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ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΑ/ΕΘΕΑ – ΟΜΑΕ 2013 
ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TRAIL RIDE – RALLY RAID ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2013 - AMOTOE 

 
1ος Αγώνας – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 24 – 26 ΜΑΪΟΥ 2013 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 
Το Off-Road Team, μετά από έγκριση της OMAE και της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνει το Rally Greece Off Road 2013, 

τo οποίο θα διεξαχθεί στις 24/5 -26/5/2013, στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων, και προσμετρά στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντοχής 4Χ4 και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλετών Rally Raid – Trail Ride 

2013. 

 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με διατάξεις: 

α. Της προκήρυξης και του Κανονισμού της UEM, του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Tout Terrain 
β. Της προκήρυξης της ΟΜΑΕ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ και των παραρτημάτων. 

γ. Του Γενικού Κανονισμού των ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ 4Χ4 όσον αφορά το αυτοκίνητο και των παραρτημάτων 

του / εγκυκλίων. 
δ. Του Γενικού Κανονισμού των ΑΓΩΝΩΝ TRAIL RIDE – RALLY RAID όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες - Quads 

ε. Του παρόντος ειδικού κανονισμού. 
 

Οι γενικοί κανονισμοί και τα παραρτήματα αυτών, υπάρχουν στο επίσημο site της οργάνωσης: 
www.rallygreeceoffroad.com, http://www.offroadteam.gr. 

 

Ο αγώνας Rally Greece Off Road είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό για τους αγώνες 
Rally Raid - Trail Ride της UEM, της ΑΜΟΤΟΕ, της ΟΜΑΕ, τον κανονισμό του Πρωταθλήματος 4Χ4 της ΟΜΑΕ, 

με συμμετοχές μοτοσικλετών και 4Χ4. 
Όπου υπάρχουν αντικρουόμενα εδάφια, διευκρινίζονται μέσω του ειδικού κανονισμού, των εγκυκλίων που 

τυχόν θα ακολουθήσουν, ενώ οι διαφορές επιλύονται από το Συμβούλιο των Αγωνοδικών, τον Αλυτάρχη, και 

τους Παρατηρητές του Αγώνα. 
 

1.2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Η γραμματεία του αγώνα θα βρίσκεται έως 20/5/2013 12:00 Στα γραφεία της λέσχης Off Road Team. 

Από 21/5/2013 στα Καλάβρυτα 

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα 
δελτία πληροφοριών. 

 
1.3 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Στη γραμματεία του αγώνα και οι ιστοσελίδες www.rallygreeceoffroad.com, http://www.offroadteam.gr  

 

1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Έναρξη εγγραφών συμμετοχής 1/3/2013 

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών συμμετοχής 1/5/2013 
Όριο εκπρόθεσμων εγγραφών συμμετοχής 17/5/2013 18:00 για την Ζ1-Τ. 

 22/5/2013 18:00 για τις Ζ2-Ζ3. 

Διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής 
στους συμμετέχοντες, Διοικητικός έλεγχος 

 και τεχνικός έλεγχος οχημάτων: Z1: 22/5/2013 στις εγκαταστάσεις Service Station της 
INTERAMERICAN στην Λεωφόρο Αθηνών 161(Καβάλας) 18:00 

 Z2-Z3: 24/5/2013 στο Διακοφτό Αχαΐας στις 16:00 
Z2-Z3: 24/5/2013 στα Καλάβρυτα στις 19:00 

Διανομή Δρομοβιβλίου (Road Book) Μία ώρα πριν την κάθε ενημέρωση 

Ενημερώσεις αγωνιζομένων Παραμονές αγωνιστικών ημερών 21:30 στα Καλάβρυτα 
1η ενημέρωση Παρασκευή 24/5, στις  17:00, πριν την εκκίνηση 

του Προλόγου. 
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων: 24/5/2012 15:30 Στη γραμματεία του αγώνα και στο 

http://www.offroadteam.gr, www.rallygreeceoffroad.com   
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1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών 24/5   15:00 στο Διακοφτό Αχαϊας 

Εκκίνηση 1ου Σκέλους 24/5   17:00 στο Διακοφτό Αχαΐας 

Τερματισμός 1ου Σκέλους 19:30 στα Καλάβρυτα 
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων από 20:00  

2η Συνεδρίαση Αγωνοδικών 21:00 
Ενημέρωση πληρωμάτων - αναβατών 21:30 

Εκκίνηση 2ου Σκέλους 25/5   08:00 

Τερματισμός 2ου Σκέλους 19:00-19:30  
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων από 15:00  

3η Συνεδρίαση Αγωνοδικών 21:00 
Ενημέρωση πληρωμάτων - αναβατών: 21:30  

Εκκίνηση 3ου Σκέλους 26/5   07:30  
Τερματισμός 3ου Σκέλους για Ζ1-Τ 12:00-13:00 

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων από 12:00 

4η Συνεδρίαση Αγωνοδικών 14:00 
Απονομή για Ζ1-Τ  14:30 

Τερματισμός 3ου Σκέλους για Ζ2-Ζ3 14:00-15:00 
Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων από 14:00 

5η Συνεδρίαση Αγωνοδικών 16:00 

Απονομή για Ζ2-Ζ3  16:30 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΕΛΕΧΗ 
 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Δημήτρης Αθανασουλόπουλος 
Πρόεδρος Αγωνοδικών:  Θ.Α.  

Αγωνοδίκες:    Θοδωρής Λάσκαρης – Θ.Α. 

