Πρωτάθληµα Cross-Country Rally Raid 2006

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έναρξη εγγραφών συµµετοχής

15/9/2006

Λήξη εγγραφών συµµετοχής

3/10/2006

Ενηµερώσεις αγωνιζοµένων

6/10/2006 21:30 Καρπενήσι Saloon Park

∆ιανοµή ∆ροµοβιβλίου (Road Book)

6/10/2006 20:30 Στη γραµµατεία του αγώνα
7/10/2006 18:00 Στη γραµµατεία του αγώνα

∆ιανοµή εντύπων και αριθµών συµµετοχής στους
συµµετέχοντες

6/10/2006 18:00 Στη γραµµατεία του αγώνα

∆ιοικητικός έλεγχος, προκαταρκτικός έλεγχος
οχηµάτων (ωράριο ανάλογα µε αριθµούς
συµµετοχής)

6/10/2006 18:00-21:00 Καρπενήσι Saloon Park

∆ηµοσίευση πίνακα εκκινούντων

6/10/2006 20:00 Στη γραµµατεία του αγώνα και στο http://www.off-road.gr

Εκκίνηση

7/10/2006 06:30 Καρπενήσι
8/10/2006 07:30 Καρπενήσι

Τερµατισµός

1η µέρα 7/10/2006 14:00-18:00 Καρπενήσι
2η µέρα 8/10/2006 12:00-16:00 Καρπενήσι

Τελικός τεχνικός έλεγχος

8/10/2006 16:00 Καρπενήσι

∆ηµοσίευση προσωρινών αποτελεσµάτων

8/10/2006 Από 13:30 Καρπενήσι

Απονοµή επάθλων

8/10/2006 Αµέσως µετά τον τελικό τεχνικό έλεγχο – Καρπενήσι

Η γραµµατεία του αγώνα θα βρίσκεται

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στο σηµείο εκκίνησης στο Καρπενήσι - 693 6660300

Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τη Γραµµατεία του αγώνα για να παραλαµβάνουν τα δελτία πληροφοριών.
Στη γραµµατεία του αγώνα

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες και φωτογραφίες δίδονται από τη γραµµατεία.
Τα αποκλειστικά δικαιώµατα , τηλεοπτικά και φωτογραφικά, ανήκουν τον οργανωτή. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
επικοινωνήσουν προηγουµένως µε τη γραµµατεία του αγώνα (693 6660300) και να λάβουν σχετική γραπτή διαπίστευση.
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ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ
Tο Off-Road Team σε συνεργασία µε το Off-Road.gr µετά από έγκριση της ΕΘΕΑ/ΕΘΕΑΜ, οργανώνει τον αγώνα αντοχής Cross
Country Rally Raid «Καρπενήσι 2006», o οποίος θα διεξαχθεί στις 7-8/10/2006, στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Ευρυτανίας και
Καρδίτσας και προσµετρά στο Πρωτάθληµα CCRR µοτοσυκλετών 2006 και το κύπελλο CCRR αυτοκινήτων 2006 µε συντελεστή 2.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α. Της προκήρυξης του Πρωτάθληµατος µοτοσυκλετών CCRR και του κυπέλλου CCRR αυτοκινήτου 2006 και των παραρτηµάτων των
β. Του Γενικού Κανονισµού Cross Country Rally Raid και των παραρτηµάτων του / εγκυκλίων του
γ. Του παρόντος ειδικού κανονισµού
1.2. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Υπέρ Αλυτάρχης

∆ηµήτρης Αθανασουλόπουλος

Γραµµατέας του αγώνα

∆ηµήτρης Αθανασουλόπουλος

Επικεφαλής Τ.Ε.

