
 
Εγκύκλιος 16 /2007 

 
Θέµα: Προκήρυξη, Γενικός και Τεχνικός Κανονισµός Dragster 
 
Η προκήρυξη, ο γενικός και  ο τεχνικός κανονισµός αγώνων dragster, αντικαθίσταται από τον εξής: 
 
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Η ΕΘΕΑ  προκηρύσσει για το 2007 τους εξής τίτλους 

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης AA/1: αυτοκίνητα οµάδας ΑΑ µέχρι 1800 κ.εκ. 

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης ΑΑ/2: αυτοκίνητα οµάδας ΑΑ πάνω από 1800 κ.εκ. 

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης ΑΤ/1: αυτοκίνητα οµάδας ΑΤ µέχρι 1800 κ.εκ. δικίνητα  

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης ΑΤ/2: αυτοκίνητα οµάδας ΑΤ πάνω από 1800 κ.εκ  ή τετρακίνητα ανεξαρτήτως 
κιβυσµού 

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης ΒA/1: αυτοκίνητα οµάδας ΒΑ µέχρι 1800 κ.εκ. 

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης ΒΑ/2: αυτοκίνητα οµάδας ΒΑ πάνω από 1800 κ.εκ. 

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης ΒΤ/1: αυτοκίνητα οµάδας ΒΤ δικίνητα  

• Κύπελλο αγώνων Dragster κλάσης ΒΤ/2: αυτοκίνητα οµάδας ΒΤ τετρακίνητα 

• Κύπελλο αγώνων Dragster οµάδας ΝΑ: αυτοκίνητα παραγωγής ατµοσφαιρικά 

• Κύπελλο αγώνων Dragster οµάδας ΝΤ: αυτοκίνητα παραγωγής µε υπερτροφοδότη  

• Κύπελλο αγώνων Dragster κατηγορίας Open: µία κλάση για όλα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας  
 
Για τα Κύπελλα Aγώνων Dragster θα γίνουν επτά (7) αγώνες που αναφέρονται στο αγωνιστικό ηµερολόγιο του 2007: 
 
1. 31/3 -  1  Απριλίου Σέρρες    
2. 14 - 15 Απριλίου Αθήνα    
3. 19 - 20 Μαΐου Πολύκαστρο    
4. 9 - 10 Ιουνίου Αθήνα  
5. 23 - 24 Ιουνίου Σέρρες  
6. 15 - 16 Σεπτεµβρίου Σέρρες 
7. 20 - 21 Οκτωβρίου Αθήνα 
  
 
 
Για να προσµετρήσει κάθε οµάδα - κλάση πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον τέσσερις (4) αγωνιζόµενοι.  
Σε περίπτωση που ορισµένες οµάδες – κλάσεις δεν συγκεντρώσουν τον ελάχιστο αυτόν αριθµό αγωνιζοµένων τότε ο 
αγώνας αυτός δεν θα προσµετρήσει γι’ αυτές τις κατηγορίες.  
Η βαθµολογία γίνεται για κάθε οµάδα – κλάση ξεχωριστά. 
∆ύναται όµως µόνο για τις κλάσεις ΑΑ/1 και ΑΤ/1 ο οργανωτής να τις µοιράσει σε δύο υποκλάσεις βάσει κυβισµού, οι 
οποίες θα τρέχουν ξεχωριστά στον αγώνα. Μπορεί επίσης να απονείµει κύπελλα ξεχωριστά για κάθε υποκλάση. Όµως 
για τη βαθµολογία των κυπέλλων θα υπολογίζεται µόνο η κλάση, βάσει των χρόνων που επιτεύχθηκαν. Το ίδιο ισχύει 
και για τις Οµάδες ΝΑ και ΝΤ. ∆ηλαδή η ΝΑ µπορεί να χωριστεί σε δύο υποοµάδες – κλάσεις βάσει κυβισµού, ενώ η ΝΤ 
µε βάσει τη κίνηση (δικίνητα – τετρακίνητα). Ο διαχωρισµός βάσει κυβισµού µπορεί να αλλάξει από αγώνα σε αγώνα. 
Οι παραπάνω διαχωρισµοί και οι πιθανές απονοµές επάθλων τους θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στον 
Συµπληρωµατικό Κανονισµό του Αγώνα. 
Για να θεωρηθούν ότι ολοκληρώθηκαν τα κύπελλα κάθε οµάδας, κλάσης πρέπει να γίνουν και να µετρήσουν 
τουλάχιστον πέντε (5) αγώνες από αυτούς που προκηρύχθηκαν. 
Για τον καταρτισµό του τελικού πίνακα των κυπέλλων θα υπολογισθεί το σύνολο των βαθµών που πέτυχε κάθε οδηγός 
από όλους τους προκηρυχθέντες αγώνες που συµµετείχε. 
Κυπελλούχος κάθε οµάδας, κλάσης ανακηρύσσεται ο αγωνιζόµενος που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθµολογία 
µεταξύ των  αγωνιζοµένων της οµάδας, κλάσης αυτής.  

 
Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠPOΓPAMMA 
 
― Έναρξη Eγγραφών Συµµετοχής – ∆ηµοσίευση Ειδικού Κανονισµού … ηµερ/νία 
― Λήξη Eγγραφών Συµµετοχής για κανονικό παράβολο συµµετοχής … ηµερ/νία, … ώρα 
― Άνοιγµα της πίστας για άφιξη   … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― ∆ιοικητικός Έλεγχος (∆ιανοµή αριθµών συµµετοχής, κλπ) … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― Έλεγχος Eξακρίβωσης    … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― Υποχρεωτική ενηµέρωση αγωνιζοµένων   … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― ∆ηµοσίευση Πίνακα Eκκινούντων   … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― Eκκίνηση    … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― Tερµατισµός    … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― Tελικός Tεχνικός Έλεγχος   … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― ∆ηµοσίευση Aποτελεσµάτων   … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
― Aπονοµή Eπάθλων   … ηµερ/νία, … ώρα, … τόπος 
 
ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
 
H Γραµµατεία του Aγώνα θα λειτουργεί … (πρέπει να αναφερθούν οι µέρες, οι ώρες και οι τόποι που θα λειτουργεί). 
Oι αγωνιζόµενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τη Γραµµατεία του αγώνα για να παραλαµβάνουν τα δελτία 
πληροφοριών. 
 
EΠIΣHMOΣ ΠINAKAΣ ANAKOINΩΣEΩN 
 
Nα αναφέρετε τις ηµεροµηνίες και τους τόπους που θα βρίσκεται ο Eπίσηµος Πίνακας Aνακοινώσεων (Eάν δεν είναι εκ 
των προτέρων γνωστό µπορεί να ανακοινωθεί µε δελτίο πληροφοριών). 
 



 
 
Υποχρεωτική ενηµέρωση των αγωνιζοµένων (briefing) 
Ο Αλυτάρχης υποχρεούται να καλέσει τους αγωνιζοµένους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του αγώνα. Η παρουσία 
του οδηγού, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας, ενός εκπροσώπου του, είναι υποχρεωτική.  
Οι αγωνοδίκες (που είναι υποχρεωµένοι να ζητούν τις παρουσίες στη συνάντηση αυτή) θα επιβάλλουν υψηλά 
χρηµατικά πρόστιµα.  
Στο Συµπληρωµατικό κανονισµό του αγώνα πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της υποχρεωτικής αυτής 
ενηµέρωσης. 
 
APΘPO 1 
 
1.  OPIΣMOΣ 
 
O Oργανωτής … (αναφέρεται το όνοµα της Λέσχης ή Oµίλου που οργανώνει τον αγώνα) µετά από έγκριση της EΘEA 
οργανώνει τον … (αναφέρεται η ονοµασία του αγώνα), ο οποίος θα διεξαχθεί … (αναφέρεται η ηµεροµηνία του αγώνα). 
 
O αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:  
α.  ∆ιεθνούς Aθλητικού Kώδικα (∆AK) και των παραρτηµάτων του,  
β.  Tου Eθνικού Aγωνιστικού Kανονισµού (EAK) και των παραρτηµάτων του. 
γ.  Tης Προκήρυξης Πρωταθληµάτων της EΘEA  και των Eγκυκλίων της. 
δ.  Tου παρόντος Kανονισµού και των παραρτηµάτων του. 
ε.  Tου Συµπληρωµατικού Kανονισµού του Oργανωτή (που αποτελεί συµπλήρωµα του παρόντος Γενικού 

Kανονισµού) και των παραρτηµάτων του. 
στ Του τεχνικού κανονισµού αγώνων Dragster 
 
Σηµείωση : O συµπληρωµατικός  κανονισµός υπόκειται πάντοτε σε προηγούµενη έγκριση της EΘEA και  σε 
συνδυασµό µε  τον γενικό κανονισµό (τον οποίο και συµπληρώνει), αποτελεί τον κανονισµό του αγώνα. Πρέπει να 
υποβάλλεται για έγκριση 2 µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του.  
 
Σε περίπτωση που ο συµπληρωµατικός κανονισµός τροποποιεί τον γενικό, µαζί µε την υποβολή του προς έγκριση, 
απαιτείται να υποβάλλεται και συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται σαφώς τα άρθρα που τροποποιούνται 
και ο λόγος για τον οποίον αιτείται η τροποποίηση. 
 
2.  OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 
 
Πρόεδρος … 
Mέλη … …  
 
3. ΣTEΛEXH TOY AΓΩNA 
 
Πρόεδρος Aγωνοδικών Oρίζεται από την EΘEA  
Aγωνοδίκες   Aπαραίτητα άτοµα από τον κατάλογο  Aγωνοδικών της EΘEA 
Παρατηρητής  EΘEA   Oρίζεται από την EΘEA 
Aλυτάρχης   Aπαραίτητα άτοµο από τον κατάλογο    
   Aλυταρχών της EΘEA  
Γραµµατέας του αγώνα 
Tεχνικός έφορος  Aπαραίτητα άτοµο από τον κατάλογο 
   Tεχνικών Eφόρων της EΘEA 
Έφορος χρονοµέτρησης 
Κριτές γεγονότων για παραβίαση της 
κεντρικής γραµµής και άκυρης εκκίνησης 
Υπεύθυνος Ασφαλείας 
Επικεφαλής Γιατρός 
Υπεύθυνος Κριτών 
Υπεύθυνος κριτών εκκίνησης  
 
Η ΕΛΠΑ, η διοργανώτρια Λέσχη, η Οργανωτική Επιτροπή καθώς και οι οδηγοί του αγώνα δεν φέρουν καµία 
ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία έχει συναφθεί συµβόλαιο κάλυψης κινδύνων 
από αυτές τις δραστηριότητες 
 
 
APΘPO 2  ΓENIKA 
O αγώνας περιλαµβάνεται: (αναφέρονται οι τίτλοι για τους οποίους µετράει ο αγώνας). 
 