Παρατηρητής:    Θ.Α.  
Αλυτάρχης:    Δημήτρης Αθανασουλόπουλος 6984643643 

Υπεύθυνοι ασφαλείας:  Αλέκος Αποστολίδης Elvis Drini, Σαμαρείτες Ερυθρού Σταυρού 
Υπεύθυνος Paddocks & Σχέσεων με τους αγωνιζόμενους: Κώστας Θεολόγης και Rudy Briani 

Υπεύθυνος Κριτών:   Ευθύμιος Τζόβολος 

Υπεύθυνος Διαδρομών:  Διονύσης Τζόβολος  
Δορυφορικός Έλεγχος Αγώνα: ΜΥ ΤRΑCK - On line GPS Tracking Systems, Κώστας Χατζηγιαννάκης 

Υπεύθυνος Αποτελεσμάτων:  My Track 
Γραμματέας Αγώνα:   Μαρία Γραμμένου 

Υποστήριξη - Recovery:  Εlvis Drini 

Επικεφαλής Τεχνικοί Έφοροι: Στάθης Μανιάτης, Θοδωρής Λάσκαρης 
Ιατροί αγώνα:    Intersalonica, ΕΚΑΒ, Ιατρός Σαμαριτών  

Ασθενοφόρα:    3 
Συνεργεία Διάσωσης& Υποστήριξης: 10 οχήματα και Σαμαρείτες του «Ερυθρού Σταυρού» 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1 Το Μήκος των διαδρομών του αγώνα: Για κατηγορίες T1, Τ2, Τ3, Τ8, ΤΗ, Z1 534km,  

ενώ για μοτοσυκλέτες 2T, Quad, και αυτοκίνητα Z2, Ζ3 482m 
- 1ο Σκέλος Διακοφτό – Καλάβρυτα (40km – 1 Ειδική Διαδρομή 14,5km).  

- 2ο Σκέλος Καραφλά - Κούτελη - Σκεπαστό / Πλάτανος - Χιονοδρομικό,  
(T1, Τ2, Τ3, Τ8, ΤΗ, Z1 370km – 6 Ειδικές Διαδρομές 246km, 2T, Z2, Ζ3, Quad 241km – 3 Ε.Δ. 165km) 

- 3ο Σκέλος Καραφλά - Κούτελη - Σκεπαστό / Πλάτανος - Χιονοδρομικό 

(T1, Τ2, Τ3, Τ8, ΤΗ, Z1 198km – 3 Ειδικές Διαδρομές 130km, 2T, Z2, Ζ3, Quad 241km – 3 Ε.Δ. 165km) 
 

3.2 Το συνολικό ποσοστό διαδρομής σε άσφαλτο είναι ~20%. 
3.3 Η διαδρομή είναι κοινή για τα 4Χ4 Ζ2, Ζ3 και τις μοτοσικλέτες και αποτελείται από Απλές Διαδρομές και 

Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας (Regularity), ενώ για τα αυτοκίνητα των κατηγοριών T1, Τ2, Τ3, Τ8, ΤΗ, Z1 είναι 
διαφορετική και αποτελείται από Απλές Διαδρομές και Ειδικές Διαδρομές Χρονομέτρησης (Sporting) με 2 

φυλαγμένες – κλειστές στην κυκλοφορία άλλων οχημάτων ειδικές διαδρομές επαναλαμβανόμενες. (Άρθρο Γ.Κ. 

20.1) Αποτελείται από δύσβατους δασικούς, βοηθητικούς αγροτικούς δρόμους και σε κάποια σημεία κινείται 
εντελώς εκτός δρόμου. 

3.4 Θα υπάρχουν απλές διαδρομές και ενδιάμεσα ειδικές διαδρομές.  
Το σύνολο των Ειδικών Διαδρομών θα είναι 11 για T1, Τ2, Τ3, Τ8, ΤΗ, Z1 και 6 για Ζ2, Ζ3 και τις μοτοσικλέτες 

Το σύνολο των Ειδικών Διαδρομών σε χιλιόμετρα θα είναι άνω του 60% του συνολικού αριθμού χιλιομέτρων 

 



3.5 Διαδρομές αναλυτικά για Τ και Ζ1 

Παρασκευή (1 Special Stage)  

1st LIAISON    6,8 km.  15 λεπτά Ιδανικός χρόνος 
SS0 - Super Special Stage  14,5 km  Min 15 λεπτά – Max 30 λεπτά (minimum χρόνοι ενδεικτικοί) 

2nd LIAISON    18,5km  35 λεπτά Ιδανικός χρόνος 
Σύνολο    39,8  1h5’ – 1h20’ 
 

Σάββατο (6 Special Stages) 

1st LIAISON   6,1 km  15 λεπτά Ιδανικός χρόνος 

1st SPECIAL STAGE (A)  31,9 Km Min 35 λεπτά – Max 50 λεπτά 
2nd LIAISON   30,7 km  60 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 

2nd SPECIAL STAGE (B)  50,2 Km Min 50 λεπτά – Max 80 λεπτά 
3rd LIAISON   10,6 km  30 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 

3rd SPECIAL STAGE (A)  31,9 Km Min 35 λεπτά – Max 50 λεπτά 

4th LIAISON   30,7 km  60 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 
4th SPECIAL STAGE (B)  50,2 Km Min 50 λεπτά – Max 80 λεπτά 

5th LIAISON   10,6 km  30 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 
5th SPECIAL STAGE (A)  31,9 Km Min 35 λεπτά – Max 50 λεπτά 

6th LIAISON   30,7 km  60 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 
6th SPECIAL STAGE (B)  50,2 Km Min 50 λεπτά – Max 80 λεπτά 

7th LIAISON   4,5 km  10 λεπτά Ιδανικός χρόνος 

Σύνολο    370,2  8h40’ – 10h55’ 
 

Κυριακή (3 Special Stages) 
1st LIAISON   6,1 km  15 λεπτά Ιδανικός χρόνος 

1st SPECIAL STAGE (A)  31,9 Km Min 35 λεπτά – Max 50 λεπτά 
2nd LIAISON   30,7 km  60 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 