Σπύρος Κατσιµαλής

Τεχνικοί έφοροι

Σπύρος Κατσιµαλής, ∆. Αθανασουλόπουλος

Επικεφαλής ιατρός

∆άσκος Γρηγόρης

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ
Το Cross Country Rally Raid είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σύµφωνα µε των κανονισµό για τους αγώνες αντοχής Cross Country Rally
Raid της ΕΘΕΑ/ΕΘΕΑΜ, µε συµµετοχές µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3.1 Μήκος διαδροµής του αγώνα, περίπου 500 χλµ. 290 χλµ. Το Σάββατο και 210 χλµ την Κυριακή.
3.2 Το συνολικό ποσοστό της ειδικής διαδροµής σε άσφαλτο είναι ~7%.
3.4 Η διαδροµή είναι κοινή για τα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες και αποτελείται από δύσβατους δασικούς, βοηθητικούς αγροτικούς
δρόµους και σε κάποια σηµεία κινείται εντελώς εκτός δρόµου.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΕΚΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
4.1 Μοτοσικλέτες: Μ1–450, Μ2-Open, Q-Quad σύµφωνα µε το γενικό κανονισµό CCRR
4.2 Αυτοκίνητα: Α1: Open, Α2: Normal, R: Rally, F: Φορτηγά, σύµφωνα µε τον τεχνικό κανονισµό CCRR
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στον αγώνα γίνεται δεκτό σαν οδηγός/αναβάτης κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύει άδεια οδήγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και έγκυρη αγωνιστική άδεια της ΕΘΕΑ/ΕΘΕΑΜ και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία µπορεί να του έχει
επιβληθεί από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΘΕΑ/ΕΘΕΑΜ
Όποιος δεν είναι κάτοχος αγωνιστικής αδείας µπορεί να βγάλει άδεια µιας ηµέρας στη Γραµµατεία του αγώνα,
προσκοµίζοντας το δίπλωµα του.
Όποιος θέλει να λάβει µέρος στον αγώνα οφείλει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής να καταθέσει το ποσό που αντιστοιχεί στην
κατηγορία του στο λογαριασµό ALPHA BANK 179002310006425 (Αθανασουλόπουλος ∆ηµήτρης), ζητώντας να αναγραφεί το
όνοµα του στο καταθετήριο στις παρατηρήσεις και να τη στείλει µε fax στο 210 5127532, ΜΑΖΙ µε την απόδειξη κατάθεσης του
παραβόλου συµµετοχής. Περισσότερες πληροφορίες στο 693 6660300 και στο http://www.off-road.gr
Αυτή η δήλωση, για να γίνει δεκτή πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο συµµετοχής. H πρωτότυπη πρέπει να φτάσει στον οργανωτή
το αργότερο µέχρι τον διοικητικό έλεγχο.
Τα στοιχεία που αφορούν τον (τους) συνοδηγό (συνοδηγούς) µπορούν να δηλωθούν µέχρι τις 5/10/2006 17:00
Ο οργανωτής έχει δικαίωµα να µην δεχθεί πάνω από 80 συµµετοχές.
Ο οργανωτής έχει δικαίωµα να µην πραγµατοποιήσει τον αγώνα, εφόσον υπάρχουν λιγότερες από 40 συµµετοχές. Σε αυτή την περίπτωση
το παράβολο συµµετοχής θα επιστραφεί στους δικαιούχους, άτοκα.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τα παράβολα συµµετοχής καθορίζονται ως εξής:
Έως 3/10/2006
120€ για τις µοτοσικλέτες και quad
240€ για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά
Από 4/10/2006 έως 6/10/2006
150€ για τις µοτοσικλέτες και quad
