
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

Ορισµός: 
Η IRON TEAM διοργανώνει την δεύτερη από τις 3 παιδιές του επάθλου παιδιών 
«MAD CUP 2004», το Σαββατοκύριακο 9-10 Οκτωβρίου µε την ονοµασία 
«RIVER PARTY 2004», στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας.  

Οργανωτική επιτροπή: 
Πρόεδρος: Παναγιώτης Σιδέρης 
Μέλη: Τουµπακάρη ∆ήµητρα, Λαρέζου Μαρία 

Στελέχη του αγώνα: 
Αγωνοδίκης: Τσέλεκας Παναγιώτης 
Αλυτάρχης: Παναγιώτης Σιδέρης 
Τεχν. Έφορος:  
Γραµµατέας: Εύη Σκούρα 
Ιατρός αγώνα: Πάρης Χαρίτος 

Περιγραφή:  
Το «RIVER PARTY 2004» είναι µια παιδιά στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν 
έως 20 αυτοκίνητα. Η διαδροµή που θα κινηθούν τα αυτοκίνητα θα είναι 
εξαιρετικά σκληρή και θα πρέπει τόσο τα οχήµατα όσο και οι συµµετέχοντες να 
είναι προετοιµασµένοι για πολύ αντίξοες οδηγικές συνθήκες. Στην ουσία αυτό που 
αξιολογείται δεν είναι τόσο η ταχύτητα του αυτοκινήτου αλλά η 
αποτελεσµατικότερη επιλογή πατήµατος και χρήσης εργαλείων, ο χειρισµός του 
οχήµατος για την ταχύτερη κάλυψη της απόστασης που χρονοµετρείται καθώς και 
η χρήση εξωτερικής βοήθειας από την οργάνωση ή από άλλο αυτοκίνητο. 

Συµµετέχοντες: 
Ο µέγιστος αριθµός αυτοκινήτων που θα γίνουν δεκτά από την οργάνωση είναι 20. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αυτοκίνητο να διαθέτει βοηθητικό κιβώτιο 
ταχυτήτων και πλήρη τεχνικό εξοπλισµό recovery. Τα αυτοκίνητα αυτά θα πρέπει 
να έχουν έως 4 τροχούς. 
Απαγορεύονται τα αγροτικά λάστιχα. Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους και 
ζωνών ασφαλείας για τον οδηγό και τον συνοδηγό του κάθε οχήµατος.  
Όσοι δηλώσουν συµµετοχή θα τεθούν σε λίστα προτεραιότητας µιας και ο µέγιστος 
αριθµός οµάδων είναι 20. Η τελική επιλογή των συµµετεχόντων θα γίνει µε βάση 
την προηγούµενη εµπειρία τους και τις δυνατότητες των οχηµάτων. 

Κατηγορίες: 
1. Κοντά (µεταξόνιο εως 2.40) 
2. Μακρυά (µεταξόνιο πάνω από 2.40) 
3. Πρωτότυπα (ή µε σοβαρές µετατροπές σε πλαίσιο ή/και αναρτήσεις) 



4. Ελεύθερα αλλά µικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους (UNIMOG) 
5. QUAD (τετράτροχες µοτοσυκλέτες µε τετρακίνηση) 

∆ηλώσεις συµµετοχής: 
Όποιος θέλει να συµµετάσχει στο «RIVER PARTY 2004» θα πρέπει να 
συµπληρώσει το έντυπο της δήλωσης συµµετοχής που επισυνάπτεται και να το 
υποβάλλει στην γραµµατεία της IRON TEAM Χρήστου Λαδά 5-7 Αθήνα τηλ: 210-
3226424, 210-3224106 φαξ: 210-3225330. Λόγω του περιορισµένου αριθµού 
αυτοκινήτων που θα γίνουν δεκτά θα πρέπει αυστηρά να ακολουθηθεί το 
παρακάτω πρόγραµµα: 
- Εως την ∆ευτέρα 4/10 και ώρα 18:00 γίνονται δεκτές οι δηλώσεις 
συµµετοχής. 
- Εως την Τρίτη 5/10 θα ενηµερωθούν από την οργάνωση όσοι 
επιλέχθηκαν. 
- Εως την Τετάρτη 6/10 όσοι επιλέχθηκαν πρέπει να καταθέσουν το 
παράβολο συµµετοχής στην Τράπεζα και να στείλουν µε φάξ την απόδειξη 
στα γραφεία της οργάνωσης για να επικυρώσουν την συµµετοχή τους.  

Τρόπος διεξαγωγής:  
∆εν θα υπάρχει ιδανικός χρόνος στις απλές διαδροµές. Η κίνηση των αυτοκινήτων 
θα γίνεται σε κοµβόι µέχρι την εκκίνηση της κάθε ειδικής διαδροµής. Η κάθε ειδική 
διαδροµή θα είναι ελάχιστου µήκους (20-150 µέτρα). 