2nd SPECIAL STAGE (B)  50,2 Km Min 50 λεπτά – Max 80 λεπτά 

3rd LIAISON   4,5 km  15 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park) 
Σύνολο    123,4  3h – 4h 

Tελικό Σύνολο   533,4  12h40’ – 16h15’ 
 

3.6 Διαδρομές αναλυτικά για Ζ2, μοτοσυκλέτες και Quad  

Παρασκευή (1 Special Stage) O πρόλογος για τις Κατηγορίες αυτές δεν είναι υποχρεωτικός, ούτε 
προσμετρά στην τελική κατάταξη. Για να λάβουν όμως μέρος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον 

Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο στις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα προθεσμίες. 
1st LIAISON    6,8 km.  15 λεπτά Ιδανικός χρόνος 

SS0 - Super Special Stage  14,5 km  Min 15 λεπτά – Max 30 λεπτά (minimum χρόνοι ενδεικτικοί) 
2nd LIAISON    18,5km  35 λεπτά Ιδανικός χρόνος 

Σύνολο    39,8  1h5’ – 1h20’ 

 
Σάββατο (3 Special Stages) 

1st LIAISON   6,1 km  15 λεπτά Ιδανικός χρόνος 
1st SPECIAL STAGE (A)  31,9 Km Min 35 λεπτά – Max 50 λεπτά 

2nd LIAISON   30,7 km  40 λεπτά Ιδανικός χρόνος 

2nd SPECIAL STAGE (B)  50,2 Km Min 50 λεπτά – Max 80 λεπτά 
3rd LIAISON   25,6 km  40 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 

3rd SPECIAL STAGE (C)  85,0 Km Min 90 λεπτά – Max 130 λεπτά 
4th LIAISON   25,7 km  60 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park) 

Σύνολο    240,2  5h30’ – 7h15’ 
 

Κυριακή (3 Special Stages) 

1st LIAISON   6,1 km  15 λεπτά Ιδανικός χρόνος 
1st SPECIAL STAGE (A)  31,9 Km Min 35 λεπτά – Max 50 λεπτά 

2nd LIAISON   30,7 km  40 λεπτά Ιδανικός χρόνος 
2nd SPECIAL STAGE (B)  50,2 Km Min 50 λεπτά – Max 80 λεπτά 

3rd LIAISON   25,6 km  40 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park – Ανεφοδιασμός) 

3rd SPECIAL STAGE (C)  85,0 Km Min 90 λεπτά – Max 130 λεπτά 
4th LIAISON   25,7 km  60 λεπτά Ιδανικός χρόνος (Service Park) 

Σύνολο    240,2  5h30’ – 7h15’ 
Tελικό Σύνολο   520,2  12h05’ – 15h50’ 



ΑΡΘΡΟ 4: ΔΕΚΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

4.1 Μοτοσικλέτες:  

- Enduro: Αναβάτες με μοτοσυκλέτες 2Τ (περιλαμβάνεται κλάση βετεράνων για ηλικία 42+)  
- On-Off: Αναβάτες με μοτοσυκλέτες 2Τ με μοτοσυκλέτες on-off άνω των 600cc 

- Quad: Αναβάτες με Quad - ATV 
- GPS: Αναβάτες χωρίς Road Book αλλά με GPS. 

4.2 Αυτοκίνητα:  

- T1, T2, T3, TH, Z1, σε μια ενιαία κατηγορία επονομαζόμενη R με κλάσεις T1, T2, T3, TH, Τ8, Z1. Για 
να προσμετρήσει - απονεμηθεί μία κλάση T2, T3, TH, Τ8, Ζ1 πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα 

στη κάθε κλάση. Εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί συμπτύσσονται με την ακόλουθη σειρά: Τ8>ΤΗ>Ζ1>Τ3>T2. H 
T1 προσμετρά – απονέμεται εφόσον εκκινήσουν τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα. 

- Z2 
- Z3 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Στον αγώνα γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύει άδεια οδήγησης του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και έγκυρη αγωνιστική άδεια  - Αθλητικό Δελτίο της ΟΜΑΕ όσον αφορά το αυτοκίνητο, ή 
Αθλητικό Δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ όσον αφορά τη μοτοσυκλέτα. Όσον αφορά ξένους συμμετέχοντες, Διεθνή – 

Ευρωπαϊκή Αγωνιστική Άδεια σε ισχύ, ή Εθνική αγωνιστική Άδεια συνοδευόμενη με Starting Permission από την 

Ομοσπονδία όπου ανήκουν και συμβόλαιο για προσωπικό ατύχημα και επαναπατρισμό. 
H Άδεια Οδήγησης και η αγωνιστική άδεια / αθλητικό δελτίο, δεν πρέπει να εκτίουν ποινή αργίας ή έκπτωσης ή 

άλλη ποινή η οποία μπορεί να έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. 
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επίσημες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας ή με Αγωνιστικές 

Πινακίδες της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. 
Όποιος θέλει να λάβει μέρος, οφείλει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής να καταθέσει το ποσό που 

αντιστοιχεί στην κατηγορία του ζητώντας να αναγραφεί το όνομα του στο καταθετήριο στις παρατηρήσεις και 

να τη στείλει με fax στο 210 5127532, ή με email στο info@offroadteam.gr ΜΑΖΙ με την απόδειξη κατάθεσης 
του παραβόλου συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.rallygreeceoffroad.gr 

Κάθε δήλωση για να γίνει δεκτή πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο συμμετοχής. H πρωτότυπη πρέπει να 
φτάσει στον οργανωτή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17/05/2013 ώρα 18:00 για την Ζ1-Τ και μέχρι την 

Τετάρτη 22/05/2013 ώρα 18:00 για Ζ2-Ζ3, σύμφωνα με την από 04/03/13 εγκύκλιο-ανακοίνωση της 

ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. 
Τα στοιχεία που αφορούν τον (τους) συνοδηγό (συνοδηγούς) μπορούν να δηλωθούν μέχρι τις 16/5/2013. 