300€ για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά
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Η ΕΛΠΑ, η διοργανώτρια Λέσχη, η Οργανωτική Επιτροπή, τα στελέχη, οι κριτές, οι χορηγοί, οι διαφηµιζόµενοι, οι
διαφηµιστές καθώς και οι οδηγοί του αγώνα, δεν φέρουν καµία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να
συµβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία έχει συναφθεί συµβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές
τις δραστηριότητες. Οι συµµετέχοντες γνωρίζουν ότι οι ειδικές διεξάγονται σε δρόµους ανοικτούς στην κυκλοφορία και
οφείλουν να τηρούν τον ΚΟΚ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ασφαλιστική κάλυψη:
Η ασφαλιστική κάλυψη και τα ποσά είναι αυτά που αναφέρονται στην Εγκύκλιο 5 του βιβλίου της χρονιάς της ΕΘΕΑ/ΕΘΕΑΜ
ΑΡΘΡΟ 7: Αγώνας
7.1 Σειρά εκκίνησης και εκκίνηση αγώνα
Πρώτα θα εκκινήσουν οι µοτοσικλέτες και το πρώτο αυτοκίνητο θα ακολουθήσει σε χρόνο που θα αποφασίσει ο Αλυτάρχης, όχι όµως
λιγότερο από πέντε (5) λεπτά µετά την τελευταία µοτοσικλέτα.
Η εκκίνηση θα δίδεται, µε τη σειρά που θα αποφασίσει ο αλυτάρχης.
7.2 Κυκλοφορία
Ο αγώνας θα γίνει σε δρόµους ανοικτούς στην κυκλοφορία. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να
τηρούν τον ΚΟΚ και τις µέγιστες επιτρεπτές ταχύτητες που ορίζει αυτός, ενώ θα πρέπει να δείχνουν την δέουσα προσοχή προς τους
κανονικούς χρηστές του δρόµου. Ειδικά για τη διέλευση των οχηµάτων µέσα από κατοικηµένες περιοχές, ορίζεται µέγιστο
όριο ταχύτητας τα 50 χιλιόµετρα, εκτός αν η τοπική σήµανση ή το βιβλίο διαδροµής, ορίζει µικρότερο όριο.
Σε κάθε περίπτωση οι ποινές µπορεί να φθάσουν µέχρι και τον αποκλεισµό από τον αγώνα.
7.3 Άφιξη οχηµάτων στο χώρο της εκκίνησης
Τα οχήµατα πρέπει να παρουσιασθούν στον χώρο της αφετηρίας µέχρι τις 06:30 7/10/2006, αλλιώς ο οργανωτής µπορεί να συµπληρώσει
τη θέση του πληρώµατος µε άλλο που θα υπάρχει στο χώρο της Γραµµατείας και να µην επιτρέψει την εκκίνηση. Σε αυτή την περίπτωση
θεωρείται ότι το πλήρωµα δεν εµφανίσθηκε στην εκκίνηση και µπορεί να αποκλειστεί από τον αγώνα.
7.4 Επιλεγµένες διαδροµές και χρονοµετρηµένες διαδροµές ακριβείας
Η επιλεγµένη (ες) διαδροµή (ές) καθώς και η χρονοµετρηµένη (ες) διαδροµή (ές) ακριβείας στο CCRR Καρπενήσι 2006 θα διεξαχθεί (ούν)
σε δρόµους ανοικτούς στην κυκλοφορία.
Η ΜΩΤ. σε όλες τις ειδικές regularity δεν θα είναι µεγαλύτερη απο 50 χλµ/ώρα.
Στις regulariry ειδικές διαδροµές που θα πραγµατοποιηθούν σε δρόµους ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ στην κυκλοφορία τα όρια ταχύτητας
που ορίζει ο ΚΟΚ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ, ακόµα και αν η Μ.Ω.Τ που έχει ορίσει ο οργανωτής είναι µεγαλύτερη.
Τα πληρώµατα πρέπει να τερµατίσουν τη regularity ειδική διαδροµή, χωρίς να σταµατήσουν (εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας),
ακολουθώντας την Μ.Ω.Τ. που όρισε ο οργανωτής.
Ο οργανωτής, κατά την κρίση του, θα ορίσει ενδιάµεσα σηµεία χρονοµέτρησης σε οποιοδήποτε σηµείο, µιας regulatiry ειδικής. Σε κάθε
