ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΣΑ GRAND PRIX 24 LAP 2012

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την έγκριση της Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ, ο Σ.Ι.Σ.Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΣΠΟΡ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ διοργανώνει το ΣΙΣΑ GRAND
PRIX 24 LAP 2012
έναν αγώνα για κλασσικά αυτοκίνητα που θα
διεξαχθεί στις
25 Νοεµβρίου 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLUB SPORT: Σπορ αυτοκίνητα
συλλεκτικού ενδιαφέροντος συγκεκριµένων
λεσχών
Για τις κατηγορίες GT & Club Sport η αποδοχή
έγκειται στην κρίση του οργανωτή, µε
ξεχωριστή κατάταξη και εκτός βαθµολογίας του
πρωταθλήµατος ΣΙΣΑ. Σε περίπτωση που
υπάρχουν οµάδες ανάµικτες µε ιστορικά &
αυτοκίνητα GT, τότε όλη η οµάδα θα θεωρείται
ότι ανήκει στην κατηγορία GT.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον
Κώδικα της FIVA, τον παρόντα Κανονισµό και
τα
τυχόντα
συµπληρωµατικά
∆ελτία
Πληροφοριών.
Στον αγώνα δύνανται να
συµµετάσχουν αυτοκίνητα κατασκευασµένα
από 1.1.1946 µέχρι και την 31.12.1984, όπως
και
επιλεγµένα
αυτοκίνητα
ιστορικού
ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 2 του
παρόντος κανονισµού. Όλα τα αυτοκίνητα
πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ζώνες
ασφαλείας τουλάχιστον τριών σηµείων και
πυροσβεστήρα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι
οδηγοί θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά
κράνος.

2.1.β Τα αυτοκίνητα θα καταταγούν σε Κλάσεις
(Γκρουπ) µε βάση τον κυβισµό τους,
ανεξαρτήτως έτους κατασκευής:
Κλάση 1:
έως 1300 κ.ε.
Κλάση 2 :
1301 έως 1600 κ.ε.
Κλάση 3 :
1601 έως 2000 κ.ε.
Κλάση 4:
2001 κ.ε. και άνω.
Στην περίπτωση της κατηγορίας Super Sport
οι κατηγορίες & οι κλάσεις των οµάδων θα
προσδιορίζονται ανάλογα µε τον Μέσο Ορο
της ηλικίας ή των κυβικών εκατοστών των 3 ή
4 αυτοκινήτων αντίστοιχα.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Αυτοκινητοδρόµιο Μεγάρων
09:00 Υποχρεωτική ενηµέρωση οµάδων 1ου
σκέλους και αναγνώριση πίστας
09:30 Εκκίνηση αγώνα (1ο σκέλος κατηγορίας
Super Sport)
12:00 Αγώνας κατηγορίας Regularity
12:45 Υποχρεωτική ενηµέρωση οµάδων 2ου
σκέλους και αναγνώριση πίστας
13:00
Εκκίνηση 2ου σκέλους κατηγορίας
Super Sport
16:00 Πέρας του αγώνα
16:30 Έκδοση αποτελεσµάτων
17:00 Απονοµή κυπέλλων

ΑΡΘΡΟ 3. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το
δικαίωµα, χωρίς να παρέχει εξηγήσεις, να µη
δεχθεί αίτηση συµµετοχής (Άρθρο 7.1.4 του
∆ιεθνούς Κώδικα FIVA). Επίσης ο Σύλλογος &
η Οργανωτική Επιτροπή δεν ευθύνονται για
τυχόν ατύχηµα που θα προκύψει κατά την
διάρκεια του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1.α Στην κατηγορία Regularity οι συµµετοχές
είναι ατοµικές.
Στην κατηγορία Regularity οι συµµετέχοντες θα
αγωνίζονται ατοµικά και θα εκκινούν σε
οµοειδείς κλάσεις µε µέγιστο επιτρεπόµενο
αριθµό τα δώδεκα (12) αυτοκίνητα που
αγωνίζονται ταυτόχρονα.