Ο οργανωτής έχει δικαίωμα να μην δεχθεί πάνω από 100 συμμετοχές. 
Ο οργανωτής έχει δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τον αγώνα, εφόσον υπάρχουν λιγότερες από 40 

συμμετοχές. Σε αυτή την περίπτωση το παράβολο συμμετοχής θα επιστραφεί στους δικαιούχους, άτοκα. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Τα παράβολα συμμετοχής καθορίζονται ως εξής: 
Για τις μοτοσικλέτες και quad Ελλήνων αγωνιζομένων: 400€ έως 10 Μαΐου, με πριμ εκκίνησης 250€ 

ενώ για τις εκπρόθεσμες συμμετοχές (μη πληρωμένες έως 10/5) το πριμ εκκίνησης είναι 220€ 
Για τα αυτοκίνητα Ζ2, Ζ3 Ελλήνων αγωνιζομένων: 500€ έως 10 Μαρτίου, με πριμ εκκίνησης 200€ 

ενώ για τις εκπρόθεσμες συμμετοχές (μη πληρωμένες έως 10/5) το πριμ εκκίνησης είναι 150€ 

Για τα αυτοκίνητα T1,T2,T3,TH,Z1 Ελλήνων αγωνιζομένων: 1000€ έως 10 Μαρτίου, με πριμ εκκίνησης 500€ 
ενώ για τις εκπρόθεσμες συμμετοχές (μη πληρωμένες έως 10/5) το πριμ εκκίνησης είναι 400€ 

 
Η AMOTOE, η OMAE, η ΕΠΑ, η Οργανωτική Επιτροπή, το Off Road Team, τα στελέχη, οι κριτές, οι χορηγοί, οι 

διαφημιζόμενοι, οι διαφημιστές 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 

για αυτές τις δραστηριότητες. 
Στο Παράβολο Συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ασφάλεια του διαγωνιζομένου για αστική ευθύνη προς 

τρίτους. 
Η 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. 

Τα αυτοκίνητα των Services, 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. 
 

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι οι ειδικές διεξάγονται και σε δρόμους ανοικτούς στην κυκλοφορία και οφείλουν 

να τηρούν τον ΚΟΚ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.  

mailto:info@offroadteam.gr
http://www.rallygreeceoffroad.gr/


 

Ασφαλιστική κάλυψη: 

Η ασφαλιστική κάλυψη και τα ποσά αναφέρονται στην Εγκύκλιο της ΟΜΑΕ και της ΑΜΟΤΟΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΓΩΝΑΣ 
7.1 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 

Η εκκίνηση στο 1ο σκέλος (Πρόλογος) θα δοθεί με τη σειρά που θα αποφασίσει ο Αλυτάρχης. 

Στο Α’ σκέλος το Σάββατο, πρώτα θα εκκινήσουν τα αυτοκίνητα της κατηγορίας T1,T2,T3,Τ8, TH,Z1 (Άρθρο ΓΚ 
10.8) με την σειρά που κατατάχθηκαν στον πρόλογο, και στη συνέχεια – αλλά όχι λιγότερο από 30 λεπτά, οι 

μοτοσικλέτες, τα Quad, και στη συνέχεια με χρονική διαφορά σε χρόνο που θα αποφασίσει ο Αλυτάρχης, όχι 
όμως λιγότερο από τριάντα (30) λεπτά μετά το τελευταίο Quad, σε συνάρτηση από τον αριθμό των 

συμμετοχών, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Ζ2 και Ζ3. Η Σειρά Εκκίνησης θα ορισθεί σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό και τις Εγκυκλίους της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. 

Στα επόμενα σκέλη, η εκκίνηση θα δίδεται με την κατάταξή του προηγούμενου σκέλους. 

 
7.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Ο αγώνας θα γίνει σε απλές και ειδικές διαδρομές. Στις Ειδικές διαδρομές για τις T1,T2,T3,Τ8, TH,Z1 κατηγορίες 
οι δρόμοι θα είναι κλειστοί στην κυκλοφορία άλλων οχημάτων.  

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να τηρούν τον ΚΟΚ και τις μέγιστες επιτρεπτές 

ταχύτητες που ορίζει αυτός, ακόμα και αν η ΜΩΤ που έχει ορίσει ο Οργανωτής είναι μεγαλύτερη ενώ θα πρέπει 
να δείχνουν την δέουσα προσοχή προς τους κανονικούς χρηστές του δρόμου. Ειδικά για τη διέλευση των 

οχημάτων μέσα από κατοικημένες περιοχές, ορίζεται μέγιστο όριο ταχύτητας τα 30 ή τα 50 χιλιόμετρα, εκτός αν 
η τοπική σήμανση ορίζει μικρότερο όριο. 

Σε κάθε περίπτωση οι ποινές μπορεί να φθάσουν μέχρι και τον αποκλεισμό από τον αγώνα. 
Ο έλεγχος διαδρομής και ταχύτητας θα γίνεται ΚΑΙ δορυφορικά, ενώ θα ελέγχονται κατά την διάρκεια αλλά και 

μετά τον αγώνα, τα καταγεγραμμένα ίχνη των αγωνιζομένων για τυχόν παραβάσεις. 

 
7.3 ΑΦΙΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Τα οχήματα πρέπει να παρουσιασθούν στον χώρο της αφετηρίας μία ώρα πριν την εκκίνηση, αλλιώς ο 
οργανωτής μπορεί να συμπληρώσει τη θέση του πληρώματος με άλλο που θα υπάρχει στο χώρο της 

Γραμματείας και να μην επιτρέψει την εκκίνηση. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι το πλήρωμα δεν 

εμφανίσθηκε στην εκκίνηση και μπορεί να αποκλειστεί από τον αγώνα - σκέλος. 
 

