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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΕΠΑ ανακοινώνει το νέο πρόγραμμα αγώνων 4Χ4 του 2013. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – ΚΥΠΕΛΛΟ - ΕΠΑΘΛΟ ΑΝΤΟΧΗΣ AYTOKINHTΩN 4Χ4    
Για τον θεσμό προκηρύσσονται οι έξι (6) αγώνες που αναφέρονται πιο κάτω: 
 
Για το Πρωτάθλημα 4Χ4: 
1. 21-26 Απριλίου ΑΛΑΜ Μεσογαίας Ναύπακτος Συντελεστής 2,5 
2. 24-26 Μαΐου Off Road Team Καλάβρυτα Συντελεστής 1,5 
3. 26-31 Αυγούστου Off Road Team Σέρρες Συντελεστής 2,5 
4. 20 Οκτωβρίου 4Χ4 Ναυπλίου & Off Road Team Τρίπολη Συντελεστής 1 
5. 30-1 Δεκεμβρίου Ιχνηλάτης 24 Ώρες Συντελεστής 2 
Θα προσμετρήσουν οι τέσσερις (4) από τους πέντε (5) αγώνες. Αν γίνουν και προσμετρήσουν τρείς (3) αγώνες τότε ο θεσμός μετράει 
ως Κύπελλο. Για να βαθμολογηθεί ένας αγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκκινήσει σε τουλάχιστον τρείς (3) αγώνες. Για να 
προσμετρήσει ένας αγώνας θα πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα. Αν εκκινήσουν πέντε (5) τότε ο αγώνας 
προσμετρείται αλλά με μειωμένη βαθμολογία, όπου ο πρώτος παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κλπ. Αν 
εκκινήσουν τέσσερα (4) τότε ο αγώνας προσμετρείται αλλά με μειωμένη βαθμολογία, όπου ο πρώτος παίρνει τους βαθμούς του 
τρίτου, ο δεύτερος του τέταρτου κλπ. Αν εκκινήσουν λιγότερα από τέσσερα (4) τότε ο αγώνας δεν προσμετρά στο θεσμό. 
 
Για το Κύπελλο και Έπαθλο Αντοχής 4Χ4: 
1. 24-26 Μαΐου Off Road Team Καλάβρυτα Συντελεστής 1,5 
2. 30-31 Αυγούστου Off Road Team Σέρρες Συντελεστής 1,5 
3. 20 Οκτωβρίου 4Χ4 Ναυπλίου & Off Road Team Τρίπολη Συντελεστής 1 
4. 10 Νοεμβρίου Off Road Team Αττική Συντελεστής 1 
5. 30-1 Δεκεμβρίου Ιχνηλάτης 24 Ώρες Συντελεστής 2 
Θα προσμετρήσουν οι τέσσερις (4) από τους πέντε (5) αγώνες. Αν γίνουν και προσμετρήσουν τρείς (3) αγώνες τότε ο θεσμός μετράει 
ως Έπαθλο. Για να βαθμολογηθεί ένας αγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκκινήσει σε τουλάχιστον τρείς (3) αγώνες. Για να 
προσμετρήσει ένας αγώνας θα πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα. Αν εκκινήσουν πέντε (5) τότε ο αγώνας 
προσμετρείται αλλά με μειωμένη βαθμολογία, όπου ο πρώτος παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κλπ. Αν 
εκκινήσουν τέσσερα (4) τότε ο αγώνας προσμετρείται αλλά με μειωμένη βαθμολογία, όπου ο πρώτος παίρνει τους βαθμούς του 
τρίτου, ο δεύτερος του τέταρτου κλπ. Αν εκκινήσουν λιγότερα από τέσσερα (4) τότε ο αγώνας δεν προσμετρά στο θεσμό. 
 
ΚΥΠΕΛΛΟ  TRIAL RIDE  AYTOKINHTΩN 4Χ4 OFF ROAD TEAM               
Για τον θεσμό προκηρύσσονται οι τέσσερις (4) αγώνες που αναφέρονται πιο κάτω:  
1. 24-26 Μαΐου Off Road Team Καλάβρυτα  
2. 30-31 Αυγούστου Off Road Team Σέρρες  
3. 20 Οκτωβρίου Off Road Team Τρίπολη  
4. 10 Νοεμβρίου Off Road Team Αττική  
Θα προσμετρήσουν και οι τέσσερις (4) αγώνες. Αν γίνουν και προσμετρήσουν τρείς (3) αγώνες τότε ο θεσμός μετράει ως Έπαθλο. 
Για να βαθμολογηθεί ένας αγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκκινήσει σε τουλάχιστον τρείς (3) αγώνες. Για να προσμετρήσει ένας 
αγώνας θα πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα. Αν εκκινήσουν πέντε (5) τότε ο αγώνας προσμετρείται αλλά με 
μειωμένη βαθμολογία, όπου ο πρώτος παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κλπ. Αν εκκινήσουν τέσσερα (4) 
τότε ο αγώνας προσμετρείται αλλά με μειωμένη βαθμολογία, όπου ο πρώτος παίρνει τους βαθμούς του τρίτου, ο δεύτερος του 
τέταρτου κλπ. Αν εκκινήσουν λιγότερα από τέσσερα (4) τότε ο αγώνας δεν προσμετρά στο θεσμό. 
 
ΚΥΠΕΛΛΟ  ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ   AYTOKINHTΩN 4Χ4                  
Για τον θεσμό προκηρύσσονται οι πέντε (5) αγώνες που αναφέρονται πιο κάτω: 
1. 24-26 Μαΐου 4Χ4 Πάτρας Wild Terrain Πάτρα 
2. 20-22 Σεπτεμβρίου 4Χ4 Κόνιτσας Wild Terrain Κόνιτσα 
3. 18-20 Οκτωβρίου 4Χ4 Κω Wild Terrain Κω 
4. 8-10 Νοεμβρίου 4Χ4 Γρεβενών Wild Terrain Γρεβενά 
5. 29-1 Δεκεμβρίου 4Χ4 Λασιθίου Wild Terrain Κρήτης 
Θα προσμετρήσουν οι τέσσερις (4) από τους πέντε (5) αγώνες. Αν γίνουν και προσμετρήσουν τρείς (3) αγώνες τότε ο θεσμός μετράει 
ως Έπαθλο. Για να βαθμολογηθεί ένας αγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκκινήσει σε τουλάχιστον τρείς (3) αγώνες. 
 
ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ AYTOKINHTΩN 4Χ4 
1. 11-15 Σεπτεμβρίου ΑΛΑΜ Μεσογαίας Balkan Marathon 
2. 5-6 Οκτωβρίου 4Χ4 Πάτρας Super Trial Πάτρα 
 

 
 
Θα ακολουθήσει η Προκήρυξη του 2013 με όλες τις λεπτομέρειες για τους αγώνες του κάθε θεσμού. 


