Αύγουστος 2005
Θέµα: Συµπληρωµατική εγκύκλιος Κυπέλλου Trail Ride Raid 2005 - 01/2005
Η παρούσα συµπληρωµατική εγκύκλιος, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του γενικού κανονισµού
Trail Ride Raid 2005 και της προκήρυξης του κυπέλλου Trail Ride Raid 2005 από 1/9/2005 και
για τους υπόλοιπους αγώνες του Κυπέλλου.
Συµπληρωµατικό άρθρο προκήρυξης, αριθµός 17
Οδηγός ενός οχήµατος, θεωρείται αυτός που έχει δηλωθεί στη δήλωση συµµετοχής.
Για να βαθµολογηθεί στο κύπελλο οδηγών Trail Ride Raid 2005 θα πρέπει να οδηγεί το δηλωθέν όχηµα σε
όλη τη διάρκεια του αγώνα, από την εκκίνηση έως και τον τερµατισµό.
Πλοηγός ενός οχήµατος, θεωρείται αυτός που έχει δηλωθεί στη δήλωση συµµετοχής σαν συνοδηγός /
πλοηγός.
Για να βαθµολογηθεί στο κύπελλο συνοδηγών Trail Ride Raid 2005, θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του
πλοηγού και να µην οδηγήσει το δηλωθέν όχηµα, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, από την εκκίνηση έως
τον τερµατισµό.
Αν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή θέσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, µεταξύ των οδηγού / συνοδηγού /
πλοηγού, το πλήρωµα θα παραλάβει τα τυχόν βραβεία που του αναλογούν για το συγκεκριµένο αγώνα,
αλλά θα παραληφθεί στην βαθµολογία του κυπέλλου. Τους βαθµούς του, θα τους πάρει το επόµενο στην
κατάταξη πλήρωµα και ούτω καθεξής.
Συµπληρωµατικές παράγραφοι άρθρου 5.5, γενικού κανονισµού Trail Ride Raid 2005.
Στα 4Χ4 επιτρέπονται οι παρακάτω αλλαγές, χωρίς να τα κατατάσσουν στα 4Χ4 Raid, για το 2005
1. Αλλαγή του εµπρόσθιου προφυλακτήρα µε άλλο ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο νέος προφυλακτήρας έχει
τοποθετηθεί για να στηρίξει εργάτη (βίντσι). Σε κάθε περίπτωση ο προφυλακτήρας αυτός πρέπει να µην
ενέχει κίνδυνο για τους πεζούς/αναβάτες. Ο αλυτάρχης του αγώνα, µπορεί να µην επιτρέψει την εκκίνηση
του οχήµατος, αν το κρίνει επικίνδυνο.
2. Σε κάθε περίπτωση κανένα σηµείο του εργάτη (βίντσι) δεν πρέπει να περισσεύει εκτός του
προφυλακτήρα.
Συνιστάται η χρήση γλίστρας αντί ράουλων.
Σε περίπτωση που τα ράουλα του εργάτη περισσεύουν εκτός του προφυλακτήρα, αυτά θα πρέπει να
αποσυναρµολογηθούν ή να καλυφθούν κατάλληλα µε ελαστικό ενιαίο απορροφητικό υλικό, ώστε να µην
µπορούν να προξενήσουν τραυµατισµό.
3. Στα οχήµατα που η στήριξη της ρεζέρβας γίνεται στην πίσω πόρτα του οχήµατος, αυτή θα πρέπει να
βρίσκεται στη θέση της ή η βάση στήριξης να έχει αφαιρεθεί εντελώς και να µην προεξέχουν επικίνδυνα
σηµεία.
4. Οι ρεζέρβες του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που µεταφέρονται µέσα στο θάλαµο, θα πρέπει να είναι
σταθερά δεµένες, µε βάσεις που να αντέχουν επιταχύνσεις τουλάχιστον 5g. Επιτρέπεται η τοποθέτηση
σηµείων πρόσδεσης / στερέωσης, στο θάλαµο.
5. Επιτρέπεται η αλλαγή των οργάνων πληροφόρησης πληρώµατος, του ταµπλό, µε άλλα. (πχ
χιλιοµετρητής, στροφόµετρο, δείκτες θερµοκρασίας κ.α.)
6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µπαλαντέζας φωτισµού του συνοδηγού
7. Τα πατάκια του κατασκευαστή είναι ελεύθερα.
8. Το υλικό τριβής των φρένων είναι ελεύθερο, αρκεί να ακολουθούνται οι διαστάσεις του κατασκευαστή.
Απαγορεύονται τα τακάκια από ανθρακονήµατα - pure carbon.
Οι δίσκοι / ταµπούρα πρέπει να είναι αυτά του κατασκευαστή.
9. Επιτρέπεται η τοποθέτηση πρόσθετων προβολέων, όµως ο συνολικός αριθµός των φωτιστικών
σωµάτων µπροστά του οχήµατος δεν µπορεί να ξεπερνά τα 8.
10. Τα διακοσµητικά σιρίτια µπορούν να αφαιρεθούν.
11. Τα σκαλοπάτια επιβίβασης οδηγού / πληρώµατος, είναι ελεύθερα, συνιστάται όµως η αφαίρεσή τους.
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12. Επιτρέπεται η σχάρα στην οροφή, καθώς και µόνιµη σκάλα πρόσβασης σε αυτή, όµως συνιστάται η
αφαίρεση τους.
13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στήριξης καπό.
14. Αν υπάρχει πίσω εταζέρα, µπορεί να αφαιρεθεί.
15. Συνιστάται η χρήση λασπωτήρων στους τροχούς
16. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενισχυτικής µπάρας στους θόλους των αναρτήσεων.
17. Το σύστηµα ABS µπορεί να απενεργοποιηθεί, οι εγκαταστάσεις όµως του κατασκευαστή πρέπει να
παραµείνουν στο αυτοκίνητο.
18. Το υλικό του δίσκου συµπλέκτη είναι ελεύθερο, όχι όµως και το βολάν και το πλατό.
19. Ο µέγιστος αριθµός ρεζερβών είναι δύο.
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