ΑΡΘΡΟ 2. ∆ΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Στην κατηγορία Regularity (βλ. Άρθρο 7) θα
γίνουν δεκτές ατοµικές συµµετοχές.
Στην κατηγορία Super Sport (βλ. Άρθρο 7) θα
γίνουν δεκτές οµάδες των 3 ή των 4
αυτοκινήτων. Λόγω κανονισµού της πίστας
των Μεγάρων δεν θα γίνουν δεκτά αυτοκίνητα
ανοιχτού τύπου, εκτός αν αυτά φέρουν κλωβό
ασφαλείας ή τοξύλιο ασφαλείας.
2.1.α Τα αυτοκίνητα χωρίζονται, ανάλογα µε το
έτος κατασκευής τους στις εξής Κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E: έως 31.12.1960
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F: από 1.1.1961–31.12.1970
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G: από 1.1.1971–31.12.1984
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ GT: αυτοκίνητα κατηγορίας
“Potentially Historic” της FIVA κατασκευής
1.1.1985-31/12/1992

4.1.β Στην κατηγορία Super Sport οι
αγωνιζόµενοι πρέπει να σχηµατίσουν οµάδες
των τριών (3) ή τεσσάρων (4) αυτοκινήτων.
Στην κατηγορία Super Sport οι οµάδες των
τριών (3) αυτοκινήτων θα εκκινούν και θα
αγωνίζονται ανά δύο (2). Οι οµάδες αυτές
έχουν δικαίωµα συνεννόησης και επιλογής της
έτερης φίλης οµάδας µε την οποία θα
αγωνιστούν, αρκεί να ενηµερώσουν την
Οργανωτική Επιτροπή µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης συµµετοχών. Σε διαφορετική περίπτωση
η Οργανωτική Επιτροπή θα επιλέξει τα
ζευγάρια των διαγωνιζόµενων οµάδων. Οι
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οµάδες των τεσσάρων (4) αυτοκινήτων θα
εκκινούν και θα αγωνίζονται µόνες τους.

µε αγωνιστική άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση
που
διαπιστωθεί
η
πραγµατοποίηση
αυτοσχέδιων
αγώνων
µεταξύ
δύο
ή
περισσοτέρων χρηστών, η λειτουργία της
πίστας θα διακόπτεται και οι παραβάτες θα
αποβάλλονται άµεσα.
γ. Οι οδηγοί θα παρατάσσονται απέναντι από
τα οχήµατα τους και µετά το σήµα του
χρονοµέτρη θα παίρνουν εκκίνηση τύπου Le
Mans. Αφού εισέλθουν στα οχήµατα τους
οφείλουν να προσδεθούν πλήρως και να
εκκινούν αφού λάβουν την άδεια των κριτών.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν µπορεί να
εκκινήσει τρέχοντας τότε µπορεί να ζητήσει να
παραµείνει δεµένος στο όχηµα αλλά θα
εκκινήσει πέντε (5) δευτερόλεπτα µετά το
τελευταίο εκκινήσαν όχηµα. Οι οµάδες θα
εκκινούν ανά δύο (2) και οι αγωνιζόµενοι θα
πρέπει να εκτελέσουν οκτώ (8) γύρους εντός
του ιδανικού χρόνου που θα δοθεί από την
Οργανωτική Επιτροπή.
δ. Οχήµατα που κινούνται µε την ίδια ταχύτητα
υποχρεούνται να τηρούν απόσταση ασφαλείας
µεταξύ τους. Σε περίπτωση που όχηµα που
κινείται µε υψηλότερη ταχύτητα πλησιάσει
άλλο που κινείται πιο αργά, ο οδηγός του
προπορευµένου οχήµατος υποχρεούται να
διευκολύνει το ταχύτερο όχηµα να τον
προσπεράσει.
ε. Στα πλαίσια της εκδήλωσης απαγορεύεται
ρητά κάθε αγωνιστική δραστηριότητα εντός
του
αυτοκινητοδροµίου,
η
είσοδος
αγωνιστικών
αυτοκινήτων
και
άλλων
οχηµάτων µε θόρυβο άνω των 95db
απαγορεύεται.
στ. Οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν τις
υπερβολές και να κινούνται πάντα µέσα στα
πλαίσια της κοινής λογικής. ∆εν επιτρέπεται να
εξαντλούν το όριο του οδοστρώµατος, να
πατούν στους χώρους διαφυγής και να
γεµίζουν χώµατα την πίστα. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης θα αποβάλλονται αµέσως.
ζ. ∆εν πρέπει επίσης να σταµατούν σε κανένα
σηµείο της πίστας παρά µόνον στα pits. Αν για
οποιοδήποτε λόγο (κούραση, βλάβη, κλπ)
θέλουν να σταµατήσουν οφείλουν να
οδηγήσουν µε ασφάλεια τη όχηµα τους στα
pits. Κατά την έξοδο τους από την πίστα και
την είσοδό τους στα pits, οφείλουν να
προειδοποιήσουν
τους
οδηγούς
που
ακολουθούν για την πρόθεσή τους, µε την
χρήση αριστερού φλας.
η. Σε περίπτωση ατυχήµατος όλοι οι οδηγοί
οφείλουν να ανακόπτουν αµέσως ταχύτητα και
να βγαίνουν στο χώρο των pits, για να
διευκολύνεται
η
αποµάκρυνση
των