7.4 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Οι Ειδικές Διαδρομές Χρονομέτρησης (Sporting) είναι 2 επαναλαμβανόμενες, μήκους 32 και 51 χιλιομέτρων, 

καθώς και ο πρόλογος μήκους 14,5km και θα διεξαχθούν σε δρόμους κλειστούς στην κυκλοφορία για τις 

κατηγορίες T1, T2, T3, TH, Τ8, Z1. (Άρθρο 20.1) 
Το Σάββατο, ο κύκλος που θα περιλαμβάνει τις 2 Ειδικές Διαδρομές Χρονομέτρησης (Sporting) καθώς και τις 

απλές διαδρομές πριν και μετά, θα επαναληφθεί 3 φορές. 
Την Κυριακή, ο κύκλος θα γίνει μία φορά.  

 
Οι κατηγορίες Ζ2 και Ζ3 καθώς και οι μοτοσυκλέτες και τα Quad, θα κάνουν τις 2 παραπάνω ειδικές, μία φορά 

ημερησίως, καθώς και μια μεγαλύτερη ειδική μήκους 60km. Όλες οι ειδικές θα είναι Regularity με Μέση Ωριαία 

Ταχύτητα.  
Η Μ.Ω.Τ. σε όλες τις ειδικές regularity δεν θα είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ/ώρα. 

Στις regulariry ειδικές διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν σε δρόμους ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ στην κυκλοφορία τα όρια 
ταχύτητας που ορίζει ο ΚΟΚ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ, ακόμα και αν η ΜΩΤ που έχει ορίσει ο οργανωτής 

είναι μεγαλύτερη. 

 
Τα πληρώματα πρέπει να τερματίσουν τη regularity ειδική διαδρομή, χωρίς να σταματήσουν (εξαιρούνται 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας), ακολουθώντας την Μ.Ω.Τ. που όρισε ο οργανωτής. 
Ο οργανωτής, κατά την κρίση του, θα ορίσει και ενδιάμεσα σημεία χρονομέτρησης σε Σταθμούς Ελέγχου 

Διέλευσης.  
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να τηρούν τον ΚΟΚ και τις μέγιστες επιτρεπτές 

ταχύτητες που ορίζει αυτός ακόμα και αν η ΜΩΤ που έχει ορίσει ο Οργανωτής είναι μεγαλύτερη. 

Η μέση ωριαία για τις χρονομετρημένες διαδρομές ακριβείας, μπορεί να ανακοινωθεί οριστικά πριν την 
εκκίνηση.  

Υπενθυμίζεται στους αγωνιζόμενους ότι πρέπει να τηρούν τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 
α.  Σε περίπτωση ακινητοποίησης να σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

παρεμποδίζονται οι υπόλοιποι αγωνιζόμενοι, καθώς και οι απλοί χρήστες του δρόμου. 



β.  Κάθε φορά που κάποιος αγωνιζόμενος είναι σε θέση να προσπεράσει να παίρνουν τέτοια θέση πάνω 

στο δρόμο ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα. 

 
7.5 ΠΟΙΝΕΣ ΣΕΔ 

Καθορισμένη ποινή ΣΕΔ 
Η καθορισμένη ποινή για τα ΣΕΔ ορίζεται στα 30’ λεπτά για κάθε παράβαση. Η ποινή μπορεί να αλλάξει με 

απόφαση του Αλυτάρχη, αλλά και με την επιβεβαίωση των καταγεγραμμένων ιχνών των αγωνιζομένων. 

 
7.6 ΠΟΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Οι ποινές των Ειδικών Διαδρομών προκύπτουν από τον συνολικό χρόνο στην ειδική διαδρομή. Σε Ειδικές 
Διαδρομές Regularity προκύπτουν από την παρέκκλιση από τον ιδανικό χρόνο της κάθε κατηγορίας. 

 
7.7 ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Οι ποινές των Απλών Διαδρομών για τις μοτοσυκλέτες, Quad και Auto 4Χ4 είναι απολύτως αναλογικές με το 

χρόνο καθυστέρησης ή προάφιξης, δηλαδή 1 λεπτό ποινή για κάθε λεπτό καθυστέρησης ή προάφιξης. 
Ποινή θεωρείται και η καθυστερημένη εκκίνηση κάθε ημέρας, σκέλους, ή απλής διαδρομής, σε σχέση με τον 

προγραμματισμένο χρόνο που έχει ορίσει η οργάνωση. 
Το ωράριο εκκίνησης Απλών – Ειδικών διαδρομών θα τηρείται αυστηρά με διαδικασία 2λεπτου. 

 

7.8 ΠΟΙΝΕΣ ΟΡΙΩΝ TAXYTHTAΣ 
Στις ζώνες που υπάρχουν όρια ταχύτητας η ταχύτητα των αγωνιζομένων, τόσο στις απλές όσο και στις ειδικές 

θα είναι περιορισμένη στα όρια που ορίζει ο οργανωτής. 
Οι αγωνιζόμενοι παρόλα αυτά, είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες του 

δρόμου ή της περιοχής που μπορεί να είναι ακόμη μικρότερα. 
Οι ζώνες θα σημαδεύονται σαφώς στο roadbook –η αρχή και το τέλος της, καθώς και το όριο ταχύτητας. 

Η προσπέραση επιτρέπεται, αρκεί να μην υπερβείς το όριο της ζώνης. 

Ένα σημείο υπέρβασης δημιουργείται όταν ξεπεραστεί η μέγιστη ταχύτητα του ορίου για κάθε 100 μέτρα 
διαδρομής. Δηλαδή ανά 100 μέτρα καταγράφεται ένα σημείο υπέρβασης. 

