα ηεξκαηηζκνχ ηνπ αγψλα πξηλ ε κνηνζπθιέηα 
ηνπ επηθεθαιήο αλαβάηε ζπκπιεξψζεη ηνλπξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ γχξσλ ή ρξφλν, ν 
αγψλαο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη ηειεηψζεη φηαλ ε επηθεθαιήο κνηνζπθιέηα έρεη πεξάζεη ηελ 
γξακκή ηεξκαηηζκνχ πξηλ απφ ην ζήκα ηεξκαηηζκνχ. Δάλ ην ζήκα ηεξκαηηζκνχθαζπζηεξήζεη 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν αγψλαο ζα ζεσξείηαη φηη έιεμε ηελ ζηηγκή πνπ ζαέπξεπε λα 
ηειεηψζεη. 

011.13.4 H θαηάηαμε ζα βαζίδεηαη ζηελ ζεηξά κε ηελ νπνία νη αλαβάηεο πέξαζαλ ηελ γξακκή 
ηεξκαηηζκνχ θαη ηνλ αξηζκφησλ γχξσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. 

011.13.5 Γηα λα ζεσξεζεί φηη έλαο αλαβάηεο νινθιήξσζε ηνλ αγψλα θαη λα ζπκπεξηιεθζεί 
ζηνλ πίλαθα ηεξκαηηζάλησλ,ζα πξέπεη λα έρεη: 

α. πκπιεξψζεη ην 75% ηεο απφζηαζεο πνπ θάιπςε ν ληθεηήο 

β. Να έρεη πεξάζεη απφ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ κέζα ζε πέληε ιεπηά κεηά ηνλ ληθεηή. 

011.14 XΩPOI ΔΠΙΣΗΡΟΤΜΔΝΗ ΣΑΘΜΔΤΗ 

Καλέλαο αλαβάηεο δελ επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ ρψξν επηηεξνχκελεο ζηάζκεπζεο, εθηφο 
εάλ πξνηίζεηαηπαξαιάβεη ή λα κεηαθηλήζεη ηελ κνηνζπθιέηα ηνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ 
πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ηνπαγψλα, ή εθηφο εάλ έρεη γξαπηή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ 
Αιπηάξρε ηνπ αγψλα πνπ ζα πεξηγξάθεη αθξηβψο ηνποιφγνπο πνπ ηνπ επηηξέπεηαη ε 
είζνδνο ζηνλ ρψξν επηηεξνχκελεο ζηάζκεπζεο. 

Με εμαίξεζε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αγσλνδηθψλ, ηνλ Αιπηάξρε, ηνπο Σερληθνχο Δθφξνπο 
θαη ηνπο ππεχζπλνπογηα ηελ επηηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ ρψξνπ θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα 
εηζέιζεη ζηνλ ρψξν επηηεξνχκελεοζηάζκεπζεο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, εθηφο εάλ έρεη έγγξαθε θαηππνγξακκέλεεμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αιπηάξρε. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα φιεο νη κνηνζπθιέηεο, πνπ έρνπλ ηεξκαηίζεη πξέπεη λα 
παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ησλΣερληθψλ Δθφξσλ γηα 30 ιεπηά ζηνλ ρψξν επηηεξνχκελεο 
ζηάζκεπζεο. Γελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλρψξν ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 
πκβνπιίνπ Αγσλνδηθψλ. 



011.15 ΔΝΣΑΔΙ-ΔΦΔΔΙ 

Σν θφζηνο γηα θαηάζεζε έλζηαζεο είλαη ίζν κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. Οη ελζηάζεηο 
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ δηθαηνδνηηθφ θαλνληζκφ ή/θαη ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ 
θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην πξνβιεπφκελναπφ ηελ Α.ΜΟΣ.Ο.Δ παξάβνιν. 

Όιεο νη ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 
εληζηάκελν. 

Δάλ ε έλζηαζε απνξξηθηεί ηφηε ην πνζφ ηεο έλζηαζεο πνπ θαηέβαιε ν εληζηάκελνο 
απνδίδεηαη ζηελΟκνζπνλδία. Δάλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ηφηε ην παξάβνιν ζα επηζηξαθεί 
ζηνλ εληζηάκελν. Σν θφζηνο γηα θαηάζεζε έθεζεο, είλαη ην δηπιάζην ηνπ παξαβφινπ 
ζπκκεηνρήο. 

011.15.1 Κφζηνο Δλζηάζεσλ Δπί Σερληθψλ Θεκάησλ 

Σν θφζηνο γηα θαηάζεζε έλζηαζεο επί ηερληθψλ ζεκάησλ είλαη ίζν κε ην παξάβνιν 
ζπκκεηνρήο. Οη ελζηάζεηοπξέπεη λα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ δηθαηνδνηηθφ θαλνληζκφ 
ηεο Α.ΜΟΣ.Ο.Δ, ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ θαη λαζπλνδεχνληαη απφ ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ 
Α.ΜΟΣ.Ο.Δ παξάβνιν. 

Όιεο νη ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 
εληζηάκελν. 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο επί Σερληθνχ ζέκαηνο, φπνπ απαηηείηαη ε απνζπλαξκνιφγεζε θαη 
επαλαζπλαξκνιφγεζε κηαο κνηνζπθιέηαο, ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζαλ εγγχεζε 
ην θφζηνοηεο εξγαζίαο ηνπ κεραληθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα 
ρξεηαζηνχλ γηα ηελ εμέηαζεηεο έλζηαζεο. 