4.1.γ Οι συµµετέχοντες πρέπει να αποστείλουν
τη ∆ήλωση Συµµετοχής τους, µαζί µε το
∆ικαίωµα Συµµετοχής το αργότερο µέχρι την
∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 21:00
στα Γραφεία του ΣΙΣΑ. Το ∆ικαίωµα
Συµµετοχής ορίζεται ανά αυτοκίνητο:
Στην κατηγορία Regularity στα 70€ για
ταµειακώς ενήµερα µέλη ΣΙΣΑ και 80€ για µη
µέλη. Στην κατηγορία Super Sport στα 70€ για
ταµειακώς ενήµερα µέλη ΣΙΣΑ και 80€ για µη
µέλη & περιλαµβάνει:
1. Την αναλογία των δαπανών σε όλα τα
έξοδα της διοργανώσεως του αγώνα.
2. Συµµετοχή στην εκδήλωση απονοµής.
3. Συµµετοχή στο Πρωτάθληµα Οδηγών ΣΙΣΑ
µε Συντελεστή 1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε
περίπτωση
που
εγγεγραµµένος αποφασίσει, µετά την λήξη των
εγγραφών, να µην συµµετάσχει στον αγώνα
και εφ’ όσον ειδοποιήσει την Οργανωτική
Επιτροπή µέχρι την ηµέρα λήξης δηλώσεων
συµµετοχής θα δικαιούται την επιστροφή του
µισού
ποσού
του
∆ικαιώµατος
της
συµµετοχής. Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα
γίνει επιστροφή χρηµάτων.
ΑΡΘΡΟ 5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5.1 Κάθε αγωνιζόµενος µε την υπογραφή της
∆ηλώσεως Συµµετοχής του αναλαµβάνει την
υποχρέωση
να
συµµορφωθεί
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ µε τους όρους του
Κανονισµού του αγώνος. Η Οργανωτική
Επιτροπή έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει
τον παρόντα Κανονισµό, να αναβάλει ή να
ακυρώσει τον αγώνα ή µέρος αυτού λόγω
ανωτέρας βίας ή για λόγους ασφαλείας. Με την
εκκίνηση του κάθε αγωνιζόµενος αυτόµατα
αποδέχεται τους όρους του άρθρου 5, δηλώνει
ότι απαλλάσσει την Οργανωτική Επιτροπή
από οιαδήποτε ευθύνη ατυχήµατος &
σύγκρουσης.
5.2.α. Οι οδηγοί των οχηµάτων που κινούνται
στην πίστα πρέπει να είναι ενήλικοι και
υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια οδήγησης
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εν ισχύ διεθνή άδεια
οδήγησης, για τον τύπο του οχήµατος που
οδηγούν στην πίστα.
β. Η οδήγηση στην πίστα γίνεται για την
τήρηση του Μέσης Ωριαίας Ταχύτητας βάσει
του Αρθρου 2.2.1 του Κώδικα Εκδηλώσεων
2005 της FIVA. Απαγορεύεται ρητά κάθε
είδους συναγωνισµός, ακόµα και από οδηγούς
2
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εµπλεκοµένων στο ατύχηµα οχηµάτων &
οδηγών & ο καθαρισµός της πίστας.
θ. Σε περίπτωση ολίσθησης και εξόδου
κάποιου οχήµατος σε χώρο διαφυγής, ο
οδηγός του υποχρεούται να περιµένει να
περάσουν όλα τα οχήµατα που ακολουθούν,
πριν επαναφέρει το δικό του στην πίστα,
προσέχοντας να µη παρασύρει χώµατα στο
οδόστρωµα.
ι. Οι αγωνιζόµενοι θα πρέπει να υπακούν στις
υποδείξεις & σηµαίες των κριτών αλλιώς θα
τους επιβάλλεται ποινή διέλευσης από τα πιτ ή
ακόµα και αποκλεισµός. Κατά τη διάρκεια της
διέλευσης από τα πιτ, τα αυτοκίνητα
απαγορεύεται να ξεπερνούν την ταχύτητα των
40 χλµ/ώρα.
Κίτρινη σηµαία: Προσοχή ατύχηµα, µειώστε
ταχύτητα και απαγορεύεται το προσπέρασµα.
Μπλέ σηµαία: Ακολουθεί γρηγορότερο όχηµα,
διευκολύνετε υποχρεωτικά το προσπέρασµα.
Κόκκινη σηµαία: ∆ιακοπή του αγώνα