Η κάθε περιοχή ορίου θα ποινολογείται ως ακολούθως: 
Από 1 έως 20 km/h υπέρβαση: Σημεία Χ 1’ 

Από 21 έως 40 km/h υπέρβαση: Σημεία Χ 2’ 

Από 41 και πάνω km/h υπέρβαση: Σημεία Χ 6 
 

Παράδειγμα: Ζώνη ορίου 50 km/h. Αγωνιζόμενος καταγράφηκε σε 2 σημεία στα 100km/h, το 3ο σημείο στα 
80κμ/η και το 4ο στα 52km/h. Τα υπόλοιπα ήταν κάτω από το όριο. 

Υπολογισμός: 

2 Χ 6’ + 1 x 2’ + 1 x 1’. Σύνολο 15 λεπτά ποινής 
 

Στην δεύτερη περιοχή ελέγχου, οι ποινές πολλαπλασιάζονται Χ 2, στη Τρίτη περιοχή Χ 3 κτλ. 
 

Από 1 έως 20 km/h υπέρβαση: Σημεία Χ 1’ Χ περιοχή υπέρβασης 
Από 21 έως 40 km/h υπέρβαση: Σημεία Χ 2’ Χ περιοχή υπέρβασης 

Από 41 και πάνω km/h υπέρβαση: Σημεία Χ 6 Χ περιοχή υπέρβασης 

Παράδειγμα: Στην δεύτερη περιοχή ελέγχου με όριο 50km/h, ο ίδιος αγωνιζόμενος πέρασε καταγράφοντας 
σημείο με 72km/h στο 2ο 63km/h και στο 3ο 51km/h. Τα υπόλοιπα ήταν κάτω από το όριο. 

Υπολογισμός 1 x 2’ + 2 x 1’  
Ποινή 4’ X 2 = 8’ επειδή ήταν η 2η περιοχή όπου έκανε υπέρβαση. 

Εάν ο αγωνιζόμενος έχει υπέρβαση και σε 3η περιοχή ο συντελεστής της 3η περιοχής θα ήταν Χ 3. Σε τέταρτη 

περιοχή Χ 4 κτλ. 
 

O έλεγχος υπερβάσεων ταχύτητας γίνεται από τον υπεύθυνο αποτελεσμάτων και του συστήματος δορυφορικής 
παρακολούθησης. Ενημερώνεται ο Αλυτάρχης που προτείνει τις ποινές οι οποίες επικυρώνονται από τους 

Αγωνοδίκες. 
 

Το συμβούλιο Αγωνοδικών μπορεί να επιβάλει και επιπλέον ποινές – έως και αποκλεισμό – για 

επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. 



7.9 ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΝΕΣ  

Ο αλυτάρχης λαμβάνοντας υπόψη του, τον πίνακα ποινών του γενικού κανονισμού Rally Raid ή του πίνακα 

ποινών του γενικού κανονισμού αντοχής, και ύστερα από συμφωνία με τους Αγωνοδίκες, μπορεί να επιβάλει 
ποινές που μπορεί να φτάσουν μέχρι τον αποκλεισμό. 

 
- Σε περίπτωση που αναβάτης ή πλήρωμα καλέσει στο κινητό ζητώντας βοήθεια προσανατολισμού, η 

ποινή είναι 15 λεπτά. Σε περίπτωση 3 και πλέον κλήσεων η ποινή είναι η μέγιστη, θεωρώντας ότι ο 

αγωνιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή 
- Η ποινή για αγωνιζόμενο που δεν ολοκληρώνει την ειδική διαδρομή είναι: Ο μέγιστος χρόνος + 60’ 

λεπτά.  
- Η ποινή για αγωνιζόμενο που δεν ξεκινήσει κάποια ειδική διαδρομή είναι: Ο μέγιστος χρόνος + 120’ 

λεπτά.  
- Σε κάθε περίπτωση, οι αγωνιζόμενοι που δεν ολοκληρώνουν κάποια ειδική ή απλή διαδρομή, δεν 

μπορούν να καταταγούν πάνω από αγωνιζόμενους που ολοκλήρωσαν όλες τις διαδρομές, ακόμη και αν 

ο συνολικός τους χρόνος είναι φαινομενικά μικρότερος. 
- Η ποινή για αγωνιζόμενο που δεν ολοκληρώνει απλή διαδρομή, είναι: Ο μέγιστος χρόνος + 30’ λεπτά. 

 
7.10 ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΑ 

Ο χρόνος θέσης εκτός αγώνα ορίζεται κάθε ημέρα από τον Αλυτάρχη αναλόγως για όλα τα οχήματα. Σε 

περίπτωση που αγωνιζόμενος καθυστερήσει παραπάνω από αυτόν σε σχέση με την ιδανική ώρα σε κάποιο ΣΕΔ 
ή ΣΕΧ, θεωρείται αυτόματα εκτός αγώνα, λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες ποινές, ώστε να συνεχίσει στο 

επόμενο σκέλος. Ο χρόνος για θέση εκτός αγώνα μπορεί να τροποποιηθεί από τον Αλυτάρχη οποιαδήποτε 
στιγμή, ύστερα από έγκριση των Αγωνοδικών, ειδικά εάν η καθυστέρηση έχει γίνει σε ΣΕΔ ή ΣΕΧ πριν την μέση 

του αγώνα. Δηλαδή η καθυστέρηση στο 1ο ΣΕΧ δεν μπορεί να είναι πάνω από 30 λεπτά, στο 2ο πάνω από 1 
ώρα κτλ. Αυτοκίνητο που υπερβεί αυτούς τους χρόνους σε ένα σκέλος του αγώνα, μπορεί να εκκινήσει στο 

επόμενο σκέλος, με τις ανάλογες ποινές από το σκέλος που δεν ολοκλήρωσε. 