regularity ειδική, θα υπάρχει τουλάχιστον ένα κρυφό σηµείο χρονοµέτρησης.
Η γραµµή τερµατισµού και οποιοδήποτε σηµείο χρονοµέτρησης δεν θα σηµειώνεται.
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να τηρούν τον ΚΟΚ και τις µέγιστες επιτρεπτές ταχύτητες που ορίζει
αυτός.
Ειδικά για τη διέλευση των οχηµάτων µέσα από κατοικηµένες περιοχές, ορίζεται µέγιστο όριο ταχύτητας τα 50 χιλιόµετρα, εκτός αν η
τοπική σήµανση ή το βιβλίο διαδροµής ορίζει µικρότερο όριο.
Σε κάθε περίπτωση οι ποινές µπορεί να φθάσουν µέχρι και τον αποκλεισµό από τον αγώνα. Η µέση ωριαία για τις χρονοµετρηµένες
διαδροµές ακριβείας, θα ανακοινωθεί πριν την εκκίνηση, ενώ µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του αγώνα µε νεώτερο σηµείωµα που θα
δοθεί στα πληρώµατα σε έγκαιρο σηµείο (πχ σε ΣΕ∆/ΣΕΧ).
7.5 Ποινές
Καθορισµένη ποινή
Για το CCRR Καρπενήσι 2006, η καθορισµένη ποινή ορίζεται στα 45’ για κάθε παράβαση. Η ποινή µπορεί να αλλάξει µε απόφαση του
Υπεραλυτάρχη.
Άλλες ποινές (ΣΕ∆ κ.α.)
Ο αλυτάρχης λαµβάνοντας υπόψη του, τον πίνακα 28 (Ποινές) του γενικού κανονισµού, µπορεί να επιβάλει ποινές που µπορεί να φτάσουν
µέχρι τον αποκλεισµό.
7.6 Χρόνος θέσης εκτός αγώνα
Ο χρόνος θέσης εκτός αγώνα ορίζεται στα 60’ για όλα τα οχήµατα. Σε περίπτωση που αγωνιζόµενος καθυστερήσει παραπάνω από αυτόν
σε σχέση µε την ιδανική ώρα σε κάποιο ΣΕ∆ ή ΣΕΧ, θεωρείται αυτόµατα εκτός αγώνα. Ο χρόνος για θέση εκτός αγώνα µπορεί να
τροποποιηθεί από την οργάνωση οποιαδήποτε στιγµή, ύστερα από πρόταση του αλυτάρχη.
7.7 Όργανο καταγραφής διαδροµής: Η καταγραφή της διαδροµής έγινε µε µοτοσικλέτα και όργανο ΙΜΟ 100R50 Rally, µε ακρίβεια 10
µέτρων (ρύθµιση 2205). Σηµείο καλιµπραρίσµατος υπάρχει εµπρός από το χώρο του διοικητικού ελέγχου.
7.8 Προάφιξη: Επιτρέπεται η προάφιξη, στην τελευταία απλή του αγώνα στον τερµατισµό
ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
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Πέραν από τις διαφηµίσεις που βρίσκονται πάνω και κάτω από τους αριθµούς συµµετοχής, είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση των
λογότυπων των χορηγών επικοινωνίας του αγώνα, Off-Road.gr, 0300, 4X4 Magazine και προαιρετικά των χορηγών του αγώνα,
Egglezopoulos, Makan στα σηµεία που θα υποδείξει ο οργανωτής.
Σε περίπτωση που συµµετέχων δε θέλει να τοποθετήσει την προαιρετική διαφήµιση του οργανωτή, οφείλει να πληρώσει
παράβολο συµµετοχής της οµάδας του προσαυξηµένο 100%.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΑΘΛΑ
Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεµηθούν κύπελλα.
Ο αλυτάρχης έχει δικαίωµα να απονείµει επιπλέον κύπελλα, εφόσον το επιθυµεί τα οποία µπορεί να ανακοινώσει στην απονοµή.
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΝΟΜΗ
Η απονοµή των επάθλων θα γίνει στο χώρο του τερµατισµού αµέσως µετά τον τελικό τεχνικό έλεγχο.

Σελίδα 5 – 14/9/2006 14:00

Καρπενήσι Cross Country
Rally Raid 2006

www.off-road.gr

