Trail Ride - Raid CUP 2005
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Η ΕΘΕΑM / ΕΘΕΑ, ύστερα από πρόταση των 0300 & Off-Road.gr προκηρύσσει κύπελλο το Trail Ride –
Rally Raid Cup 2005
2. Η παρούσα προκήρυξη ισχύει για το έτος 2005.
3. Οι αγώνες που θα προσµετρήσουν για το θεσµό αυτό θα γίνονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις
εγκυκλίους της ΕΘΕΑΜ / ΕΘΕΑ για τα Trail ride 2005 και είναι οι παρακάτω:
α. Εύβοια 2005, 19-20/03/2005 µε συντελεστή 1 - µονοήµερο
β. Θήβα 2005, 23-24/4/2005 µε συντελεστή 1 - µονοήµερο
γ. Χαλκίδα 2005, 21-22/5/2005 µε συντελεστή 1 - µονοήµερο
δ. Πάτρα 2005, 10-11/9/2005 µε συντελεστή 1 - µονοήµερο
ε. Ρούµελη 2005, 22-23/10/2005 µε συντελεστή 2 - διήµερο
στ. Ροδόπη 2005 26-27/11/2005 µε συντελεστή 2 - διήµερο
4. Για να προσµετρήσει κάθε αγώνας της προκήρυξης θα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον σαράντα
συµµετέχοντες.
5. Για να απονεµηθεί ο τίτλος της προκήρυξης θα πρέπει να γίνουν και να µετρήσουν τουλάχιστον τέσσερις
(4) αγώνες.
Για κάθε αγωνιζόµενο, θα υπολογισθούν κατά µέγιστο, ο αριθµός των αγώνων που θα προσµετρήσουν στην
προκήρυξη, µειωµένος κατά ένα, που θα του εξασφαλίσουν το µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών.
Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν γίνει ο ελάχιστος αριθµός αγώνων, αρµόδια για
οποιαδήποτε απόφαση είναι η ΕΘΕΑ / ΕΘΕΑΜ.
6. Στο Trail Ride - Rally Raid CUP 2005 µπορούν να συµµετάσχουν αγωνιζόµενοι αυτοκινήτου και
µοτοσυκλέτας που είναι κάτοχοι έγκυρης εθνικής άδειας αγωνιζοµένου της ΕΘΕΑ / ΕΘΕΑΜ έτους 2005 καθώς
και οδηγοί / αναβάτες χωρίς άδεια αγωνιζοµένου, µε έκδοση αδείας µιας συνάντησης από τη γραµµατεία του
αγώνα.
7. Ο συµµετέχων αποδέχεται την παρούσα προκήρυξη, τον Γενικό Κανονισµό Trail Ride – Rally Raid 2005
της ΕΛΠΑ / ΕΘΕΑ – ΕΘΕΑΜ και των παραρτηµάτων του και το παράρτηµα J του ∆ΑΚ (όπου αυτό
εφαρµόζεται), καθώς επίσης και τους ειδικούς κανονισµούς διεξαγωγής των αναφεροµένων παραπάνω
αγώνων οι οποίοι θα προσµετρήσουν για την παρούσα προκήρυξη.
9. Οι αγώνες θα διεξάγονται (µε προτεραιότητα) σύµφωνα τον παρόντα κανονισµό και τον γενικό κανονισµό
Trail Ride – Rally Raid 2005 της ΕΘΕΑΜ / ΕΘΕΑ και τις τυχόν συµπληρωµατικές εγκυκλίους αυτών.
10. Η απόσταση που θα πρέπει να καλύπτεται σε κάθε αγώνα, δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 170
χιλιόµετρα, για µονοήµερους αγώνες και 350 χιλιόµετρα για διήµερους.
11. Promoter για το Trail Ride – Rally Raid Cup 2005, ορίζεται ο Αθανασουλόπουλος ∆ηµήτρης εκ µέρους
της HIGHSIDING AE και υπεύθυνος internet ο Κατσιµαλής Σπύρος εκ µέρους του Off-Road.gr
12. Η βαθµολογία θα γίνεται ως εξής: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, όπου τους 25 βαθµούς παίρνει ο
1ος της κάθε κατηγορίας, τους 20 ο 2ος και ούτω κάθε εξής. Οι διήµεροι αγώνες θα έχουν διπλό συντελεστή.
13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Αυτοκόλλητα του 0-300 και του Off-Road.gr. Στον ειδικό κανονισµό του
αγώνα θα αναφέρονται και τυχόν άλλες υποχρεωτικές διαφηµίσεις.
14. Υπέρ-Αλυτάρχης: Για την εποπτεία τήρησης των κανονισµών και την διασφάλιση της ποιότητας κάθε
αγώνα, θα ορίζεται από τον promoter ένας υπέρ-αλυτάρχης. Αυτός έχει εποπτικό καθήκον, πάνω από όλα τα
άλλα στελέχη του αγώνα για την τήρηση των κανονισµών ενώ ταυτόχρονα έχει το δικαίωµα να επιλύει τυχόν
διαφορές που µπορούν να προκύψουν πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος κάθε αγώνα.
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Ο Υπέρ-Αλυτάρχης δικαιούται σε κάθε περίπτωση που ο συµµετέχων δεν είναι σύµφωνος µε τον παρόντα
κανονισµό, να µπορεί να επιβάλει ως ποινή και άσχετα µε οποιαδήποτε άλλη ποινή έχει ήδη επιβληθεί, τον
αποκλεισµό του από τον συγκεκριµένο αγώνα καθώς επίσης και τον παραπέρα αποκλεισµό του από τον
επόµενο αγώνα, εάν δε πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα της προκηρύξεως, θα του αφαιρεί τους βαθµούς
από τον τελευταίο αγώνα που βαθµολογήθηκε.
Γνώµονας στην κρίση του εν λόγω οργάνου θα είναι πάντοτε η διαφύλαξη της τήρησης των κανονισµών και
η εξασφάλιση ίσων όρων συµµετοχής των συµµετεχόντων.
15. Ο Promoter θα συνεργάζεται µε λέσχες που διοργανώνουν αγώνες για την τέλεση των Trail Ride - Rally
Raid, έπειτα από συµφωνία που θα συζητείται και θα συνυπογράφεται κατά περίπτωση, µε σκοπό την
οµοιογενή εικόνα των αγώνων, και την διατήρηση των συγκεκριµένων προδιαγραφών που έχει θέσει και
απαιτεί ο Promoter για τι διοργανώσεις αυτές.
16. Ο Promoter θα έχει την γενικότερη επίβλεψη και ευθύνη για την σωστή και ολοκληρωµένη διοργάνωση
του κυπέλλου. Ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωµα να διαφοροποιήσει λόγω ανωτέρας βίας το πρόγραµµα, τις
ηµεροµηνίες, τους τόπους διεξαγωγής, και τις συνεργαζόµενες λέσχες, µε στόχο πάντα την αρτιότερη
διοργάνωση του Κυπέλλου.
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