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DRAG BATTLE AUTO 2013
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ¼ ΜΙΛΙΟΥ (402,34 ΜΕΤΡΑ)
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΛΦΑΛ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη συµµετοχών

Τετάρτη 25
Σεπτεµβρίου

09.00

Γραφεία

Λήξη συµµετοχών

Τετάρτη 16
Οκτωβρίου

20.00

Γραφεία

Άνοιγµα πύλης Αεροδροµίου

Σάββατο 19
Οκτωβρίου

08.00

Αεροδρόµιο

∆ιοικητικός Έλεγχος

Σάββατο 19
Οκτωβρίου

09.00 - 1100

Αεροδρόµιο

Ενηµέρωση συµµετεχόντων

Σάββατο 19
Οκτωβρίου

11.15

Εκκίνηση Πίστας

Χρονοµετρηµένα
περάσµατα

Σάββατο 19
Οκτωβρίου

11.30

Πίστα

∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων
Σαββάτου

Σάββατο 19
Οκτωβρίου

20΄µετά το τέλος
των περασµάτων

Αεροδρόµιο
(Πύργος Ελέγχου)

Άνοιγµα πύλης Αεροδροµίου

Κυριακή 20
Οκτωβρίου

08.30

Αεροδρόµιο

∆ιοικητικός Έλεγχος τυχόν
υπολοίπων συµµετοχών.

Κυριακή 20
Οκτωβρίου

08.30-09.30

Αεροδρόµιο

Τρία (3) χρονοµετρηµένα
περάσµατα

Κυριακή 20
Οκτωβρίου

10.00

Πίστα

∆ηµοσίευση Τελικών
αποτελεσµάτων-Απονοµές

Κυριακή 20
Οκτωβρίου

20΄µετά το πέρας
των περασµάτων

Αεροδρόµιο
(µπροστά στον
Πύργο Ελέγχου)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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Η γραµµατεία θα λειτουργεί από Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 έως και την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 στα
γραφεία τις Αυλίδος 89 στη Θήβα όλες τις ηµέρες, εκτός Σάββατο και Κυριακής και ώρες 9.00 – 21.00. Ο πίνακας
ανακοινώσεων θα λειτουργεί από τις 10.00 έως τις 18.00 στον χώρο της γραµµατείας (Πύργος Ελέγχου), όπου
θα διεξαχθεί η Παιδιά.

ΑΡΘΡΟ 1 . ΟΡΙΣΜΟΣ
Οι ΑΛΦΑΛ οργανώνουν Παιδιά επιτάχυνσης αυτοκινήτων, που θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στο
Αεροδρόµιο ΙΚΑΡΟΣ στη Κωπαΐδα Θηβών µε την έγκριση της ΕΠΑ-ΟΜΑΕ. Η Παιδιά θα γίνει σύµφωνα µε τον
Γενικό κανονισµό Παιδιάς επιτάχυνσης, τις διατάξεις του ΕΑΚ και τον παρόντα ειδικό κανονισµό.

ΑΡΘΡΟ 2 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΣΤΕΛΕΧΗ
Οργανωτική επιτροπή

: Ζαχαρής Ιωάννης – Πότσιος Κωνσταντίνος

Αγωνοδίκης

: Τσέτσος Κων/νος

Αλυτάρχης

: ∆ιακάκης Μανώλης

Γραµµατεία

: Τζούβαλη Μαρία

ΑΡΘΡΟ 3 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΘΕΣΗ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Παιδιά επιτάχυνσης είναι ένας διαγωνισµός επιτάχυνσης µεταξύ δύο οχηµάτων από στάση και για
συγκεκριµένη διαδροµή.
Το µήκος της διαδροµής ορίζεται στα 402.34 µέτρα. Η εκκίνηση δίνεται µέσω ηλεκτρονικής συσκευής.
Ο χρόνος αρχής - τέλους µετράει στον υπολογισµό της επίδοσης των οχηµάτων.

3.2 ΠΙΣΤΑ
Θέση

: Κωπαΐδα Θηβών

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση :info@dragpark.gr
Μήκος ∆ιαδροµής

: 1030µ.