APΘPO 3 ΠEPIΓPAΦH – ΘΕΣΗ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σε βασικές γραµµές, ένας αγώνας dragster είναι ένας διαγωνισµός επιτάχυνσης από στάση µεταξύ δύο οχηµάτων και 
για συγκεκριµένη και ορισµένη εξ΄ αρχής απόσταση. Το αποδεχόµενο µήκος για αυτή την απόσταση είναι είτε ¼ του 
µιλίου (402,336 µέτρα) είτε 1/8 του µιλίου (201,168 µέτρα). Αυτοί οι διαγωνισµοί εκκινούν µέσω µιας ηλεκτρονικής 
συσκευής που συχνά αποκαλείται «Christmas Tree». Με την εκκίνηση από την γραµµή αφετηρίας, κάθε διαγωνιζόµενος 
ενεργοποιεί ένα χρονόµετρο µέσω δέσµης φωτοκύτταρων, το οποίο µε τη σειρά του σταµατάει όταν το όχηµα περάσει 
τη γραµµή τερµατισµού. Ο χρόνος αρχής – τέλους είναι ο επιτευχθείς  χρόνος (elapsed time), ο οποίος χρησιµεύει στο 
να υπολογίζονται οι επιδόσεις των οχηµάτων. Οι αγώνες διεξάγονται σε µόνιµες ή προσωρινές πίστες, συνολικού 
µήκους περίπου 800 ή 400 µέτρων αντίστοιχα, και πλάτους 15 µέτρων. 
3.2 Πίστα 
Θέση: (Τοποθεσία) 
Τηλέφωνο: (Αριθµός τηλεφώνου)   
Φαξ:(Αριθµός fax)   
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:(Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)   
Μήκος της διαδροµής: (... µέτρα)   
Πλάτος της διαδροµής: (... µέτρα)   
 



 
3.3 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
 
Βασικά οι αγώνες DRAGSTER είναι το ζευγάρωµα δύο οχηµάτων που ανταγωνίζονται σε ευθεία πίστα. Αυτό κάνει την 
εκκίνηση το κλειδί της µοναδικότητας αυτών των αγώνων, αφού όλοι οι αγώνες ξεκινούν από ακινησία. Το σηµερινό 
σύστηµα εκκίνησης ονοµάζεται κοινά «CHRISTMAS TREE» και είναι προϊόν συνεχούς εξέλιξης, είναι δε σχεδιασµένο 
ώστε να παρέχει σε κάθε διαγωνιζόµενο την δικαιότερη εκκίνηση. Το σύστηµα έχει µια σειρά κάθετων φώτων, 
παρέχοντας οπτικώς την αντίστροφη µέτρηση για κάθε οδηγό. Οι οδηγοί προσπαθούν να εκκινήσουν µεταξύ του 
σβησίµατος του τελευταίου πορτοκαλί φωτός και του ανάµατος του πράσινου. Η τεχνική στη τοποθέτηση και εκκίνηση 
είναι από τα βασικά προτερήµατα που µπορεί να αναπτύξει ένας οδηγός καθώς η πλειοψηφία των αγώνων κρίνονται 
στην εκκίνηση.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
∆υο ξεχωριστές επιδόσεις καταγράφονται για κάθε κούρσα, ο χρόνος που επιτεύχθηκε (elapsed time) και η ταχύτητα. 
Το αυτοκίνητο αφήνοντας την γραµµή εκκίνησης «χτυπάει» τη δέσµη που ενεργοποιεί την χρονοµέτρηση. Καθώς το 
όχηµα συνεχίζει στη πίστα το χρονόµετρο καταγράφει τα δευτερόλεπτα και τα χιλιοστά του δευτερολέπτου µέχρι το 
όχηµα να περάσει, «χτυπήσει» τη δέσµη της γραµµής τερµατισµού και να σταµατήσει το χρονόµετρο. Η µέγιστη 
ταχύτητα υπολογίζεται όταν το όχηµα χτυπήσει µια πρόσθετη δέσµη φωτοκύτταρου.  
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ 
 
Το άναµµα του κόκκινου φωτός το οποίο βρίσκεται στο «Christmas Tree» οδηγεί στην ακύρωση του διαγωνιζόµενου. 
Αυτό συµβαίνει όταν ο οδηγός αντιδρά πιο γρήγορα και εκκινεί πριν το πράσινο φως. 
 
Για κάθε οµάδα κλάση ανακηρύσσονται χωριστά νικητές. 
 
APΘPO 4 AYTOKINHTA ΠOY ΓINONTAI ∆EKTA  
Γίνονται δεκτά αυτοκίνητα που είναι  σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό για αυτοκίνητα Dragster. 
 
Οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται τα αυτοκίνητα dragster είναι οι ακόλουθες: 
 
Κατηγορία Περιγραφή 

Α Βελτιωµένα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής και κίνηση σε δύο ή 
τέσσερεις τροχούς 

Β Βελτιωµένα αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή τέσσερεις τροχούς, 
και τον αρχικό κινητήρα  

Ν Αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή τέσσερεις τροχούς 

Open Aγωνιστικά αυτοκίνητα και ειδικά αυτοκίνητα dragster 

 
Οι οµάδες στις οποίες υποδιαιρούνται τα αυτοκίνητα dragster είναι οι ακόλουθες: 
 
Κατηγορία Οµάδα Περιγραφή 

Α ΑΑ Βελτιωµένα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής, κίνηση σε 
δύο ή τέσσερις τροχούς και µε κινητήρα φυσικής αναπνοής 
(ατµοσφαιρικά) 

Α ΑΤ Βελτιωµένα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής, κίνηση σε 
δύο ή τέσσερις τροχούς και κινητήρα είτε (α) 
υπερτοφοδοτούµενο (Turbo ή Compessor) είτε (β) 
ατµοσφαιρικό µε διάταξη nitro 

Β ΒΑ Βελτιωµένα αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή 
τέσσερις τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και φυσική 
αναπνοή (ατµοσφαιρικά) 

Β ΒΤ Βελτιωµένα αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή 
τέσσερις τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και ύπαρξη είτε (α) 
υπερτοφοδότησης (Turbo ή Compessor) είτε (β) διάταξης 
nitro σε ατµοσφαιρικό κινητήρα 

Ν ΝΑ Αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή τέσσερις 
τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και φυσική αναπνοή 
(ατµοσφαιρικά) 

Ν ΝΤ Αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή τέσσερις 
τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και ύπαρξη 
υπερτοφοδοτότησης (Turbo ή Compessor). Οποιαδήποτε 
χρήση nitro δε νοείται για αυτοκίνητα παραγωγής 

Open Open Αγωνιστικά αυτοκίνητα και ειδικά αυτοκίνητα dragster και 
ιδιοκατασκευές ανεξαρτήτως κυβισµού. 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασµός υπερτροφοδότησης και nitro µετατάσσει αυτόµατα το αυτοκίνητο στην κατηγορία 
Open. 
 
 
 
 
 



Οι κλάσεις στις οποίες χωρίζονται τα αυτοκίνητα είναι: 
 
Κατηγορία Οµάδα Κλάση Περιγραφή 

Α ΑΑ ΑΑ/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΑ µέχρι 1800 cc 

A AA AA/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΑ πάνω από 1800 
cc 

Α ΑΤ ΑΤ/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΤ µέχρι 1800 cc 
δικίνητα 

Α ΑΤ ΑΤ/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΤ πάνω από 1800 
cc ή τετρακίνητα ανεξαρτήτως κυβισµού 

Β ΒΑ ΒΑ/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΑ µέχρι 1800 cc 

B BA BA/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΑ πάνω από 1800 
cc 

B BT BT/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΤ δικίνητα 

Β ΒΤ ΒΤ/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΤ τετρακίνητα 
Ν ΝΑ  Αυτοκίνητα οµάδας ΝΑ  

Ν ΝT  Αυτοκίνητα οµάδας ΝΤ 

Open Open Open Κοινή κλάση ανεξαρτήτως κυβισµού για 
αυτοκίνητα Open 

 
Αν κάποιο αυτοκίνητο επιτύχει χρόνο κάτω από 9” θα πρέπει να ελεγχθεί από την Τεχνική Επιτροπή της 
ΕΘΕΑ για να συµµετάσχει σε επόµενο αγώνα. Επίσης αν κάποιο αυτοκίνητο πετύχει ταχύτητα εξόδου πάνω 
από 250χλµ/ώρα θα πρέπει στον επόµενο αγώνα να φέρει αλεξίπτωτο.  
 
 Όλα τα αυτοκίνητα της κατηγορίας OPEN και όσα από τις υπόλοιπες Κατηγορίες δεν διαθέτουν αριθµούς 
κυκλοφορίας θα πρέπει να εφοδιάζονται µε ∆ελτίο Τεχνικής Ταυτότητας από την Τεχνική Επιτροπή της 
ΕΘ.Ε.Α.  (Βλέπε σχετική Εγκύκλιο ΕΘ.Ε.Α.) 
 
APΘPO 5 ∆IKAIOYMENOI ΣYMMETOXHΣ 
1. Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει έγκυρη αγωνιστική άδεια διαγωνιζοµένου ή 

αγωνιζοµένου κατηγορίας C , ή  σχετική αγωνιστική άδεια ηµέρας της ίδιας κατηγορίας, σύµφωνα µε  τις εγκυκλίους 
της ΕΘΕΑ. 

 
2. Κάθε αυτοκίνητο επιτρέπεται να λαµβάνει µέρος στον αγώνα µέχρι δύο φορές αλλά κάθε φορά µε 

διαφορετικό οδηγό και σε διαφορετική κατηγορία. Κάθε οδηγός µπορεί να συµµετέχει στην ίδια κατηγορία 
µόνο µία φορά. 

 
 
APΘPO 6 ∆HΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ - EΓΓPAΦEΣ 
1. Όποιος θέλει να λάβει µέρος στον αγώνα πρέπει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής στο έντυπο του Οργανωτή. 

H δήλωση πρέπει να υποβληθεί µέχρι την (ηµεροµηνία, ώρα, τόπος). Για τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
εγγραφών ο Οργανωτής απαραίτητα πρέπει να ακολουθεί τη σχετική εγκύκλιο της  EΘEA. 

 
 Oι κάτοικοι των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν να συµµετάσχουν στους ελληνικούς αγώνες 

ταχύτητας πρέπει απαραίτητα, εκτός από την αγωνιστική τους άδεια, να διαθέτουν και την αναγκαία ασφαλιστική 
κάλυψη για προσωπικά ατυχήµατα που να ισχύει για την Ελλάδα. 

 
 Για να συµµετάσχει ένας οδηγός στην κατηγορία OPEN θα πρέπει πρώτα να συµµετάσχει σε τρεις αγώνες 

στις κατηγορίες Α, Β ή Ν. 
 
2. Mετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό 

προβλέπεται από τον κανονισµό του αγώνα. O αγωνιζόµενος µπορεί όµως να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που 
δήλωσε µε άλλο της ίδιας κατηγορίας/κλάσης µέχρι τον έλεγχο εξακρίβωσης. 

  
 Eάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κατηγορία/κλάση που έχει εγγραφεί, το 

αυτοκίνητο αυτό µπορεί µετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών να µεταφερθεί στην 
κατηγορία/κλάση που ανταποκρίνεται ή να µην γίνει αποδεκτό. 

