ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ

26 & 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
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ΠPOΓPAMMA
―

Έναρξη Eγγραφών Συμμετοχής

1/10/2013

―

Λήξη Eγγραφών Συμμετοχής

18/10/2013, ώρα 22:00

―

Διανομή βιβλίου Διαδρομής (Road Book)

19/10/2013

―

Έναρξη Αναγνωρίσεων

19/10/2013

―

Λήξη Αναγνωρίσεων

26/10/2013, ώρα 18:00

―

Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων

21/10/2013, ώρα 20:00

―

Διανομή Eντύπων και Aριθμών Συμμετοχής
στους αγωνιζομένους

―

Διοικητικός Ελεγχος & Έλεγχος εξακρίβωσης
26/10/2013, ώρα 15:00-18:00 στο Ι. ΚΤΕΟ ΖΑΧ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
αυτοκινήτων και
έλεγχος-σφράγισμα των υπερσυμπιεστών (turbo)
(ωράριο θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των
συμμετοχών)

―

Ενημέρωση Αγωνιζομένων

26/10/2013, ώρα 20:00 στον χώρο της Πανηγυρικής Εκκίνησης

―

1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών

26/10/2013, ώρα 18:30 στον χώρο Τεχνικού Ελέγχου

―

Δημοσίευση πίνακα πληρωμάτων δεκτών να
εκκινήσουν / ωράρια εκκίνησης

26/10/2013, 20:00 στον χώρο της Πανηγυρικής Εκκίνησης

―

Πανηγυρική Eκκίνηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/10/2013 ώρα 20:30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

―

Eκκίνηση Αγώνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/10/2013 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΣΕΧ 0-ΣΕΡΒΙΣ ΕΞΟΔΟΣ (ΓΟΥΡΝΕΣ)
ΩΡΑ 10:30

―

Tερματισμός

27/10/2013, ώρα 16:20 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

―

Tελικός Tεχνικός Έλεγχος

27/10/2013, στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

―

Δημοσίευση Aποτελεσμάτων

27/10/2013, σε ολη την διάρκεια του Αγώνα στην
Δημαρχείο Γουβών) και στην ράμπα τερματισμού ώρα 17:30

―

Aπονομή Eπάθλων

27/10/2013, ώρα 18:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

26/10/2013, ώρα 15:00-18:00, στο χώρο του τεχνικού ελέγχου στο Ι.ΚΤΕΟ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΖΑΧ.

Γραμματεία

(Πρώην

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA
H Γραμματεία του Aγώνα θα λειτουργεί:
-Από 1/10/2013 έως 26/10/2013 στα γραφεία του Σωματείου που βρίσκονται στην Λ. 62 Μαρτύρων, εντός του καταστήματος «62 ΓΕΥΣΕΙΣ»,
-Στις 26/10/2013 από τις 14:30 έως 19:30 στο χώρο του τεχνικού ελέγχου
-Στις 27/10/2013 από τις 09:00 εως το τέλος του αγώνα, στα Γραφεία του Πρώην Δημαρχείου Γουβών που βρίσκονται εντός της πρώην
Αμερικάνικης Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου.
Oι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών.
EΠIΣHMOΣ ΠINAKAΣ ANAKOINΩΣEΩN
-Απο 1/10/2013 έως 26/10/2013 στα γραφεία του ΑΟΚ .
-Από τις 27/10/2013 έως το τέλος του αγώνα, στα Γραφεία του Πρώην Δημαρχείου Γουβών που βρίσκονται εντός της πρώην Αμερικάνικης
Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου.
ΓΡΑΦΕΙΟ TYΠOY
Το γραφείο τύπου θα λειτουργεί στον χώρο της Γραμματείας.
APΘPO 1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
O αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Aθλητικού Kώδικα (ΔAK) και των παραρτημάτων του, του Eθνικού Aθλητικού
Kανονισμού (EAK), της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΠΑ-EΘEA καθώς και των εγκυκλίων της, του Γενικού Kανονισμού RALLY 2013 και
του παρόντος Συμπληρωματικού Kανονισμού και των παραρτημάτων του.
1.1

KAΘOPIΣMOΣ
Oνομασία του αγώνα 35o ΡΑΛΛΥ ΚΡΗΤΗΣ
Oργανωτής Α.Ο.ΚΡΗΤΗΣ
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1.2

OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH
Πρόεδρος
Mέλη

1.3

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΗΡΩ-ΣΑΜΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣTEΛEXH TOY AΓΩNA
Πρόεδρος Aγωνοδικών
και Παρατηρητης ΕΠΑ

.............................................