Κάθε αυτοκίνητο θα εισέρχεται στην ειδική διαδροµή µετά το σήµα του 
χρονοµέτρη της οργάνωσης. Το επόµενο αυτοκίνητο θα µπαίνει στην ίδια διαδροµή 
µόνο αφού έχει τερµατίσει το προηγούµενο. Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε 
υλικού µεταφέρεται µέσα στο διαγωνιζόµενο αυτοκίνητο. Απαγορεύεται να 
λαµβάνονται εργαλεία και πάσης φύσεως υλικά από οποιονδήποτε δεν είναι µέλος 
του πληρώµατος. 

Εάν ένα αυτοκίνητο δεν διαθέτει βίντσι, µπορεί να χρησιµοποιήσει το βίντσι άλλου 
αυτοκινήτου µε την προυπόθεση ότι θα το χειρίζεται το πλήρωµα που 
χρονοµετρείται εκείνη τη στιγµή. Το πλήρωµα του οχήµατος που θα «δανείσει» το 
βίντσι µπορεί να µανουβράρει το όχηµα ώστε να φέρει το βίντσι σε κατάλληλη 
θέση και µόνο αυτό. 

Κάθε ειδική διαδροµή θα έχει ένα µέγιστο χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Όταν 
ολοκληρώνεται αυτός ο χρόνος και ένα αυτοκίνητο δεν έχει τερµατίσει, τότε θα 
δέχεται υποχρεωτικά βοήθεια από την οργάνωση και θα επιβάλεται και ποινή 
εξωτερικής βοήθειας. 

Εάν ένα αυτοκίνητο καθυστερεί να εκκινήσει την ειδική διαδροµή παρά το ότι έχει 
δωθεί σήµα από τον χρονοµέτρη, τότε θα χρεώνεται µε 60 δευτερόλεπτα ποινής. 

Εξωτερική βοήθεια: 
Επιτρέπεται σε κάθε πλήρωµα να δέχεται βοήθεια από ένα και µόνο άτοµο της 
επιλογής του, το οποίο δεν χρειάζεται να έχει ορισθεί εκ των προτέρων. Το άτοµο 
αυτό µπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια χρησιµοποιώντας όµως µόνο 
υλικά και εργαλεία που µεταφέρονται µέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο. 

Ποινές: 
Χρόνος ειδικής διαδροµής ανά δευτερόλεπτο. 
Παράκαµψη εµποδίου: ο χρόνος του πιο αργού Χ 2. 
Εξωτερική βοήθεια: ο χρόνος που επιτεύχθηκε + ο χρόνος του πιο αργού.  
Καθυστέρηση εκκίνησης: 60 δευτερόλεπτα. 



Η νικήτρια οµάδα θα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθµούς 
ποινής συνολικά και για τις δύο ηµέρες. 

Παράβολο συµµετοχής: 
Το δικαίωµα συµµετοχής είναι 200 euro και περιλαµβάνει, βίντεο και φωτογραφίες 
από το αγωνιστικό διήµερο.  

∆ιαφήµιση: 
Στα οχήµατα που θα συµµετέχουν είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση των 
διαφηµιστικών αυτοκόλλητων των χορηγών της οργάνωσης στα σηµεία που θα 
υποδείξει ο οργανωτής.  

Τόπος συγκέντρωσης: 
Το σηµείο συγκέντρωσης των συµµετεχόντων µε την οργάνωση το βράδυ της 
Παρασκευής 8/10 είναι το ξενοδοχείο «Ελατού», στο χωριό Ελατού.  
Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει στο χώρο του ξενοδοχείου «Ελατού» στο χωριό 
Ελατού το πρωί του Σαββάτου από 10.00 εως 10.30. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6934-368469 Πάνος Σιδέρης. 
Η ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων θα γίνεται για κάθε µέρα (Σάββατο - Κυριακή) 
ξεχωριστά. Η πρώτη ενηµέρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου στο 
χώρο του τεχνικού ελέγχου. 

Έγγραφα: 
Από την οργάνωση θα δοθούν για κάθε αυτοκίνητο, 2 αυτοκόλλητοι αριθµοί 
συµµετοχής για τις πόρτες και 1 αυτοκόλλητο που θα τοποθετείται στο κάτω µέρος 
του µπροστινού παρµπριζ.  
Στην εκκίνηση της κάθε ηµέρας θα παραδίδεται στο πρώτο αυτοκίνητο η καρτέλα 
ποινών η οποία θα παραδίδεται στον αρµόδιο κριτή πριν την έναρξη κάθε 
δοκιµασίας. 

Αποτελέσµατα: 
Θα ανακοινώνονται ξεχωριστά στο τέλος κάθε ηµέρας, ανά δοκιµασία και 
συνολικά. 
Τα τελικά αποτελέσµατα θα εκδοθούν την Κυριακή το µεσηµέρι και θα 
περιλαµβάνουν το σύνολο των ποινών από τις δύο ηµέρες από όπου θα 
προκύψουν οι νικητές. 

Απονοµή: 
Θα γίνει την Κυριακή το απόγευµα στο χώρο του ξενοδοχείου «Ελατού» στο χωριό 
Ελατού. 
Θα δοθούν κύπελλα στο πρώτο αυτοκίνητο κάθε κατηγορίας και αναµνηστικά σε 
όλους τους συµµετέχοντες. 

 