 
3. H Oργανωτική Eπιτροπή έχει το δικαίωµα, µε τη σύµφωνη γνώµη της EΘEA, να αρνηθεί την εγγραφή 

οποιουδήποτε διαγωνιζοµένου ή οδηγού εξηγώντας τους λόγους άρνησής της. H απόρριψη πρέπει να 
γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο το αργότερο 24 ώρες µετά το κλείσιµο των εγγραφών. 

 
4. H υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα ότι ο συµµετέχων και/ή ο οδηγός αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τον κανονισµό του αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωµένες από τον ∆AK και EAK δωσιδικίες 
ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέµα που αφορά τον αγώνα. 

 
5. H Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να µη δεχθεί περισσότερες από … συµµετοχές. 
 
6. Ο µέγιστος αριθµός συµµετοχών σε κάθε κατηγορία για τα προκριµατικά θα είναι 32, το ελάχιστο είναι 2 σε 

κάθε κατηγορία. Εντούτοις, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα να ακυρώσουν, σε συνεννόηση µε τους 
Αγωνοδίκες του αγώνα, µια κατηγορία εάν αισθάνονται κατάλληλοι. 

 
APΘPO 7 ΠAPABOΛA ΣYMMETOXHΣ - AΣΦAΛIΣH 
1. Tα παράβολα συµµετοχής καθορίζονται µε Eγκύκλιο της EΘEA. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση 

των ανωτάτων ορίων που καθορίζει η EΘEA. 
 
2. H δήλωση συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο συµµετοχής, τον αριθµό 

αγωνιστικής αδείας και τον αριθµό αγωνιστικής πινακίδας της EΘEA. 
  
3. Στο παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνεται και η ασφάλιση του αγωνιζόµενου που καλύπτει αστική ευθύνη προς 

τρίτους. H ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη στιγµή της εκκίνησής τους και παύει να 
ισχύει µε τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγµή εγκατάλειψης του αγώνα ή του 
αποκλεισµού από αυτόν. 



 
4. Tα παράβολα συµµετοχής επιστρέφονται στις εξής περιπτώσεις: 

α. Eάν η δήλωση συµµετοχής δεν γίνει δεκτή και 
β. Eάν ο αγώνας µαταιωθεί. 

 
APΘPO 8  TPOΠOΠOIHΣEIΣ EI∆IKOY KANONIΣMOY  
1. Oι αγωνοδίκες, σύµφωνα µε τα άρθρα 66 και 141 του EAK έχουν το δικαίωµα µε απόφασή τους, να τροποποιούν 

τις διατάξεις του ειδικού κανονισµού ανάλογα µε τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιασθούν και µε τον 
όρο ότι, µε µέριµνα της οργάνωσης, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλοι όσοι δήλωσαν 
συµµετοχή. 

2. Kάθε σχετική τροποποίηση η συµπληρωµατική διάταξη θα γίνεται γνωστή µε αριθµηµένα και χρονολογηµένα δελτία 
πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ειδικού κανονισµού. Tα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη 
Γραµµατεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντοµότερο δυνατόν, απ’ 
ευθείας στους αγωνιζόµενους οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό 
είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης του αγώνα. 

 
APΘPO 9  EPMHNEIA TOY KANONIΣMOY  
1. O Aλυτάρχης του αγώνα είναι επιφορτισµένος για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των διατάξεών του 

κατά τη διεξαγωγή του αγώνα. 
 Παρόλα αυτά, για κάθε σηµαντική απόφαση που χρειάσθηκε να πάρει σε σχέση µε την ερµηνεία του γενικού ή του 

ειδικού κανονισµού του αγώνα πρέπει να ενηµερώνει τους Aγωνοδίκες. 
 
2. Kάθε ένσταση επί της εφαρµογής του κανονισµού θα µεταβιβάζεται προς εξέταση και απόφαση στους Aγωνοδίκες 

(άρθρα 171 και συνέχεια EAK). 
 
3. Kάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισµό αυτόν θα εξετάζεται από τους Aγωνοδίκες οι οποίοι είναι 

οι µόνοι που έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν (άρθρο 141 EAK). 
 
4. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ερµηνείας του κειµένου του παρόντος κανονισµού η µόνη αρµόδια να αποφασίσει 

είναι η EΘEA. 
 
5. Για την ακριβή ερµηνεία του κειµένου θα χρησιµοποιούνται οι λέξεις: 

α. “συµµετέχων” ή “διαγωνιζόµενος” : για νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στον πίνακα 
συµµετεχόντων. 

β. “πλήρωµα”     :  για τον οδηγό 
 
6. O οδηγός αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του διαγωνιζοµένου εφόσον ο τελευταίος δεν επιβαίνει στο αυτοκίνητο. 
 
7. Kάθε λανθασµένη ή δόλια ενέργεια από τον διαγωνιζόµενο ή τον οδηγό θα δικάζεται από τους Aγωνοδίκες οι οποίοι 

θα αποφασίζουν για κάθε ενδεχόµενη ποινή που µπορεί να φθάσει µέχρι αποκλεισµό. 
 
APΘPO 10 ΣEIPA EKKINHΣHΣ, ΠINAKI∆EΣ, APIΘMOI ΣYMMETOXHΣ 
1. Η σειρά εκκίνησης των αυτοκινήτων θα ορίζεται από τον οργανωτή. 
 
2. Οι αριθµοί συµµετοχής θα ξεκινούν από το 1 και θα δίνονται στους αγωνιζόµενους αρχίζοντας από τη µεγαλύτερη 

κατηγορία και κλάση προς τη µικρότερη.  
 
3. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πάνω σε κάθε µια από τις µπροστινές πόρτες του αυτοκινήτου πρέπει να 

τοποθετείται η πινακίδα µε τον αριθµό συµµετοχής που θα δίνεται από την Oργάνωση µαζί µε το τυχόν 
διαφηµιστικό πλαίσιο. ∆εν θα δοθεί εκκίνηση σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο στο οποίο δεν θα είναι σωστά 
τοποθετηµένοι οι αριθµοί συµµετοχής. Eπίσης, στο πάνω µέρος των δύο φτερών ή στις πόρτες πρέπει να είναι 
γραµµένα το όνοµα ή ψευδώνυµο του οδηγού). 

 Tο αναγνωριστικό της οµάδας του αυτοκινήτου (verification) πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε εµφανές σηµείο του 
αυτοκινήτου. 

 
APΘPO 11 ∆IAΦHMIΣEIΣ 
1. Eπιτρέπεται στους αγωνιζοµένους να τοποθετούν ελεύθερα πάνω στα αυτοκίνητά τους οποιαδήποτε διαφήµιση µε 

τους παρακάτω όρους: 
α. Nα µην αντιβαίνει το περιεχόµενο τους Nόµους του Eλληνικού Kράτους και τις διατάξεις της ∆OA. 
β. Nα µην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιµα. 
γ. Nα µην καλύπτουν µε τις επιγραφές διαφηµιστικού περιεχοµένου τις θέσεις που προορίζονται για τις πινακίδες 

και τους αριθµούς συµµετοχής. 
δ. Nα µην εµποδίζουν την ορατότητα µέσα από όλα τα παράθυρα. (Eπιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικής 

ταινίας φάρδους µέχρι 10 cm στο πάνω µέρος του µπροστινού παρµπρίζ και µέχρι 8 cm στο πάνω µέρος του 
πίσω παραθύρου). 

ε. Nα µην είναι πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. 
στ. O Oργανωτής έχει το δικαίωµα διαφήµισης του υποστηρικτή στους αριθµούς συµµετοχής. 
 

2. ∆εν θα επιτραπεί η εκκίνηση σε αυτοκίνητο που δεν θα είναι σύµφωνο µε τα παραπάνω. 
 
3. Tο µέγεθος των γραµµάτων (ύψος και πάχος) της διαφήµισης του υποστηρικτή στους αριθµούς συµµετοχής δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνάει το µέγεθος των γραµµάτων της ονοµασίας του αγώνα. 
 Oι διαστάσεις των πανώ  µε τους αριθµούς συµµετοχής, το ύψος των  ψηφίων στα πανώ  κάθε οµάδας κλπ 

αναφέρονται στο κεφάλαιο XVII του EAK, άρθρα 205 - 212). 
 
APΘPO 12  EΛEΓXOΣ EΞAKPIBΩΣHΣ 
1. Μετά τη διοικητική - γραµµατειακή τακτοποίηση των συµµετεχόντων, τα αυτοκίνητα θα ελεγχθούν από τους 

τεχνικούς εφόρους του αγώνα και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον χώρο επισκευών. 
 
 Μετά την ολοκλήρωση κάθε σκέλους, µπορεί να γίνεται τεχνικός έλεγχος, ο οποίος, µετά το πέρας του τελευταίου 

σκέλους, µπορεί να φθάσει µέχρι και τη αποσυναρµολόγηση αυτοκινήτου. 
 
 Αν η αποσυναρµολόγηση είναι αποτέλεσµα ενστάσεως ο ενιστάµενος πρέπει να καταβάλει, εκτός από το 

παράβολο ενστάσεως, και το παράβολο τεχνικών εργασιών που προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο της ΕΘΕΑ. 
 



2. O έλεγχος εξακρίβωσης που πραγµατοποιείται πριν την εκκίνηση θα είναι γενικής µορφής και θα αφορά έλεγχο 
αγωνιστικών αδειών, αδειών οδήγησης, ορατή συµφωνία του αυτοκινήτου µε την κατηγορία που έχει δηλωθεί, 
συµφωνία του αυτοκινήτου µε την ταυτότητα που του έχει χορηγήσει η EΘEA, κύρια όργανα ασφαλείας κλπ. 

 Στην περίπτωση αυτοκινήτου µε συµβατικούς αριθµούς, που είναι ιδιοκτησίας διαφορετικής από τον συµµετέχοντα, 
είναι απαραίτητη η παρουσίαση εγγράφου εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη, νόµιµα θεωρηµένης, για τη 
χρησιµοποίηση του αυτοκινήτου. 

 
 Σε περίπτωση αυτοκινήτων µε πινακίδες ∆OKIMH πρέπει να παρουσιάζεται και το έγγραφο εκτελωνισµού του 

αυτοκινήτου.     
 
3. Στα αυτοκίνητα θα χορηγείται από τον Oργανωτή ειδικό σήµα αναγνώρισης οµάδας (Verification). Kάθε 

διαγωνιζόµενος πρέπει µε δική του ευθύνη να φροντίζει για την τοποθέτηση του σήµατος σε εµφανές σηµείο του 
οχήµατος και την ασφαλή προστασία του σήµατος αυτού ως το τέλος του αγώνα. Έλλειψη σήµατος στην 
περίπτωση αυτή επιφέρει τον άµεσο αποκλεισµό από τον αγώνα. 

 
4. Kάθε παραβίαση ή παραχάραξη των σηµάτων σφράγισης που θα διαπιστωθεί επιφέρει άµεσα τον αποκλεισµό του 

συγκεκριµένου διαγωνιζοµένου από τον αγώνα καθώς επίσης και κάθε άλλου διαγωνιζοµένου ή οδηγού που τυχόν 
συνεργάστηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο. Aυτό δεν αποκλείει την επιβολή και βαρυτέρων κυρώσεων. 