Πλάτος ∆ιαδροµής

: 24 µ.

Τοποθεσία

: Αεροδρόµιο ΙΚΑΡΟΣ

3.3 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Το σύστηµα έχει µία σειρά κάθετων φώτων, δίνοντας οπτικά την αντίστροφη µέτρηση σε κάθε οδηγό και είναι
ηλεκτρονικά ελεγχόµενο. Οι οδηγοί προσπαθούν να εκκινήσουν µεταξύ του σβησίµατος του τελευταίου κίτρινου
και του ανάµατος του πράσινου φωτός.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
Καταγράφονται ο χρόνος αντίδρασης, ο χρόνος στα 18 µέτρα, στα 402,34 µέτρα καθώς και η ταχύτητα εξόδου,
καθώς το όχηµα περνάει από τις δέσµες των φωτοκύτταρων στα 402,34 µέτρα.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ
Το άναµµα του κόκκινου φωτός οδηγεί στην ακύρωση του αγωνιζόµενου. Αυτό γίνεται όταν ο οδηγός αντιδρά πιο
γρήγορα και ξεκινάει πριν το πράσινο φως. Στα χρονοµετρηµένα του Σαββάτου, η προσπάθεια θα µετρήσει
και µε κόκκινο φως.
Όταν κατά την εκκίνηση του οδηγού ανάψει στην πλευρά του κόκκινο φως, αυτό σηµαίνει ότι ο αυτός ξεκίνησε
ενωρίτερα από το επιτρεπόµενο.
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ΑΡΘΡΟ 4 . ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΕΚΤΑ (Κλάσεις)
Κλάση TrueStreetAuto 15 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 15”)
Κλάση TrueStreetAuto 14 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 14”)
Κλάση TrueStreetAuto 13 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 13”)
Κλάση TrueStreetAuto 12 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 12”)
Κλάση TrueStreetAuto 11 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 11”)
Κλάση SHOW CAR

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Κάθε όχηµα επιτρέπεται να λαµβάνει µέρος στην Παιδιά, στην ίδια
ή σε διαφορετικές κατηγορίες. Κάθε οδηγός µπορεί να συµµετέχει σε δύο (2) κατηγορίες για τα
χρονοµετρηµένα του Σαββάτου. Στην ίδια κατηγορία µόνο µια φορά.

ΑΡΘΡΟ 6. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1.

Όποιος θέλει να λάβει µέρος στον αγώνα πρέπει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής, στο έντυπο του Οργανωτή. H
δήλωση πρέπει να υποβληθεί µέχρι την Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου. Ποσό Συµµετοχής 80 Euro. Μαζί µε την αίτηση να
σταλεί και η απόδειξη της κατάθεσης µε ΦΑΞ στο (22620 89506) η µε e-mail στο info@dragpark.gr Αιτήσεις χωρίς
την κατάθεση, δεν θα γίνουν δεκτές.Για τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των εγγραφών ο Οργανωτής απαραίτητα
πρέπει να ακολουθεί τη σχετική εγκύκλιο της ΟΜΑΕ.

Αλλαγή κατηγορίας µπορεί να γίνει µόνον το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου 2013 µετά την λήξη όλων των
χρονοµετρηµένων περασµάτων, στην γραµµατεία της διοργάνωσης. Αλλαγή κατηγορίας επιφέρει απώλεια όλων
των µέχρι εκείνη την ώρα περασµάτων χωρίς την δυνατότητα επανάληψης των.
Η διοργάνωση έχει δικαίωµα να µην δεχθεί πάνω από 170 συµµετοχές.
Η ΕΠΑ-ΟΜΑΕ, η διοργανώτρισς Λέσχες, η Οργανωτική Επιτροπή τα στελέχη οι κριτές και οι οδηγοί του
αγώνα δεν φέρουν καµία ευθύνη έναντι τρίτων, για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά την
διάρκεια της Παιδιάς . Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία η ΕΠΑ-ΟΜΑΕ
έχουν συνάψει συµβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Οι οδηγοί πρέπει να είναι δεµένοι µε ζώνες τουλάχιστον 3 σηµείων, να έχουν πυροσβεστήρα στο όχηµα
και να φορούν υποχρεωτικά κράνος.
Στις περιπτώσεις :
Άρνησης συµµόρφωσης στις οδηγίες των Στελεχών-Κριτών, του οδηγού ή ατόµων της οµάδας του.
Κατεύθυνση για οποιοδήποτε λόγο του οχήµατος αντίθετα µε τη φορά της Παιδιάς χωρίς εντολή Κριτού.
Τότε ο οδηγός αποκλείεται από την Παιδιά.