Οργάνωσης που θα ορίζει τα ωράρια
εκκίνησης της κάθε οµάδας και κατόπιν
σήµατος του Κριτού, όπως αυτό θα εξηγηθεί
στην προ του αγώνος υποχρεωτική για τους
αγωνιζόµενους ενηµερωτική συνάντηση. Οι
οδηγοί θα είναι παρατεταγµένοι εκτός των
οχηµάτων και θα εισέλθουν σε αυτά µετά το
σήµα του αφέτη. Αφού προσδεθούν τότε θα
λάβουν σήµα εκκίνησης απο τους κριτές. Αν
τότε όχηµα διαθέτει ζώνες 4 ή 6 σηµείων, τότε
ο αγωνιζόµενος πρέπει να δεθεί πλήρως
χρησιµοποιόντας όλα τα σηµεία πρόσδεσης.
7.1. Οι αγωνιζόµενοι µε την υποβολή της
αίτησης συµµετοχής οφείλουν να επιλέξουν
ανάµεσα σε 2 κατηγορίες διαγωνισµού.
7.1.α Κατηγορία Regularity:
Στην κατηγορία Regularity οι συµµετοχές είναι
ατοµικές και δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν
συνοδηγοί.
Οι συµµετέχοντες θα εκκινούν σε οµοειδείς
κλάσεις µε µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό τα
δώδεκα (12) ταυτοχρόνως αγωνιζόµενα
αυτοκίνητα.
Ο 1ος γύρος θα είναι αναγνωριστικός, ο 2ος
γύρος χρονοµετρηµένος και θα καθορίζει τον
ιδανικό χρόνο για τους επόµενους 6 γύρους. Η
απόκλιση των γύρων 3 έως 8 από τον ιδανικό
χρόνο θα επιφέρει βαθµούς ποινής. Νικητής
θα είναι ο οδηγός µε τους συνολικά λιγότερους
βαθµούς ποινής.
Η µέση ωριαία ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τα
80 χλµ/ώρα (Αρθρο 2.2.1 του Κ.E. 2005 της
FIVA) αλλά δεν θα πρέπει να είναι κατώτερη
των 49 χλµ/ώρα
7.1.β Κατηγορία Super Sport:
Στην κατηγορία Super Sport οι αγωνιζόµενοι
πρέπει να σχηµατίσουν οµάδες των τριών (3)
ή τεσσάρων (4) αυτοκινήτων.
Οι οµάδες των τριών (3) αυτοκινήτων θα
εκκινούν και θα αγωνίζονται ανά δύο (2).
Οι οµάδες των τεσσάρων (4) αυτοκινήτων θα
εκκινούν και θα αγωνίζονται µόνες τους. Σε
αυτήν την περίπτωση θα προσµετρούν στη
βαθµολογία της οµάδας µόνον οι 3 καλύτεροι
οδηγοί της οµάδας.
Νικητής θα είναι η οµάδα µε τη συνολικά
µικρότερη απόκλιση από τον ιδανικό χρόνο
Η µέση ωριαία ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τα
80 χλµ/ώρα (Αρθρο 2.2.1 του Κ.Ε. 2005 της
FIVA)