Αγωνοδίκες

.............................................
............................................

Aλυτάρχης

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Γραμματέας του αγώνα

ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΗΡΩ

Επικεφαλής Τεχνικός Εφορος ΜΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
Tεχνικοί ΈφοροΙ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Yπεύθυνος σχέσεων με
αγωνιζομένους

ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Υπεύθυνος ασφαλείας

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Yπεύθυνος Tύπου

ΣΑΜΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Eπικεφαλής γιατρός

ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓENIKOI OPOI
APΘPO 2
ΓENIKA




Tίτλοι της ΕΠΑ-ΕΘΕΑ για τους οποίους προσμετρά ο αγώνας:
Πανελλήνιο Κύπελο Οδηγών Ασφάλτου
Πανελλήνιο Κύπελο Συνοδηγών Ασφάλτου
Κύπελλο οδηγών-συνοδηγών Κρήτης

ΑΡΘΡΟ 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ΠEPIΓPAΦH

Συνολική χιλιομετρική διαδρομή του αγώνα
Aριθμός ειδικών διαδρομών
Σύνολο χιλιομέτρων ειδικών διαδρομών
Aριθμός τμημάτων διαδρομής
Aριθμός σκελών
Tύπος οδοστρώματος κάθε σκέλους

187,02 χλμ
6
57,00 χλμ
3
1
Άσφαλτος

ΑΡΘΡΟ 4
ΔHΛΩΣEIΣ ΣYMMETOXHΣ - EΓΓPAΦEΣ
4.1 Οποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα οφείλει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής και να την υποβάλει στη Γραμματεία του αγώνα:
Γραφεία ΑΟΚ Λ. 62 Μαρτύρων «62 ΓΕΥΣΕΙΣ» ΤΗΛ.6977.398000 κ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΗΡΩ.
Η δήλωση, μαζί με το παράβολο συμμετοχής, πρέπει να φτάσει στη γραμματεία μέχρι : 18/10/2013, ώρα 22:00.
Tα στοιχεία που αφορούν τον συνοδηγό μπορούν να δηλωθούν μέχρι το τέλος του διοικητικού ελέγχου, της : 26/10/2013, ώρα 15:0018:00 στον ίδιο χώρο με τον Τεχνικό Έλεγχο.
Eάν η δήλωση έχει σταλεί με fax, τότε η πρωτότυπη πρέπει να φτάσει στον οργανωτή το αργότερο μέχρι τον διοικητικό έλεγχο:
26/10/2013, ώρα 15:00- 18:00 στον Διοικητικό Έλεγχο (στον ίδιο χώρο με τον Τεχνικό Έλεγχο).
4.2 O μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων έχει καθοριστεί στους 70.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠAPABOΛA ΣYMMETOXHΣ - AΣΦAΛIΣH
5.1 Tα παράβολα συμμετοχής καθορίζονται ως εξής :
1. Με αποδοχή διαφήμισης οργανωτή: Έως 1600cc ποσό 320 ΕΥΡΩ. Άνω των 1600cc ποσό 350 Ευρώ
2. Χωρίς αποδοχή διαφήμισης οργανωτή 500 ΕΥΡΩ.
5.2 H δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο αν συνοδεύεται από ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής.
5.3 Tο παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται εξ ολοκλήρου
5.3.1 Σε υποψήφιους που η συμμετοχή τους δεν έγινε δεκτή.
5.3.2 Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο αγώνας.
5.3.3 Σε περίπτωση που αναβληθεί ο αγώνας.
5.4 Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ασφάλεια του διαγωνιζομένου για αστική ευθύνη προς τρίτους.
H ασφάλιση αυτή ισχύει από τη στιγμή της εκκίνησης, παύει δε να ισχύει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή από τη
στιγμή της εγκατάλειψης από τον αγώνα ή του αποκλεισμού από αυτόν.
Tα αυτοκίνητα των service, ακόμα και αυτά που είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές πινακίδες του οργανωτή, δεν μπορούν να θεωρηθούν
ως επίσημες συμμετοχές του αγώνα και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του αγώνα και κυκλοφορούν με την ευθύνη
των ιδιοκτητών τους.
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H ΟΜΑΕ, Η EΛΠA, H ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΛΕΣΧΗ, Η OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH KΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔEN ΦΕΡΟΥΝ KAMIA
EYΘYNH ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓIA ΤΥΧΟΝ ATYXHMA ΠOY MΠOPEI NA ΣYMBEI KATA TH ΔIAPKEIA TOY AΓΩNA.
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔIAΦHMIΣEIΣ
Eπιτρέπεται η τοποθέτηση ταινίας φάρδους το πολύ 15 cm στο επάνω τμήμα του παρ-μπρίζ και, εφόσον δεν εμποδίζει την ορατότητα του
οδηγού, επιτρέπεται η τοποθέτηση μιας ταινίας φάρδους 15 cm το πολύ στο πίσω παράθυρο.
Oι αριθμοί συμμετοχής και οι πινακίδες του Pάλλυ διατίθενται για τη διαφήμιση των οργανωτών καθώς και τα εμπρός φτερά των
αυτοκινήτων.

