ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 4Χ4 2009
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ
1o A-Adventure Marathon
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : Αγωνιστική Λεσχη Αυτοκινήτου Καρπενησίου
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας
ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΩΝΑ : 1ο Α-Adventure Marathon 4x4
Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Αγωνιστική Λέσχη Καρπενησίου και Triple-a-adventure
διοργανώνει το 1o AAdventure Marathon 4X4 που θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή της
Ευρυτανίας µε την υποστήριξη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικησις Ευρυτανίας σε µυστική
διαδροµή, όπως αυτή περιγράφεται στο Βιβλίο ∆ιαδροµής -Road Book, που θα δοθεί στα
πληρώµατα µισή ώρα προ της εκκίνησής τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου στα τηλ/fax 22370-22180 καί ή στο e-mail
alekosapostolidis@gmail.com για πληροφορίες Κιν.6972425999. Α.Αποστολίδη
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ευτέρα 9 Νοεµβρίου και ώρα 22:00. Οπως αναφέρετε πιο πάνω στο
τηλ/fax και e-mail
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Παρασκευή 13 Νοεµβρίου και από ώρα 17:00 έως 21:00
Σε µερος που θα ανακοινωθή µε ∆ελτίο Πληροφοριών.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ Παρασκευή 13 Νοεµβρίου και ώρα 22:00 στην
Γραµµατεία του Αγώνα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
(Road Book) Σάββατο 14 Νοεµβρίου µίση ώρα πρίν από την ωρα εκκίνησις του πρώτου
αυτοκινήτου.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1ου ΑΥΤ/ΤΟΥ
Σάββατο 14 Νοεµβρίου από την Πλατεία Καρπενησίου την 08:30
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κυριακή 15 Νοεµβρίου. Η ώρα τερµατισµού θα ανακοινωθή µε δελτίο πληροφοριών.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μετά το πέρας του αγώνα τα προσωρινά
αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στην Γραµµατεία του Αγώνα και µε την πάροδο µιας ώρας
οριστικοποιούνται
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ Αµέσως µατά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων

Γραµµατεία
Από ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου µέχρι Παρασκευή 13 Νοεµβρίου στα γραφεία της Αγωνιστικής
Λέσχης Καρπενησίου στα Τηλέφωνα 22370-22180 και 6972425999. Το Σάββατο και
Κυριακή από ώρα 08:30 µέχρι και τον τερµατισµό του αγώνα στον χώρο του τερµατισµού.
Επίσηµος Πίνακας Ανακοινώσεων
Από ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου µέχρι Παρασκευή 13 Νοεµβρίου στα γραφεία της Αγωνιστικής
Λέσχης Καρπενησίου στο τηλ. 22370-22180 και 6972-425999 Αλεκο Αποστολίδη Το
Σάββατο και Κυριακή 13 και 14 Νοεµβρίου από ώρα 08:30 µέχρι και τον τερµατισµό του
αγώνα, στον χώρο του τερµατισµού.