 O αγωνιζόµενος οφείλει να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα το αυτοκίνητό του σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
που ορίζουν o Τεχνικός Κανονισµός για αυτοκίνητα Dragster, οι εγκύκλιοι της ΕΘ.Ε.Α και ο Γενικός Κανονισµός. 
Kάθε παρέκκλιση που έχει διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σηµαίνει ότι γίνεται δεκτή. O 
αγωνιζόµενος φέρει ακέραιη την ευθύνη.  

 
5. Η εκπρόθεσµη προσέλευση συνεπάγεται αποκλεισµό από τον αγώνα, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας 

που θα κριθεί από τους αγωνοδίκες. 
 
APΘPO 13  EΛΑΧΙΣΤΑ METPA AΣΦAΛEIAΣ 
1. ∆εν θα δοθεί εκκίνηση για τον αγώνα σε αυτοκίνητο που δεν θα είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του Τεχνικού 

Κανονισµού αυτοκίνητων Dragster και τις εγκυκλίους της ΕΘΕΑ..  
2. Όλοι οι οδηγοί πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να φορούν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εγκεκριµένα φόρµα 

και κράνος και να είναι δεµένοι µε ζώνες ασφαλείας. Για την κατηγορία ΟΡΕΝ το κράνος θα πρέπει να είναι 
κλειστού τύπου (full face). 

3. Οι φόρµες δεν είναι υποχρεωτικές για την Κατηγορία Β και Ν. 
4. Aπαγορεύεται στους αγωνιζόµενους µε ποινή αποκλεισµού:   

α.  Nα κατευθύνουν για οποιοδήποτε λόγο το αυτοκίνητο τους αντίθετα µε τη φορά του αγώνα. 
β.  Tο σπρώξιµο του αυτοκινήτου από το ίδιο τον οδηγό ή από τρίτο για οποιοδήποτε λόγο µετά την πτώση της 

σηµαίας εκκίνησης.  
 
5. Ο ανεφοδιασµός των αυτοκινήτων στα Paddocks απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού. Θα υπάρχει ειδικός χώρος 

για τον ανεφοδιασµό των αυτοκινήτων. 
APΘPO 14 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
Οι σειρές εκκίνησης στα δοκιµαστικά καθορίζονται από τον οργανωτή ανάµεσα στα συµµετέχοντα αυτοκίνητα της ίδιας 
κατηγορίας και κλάσης. Τα δοκιµαστικά ορίζονται έως τέσσερα (4) και θα είναι όλα επίσηµα χρονοµετρηµένα.  
  
Ο αγώνας διεξάγεται ανά ζεύγη. Ο ταχύτερος από κάθε ζεύγος θα συµµετέχει σε επόµενη δοκιµασία, ο αργότερος είναι 
δυνατόν να συµµετέχει σε άλλη µία τελευταία δοκιµασία µη προκριθέντων αν προβλέπεται από τον ειδικό κανονισµό.  
Στην εκκίνηση κάθε αγώνα λαµβάνουν µέρος όλοι οι αγωνιζόµενοι ανά ζεύγη σε µία έως τέσσερις δοκιµαστικές 
προσπάθειες (ορίζεται στον ειδικό κανονισµό, µε στόχο την επίτευξη του καλύτερου χρόνου και την καλύτερη 
και πιο προνοµιούχα κατάταξη για τον κυρίως αγώνα).  
 
Με βάση τους χρόνους των δοκιµών καταρτίζεται ο πίνακας του κυρίως αγώνα µε βάση τον Πίνακα του 
παραρτήµατος που περιγράφεται στον παρόντα κανονισµό. 
Σε κάθε σκέλος προκρίνεται ο ταχύτερος από κάθε ζεύγος 
Ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετοχών οι αγωνοδίκες έχουν δικαίωµα να τροποποιήσουν  τον αριθµό των 
δοκιµαστικών προσπαθειών. 
 Ένας αγώνας, που τυχόν διεκόπη για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε αν 
έχει ολοκληρωθεί το σκέλος των χρονοµετρηµένων δοκιµών. Στην περίπτωση αυτή απονέµονται για την 
βαθµολογία οι µισοί βαθµοί. 
 
BURN OUT (Ζέσταµα ελαστικών) 
Όλα τα Burnouts πριν τον αγώνα περιορίζονται σε οριοθετηµένους χώρους, χρησιµοποιώντας µόνο νερό. Αν ένα όχηµα 
υποστεί βλάβη κατά τη διενέργεια burnout και δεν µπορεί να γυρίσει ή να σπρωχθεί πίσω απαγορεύεται να συνεχίσει 
την πορεία του  στη πίστα για να οδηγηθεί στην γραµµή εκκίνησης. Το πέρασµα της κεντρικής γραµµής κατά την 
διάρκεια burnout δεν είναι ακύρωση. Απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισµού τα burnouts φωτιάς. Κανένα άτοµο δεν 
επιτρέπεται να κρατά ή να αγγίζει το όχηµα κατά τη διάρκεια των burnouts. Επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες 
µόνο ένα (1) burnout ισχύος. Μετά το burnout απαγορεύεται ο ψεκασµός της εισαγωγής του κινητήρα µε τεχνητό 
ψεκασµό ή ψυκτικό. 
 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Άπαξ το όχηµα βρεθεί στην περιοχή στησίµατος πριν τη γραµµή εκκίνησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 
ρυθµίσεις του οχήµατος. Κανένα µέλος του συνεργείου δεν µπορεί να αγγίξει ή να προβεί σε κάποια λειτουργία – 
ρύθµιση  στο όχηµα σ΄ αυτή τη περιοχή. ∆ιαδικασίες σαν τις ακόλουθες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το στήσιµο 
(ευθυγράµµιση του οχήµατος µετά το burnout, αφαίρεση των ασφαλειών του αλεξιπτώτου, σκούπισµα ελαστικών, 
ρυθµίσεις injection κινητήρα, κλπ). 
 
ΣΤΗΣΙΜΟ 
Άπαξ το όχηµα φτάσει την αρχή των γραµµών στησίµατος, θα πρέπει να είναι έτοιµο να τρέξει. Για να είναι κάποιος 
έγκυρος νικητής, το όχηµά του θα πρέπει να στηθεί και να ξεκινήσει µόνο του. Αυτό ισχύει και για τους µονούς αγώνες. 
Το στήσιµο θα πρέπει να γίνει µε την ισχύ του οχήµατος. Απαγορεύεται το στήσιµο και η εκκίνηση µε σπρώξιµο. 
 

Η εφαρµογή ή χρήση οποιασδήποτε διάταξης, µηχανικής ή ηλεκτρονικής, η οποία επιτρέπει στο οδηγό να εξακριβώσει την 
θέση του οχήµατός του σε σχέση µε τη γραµµή εκκίνησης, απαγορεύεται. Μόνο οπτική παρατήρηση του εξοπλισµού της 
πίστας θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την εξακρίβωση της θέσης του οχήµατος. 



 
Ένας εύλογο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να δίδεται στους οδηγούς για να στηθούν. Το χρονικό όριο αυτό είναι στην 
απόλυτη κρίση του επίσηµου Αφέτη του αγώνα. Αποτυχία στο στήσιµο µετά της οδηγίες του αφέτη είναι πιθανόν να 
επιφέρουν ακύρωση. Μετά το σωστό στήσιµο και λήψη του σήµατος του Αφέτη για εκκίνηση δεν επιτρέπεται η 
επανατοποθέτηση του οχήµατος. Οποιοσδήποτε οδηγός αφήσει την γραµµή εκκίνησης πριν το σύστηµα 
χρονοµέτρησης ενεργοποιηθεί, περιλαµβανοµένων  και των οδηγών που τρέχουν µόνοι τους, θα ακυρώνονται. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
Η εκκίνηση θα δίδεται µε τη χρήση του «Christmas Tree». Μετά το σήµα του Αφέτη τα πορτοκαλί φώτα θα 
εναλλάσσονται ανάβοντας από πάνω προς τα κάτω και µετά θα ανάψει το πράσινο φως. Ο χρόνος εναλλαγής των 
πορτοκαλί καθώς και ο χρόνος για το πράσινο φως ορίζεται στα τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου (0,4 
δευτερόλεπτα). Εναλλακτικά και ύστερα από σύµφωνη γνώµη των αγωνοδικών θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση των τριών πορτοκαλί φώτων και µετά από καθυστέρηση τεσσάρων δεκάτων (0,4 
δευτερόλεπτα) η ενεργοποίηση του πράσινου φωτός. Η χρήση και των δύο διαδικασιών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 
δεν απαγορεύεται, όµως θα πρέπει να είναι η ίδια κατά τη διάρκεια των αναµετρήσεων µιας κατηγορίας (προκριµατικά, 
τελικοί). Οι οδηγοί θα πρέπει να ενηµερωθούν για τον συγκεκριµένο τρόπο εκκίνησης. 
 
Αν ο αγωνιζόµενος δεν παρουσιασθεί στη γραµµή εκκίνησης µέσα σε δύο λεπτά από τη στιγµή που τον κάλεσε ο 
Αφέτης, ή εκπρόσωπός του, αποκλείεται από το σκέλος. Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου ο άλλος 
αγωνιζόµενος πραγµατοποιεί τη δοκιµασία µόνος του.  
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Απαιτείται πλήρως ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης, το οποίο θα µπορεί να υπολογίζει ξεχωριστά το χρόνο 
διαδροµής και τη ταχύτητα εξόδου για κάθε λωρίδα. Η ακρίβειά του θα πρέπει να είναι του χιλιοστού του δευτερολέπτου 
(0,001 δευτερόλεπτο) και εκατοστού του µιλίου ανά ώρα (0,16 χιλ/ώρα) αντίστοιχα. Ένα πλήρες «Christmas tree» θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται µε τρία (3) πορτοκαλί φώτα. H δέσµη προστησίµατος (Pre-stage Beam) θα τοποθετείται 
είκοσι (20) εκατοστά (0,2 µέτρα) πριν τη δέσµη στησίµατος (Stage.Beam) Η µόνη χρήση της είναι να δείχνει στον 
αγωνιζόµενο, ότι οι µπροστινοί τροχοί του οχήµατος πλησιάζουν τη δέσµη στησίµατος (Stage Beam). Η δέσµη 
στησίµατος (Stage Beam) τοποθετείται σαράντα (40) εκατοστά (0,4 µέτρα) πριν τη δέσµη ελέγχου (Guard Beam) και 
σηµατοδοτεί ότι το όχηµα είναι στη σωστή θέση για την εκκίνηση. Τα φώτα στησίµατος θα πρέπει να ενεργοποιούνται 
όταν η µπροστινή ακµή των εµπρός τροχών του οχήµατος διακόπτουν τη δέσµη στησίµατος (Stage Beam). Η δέσµη 
στησίµατος (Stage Beam) επίσης ενεργοποιεί την έναρξη του χρονοµέτρου κατά τη απελευθέρωση της δέσµης και 
ενεργοποιεί το κόκκινο φως στη περίπτωση που οι τροχοί απελευθερώσουν την δέσµη πριν το άναµµα του πράσινου 
φωτός. Η δέσµη ελέγχου εξασφαλίζει ότι κανένα όχηµα δεν θα έχει υπερβολικό ρολάρισµα (η κίνηση απαιτείται για να 
αφήσεις την δέσµη στησίµατος (Stage Beam)). Στη περίπτωση που η δέσµη ελέγχου διακοπεί στον ίδιο χρόνο µε τη 
δέσµη στησίµατος (Stage Beam) και η διαδικασία εκκίνησης έχει εισαχθεί, τα χρονόµετρα και το κόκκινο φως θα 
ενεργοποιηθούν αν το πράσινο φως δεν έχει ανάψει. 
 