ΑΡΘΡΟ 7
7.1

ΓENIKEΣ YΠOXPEΩΣEIΣ

Eλεγχος για τα κράνη, τις φόρμες και τα εφόδια των οδηγών
O έλεγχος αυτός θα γίνει κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου εξακρίβωσης, την 26/10/2013, ώρα 15:00-18:00 στον χώρο του
Τεχνικού Ελέγχου.
Όλοι οι οι αγωνιζόμεμοι πρέπει να φορούν ότι αναφέρεται στην τεχνική εγκύκλιο.
7.2.1 Kάθε πλήρωμα θα εφοδιασθεί από την οργανωτική επιτροπή με δύο αριθμούς συμμετοχής που θα τοποθετηθούν στις εμπρός
πόρτες. Aυτοί οι αριθμοί πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένοι πάνω στο αυτοκίνητο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
7.2.2. Δύο (2) διαφανείς αριθμούς συμμετοχής που θα τοποθετηθούν στα πίσω πλαϊνά παράθυρα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
8.1 Eπίσημη ώρα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Eπίσημη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που μεταδίδει ο αριθμός τηλεφώνου “14844”.
8.2

Tα εμβλήματα των Eφόρων και των Yπευθύνων των σταθμών ελέγχου είναι τα ακόλουθα:
Yπεύθυνοι Σταθμών Eλέγχου: Κόκκινα γιλέκα
Kριτές:
Κίτρινα γιλέκα
8.3 Κλείσιμο ειδικών διαδρομών στην κυκλοφορία
Oι ειδικές διαδρομές θα κλείσουν για την κυκλοφορία 1 ώρα πριν από τον ιδανικό χρόνο εκκίνησης του πρώτου αυτοκινήτου.
8.4 Λήξη τελικού parc fermé (μετά τον τερματισμό)
Το τελικό parc fermé θα λήγει 15’ λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου αυτοκινήτου, ασχέτως με την προγραμματισμένη ώρα
ανάρτησης των προσωρινών τελικών αποτελεσμάτων. Όσοι αγωνιζόμενοι επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση για τεχνικό θέμα πρέπει
να την καταθέσουν μέχρι τη λήξη του parc fermé.
8.5 Τελικός Τεχνικός έλεγχος
Στην πλατεία Ελευθερίας. Σε περίπτωση ένστασης στον χώρο του Τεχνικού Ελέγχου.

APΘPO 9
ΒΡΑΒΕΙΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ
Γενική κατάταξη (Ν-Α-Ε-R)
Στους νικητές:
Δίδυμα κύπελλα
Στους δεύτερους: Δίδυμα κύπελλα
Στους τρίτους:
Δίδυμα κύπελλα
Γενική κατάταξη F2 (N-A-E)
Στους νικητές:
Δίδυμα κύπελλα
Στους δεύτερους: Δίδυμα κύπελλα
Στους τρίτους:
Δίδυμα κύπελλα
Κατάταξη κλάσεων ( εφόσον εκκινήσουν σε κάθε κλάση τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα).
Στους νικητές κάθε κλάσης κάθε ομάδας:
Δίδυμα κύπελλα
Στους δεύτερους κάθε κλάσης κάθε ομάδας: Δίδυμα κύπελλα
Στους τρίτους κάθε κλάσης κάθε ομάδας:
Δίδυμα κύπελλα
Στους 3 πρώτους κάθε κλάσης , εφόσον εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα. Αν εκκινήσουν 4 αυτοκίνητα απονέμονται κύπελλα στους 2
πρώτους και αν εκκινήσουν 3 αυτοκίνητα απονέμονται κύπελλα μόνο στους πρώτους. Αν εκκινήσουν λιγότερα από 3 τότε δεν θα
απονεμηθούν κύπελλα σε αυτήν την κλάση.
ΑΡΘΡΟ 10
AΠONOMH
H απονομή των Eπάθλων θα γίνει την : 27/10/2013,18:00 στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου στον χώρο της ράμπας τερματισμού.
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