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η Παιδιά θα διεξαχθεί ανά ζεύγη. Οι σειρές εκκίνησης των κατηγοριών καθορίζονται από τον οργανωτή.
Στην εκκίνηση κάθε περάσµατος λαµβάνουν µέρος όλοι οι οδηγοί σε κάθε κατηγορία, συνήθως ανά ζεύγη µε
στόχο την επίτευξη του καλύτερου χρόνου. Σε περίπτωση µη κοινής συναίνεσης µεταξύ των οδηγών στην
επιλογή του διαδρόµου, θα ισχύσει ο κανόνας ότι στους µονούς αριθµούς περασµάτων όλα τα µονά νούµερα
διαγωνίζονται στον αριστερό διάδροµο και όλα τα ζυγά στον δεξιό ενώ στους ζυγούς αριθµούς περασµάτων το
αντίστροφο.
Στις περιπτώσεις που :
Οδηγός χάσει τον έλεγχο και έρθει σε επαφή µε τα φωτοκύτταρα.
Οδηγός περάσει την κεντρική γραµµή που χωρίζονται οι διάδροµοι, ακόµη και µετά τον τερµατισµό.
Ο χρόνος του είναι µικρότερος από τον επιτρεπόµενο στην κατηγορία του.
Οδηγός καθυστερήσει να έρθει στην εκκίνηση πέρα των 2 λεπτών από το τελευταίο κάλεσµα της
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κατηγορίας του.
Οδηγός καθυστερήσει να κλειδώσει πέραν των 30΄΄ µετά το κλείδωµα του οδηγού του άλλου διαδρόµου.
Οδηγός εκκινήσει πριν την ενεργοποίηση της χρονοµέτρησης.
Εκκίνηση οχήµατος µετά τον τερµατισµό του οχήµατος στον άλλο διάδροµο.
ου
Πραγµατοποίηση 2 Burn Out.
Τότε ακυρώνεται µόνο αυτό το πέρασµά του οδηγού και η συγκεκριµένη προσπάθεια δεν
επαναλαµβάνεται.
Περάσµατα που κοκκίνισαν κατά την εκκίνηση µετρούν κανονικά µόνο το Σάββατο.
Εάν διακοπεί η Παιδιά για λόγους ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε µε τα όσα περάσµατα έχουν γίνει.
Η κατάταξη προκύπτει από το καλύτερο έγκυρο πέρασµα της κάθε συµµετοχής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Όταν το όχηµα βρεθεί στην περιοχή εκκίνησης, πριν τη γραµµή εκκίνησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι ρυθµίσεις του. Κανένα µέλος του συνεργείου δεν µπορεί να αγγίξει ή να προβεί σε κάποια λειτουργία ή
ρύθµιση στο όχηµα σε αυτή τη περιοχή . Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το στήσιµο του
οχήµατος στην γραµµή εκκίνησης , όπως ευθυγράµµιση του οχήµατος , σκούπισµα ελαστικών , ρυθµίσεις
ψεκασµού intercooler, κλπ).
Μόλις όχηµα φτάσει στην γραµµή εκκίνησης και κλειδώσει θα πρέπει να είναι έτοιµο να εκκινήσει ανά
πάσα στιγµή.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλα δίδονται στους 3 πρώτους οδηγούς κάθε κατηγορίας . Κατηγορία µε 1 συµµετέχοντα δεν αθλοθετείται.

Θα δοθεί και Κύπελλο καλύτερου χρόνου στο όχηµα που θα το επιτύχει, ανεξάρτητα κατηγορίας.
Drag Park © All Rights Reserved.
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