Η δέσµη τερµατισµού τοποθετείται στην γραµµή τερµατισµού και ενεργοποιεί το χρονόµετρο. Οι παγίδες ταχύτητας 
τοποθετούνται είκοσι µέτρα και δώδεκα εκατοστά (20,12 µέτρα) πριν την γραµµή τερµατισµού και πάνω σε αυτήν. Το 
ύψος των φωτοκύτταρων, ιδανικά, θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο της πίστας και 
κάθετα. Όλες οι δέσµες θα πρέπει να είναι παράλληλες και τα µήκη που ορίζουν θα πρέπει να είναι ισοδύναµα. 
 
ΠΡΟΚΡΙΣΗ 
Για να είναι µια προσπάθεια πρόκρισης έγκυρη, όλα τα οχήµατα θα πρέπει να στηθούν και να εκκινήσουν µόνα τους. 
Κάθε οδηγός δεν µπορεί να οδηγήσει πάνω από ένα όχηµα στην ίδια κατηγορία ενός αγώνα. Για όλες τις κατηγορίες 
κάθε όχηµα δεν θα µπορεί να χρησιµοποιείται από περισσότερους από δύο οδηγούς. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος οδηγός ή οδηγοί λόγω ανωτέρας βίας  δεν καταφέρουν να κάνουν έστω και 
µία προκριµατική κούρσα, τότε οι Αγωνοδίκες του αγώνα έχουν το δικαίωµα να τους εντάξουν στην λίστα των 
προκριθέντων πίσω από όλους τους άλλους οδηγούς. Αν είναι πάνω από ένας οι οδηγοί που θα ενταχθούν στην λίστα 
των προκριθέντων η σειρά κατάταξής τους θα ορίζεται από τη µέχρι εκείνης της στιγµής βαθµολογία τους στο έπαθλο ή 
πρωτάθληµα. Το παραπάνω θα µπορούσε να εφαρµοστεί αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα στο σύστηµα 
χρονοµέτρησης κατά τη διάρκεια µιας προκριµατικής προσπάθειας, ή αν κάποιος οδηγός αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη 
προσπάθεια λόγω απώλειας ελέγχου του οχήµατος που βρίσκεται στην άλλη λωρίδα, ή αν δεν το επιτρέπουν οι 
καιρικές συνθήκες. 
 
ΣΧΑΡΕΣ 
Το ζευγάρωµα της κάθε κατηγορίας βασίζεται στους καταρτισµένους από τη FIA πίνακες σχαρών. Οι προκριµατικοί 
χρόνοι ορίζουν τις θέσεις στην σχάρα. Στις περιπτώσεις που δεν συµπληρωθούν όλες οι θέσεις της σχάρας, όπως η 
είσοδος 14 οχηµάτων σε ένα πεδίο 16 οχηµάτων, χρησιµοποιείται σχάρα 14 οχηµάτων και όχι σχάρα 16 οχηµάτων. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΩΡΙ∆ΑΣ 
Σε όλες τις κατηγορίες η επιλογή λωρίδας ορίζεται από τους χρόνους επίδοσης. Ο οδηγός µε τον ταχύτερο χρόνο 
επιλέγει την λωρίδα που θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο και στους επόµενους γύρους η επιλογή λωρίδας γίνεται από το 
οδηγό που έκανε το ταχύτερο χρόνο στον προηγούµενο γύρο. 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΠΑΥΣΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗ 
Μια σπάνια περίπτωση είναι σε ένα αγώνα να αποκλειστούν και τα δύο οχήµατα κατά τη διάρκεια της ίδιας 
αναµέτρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις και οι δύο συµµετέχοντες αποκλείονται. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: και οι 
δύο οδηγοί αφήνουν την γραµµή εκκίνησης πριν ανάψει το πράσινο φως ή και οι δύο οδηγοί περνούν τη διαχωριστική 
γραµµή µεταξύ των λωρίδων. Ακόµη και στην περίπτωση που κάποιος οδηγός χάσει τον έλεγχο λόγω υπερβολικών 
φρένων και έρθει σε επαφή µε τα φωτοκύτταρα, περάσει τη πλάγια γραµµή ή την κεντρική ακόµη και αν περάσει την 
γραµµή τερµατισµού θα πρέπει να αποκλεισθεί. Εκούσιο πέρασµα της πλάγιας γραµµής για να µην αφήσει συντρίµµια 
στη πίστα δεν εγείρει αποκλεισµό. 
 



• Μετακίνηση του αυτοκινήτου από τον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης πριν από την παρέλευση τριάντα (30) 
λεπτών µετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσµάτων. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  

• Καθυστέρηση προσέλευσης στον χώρο εκκίνησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 
• Άρνηση συµµόρφωσης στις οδηγίες των Κριτών ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
• Μη συµµόρφωση στους όρους διεξαγωγής του Burn out ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 
• Ανεφοδιασµός έξω από τον χώρο ανεφοδιασµού και χωρίς την τήρηση των µέτρων ασφαλείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
 
APΘPO 15 XΩPOΣ EΠITHPOYMENHΣ ΣTAΘMEYΣHΣ (PARC FERME) 
1. Oι αγωνιζόµενοι, αµέσως µετά τον τερµατισµό τους στο τελικό  σκέλος πρέπει να κατευθύνουν τα αυτοκίνητα τους 

στον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης που προβλέπει ο συµπληρωµατικός κανονισµός, όπου θα παραµένουν 
µέχρι το τέλος της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Oδηγός που δεν θα κατευθυνθεί κατ’ ευθείαν στο χώρο 
αυτό θα αποκλείεται από τον αγώνα. 

 
2. Σε περίπτωση 2ης συµµετοχής µε ίδιο αυτοκίνητο αυτό θα επιστρέψει στην αφετηρία µε την συνοδεία εντεταλµένου 

ατόµου από την οργάνωση. 
 
3. Στο διάστηµα που τα αυτοκίνητα βρίσκονται κάτω από καθεστώς επιτηρούµενης στάθµευσης δεν επιτρέπεται καµία 

αφαίρεση, µετατροπή, προσθήκη ή ανεφοδιασµός, µε ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα.  
 
APΘPO 16 ΤΕΛΙΚΟΣ TEXNIKOΣ EΛEΓXOΣ 
Στον τερµατισµό θα γίνεται ένας πλήρης και λεπτοµερής έλεγχος που µπορεί να προβλέπει µέχρι και την 
αποσυναρµολόγηση του αυτοκινήτου, για τα αυτοκίνητα που έχουν καταταγεί στην πρώτη θέση κάθε κατηγορίας, 
καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, κατά την απόλυτη κρίση των Aγωνοδικών που ενεργούν αυτεπάγγελτα ή 
µετά από ένσταση ή µετά από εισήγηση του Aλυτάρχη ή κατ’ εφαρµογή σχετικής εγκυκλίου της EΘEA. 
 
APΘPO 17 ENΣTAΣEIΣ - EΦEΣEIΣ 
1. Oι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής: 

α. Σχετικά µε αντικανονική εγγραφή ή µε τον έλεγχο εξακρίβωσης µισή (½) ώρα µετά το τέλος του ελέγχου 
εξακρίβωσης.  

β. Σχετικά µε τεχνικά θέµατα µέσα σε 15 λεπτά από τον τερµατισµό του τελευταίου αυτοκινήτου. 
γ. Σχετικά µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της τελικής κατάταξης, µέσα σε µισή (1/2) ώρα από την ανάρτησή 

τους. 
δ. Kατά της χρονοµέτρησης δεν χωράει καµία ένσταση. 

 
2.  Oι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Aλυτάρχη, στον βοηθό του ή αν λείπουν σε ένα από τους Aγωνοδίκες 

και πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε χρόνο µε εγκύκλιο της 
EΘEA. Tο παράβολο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή. 

 
 Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ο αγωνιζόµενος κατά του οποίου έγινε ή ένσταση θέτει στη διάθεση των 

αγωνοδικών το αυτοκίνητό του χωρίς καµία επιφύλαξη και συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις τους. Kάθε παράβαση 
επιφέρει τον αποκλεισµό του από τον αγώνα και αναφορά στην EΘEA. 

 
 H ένσταση που γίνεται για τεχνικά θέµατα πρέπει να αφορά απολύτως συγκεκριµένα σηµεία του αυτοκινήτου και ο 

ενιστάµενος οφείλει να καταθέσει στον Aλυτάρχη συµπληρωµατικά ποσά δαπανών αποσυναρµολόγησης που 
απαιτούνται σύµφωνα µε την εγκύκλιο της EΘEA. Σχετικά µε το ποσό που απαιτείται για εξαρτήµατα που δεν 
αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο της EΘEA αποφασίζουν οι Aγωνοδίκες (βλέπε σχετική εγκύκλιο της ΕΘΕΑ). 

 
 Tα έξοδα για την αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση του αυτοκινήτου καθώς και τα έξοδα µεταφοράς του 

αυτοκινήτου επιβαρύνουν τον ενιστάµενο αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τον αγωνιζόµενο κατά του οποίου έγινε η 
ένσταση αν αυτή γίνει δεκτή. Aν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τα έξοδα για τις εργασίες και τη µεταφορά του 
αυτοκινήτου είναι µεγαλύτερα από το ποσόν που έχει κατατεθεί η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάµενο. Σε 
αντίθετη περίπτωση αν τα έξοδα είναι λιγότερα θα του επιστραφεί η διαφορά. 

 
3. Oι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα της έφεσης που υποβάλλεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο EAK (αριθ. 181 και 

επόµενα) και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο της EΘEA. 
 Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό θα ισχύουν οι διατάξεις του EAK (άρθρο 171 κλπ).  
 
APΘPO 18 KATATAΞΕΙΣ 
Τα αποτελέσµατα θα ανακοινώνονται στον χώρο του αγώνα, εντός τριάντα (30) λεπτών µετά τη λήξη των αγώνων και 
θα αναρτώνται στον Επίσηµο Πίνακα Ανακοινώσεων. 
 
Τα αυτοκίνητα κατατάσσονται µε βάση τα αποτελέσµατα των διαδοχικών σκελών. Για τα αυτοκίνητα που δεν 
προκρίθηκαν για τα προκριµατικά σκέλη η κατάταξη γίνεται µε βάση τους χρόνους των χρονοµετρηµένων δοκιµών. Το 
ίδιο, αναλογικά, ισχύει για τα αυτοκίνητα που δεν κατατάχθηκαν στο προηµιτελικό ή ηµιτελικό σκέλος. 
 