Σν πνζφ απηφ νξίδεηαη απφ ηνπο αγσλνδίθεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή 
ην πνζφαπηφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν, ελψ αλ απνξξηθζεί, απνδίδεηαη ζηνλ 
ζπκκεηέρνληα πνπ δηθαηψζεθε. 

Ο κεραληθφο πνπ ζα θάλεη ηελ εξγαζία είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθδψζεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην. 
ηελ πεξίπησζε πνπ κε απφθαζε ησλ Αγσλνδηθψλ, απαηηεζεί απηεπάγγειηνο ηερληθφο 
έιεγρνοκνηνζπθιέηαο, ηα έμνδα ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη επαλαζπλαξκνιφγεζεο, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθάηνλ ζπκκεηέρνληα, νδεγφ ή ηδηνθηήηε απηήο. 

Σν θφζηνο γηα θαηάζεζε έθεζεο, είλαη ην δηπιάζην ηνπ παξαβφινπ ζπκκεηνρήο. 

011.15.2 Πξνζεζκίεο  Τπνβνιήο  Δλζηάζεσλ-Δθέζεσλ 

Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε έλα θαη κφλν ζέκα. 

Δλζηάζεηο γηα ηερληθά ζέκαηα ππνβάιινληαη 30 ιεπηά κεηά ηελ ιήμε ησλ αγψλσλ. Δλζηάζεηο 
θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη 30 ιεπηά κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπο. Δλζηάζεηο 
θαηά ζπκκεηνρήο αλαβάηε, ή κνηνζπθιέηαο πνπ έρεη δεισζεί, ππνβάιινληαη πξηλ ηελ 
εθθίλεζε ησλρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκψλ. 

Πξφζεζε Έθεζεο αζθεί ν ελδηαθεξφκελνο 30 ιεπηά κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ 
πκβνπιίνπ Αγσλνδηθψλ,επί ηφπνπ θαη Έθεζε αζθείηαη 5 κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή 
Πξφζεζεο Έθεζεο. 



011.16 ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ, ΚΤΠΔΛΛΑ ΚΑΙ ΔΠΑΘΛΑ 

Όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Πξνθήξπμε ησλ αληηζηνίρσλ ζεζκψλ. 

011.17 ΡΔΚΟΡ ΓΤΡΟΤ 

Δίλαη ε θαιχηεξε επίδνζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ησλδνθηκψλ θαη ηνπ αγψλα ν ρξφλνο γχξνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ρξφλν δχν 
δηαδνρηθψλ δηειεχζεσλ απφ ηελγξακκή ρξνλνκέηξεζεο. 

011.18 ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 

Μεραλήκαηα  ρξνλνκέηξεζεο 

Γηα λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο νη ρξνλνκέηξεο ελφο αγψλα πξέπεη, αλάινγα κε ηνλ 
αγψλα,λαρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο: 

011.18.1 Έλα εηδηθφ ζχζηεκα ρξνλνκέηξεζεο κε αηνκηθνχο αηζζεηήξεο (sensors) ζηαζεξά 
πξνζαξκνζκέλνπο ζε θάζεκνηνζπθιέηα ζε ζπλδπαζκφ κε παθησκέλε θεξαία θαηαγξαθήο 
δηειεχζεσλ (loop) θαη εηδηθφ ειεθηξνληθφπξφγξακκα (Software) έθδνζεο απνηειεζκάησλ 

011.18.2 Έλα πνιχ θαιφ ρξνλφκεηξν κε ελδείμεηο αθξηβείαο 1/5 ή 1/10 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 
κε δηπιφ κεραληζκφ βειφλαοζηηγκηαίαο έλδεημεο (split stop) ζπγρξνληζκέλν κε ηελ ψξα ηνπ 
αγψλα. 

011.18.3 Μηα απηφκαηε ζπζθεπή ζπγρξνληζκέλε κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο θαη κε αθξίβεηα 
εγγξαθψλ 1/100 ηνπδεπηεξνιέπηνπ. Γηα ηηο ζπζθεπέο απηνχ ηνπ είδνπο απαηηείηαη έλα 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ φρη κφλν πηζηνπνηεί ηελαθξίβεηα ρξνλνκέηξεζεο, αιιά θαη ηελ απφδνζε 
ζαλ κηα ζπλνιηθή κνλάδα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ ηηοζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο είλαη 
θαηάιιειε. Γεληθά απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο επίηεπμεο επηδφζεσλ (ξεθφξ). 

011.18.4 O ρξνλνκέηξεο ελφο αγψλα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα εθεδξηθφ ρξνλφκεηξν (βιέπε 
αξζ. 011.18.2) ψζηε λα ειέγρεηηηο εγγξαθέο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

011.18.5 Οη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ζπζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ αθξηβείαο 
πνπ λα έρεη εθδνζεί απφεπίζεκν αληηπξφζσπν ή εζληθφ ηλζηηηνχην ρξνλνκέηξεζεο. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ηναξγφηεξα ζηε δηεηία πξηλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
αγψλα φπνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπζθεπέο απηέο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απνδέρνληαη νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ρξνλνκέηξεζεο ην νπνίν 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Α.ΜΟΣ.Ο.Δ. 

 
  



 