Παράβολο συµµετοχής
Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται σε 200€ για κάθε αυτοκίνητο των κατηγοριών Nornal και
open και σε 180€ για τα αυτοκίνητα των καταγοριών Regularity και Entry..
Όριο συµµετοχών 40 οχήµατα
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Συνολικό µήκος 391,75 χλµ.
Σκέλος 1: 243.25 χλµ. Σκέλος 2 148.50 χλµ
Ποσοστό ασφάλτου Μέχρι 20% ( Στον παρόντα αγώνα το ποσοστό είναι κατω απο 15%
Οι Απλές διαδροµές είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες και αποτελούνται από δύσβατους
δασικούς και βοηθητικούς αγροτικούς δρόµους καθώς και κοµµάτια εντελώς εκτός δρόµου.
Οι Ειδικές ∆ιαδροµές είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες και αποτελούνται από κοµµάτια
εντελώς εκτός δρόµου.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος : Κοντογεωργος Κωνσταντινος Νοµαρχης Ευρυτανίας
Μέλη : Θανάσουλας Αναστάσιος
Τσιώνης Σπύρος
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Αλυτάρχης: Τσέτσος Κωνσταντίνος
Αγωνοδίκης :Σκάνδαλος Γεώργιος
Αργυρίου Γεώργιος
Υπεύθυνος Ασφαλείας : Αποστολίδης Αλέξανδρος
Έφορος Κριτών : Θα ανακοινωθή µε δελτίο πληροφοριών
Έφορος ∆ιαδροµής : Αποστολίδης Αλέκος
Υπεύθυνος Ειδ. ∆ιαδροµών Τσιώνης Σπύρος
Γραµµατεία : Θα Ανακοινωθή µε ∆ελτίο πληροφοριών
Υπεύθυνος Τύπου : Αποστολίδης Σαράντης
Αποτελέσµατα: Σταθάκος ∆ηµήτρης
Ιατρός του Αγώνα : Απόδιακος Ματθαίος
Υπευθυνος Ηλεκτρονικής Παρακολούθησις: Σπυρακος Ιωάννης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη γραµµατεία του αγώνα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ
― ∆εκτές Κατηγορίες Αυτοκινήτων: Normal, Open. Για το πρωταθληµα 4χ4
: Entry και Regularity Φιλικό
: Rally Φιλικός
― Οι Αγωνιστικές Άδειες είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του πληρώµατος. Όποιος δεν
είναι κάτοχος αγωνιστικής αδείας ετήσιας τύπου C4Χ4 µπορεί να βγάλει άδεια µιας ηµέρας
στη Γραµµατεία του αγώνα κατά τον ∆ιοικητικό Έλεγχο προσκοµίζοντας το δίπλωµα
οδήγησης.
― Ο αγώνας έχει 2 Σκέλοι (ΣΚ). [3]
― Ο αγώνας έχει 15 Απλές ∆ιαδροµές (Α∆). [3]
― Ο αγώνας έχει 3 Ειδικές ∆ιαδροµές (Ε∆). [3]
ΣΚ1: Α∆1 – Ε∆1 - Α∆2 –Α∆3 – Α∆4 –Α∆5 – Α∆6 – Ε∆2 – Α∆7 - Α∆8 – Α∆9 – Α∆10
ΣΚ2: Α∆1 – Α∆2 – Α∆3 – Α∆4 – Ε∆1- Α∆5
― Ο αγώνας δεν έχει Νυχτερινές ∆ιαδροµές. [2.9]
― Επιτρέπεται η προάφιξη στον τερµατισµό του αγώνα το Σάββατο και την Κυριακή [11.15]
― Ο χώρος ανασυγκροτήσεων του αγώνα δεν θεωρείται Parc Ferme. [14.4]

― Ο χώρος και ο χρόνος ανάµεσα στα Σκέλη του αγώνα δεν θεωρείται Bivouac [3]
― Ελάχιστη αυτονοµία 160χλµ.
― ∆εν υπάρχει ειδική δοκιµασία κατάταξης για την εκκίνηση. [11.1]
― ∆εν Επιφέρει ποινή η ρυµούλκηση αυτοκινήτου στον αγώνα. [12.14)
― Μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση ανά Τµήµα ∆ιαδροµής (απο ΣΕΧ σε ΣΕΧ): 40 λεπτά.
(13.3.2)
― Συνολική µέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση ανά Σκέλος: 1 ώρα και 30 λεπτά. (13.3.3)
― Συνολική µέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση στον αγώνα: 2 ώρες (13.3.4)
― Καθορισµένη Ποινή: 45 λεπτά πανω στον χειρότερο χρόνο του αυτοκίνητου που τερµάτισε
κανονικά τον αγώνα. . (13.3.1)
― Η σειρά εκκίνησης θα είναι σύµφωνα µε την Ανά Κατηγορία Κατάταξη του Επάθλου Enduro
2009. Πρώτη θα εκκινήσει η κατηγορία Open.
― Η εκκίνηση στα πληρώµατα θα δίνεται ανά 1 λεπτό.
― Σηµείο ρύθµισης οδοµέτρων στο νεο παρακαµπτήριο δρόµο του Καρπενησίου απο την
διασταυρωση της Μυρικής προς Κεφαλόβρυσο.
― Η ασφαλιστική κάλυψη και τα ποσά είναι αυτά που αναφέρονται στην Εγκύκλιο 5 του
βιβλίου της χρονιάς της ΕΘΕΑ.
― Τα οχήµατα πρέπει να παρουσιασθούν στον χώρο της αφετηρίας µέχρι τις 07:30
14/11/2009, αλλιώς ο οργανωτής µπορεί να συµπληρώσει τη θέση του οχήµατος µε άλλο που
θα υπάρχει στο χώρο της Γραµµατείας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι το πλήρωµα
δεν εµφανίσθηκε στην εκκίνηση και αποκλείεται από τον αγώνα.
― Σε περίπτωση ισοπαλίας που δεν µπορεί να κριθεί βάσει του άρθρου 22 θα ληφθούν
υπόψιν και οι ποινες στις απλές διαδροµές. [22.2]
― Θα απονεµηθούν κύπελλα (σε οδηγούς – συνοδηγούς), στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας
(Normal – Open), στο πρώτο Μικτό Πλήρωµα, εφόσον εκκινήσουν 3 οχήµατα, στους 3
πρώτους της Γενικης Κατάταξης κύπελλα και στους επόµενους 3 µετάλλια. Στον πρώτο της
Λέσχης Καρπενησίου διδιµα κλυπελλα.