Ποινές 
 
APΘPO 19 ANAKOINΩΣH AΠOTEΛEΣMATΩN 
H ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει την … (αναφέρεται η ηµερ/νία, ο τόπος και ο χρόνος). 
 
APΘPO 20 EΠAΘΛA 
Tα έπαθλα που θα απονέµονται υποχρεωτικά είναι τα εξής: 
 
1. Κατηγορίες  
 Στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας - κλάσης απονέµονται κύπελλα, εφόσον σε κάθε µία από αυτές εκκινήσουν 

τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα. 
 
Oι Oργανωτές µπορούν να αθλοθετήσουν και άλλα έπαθλα πέρα από τα παραπάνω που είναι υποχρεωτικά. Όλα τα 
έπαθλα πού θα απονεµηθούν πρέπει να αναφέρονται στον ειδικό κανονισµό του αγώνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΝΟΜΗ 
H απονοµή των Eπάθλων θα γίνει την : ηµερ/νία, τόπος, ώρα. 
Eάν οι νικητές των διαφόρων επάθλων δεν εµφανισθούν στην τελετή της απονοµής θα χάσουν το δικαίωµα παραλαβής 
οποιουδήποτε βραβείου (χρηµατικού ή κυπέλλου).  
 

 



 
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται τα αυτοκίνητα dragster είναι οι ακόλουθες: 
 
Κατηγορία Περιγραφή 

Α Βελτιωµένα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής και κίνηση σε δύο ή 
τέσσερεις τροχούς 

Β Βελτιωµένα αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή τέσσερεις τροχούς 
και τον αρχικό κινητήρα 

N Αυτοκίνητα παραγωγής (νορµάλ) µε κίνηση σε δύο ή τέσσερεις τροχούς 

Open Aγωνιστικά αυτοκίνητα και ειδικά αυτοκίνητα dragster 

 
Οι οµάδες στις οποίες υποδιαιρούνται τα αυτοκίνητα dragster είναι οι ακόλουθες: 
 
Κατηγορία Οµάδα Περιγραφή 

Α ΑΑ Βελτιωµένα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής, κίνηση σε 
δύο ή τέσσερις τροχούς και µε κινητήρα φυσικής αναπνοής 
(ατµοσφαιρικά) 

Α ΑΤ Βελτιωµένα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής, κίνηση σε 
δύο ή τέσσερις τροχούς και κινητήρα είτε (α) 
υπερτοφοδοτούµενο (Turbo ή Compessor) είτε (β) 
ατµοσφαιρικό µε διάταξη nitro 

Β ΒΑ Βελτιωµένα αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή 
τέσσερις τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και φυσική 
αναπνοή (ατµοσφαιρικά) 

Β ΒΤ Βελτιωµένα αυτοκίνητα παραγωγής µε κίνηση σε δύο ή 
τέσσερις τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και ύπαρξη είτε (α) 
υπερτοφοδότησης (Turbo ή Compessor) είτε (β) διάταξης 
nitro σε ατµοσφαιρικό κινητήρα 

Ν ΝΑ Αυτοκίνητα παραγωγής (νορµάλ) µε κίνηση σε δύο ή 
τέσσερις τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και φυσική 
αναπνοή (ατµοσφαιρικά) 

Ν ΝΤ Αυτοκίνητα παραγωγής (νορµάλ) µε κίνηση σε δύο ή 
τέσσερις τροχούς, τον αρχικό κινητήρα και ύπαρξη 
υπερτοφοδοτότησης (Turbo ή Compessor). Οποιαδήποτε 
χρήση nitro δε νοείται για αυτοκίνητα παραγωγής 

Open Open Αγωνιστικά αυτοκίνητα και ειδικά αυτοκίνητα dragster και 
ιδιοκατασκευές ανεξαρτήτως κυβισµού. 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασµός υπερτροφοδότησης και nitro µετατάσσει αυτόµατα το αυτοκίνητο στην κατηγορία 
Open. 
 
Οι κλάσεις στις οποίες χωρίζονται τα αυτοκίνητα είναι: 
 
Κατηγορία Οµάδα Κλάση Περιγραφή 

Α ΑΑ ΑΑ/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΑ µέχρι 1800 cc 

A AA AA/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΑ πάνω από 1800 
cc 

Α ΑΤ ΑΤ/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΤ µέχρι 1800 cc 
δικίνητα 

Α ΑΤ ΑΤ/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΑΤ πάνω από 1800 
cc ή τετρακίνητα ανεξαρτήτως κυβισµού 

Β ΒΑ ΒΑ/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΑ µέχρι 1800 cc 

B BA BA/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΑ πάνω από 1800 
cc 

B BT BT/1 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΤ δικίνητα 
Β ΒΤ ΒΤ/2 Αυτοκίνητα οµάδας ΒΤ τετρακίνητα 

Ν ΝΑ  Αυτοκίνητα οµάδας ΝΑ 

Ν ΝΤ  Αυτοκίνητα οµάδας ΝΤ 

Open Open Open Κοινή κλάση ανεξαρτήτως κυβισµού για 
αυτοκίνητα Open 

 
Ολα τα συµµετέχοντα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης (παλινδροµικό – Otto ή 
περιστροφικό – Wankel), που χρησιµοποιεί ως καύσιµο βενζίνη ή πετρέλαιο Diesel. ∆εν επιτρέπεται η χρήση αλκοολών 
(πχ. µεθανόλης), φυσικού αερίου ή υγραερίου. 
Για τον υπολογισµό της κατάταξης σε κλάσεις, ο κυβισµός των αυτοκινήτων µε περιστροφικό κινητήρα (Wankel) 
υπολογίζεται πολλαπλασιαζόµενος επί 1.7. 
Υπενθυµίζεται, πως, µετά από πρόταση των Τεχνικών Εφόρων, οι Αγωνοδίκες  µπορούν να αποκλείσουν από την 
διοργάνωση κάθε αυτοκίνητο που κρίνεται επικίνδυνο (άρθρο 127 του ΕΑΚ).  



Για όλες τις κατηγορίες, εκτός της κατηγορίας Open, οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη ή ελευθερία δεν περιγράφεται 
στον παρόντα κανονισµό απαγορεύεται. 
Για όλες τις κλάσεις µε κριτήριο τον κυβισµό, επιτρέπεται µια υπέρβαση του κυβισµού της κλάσης έως 2% (για 
δυνατότητα ρεκτιφιέ), χωρίς αλλαγή κλάσης. 
 
 
2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α, Β ΚΑΙ Ν 
Ολα τα αυτοκίνητα των κατηγοριών Α, Β και Ν, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα συστήµατα ασφαλείας: 
 
1. Χειροκίνητο πυροσβεστήρα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 253.7.3  του Παραρτήµατος J του ∆ΑΚ 
2. Το κάθισµα του οδηγού µπορεί να είναι ή του  κατασκευαστή ή άλλο αναγνωρισµένο (homologated)  τύπου bucket 

σε αντίστοιχες προβλεπόµενες βάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.16 του Παραρτήµατος J του ∆ΑΚ. 
3. Μπορούν να παραµείνουν οι ζώνες ασφαλείας του κατασκευαστή είτε άλλες αναγνωρισµένες ζώνες ασφαλείας 

τεσσάρων τουλάχιστον σηµείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.6 του Παραρτήµατος J του ∆ΑΚ. 
4. Η χρήση κύριου τοξυλίου ασφαλείας (roll bar) ή κλωβού ασφαλείας (roll cage) επιτρέπεται για όλες τις 

οµάδες. Σε κάθε περίπτωση χρήσης τοξυλίου ή κλωβού ασφαλείας, πρέπει να είναι σύµφωνα µε το άρθρο 
253.8 του παραρτήµατος J του ∆ΑΚ 

5. Αυτοκίνητα που επιτυγχάνουν επίδοση µεταξύ 11 και 12 δευτερολέπτων  στα 400 µέτρα πρέπει από τον επόµενο 
αγώνα να έχουν εγκατεστηµένο κύριο τοξύλιο ασφαλείας. 

6. Αυτοκίνητα που επιτυγχάνουν επίδοση καλύτερη από 11 δευτερόλεπτα στα 400 µέτρα πρέπει από τον επόµενο 
αγώνα να έχουν (α) εγκατεστηµένο κλωβό ασφαλείας και (β) αναγνωρισµένες ζώνες ασφαλείας τεσσάρων 
σηµείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 253.6 του Παραρτήµατος J του ∆ΑΚ.. 

7. (Μόνο για τις κατηγορίες Β και Ν) Σε περίπτωση χρήσης τοξυλίου ή κλωβού ασφαλείας, επιτρέπεται να 
διπλωθούν ή να τρυπηθούν τα καθίσµατα, να τροποποιηθούν οι πλαϊνές ταπετσαρίες στις πόρτες και να 
τρυπηθεί το ταµπλό, αλλά µόνο τόσο ώστε να εφαρµόζει σωστά το τοξύλιο ή ο κλωβός ασφαλείας. Για το 
σκοπό αυτό και µόνο, επιτρέπεται η πλήρης αφαίρεση του καλοριφέρ και η µετακίνηση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών διατάξεων. 

8. Αυτοκίνητα, που επιτυγχάνουν ταχύτητα εξόδου στα 400 µέτρα πάνω από 250 χλµ/ώρα, πρέπει από τον 
επόµενο αγώνα να διαθέτουν επιβραδυντικό αλεξίπτωτο 

9. Τα αυτοκίνητα µε ανοικτό ουρανό πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασµένα µε τοξύλια ασφαλείας σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 παραγ.2 του άρθρου 275 του παραρτήµατος J του ∆ΑΚ 

10. Kάθε οδηγός πρέπει απαραίτητα να φορά αναγνωρισµένο κράνος, σύµφωνα µε το Παράρτηµα L του ∆ΑΚ 
11. Οι σωληνώσεις που διέρχονται µέσα από το θάλαµο των επιβατών θα πρέπει να είναι καλυµµένες µε άφλεκτο 

υλικό και δεν επιτρέπεται να διαιρούνται στο εσωτερικό του θαλάµου των επιβατών 
12. Τόσο η µπαταρία όσο και οι αντλίες (τρόµπες) καυσίµου θα πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωµένες και να 

βρίσκονται είτε στον χώρο τού κινητήρα είτε στον χώρο των αποσκευών. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να 
πλήρως καλυµµένες, µε άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό 

13. Επιτρέπεται η αντικατάσταση της δεξαµενής καυσίµου (ρεζερβουάρ) µε δεξαµενή ασφαλείας αναγνωρισµένη από 
τη ∆ΟΑ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 252.9.6 και 253.14 του Παραρτήµατος J του ∆ΑΚ. Σε αυτή την περίπτωση 
η δεξαµενή ασφαλείας µπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο των αποσκευών αλλά πρέπει απαραίτητα να είναι 
πλήρως καλυµµένη µε άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό. Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει διάφραγµα από 
άφλεκτο και αδιαπέραστο από υγρά υλικό µεταξύ του θαλάµου επιβατών και του χώρου αποσκευών, έτσι ώστε ο 
πρώτος να αποµονώνεται πλήρως από το δεύτερο. Η χωρητικότητα της δεξαµενής ασφαλείας είναι ελεύθερη. 