- Για να καταταχτεί και να βαθμολογηθεί ένας αγωνιζόμενος, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
το 75% της διαδρομής, καθώς και να φτάσει στον τερματισμό. 

 
7.11 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή σταματήσει η διεξαγωγή μιας ειδικής διαδρομής, οι Αγωνοδίκες μπορούν 
να δώσουν σε κάθε πλήρωμα που επηρεάστηκε τον χρόνο που θεωρούν ως πιο δίκαιο. 

Μολαταύτα, κάθε πλήρωμα υπεύθυνο ή συνυπεύθυνο για τη διακοπή της ειδικής σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Θα χρεωθεί με τον πραγματικό χρόνο που έκανε, αν έκανε. 
 
7.12 ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
Η καταγραφή της διαδρομής έγινε με μοτοσικλέτα και όργανο ΙCO Rally & IΜΟ 100R50 Rally, με ακρίβεια 10 

μέτρων, και αριθμό καλιμπραρίσματος 2180. Σημείο καλιμπραρίσματος υπάρχει εμπρός από το χώρο του 
διοικητικού ελέγχου.  

 

 
7.13 GPS TRACKING by MY-TRACK 

Οι πορείες των οχημάτων παρακολουθούνται και καταγράφονται με δορυφορικό σύστημα 
παρακολούθησης – καταγραφής της MY TRACK, από όπου μπορούν να υπολογιστούν η σωστή ακολουθία 

της διαδρομής, τυχόν παραβάσεις ορίων ταχύτητας, η στάση του οχήματος σε τυχόν πρόβλημα, και τυχόν 
καθυστερήσεις για λόγους ανωτέρας βίας όπως μπλοκαρισμένη διαδρομή, βοήθεια σε ατύχημα κτλ. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ο Αλυτάρχης μπορεί να προτείνει στους Αγωνοδίκες την αφαίρεση της συγκεκριμένης 

καθυστέρησης σε κάποιο πλήρωμα, όταν αυτή αποδεδειγμένα έγινε για λόγους ανωτέρας βίας, όπως εξωτερικής 
βοήθειας σε περίπτωση τραυματισμού άλλου αγωνιζόμενου. 

 
7.14 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Η χρονομέτρηση των ειδικών διαδρομών θα γίνει από το Off Road Team, και την My-Track με φωτοκύτταρα. 

 
7.15 ΠΡΟΑΦΙΞΗ 

Επιτρέπεται η προάφιξη, στην τελευταία απλή κάθε αγωνιστικής ημέρας του αγώνα στον τερματισμό. Δεν 
επιτρέπεται στις υπόλοιπες απλές, εκτός εάν ο Αλυτάρχης το αποφασίσει για τις μοτοσυκλέτες, για λόγους 

ασφαλείας.  

 



7.16 ΤΕΛΙΚΗ KATATAΞΗ 

Η τελική κατάταξη για Ζ2, Ζ3, Μοτό, στο RALLY GREECE OFFROAD, θα βγαίνει από την συγκεντρωτική άθροιση 

των ποινών από τις απλές και ειδικές διαδρομές, ως ένας ενιαίος αγώνας και όχι αθροίζοντας καθημερινή 
βαθμολογία των σκελών. 

Η τελική κατάταξη για T1, T2, T3, TH, Τ8, Z1, στο RALLY GREECE OFFROAD, θα βγαίνει από την 
συγκεντρωτική άθροιση των χρόνων και ποινών από τις απλές και ειδικές διαδρομές, ως ένας ενιαίος αγώνας και 

όχι αθροίζοντας καθημερινή βαθμολογία των σκελών. 

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι οδηγοί ισοβαθμήσουν στο τέλος του αγώνα τότε η ισοβαθμία λύνεται 
υπέρ αυτού που στη πρώτη Ειδική έκανε καλύτερο χρόνο. Εάν η ισοβαθμία συνεχίζεται, ελέγχετε η δεύτερη 

κοκ. Εάν η ισοβαθμία δεν λυθεί τότε οι ισοβαθμούντες παίρνουν την ίδια θέση στην κατάταξη και ο επόμενος 
παίρνει τη μεθεπόμενη. 

Τα αποτελέσματα των τελικών κατατάξεων οριστικοποιούνται ½ ώρα μετά την ανακοίνωσή τους 
 

 

7.17 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Εάν κάποιος οδηγός εμπλακεί σε ατύχημα, πρέπει να το αναφέρει στον επόμενο Ενδιάμεσο ή Κριτή. Εάν 

παραλείψει να το αναφέρει οι Αγωνοδίκες μπορούν να επιβάλλουν στο υπεύθυνο πλήρωμα ποινή που μπορεί να 
φτάσει μέχρι τον αποκλεισμό. 

Σε οποιοδήποτε ατύχημα όλοι οι αγωνιζόμενοι, εμπλεκόμενοι και διερχόμενοι,  εφαρμόζουν άμεσα τα σχετικά 

άρθρα του Γενικού Κανονισμού και των Εγκυκλίων της ΕΠΑ. 
 

7.18 ENΣTAΣEIΣ KAI EΦEΣEIΣ 
 

Παράβολο Ένστασης: Ορίζεται ισόποσο του παράβολου συμμετοχής 
 

Παράβολο Τεχνικών Εργασιών, αν απαιτείται, θα οριστεί από τους Αγωνοδίκες σύμφωνα με την  εγκύκλιο της 

ΕΠΑ. 
Παράβολο Έφεσης: Ορίζεται ποσό διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Πέραν από τις διαφημίσεις που βρίσκονται πάνω και κάτω από τους αριθμούς συμμετοχής, είναι υποχρεωτική η 
τοποθέτηση των διαφημίσεων των χορηγών του αγώνα στα σημεία που θα υποδείξει ο οργανωτής. 