14. Αν δεν τοποθετηθεί δεξαµενή ασφαλείας, τότε η δεξαµενή καυσίµου πρέπει να παραµείνει η αρχική, όπως και η 
θέση της. 

15. Τα αυτοκίνητα που είναι εφοδιασµένα µε διάταξη nitro, θα πρέπει να έχουν εγκατεστηµένη τη φιάλη του nitro στο 
χώρο των αποσκευών, καλά και µόνιµα στερεωµένη µε µεταλλικές στηρίξεις. Πρέπει να υπάρχει άφλεκτο 
διάφραγµα µεταξύ του θαλάµου των επιβατών και του χώρου των αποσκευών. Το σύστηµα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένο µε ρυθµιστική ηλεκτροβαλβίδα nitro, που θα βρίσκεται στο χώρο αποσκευών, κοντά στη φιάλη και 
έχει εξαερισµό ο οποίος δεν περνά από το θάλαµο επιβατών και καταλήγει έξω από το αυτοκίνητο. Η παροχή τού 
nitro, από τη φιάλη µέχρι τον κινητήρα, πρέπει να γίνεται µέσω σωλήνα υψηλής πίεσης από πλαστικό µε µεταλλικό 
περίβληµα ή αεροπορικού τύπου. Τα αυτοκίνητα που δε χρησιµοποιούν nitro απαγορεύεται να έχουν τη σχετική  
διάταξη, έστω και ανενεργή. 

 
3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 
3.1 Γενικά 
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α είναι βελτιωµένα αυτοκίνητα µε πλαίσιο παραγωγής, δηλ. έχουν πλαίσιο παραγωγής 
(δηλ. µε έγκριση τύπου για κυκλοφορία σε δηµόσιους δρόµους), µε τις επιτρεπόµενες αλλαγές και προσθήκες που 
περιγράφονται στον παρόντα τεχνικό κανονισµό. 
Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη δεν περιγράφεται στον παρόντα κανονισµό απαγορεύεται. 
Επιτρέπεται οποιαδήποτε ενίσχυση µε προσθήκη υλικού (περιλαµβάνεται και το "ράψιµο") σε οποιοδήποτε τµήµα του 
αυτοκινήτου. Επίσης επιτρέπεται η αντικατάσταση οποιαδήποτε βίδας ή παξιµαδιού ή µπουλονιού κτλ. µε 
ανθεκτικότερα ή µε διάταξη ασφαλείας (αυτασφαλιζόµενα παξιµάδια κοκ.). 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αφαίρεση υλικού, εκτός και αν επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισµό. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στο πλαίσιο, εκτός και αν επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισµό. 
 
3.2 Αµάξωµα 
1. Επιτρέπεται η αφαίρεση προφυλακτήρων, διακοσµητικών, αεροδυναµικών βοηθηµάτων κάθε είδους. Αν 

αφαιρεθούν θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι βάσεις τους. 
2. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του εµπρόσθιου και οπισθίου καπό, της θύρας του συνοδηγού  και των πίσω θυρών 

(αν υπάρχουν) µε άλλα ελαφρότερα αντίστοιχα εξαρτήµατα, µε αντίστοιχη λειτουργικότητα (να ανοίγουν και να 
κλείνουν κανονικά και µε ασφαλή τρόπο). Τα συστήµατα ανοίγµατος (µεντεσέδες, κλειδαριές κλπ) πρέπει να είναι 
τα αρχικά τού κατασκευαστή. Στη περίπτωση που αντικατασταθούν το εµπρόσθια ή / και το οπίσθιο καπό, θα 
πρέπει να στερεωθούν µε ασφάλειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.5 του Παραρτήµατος J του ∆ΑΚ. ∆εν 
επιτρέπεται η αντικατάσταση της θύρας του οδηγού, η οποία πρέπει να έχει την εσωτερική επένδυση και το 



κανονικό κρύσταλλο του παραθύρου και τον µηχανισµό ανοίγµατός του σε λειτουργία. Τα δύο αυτά στοιχεία 
(εσωτερική επένδυση και κρύσταλλο) πρέπει να είναι ου κατασκευαστή.  Οι πίσω θύρες επιτρέπεται να 
σφραγιστούν. 

3. Επιτρέπεται η αφαίρεση των δοκίδων (µπαρών) προστασίας από όλες τις θύρες, εκτός αυτής του οδηγού. 
4. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του πλαϊνού παραθύρου του συνοδηγού και των πίσω παραθύρων µε άλλα 

ελαφρότερα από διαφανές στέρεο υλικό. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του παρ-µπρίζ το 
οποίο πρέπει να είναι από υλικό ασφαλείας (Laminated) 

5. Επιτρέπεται η αφαίρεση των εµπρός και και των πίσω φώτων, αρκεί να υπάρχουν πίσω φώτα stop σε λειτουργία. 
Τα ανοίγµατα που θα προκύψουν από την αφαίρεση των εµπρόσθιων φώτων µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως 
αεραγωγοί. 

6. Επιτρέπεται η αφαίρεση όλων των καθρεπτών και των καθαριστήρων. 
7. Επιτρέπεται η αφαίρεση όλων των εξαρτηµάτων, καθισµάτων, επενδύσεων, µοκετών και ηχοµονωτικών υλικών 

που βρίσκονται στον θάλαµο των επιβατών και στον χώρο των αποσκευών, µε εξαίρεση τα όσα αναφέρονται πιό 
πάνω σε σχέση µε την θύρα του οδηγού.  Το ταµπλό µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλο ή να τροποποιηθεί, θα 
καλύπτει όµως όλο το πλάτος της καµπίνας του αυτοκινήτου. 

8. Ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας ή / και το σπόιλερ µπορούν να αφαιρεθούν ή να  τροποποιηθούν για να δεχθούν 
εξαρτήµατα όπως πχ. ψυγεία, ιντερκούλερ, αεραγωγούς. Ανοίγµατα για την καλύτερη αναπνοή και ψύξη του 
κινητήρα είναι ελεύθερα. Τυχόν προεκτάσεις του αρχικού αµαξώµατος προς τα εµπρός (περιλαµβανοµένων τυχόν 
εξαρτηµάτων και αεραγωγών) δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν σε µήκος τα 20 cm (όπως φαίνονται σε 
κάτοψη σε σχέση µε το αρχικό αµάξωµα). Το 
ίδιο ισχύει και για προεκτάσεις προς τα πίσω. 

9. Επιτρέπεται η τροποποίηση ή αντικατάσταση 
του µπροστινού εγκάρσιου στοιχείου του αµαξώµατος 
(µετώπη) για καλύτερη προσαρµογή των µηχανικών 
µερών. ∆εν επιτρέπεται ωστόσο η πλήρης 
κατάργηση του εν λόγω στοιχείου. Η µηχανική αντοχή 
της διάταξης, που προκύπτει τελικά, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίση µε την αρχική και να προσαρµόζεται 
στη θέση του αρχικού εξαρτήµατος χωρίς 
τροποποίηση του υπόλοιπου πλαισίου. 

10. Ανοίγµατα στο καπό και τη µάσκα για τον αερισµό ή 
την ψύξη ή την καλύτερη τοποθέτηση των µηχανικών 
µερών είναι ελεύθερα. 

11. Τα εµπρόσθια και οπίσθια φτερά επιτρέπεται να αντικατασταθούν µε άλλα ελαφρότερα του ιδίου σχήµατος που 
τοποθετούνται πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Επίσης µπορούν να έχουν προεκτάσεις πλάτους µέχρι 7 cm και ύψους 
µέχρι 10 cm. 

12. Οι κινητήριοι τροχοί µπορούν να προεξέχουν του αµαξώµατος µέχρι 50% του πλάτους τους, εφ όσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις ασφαλείας. Ειδικότερα, όλο το τµήµα του φτερού που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον τροχό 
πρέπει ανά πάσα στιγµή να απέχει τουλάχιστον 2 cm από αυτόν, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 

13. Επιτρέπεται η χρήση µεταλλικών βραχιόνων που καταλήγουν σε µικρούς τροχίσκους για να ελέγχεται η πρόσφυση 
(Wheelie Bars). Το κυρίως πλαίσιο του συστήµατος των βραχιόνων θα είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο που θα 
στηρίζεται σε τέσσερα σηµεία στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου και θα φέρει διαγώνιες ενισχύσεις. Οι κατά µήκος 
κύριοι σωλήνες θα έχουν ως ελάχιστη διάµετρο τα 25 mm. Οι τροχίσκοι δεν θα πρέπει να είναι µεταλλικοί. Το όλο 
σύστηµα πρέπει να είναι ρυθµισµένο έτσι ώστε να µην ακουµπούν οι τροχίσκοι στο έδαφος όταν το αυτοκίνητο δεν 
κινείται. Το σύστηµα πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωµένο στο αυτοκίνητο και επιτρέπεται κάθε ενίσχυση στα 
σηµεία στήριξης. Το µήκος δεν θα ξεπερνά το 65% του ολικού µήκους του αυτοκινήτου. 

 
3.3 Κινητήρας και σύστηµα µετάδοσης 
O κινητήρας πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν του αµαξώµατος, να βρίσκεται στην αρχική θέση του 
κατασκευαστή του αντίστοιχου αυτοκινήτου παραγωγής και να διατηρεί τη διάταξη τοποθέτησής του (διαµήκης ή 
εγκάρσιος).  
Ο αριθµός κυλίνδρων είναι ελεύθερος. 
Ολες οι τροποποιήσεις που αυξάνουν την απόδοση ή την αντοχή του κινητήρα είναι ελεύθερες αρκεί να µην 
απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισµό. 
Οι βάσεις είναι ελεύθερες ως προς το υλικό και τον αριθµό τους και µπορούν να συγκολληθούν στη µηχανή και το 
πλαίσιο. Η θέση τους είναι ελεύθερη, όµως δεν επιτρέπονται µετατροπές στο πλαίσιο προκειµένου να τοποθετηθεί ο 
κινητήρας (εκτός όσων αναφέρονται παραπάνω για τη µετώπη). 
Το σύστηµα µετάδοσης είναι ελεύθερο, µε την προϋπόθεση πως διατηρείται η αρχική διάταξη κίνησης 
(εµπροσθιοκίνητο, οπισθοκίνητο, τετρακίνητο). 
 
3.4 Φρένα - τροχοί  
1. Τα φρένα είναι ελεύθερα αρκεί να είναι διπλού κυκλώµατος και να προορίζονται για χρήση αυτοκινήτου. 
2. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ελαστικών "ανάγκης" (λεπτές ρεζέρβες). 
 
3.5 Ανάρτηση 
1. Ολοι οι τροχοί πρέπει απαραιτήτως να έχουν ανάρτηση που να µπορεί να βυθίζει και να αποσβένει τις 

ταλαντώσεις από τις ανωµαλίες του οδοστρώµατος. Τα ελατήρια (ράβδοι στρέψης, ελικοειδή ελατήρια, σούστες 
κλπ) και τα αµορτισέρ είναι ελεύθερα αλλά πρέπει να λειτουργούν κανονικά σε κάθε τροχό. 

2. Εµπρός ανάρτηση: Τα σηµεία στήριξης της ανάρτησης στο σασί να παραµείνουν τα ίδια. Μπορούν να 
τροποποιηθούν για ενίσχυση (όχι ελάφρωµα), χωρίς όµως να αλλάξει η αρχική τους θέση. Οι αρθρώσεις της 
ανάρτησης µπορούν να είναι τύπου Uniball και επιτρέπεται κάθε ενισχυµένη κατασκευή, όµως η γεωµετρική θέση 
του άξονα περιστροφής / αιώρησης της άρθρωσης δεν επιτρέπεται να αλλάξει. 



3. Πίσω ανάρτηση: Στα αυτοκίνητα µε πίσω κίνηση ή στα τετρακίνητα η στήριξη του πίσω άξονα είναι ελεύθερη. Στα 
εµπροσθιοκίνητα αυτοκίνητα επιτρέπεται η αντικατάσταση του συστήµατος ανάρτησης τού πίσω άξονα µε άλλο, 
πρέπει όµως να στηρίζεται στα ίδια σηµεία στήριξης του πλαισίου. 

 
 
 
 
3.6 Σύστηµα διεύθυνσης 
Επιτρέπεται η αποσύνδεση ή αφαίρεση τυχόν υποβοήθησης. Επιτρέπεται επίσης η ενίσχυση  των  σηµείων στήριξης 
του τιµονιού και του συστήµατος διεύθυνσης. Κατά τα λοιπά, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του 
συστήµατος διεύθυνσης. 
 
3.7 Ηλεκτρικό σύστηµα 
1. Το σύστηµα αυτό είναι ελεύθερο (µε τους παραπάνω περιορισµούς τοποθέτησης της µπαταρίας) καθώς επίσης 

και τα όργανα ελέγχου του κινητήρα. 
2. Επιτρέπεται η εκκίνηση του κινητήρα µε εξωτερική µπαταρία. 
 
4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 
 
4.1 Γενικά 
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Β είναι βελτιωµένα αυτοκίνητα παραγωγής, δηλ. έχουν αµάξωµα και πλαίσιο 
παραγωγής (δηλ. µε έγκριση τύπου για κυκλοφορία σε δηµόσιους δρόµους), µε τις επιτρεπόµενες αλλαγές και 
προσθήκες που περιγράφονται στον παρόντα τεχνικό κανονισµό. 
Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη δεν περιγράφεται στον παρόντα κανονισµό απαγορεύεται. 
Επιτρέπεται οποιαδήποτε ενίσχυση µε προσθήκη υλικού (περιλαµβάνεται και το "ράψιµο") σε οποιοδήποτε 
τµήµα του αυτοκινήτου. Επίσης επιτρέπεται η αντικατάσταση οποιαδήποτε βίδας ή παξιµαδιού ή µπουλονιού 
κτλ. µε ανθεκτικότερα ή µε διάταξη ασφαλείας (αυτασφαλιζόµενα παξιµάδια κοκ.). 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αφαίρεση υλικού, εκτός και αν επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισµό. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στο αµάξωµα και στο πλαίσιο, εκτός και αν επιτρέπεται από τον 
παρόντα κανονισµό. 
 
4.2 Αµάξωµα 
1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του εµπρόσθιου και οπισθίου καπό µε άλλα µε ακριβώς ίδιο σχήµα µε τα 

αρχικά. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να στερεωθούν µε ασφάλειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 253.5 
του Παραρτήµατος J του ∆ΑΚ. 

2. Ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας ή / και το σπόιλερ µπορούν να τροποποιηθούν για να δεχθούν 
εξαρτήµατα όπως πχ. ψυγεία, ιντερκούλερ, αεραγωγούς. Ανοίγµατα για την καλύτερη αναπνοή και ψύξη 
του κινητήρα είναι ελεύθερα. 

3. Ανοίγµατα στο καπό και τη µάσκα για τον αερισµό ή την ψύξη είναι ελεύθερα 
4. Επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών αεροδυναµικών βοηθηµάτων συµπεριλαµβανοµένων του εµπρόσθιου 

και οπίσθιου προφυλακτήρα, αρκεί να έχουν έγκριση τύπου και να επιτρέπεται η πώληση τους στο 
ελεύθερο  εµπόριο 

5. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση καθισµάτων, µοκετών και γενικά η τροποποίηση του εσωτερικού του 
αυτοκινήτου (εκτός όσων αναφέρονται παραπάνω για τα συστήµατα ασφαλείας). 

 
4.3 Κινητήρας και σύστηµα µετάδοσης 
Πρέπει να διατηρείται το αρχικό µπλοκ και κυλινδροκεφαλή του κινητήρα στην αρχική θέση του κατασκευαστή 
και να διατηρεί τη διάταξη τοποθέτησής του (διαµήκης ή εγκάρσιος). 
Ολες οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που αυξάνουν την απόδοση ή την αντοχή του κινητήρα είναι ελεύθερες 
αρκεί να µην απαγορεύονται από τον παρόντα κανονισµό. 
Οι βάσεις είναι ελεύθερες ως προς το υλικό τους και µπορούν να συγκολληθούν στη µηχανή και το πλαίσιο. 
Το σύστηµα µετάδοσης είναι ελεύθερο, µε την προϋπόθεση πως διατηρείται η αρχική διάταξη κίνησης 
(εµπροσθιοκίνητο, οπισθοκίνητο, τετρακίνητο). 
 
4.4 Φρένα - τροχοί  
1. Τα φρένα είναι ελεύθερα αρκεί να είναι διπλού κυκλώµατος και να προορίζονται για χρήση αυτοκινήτου. 
2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι αναγνωρισµένα για χρήση δρόµου. Η διάσταση είναι ελεύθερη, αρκεί οι 

τροχοί να µην προεξέχουν από τα (αρχικά) φτερά. 
3. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ελαστικών "ανάγκης" (λεπτές ρεζέρβες). 
 
4.5 Ανάρτηση 
1. Επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών αµορτισέρ, ελατηρίων και αντιστρεπτικών δοκών 
2. Οι αρθρώσεις της ανάρτησης µπορούν να είναι τύπου Uniball ή µεταλλικών ή τεφλόν silent blocks και 

επιτρέπεται κάθε ενισχυµένη κατασκευή, όµως η γεωµετρική θέση του άξονα περιστροφής / αιώρησης της 
άρθρωσης δεν επιτρέπεται να αλλάξει. 

 
4.6 Σύστηµα διεύθυνσης 
Επιτρέπεται η αποσύνδεση ή αφαίρεση τυχόν υποβοήθησης. Επιτρέπεται επίσης η ενίσχυση  των  σηµείων 
στήριξης του τιµονιού και του συστήµατος διεύθυνσης. Κατά τα λοιπά, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
τροποποίηση του συστήµατος διεύθυνσης. 
 
4.7 Ηλεκτρικό σύστηµα 
Το σύστηµα αυτό είναι ελεύθερο, εκτός από τη θέση της µπαταρίας, που πρέπει να παραµείνει η αρχική. 
Επίσης είναι ελεύθερα τα όργανα ελέγχου του κινητήρα. 
 



 
5 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  N 
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας N είναι αυτοκίνητα παραγωγής (δηλ. µε έγκριση τύπου για κυκλοφορία σε δηµόσιους 
δρόµους), µε τις επιτρεπόµενες αλλαγές και προσθήκες που περιγράφονται στον παρόντα τεχνικό κανονισµό, οι οποίες 
είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Τα ελαστικά πρέπει να είναι αναγνωρισµένα για χρήση δρόµου. Η διάσταση είναι ελεύθερη, αρκεί οι τροχοί να µην 

προεξέχουν από τα (αρχικά) φτερά. 
2. Επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών αµορτισέρ, ελατηρίων και αντιστρεπτικών δοκών 
3. Επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών αεροδυναµικών βοηθηµάτων συµπεριλαµβανοµένων του εµπρόσθιου και 

οπίσθιου προφυλακτήρα φθάνει να έχουν έγκριση τύπου και να επιτρέπεται η πώληση τους στο ελεύθερο  
εµπόριο 

4. Είναι ελεύθερο όλο το σύστηµα εισαγωγής αέρα µέχρι την πεταλούδα (πχ. χρήση ελεύθερου φίλτρου ή 
φιλτροχοάνης ή “σκούπας”), όχι όµως και η πεταλούδα 

5. Είναι ελεύθερη η “µπεκιέρα” και τα µπεκ του συστήµατος ψεκασµού, καθώς και ο ρυθµιστής πίεσης βενζίνης 
6. Είναι ελεύθερη η ECU 
7. Είναι ελεύθερη η εξάτµιση µετά την πολλαπλή εξαγωγής καθώς και η πολλαπλή εξαγωγής (χταπόδι) 
8. (Σε αυτοκίνητα µε Turbo) Είναι ελεύθερη η βαλβίδα bypass (“σκάστρα”) και το σύστηµα ελέγχου της πίεσης του 

Turbo (overboost), όπως επίσης και τα κολάρα του συστήµατος, όχι όµως το Turbo και η wastegate, που πρέπει 
να παραµείνουν τα αρχικά. 

 
6 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΟΡΕΝ 
 
6.1 Γενικά 
Στην κατηγορία Open συµµετέχουν όσα αυτοκίνητα δεν συµµετέχουν σε άλλη οµάδα. Ειδικότερα συµµετέχουν αµιγώς 
αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου Formula, ειδικά αυτοκίνητα dragster, καθώς και ιδιοκατασκευές. Ολα αυτά τα αυτοκίνητα 
αυτά µπορούν να λάβουν µέρος εφόσον ελεγχθούν, και πάρουν έγκριση καταλληλότητας, από την Τεχνική Επιτροπή 
της ΕΘ.Ε.Α., µέσω της υποχρεωτικής έκδοσης δελτίου τεχνικής ταυτότητας (∆ΤΤ), µετά από λεπτοµερή τεχνικό έλεγχο. 
Τέτοιοι έλεγχοι γίνονται µετά από αίτηση  του ενδιαφεροµένου προς την Τεχνική Επιτροπή της ΕΘΕΑ, τουλάχιστον 60 
ηµέρες πριν από την συµµετοχή του οχήµατος για πρώτη φορά σε αγώνα. Η έγκριση ισχύει για ένα αγωνιστικό έτος. Η 
Τεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα επανελέγχου όποτε κρίνει σκόπιµο. 
 
6.2  Συστήµατα ασφάλειας 
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα εξής: 
 
1. Εσωτερικό και εξωτερικό γενικό διακόπτη παροχής ρεύµατος σε λειτουργία, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα J 

Αρθρο 253.13. 
2. Εγκατεστηµένη αναγνωρισµένη αυτόµατη πυρόσβεση µε εξωτερική και εσωτερική ενεργοποίηση, όπως 

αναφέρεται στο Παράρτηµα J Αρθρο 253.7.2. 
3. Κλωβό ασφαλείας αν πρόκειται για ιδιοκατασκευή ή αµιγώς αγωνιστικό αυτοκίνητο ή ειδικό αυτοκίνητο dragster, 

όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα J Αρθρο 253.8. 

 