Σε περίπτωση που συμμετέχων δε θέλει να τοποθετήσει την προαιρετική διαφήμιση του οργανωτή, οφείλει να 
πληρώσει παράβολο συμμετοχής της ομάδας του προσαυξημένο 100%. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΑΘΛΑ 
Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα. 

Σε όλους τους τερματίσαντες θα απονεμηθούν μετάλλια. 
Στους 1ους νικητές των σκελών απονέμονται κύπελλα. 

Στους νικητές των κλάσεων στις μοτοσυκλέτες (women – big enduro) απονέμονται κύπελλα. 
Στους νικητές της Γενικής στις μοτοσυκλέτες απονέμονται κύπελλα. 

Ο αλυτάρχης έχει δικαίωμα να απονείμει επιπλέον κύπελλα, εφόσον το επιθυμεί τα οποία μπορεί να ανακοινώσει 

στην απονομή. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΝΟΜΗ 
Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο του τερματισμού, την ανακοινωμένη ώρα, σε δείπνο που θα 

παρατεθεί στους συμμετέχοντες. Η παρουσία των αγωνιζομένων σε αυτό είναι υποχρεωτική. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OXHMATΩΝ – ΑΝΑΒΑΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

11.1 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 
Για τις μοτοσυκλέτες είναι απαραίτητα: Φώτα πορείας εμπρός και πίσω και stop σε λειτουργία, κόρνα, πίσω 

φτερό με λασπωτήρα, αντίγραφο πινακίδας σε πλαστικό ή χαρτί. Οικολογικά ελαστικά δεν απαιτούνται, αλλά 

προτείνονται. 
 



11.2 QUAD - ATV 

Για τα Quad – ATV είναι απαραίτητα: Φώτα πορείας εμπρός και πίσω και stop σε λειτουργία, κόρνα, nerf bars, 

kill switch. 
 

11.3 ANAΒΑΤΕΣ 
Για τους αναβάτες είναι υποχρεωτικά: Κράνος full face, θώρακας, επιαγκωνίδες – επιγονατίδες, γάντια, 

μπουφάν, μπότες και γυαλιά - μάσκα 

 
Επίσης, οι αναβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί:  

• Eργαλεία μοτοσυκλέτας + μπουζί  
• Όσοι δεν έχουν mousse: Σαμπρέλα και σετ επισκευής, + αμπούλες αέρα  

• Τηλέφωνο - κατά προτίμηση Cosmote - ανοιχτό και σε δυνατό ήχο, σε αδιάβροχο σακκουλάκι  
• Φώτα & κόρνα σε λειτουργία!  

• Camel Back με νερό  

• Energy Bars  • Μπουφάν Enduro + αδιάβροχο  
• GPS + μπαταρίες για 15 ώρες αυτονομία  

• Mini Survivor kit (Φακός - Αλουμινοκουβέρτα - Αναπτήρας - Kαθρεπτάκι - Σφυρίχτρα - Καπνογόνο - Μολύβι, 
χαρτί και χρήσιμα τηλέφωνα). 

 

11.4 AUTO 4X4 Ζ1 
Υποχρεωτικά, εκτός από αυτά που προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό και τις Εγκυκλίους για την Κατηγορία, 

2 ιμάντες έλξης βάσει του βάρους του οχήματος, κιτ πρώτων βοηθειών, λασπωτήρες 30cm από το έδαφος, 
φώτα πλοήγησης στην θέση του συνοδηγού, τρίγωνο στάσης. 

 
11.5 AUTO 4X4 Ζ2 

Εκτός από αυτά που προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό και τις Εγκυκλίους για την Κατηγορία, προτείνεται 

roll cage, ζώνες 4 σημείων, καθίσματα τύπου bucket, κράνη ECE για οδηγό και συνοδηγό. Υποχρεωτικά 2 
ιμάντες έλξης βάσει του βάρους του οχήματος, κιτ πρώτων βοηθειών, λασπωτήρες 30cm από το έδαφος, φώτα 

πλοήγησης στην θέση του συνοδηγού, τρίγωνο στάσης. 
 

11.6 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

Τα πληρώματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο ρουχισμό 
 

Επίσης, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν μαζί τους: 
• Μεγάλες πλαστικές σακούλες σκουπιδιών / Γαλότσες / Γάντια εργασίας / Ρούχα 

• Σκοινί  

• Ιμάντες, 2 τουλάχιστον 
• Ναυτικά κλειδιά - καραμπίνερ, snatch block 

• 2 Ρεζέρβες  
• Γρύλλος 

• Πυροσβεστήρας 2kg 
• Δεσίματα εμπρός – πίσω 

• Εργαλεία αυτοκινήτου 

• Νερό 2 λίτρα / Αναπτήρας 
• GPS & Μπαταρίες 

• Τηλέφωνο - κατά προτίμηση Cosmote - που θα είναι ανοιχτό και σε δυνατό ξεχωριστό ήχο για τον αριθμό 
τηλεφώνου Ασφαλείας της Οργάνωσης, τις κλήσεις της οποίας θα πρέπει πάντα να απαντούν! 

• Κόρνα - φώτα σε άψογη λειτουργία 

 
11.7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι αγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό ασφαλείας που λαμβάνουν από την οργάνωση 
(όπως GPS, GPS Trackers, Σένσορες χρονομέτρησης - transponders, κινητά ή δορυφορικά 

τηλέφωνα), και υποχρεούνται να τον επιστρέψουν ακέραιο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο της αξίας του απωλεσθέντος – 

κατεστραμμένου εξοπλισμού.  
 
Απαγορεύεται η μεταφορά καυσίμων μέσα ή πάνω στα οχήματα σε κάνιστρα ή άλλα, πέραν των 

ενδεδειγμένων πρόσθετων ειδικών ρεζερβουάρ που είναι τοποθετημένα σταθερά πάνω σε 
μοτοσυκλέτες – quad. 