Μαύρη σηµαία: Υποχρεωτική έξοδος στα πιτ.
Σε περίπτωση προβλήµατος ή ατυχήµατος θα
εισέρχεται το αυτοκίνητο ασφαλείας µε
αναµµένο φάρο και οι αγωνιζόµενοι θα είναι
υποχρεωµένοι να το ακολουθούν χωρίς
δικαίωµα προσπεράσµατος, έως ότου σβήσει
ο φάρος και εξέλθει από την πίστα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΟΡΗΓΟΙ
Η οργανωτική επιτροπή θα δώσει σε κάθε
πλήρωµα
αυτοκόλλητα
των
επίσηµων
χορηγών
της
εκδήλωσης
τα
οποία
υποχρεωτικά θα φέρουν τα συµµετέχοντα
αυτοκίνητα και θα επικολλούνται σύµφωνα µε
τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής. Η µή
επικόλληση των αυτοκόλλητων των επίσηµων
χορηγών µπορεί να επιφέρει ποινή 10 (δέκα)
βαθµών ανά αυτοκόλλητο.
Κάθε Αγωνιζόµενος επιτρέπεται να έχει δικούς
του χορηγούς και αυτοκόλλητα αρκεί να έρθει
σε πρότερη συνεννόηση µε την οργανωτική
επιτροπή. Μη εγκεκριµένες διαφηµίσεις από
την
Οργάνωση
στα
αυτοκίνητα
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ και τα αυτοκόλλητα αυτά
πρέπει να αφαιρεθούν ή να σκεπαστούν.
∆ιαπίστωση
ότι
υπάρχουν
τέτοιες
διαφηµιστικές επιγραφές στο αυτοκίνητο,
επιφέρει από 10 (δέκα) βαθµούς ποινής ανά
αυτοκόλλητο έως και ποινή αποκλεισµού κατά
την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
• Κάθε ηθεληµένη παρέκκλιση και µη
οφειλοµένη σε λόγους ανωτέρας βίας,
διαπιστουµένη υπό των Κριτών.

ΑΡΘΡΟ 7.
Τα αυτοκίνητα θα λάβουν Εκκίνηση κατά
οµάδες, έπειτα από σχετικό δελτίο της
3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΣΑ GRAND PRIX 24 LAP 2012

•
•

δήλωση των οχηµάτων (χρονολογία &
κυβισµός) τότε αυτά τα οχήµατα θα
αποκλείονται και τη σειρά τους στην κατάταξη
θα παίρνει το αµέσως επόµενο καταταχθέν
όχηµα.
8.6 Η Οργανωτική επιτροπή κατά την απόλυτη
κρίση της δύναται να αποκλείσει από την
κατάταξη οποιοδήποτε αυτοκίνητο µπορεί να
θεωρηθεί ότι εξ’ αιτίας αισθητών µετατροπών
έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα και έχει
υπερβεί
ουσιαστικά
τις
τεχνολογικές
δυνατότητες που παρουσίαζε την εποχή
παραγωγής του.
8.7 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:
Προ της Εκκινήσεως: Γραφεία Σ.Ι.Σ.Α. Λεωφ.
Βουλιαγµένης 258 & Αντιόπης 2, Αθήνα 173
43 – τηλ.: 2109704457
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: στον τόπο
της εκδήλωσης ή στον τόπο της δεξίωσης.

Κάθε αντιαθλητική συµπεριφορά προς
τους συναγωνιζόµενους και κριτές.
Η εκκίνηση του οχήµατος χωρίς ο οδηγός
να φοράει ζώνη ασφαλείας ή κράνος.

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
8.1. Κατηγορία Regularity:
Νικητής θα είναι ο οδηγός µε τους συνολικά
λιγότερους βαθµούς ποινής.
8.2. Κατηγορία Super Sport:
Νικητής είναι η οµάδα που θα συµπληρώσει
αθροιστικά 24 γύρους (8 ανά αυτοκίνητο) µε
την µικρότερη συνολική απόκλιση απο τον
ιδανικό χρόνο (βλέπε άρθρο 7.1.β περί
συµµετοχής 3 ή 4 αυτοκινήτων ανά οµάδα).
8.3. Η απόκλιση θα µετρείται σε δευτερόλεπτα
και αν αυτό είναι δυνατόν σε δέκατα.
Για να θεωρηθεί µία οµάδα ότι τερµάτησε,
πρέπει να διασχίσουν τη γραµµή τερµατισµού
τουλάχιστον δύο (2) αυτοκίνητα.
Σε περίπτωση πού ένα µέλος οµάδας δεν
διασχίσει την γραµµή τερµατισµού τότε στο
µέλος αυτό θα δίνεται ο χρόνος του αργότερου
µέλους
της
οµάδας
που
τερµάτισε,
προσαυξηµένος κατά 25%.
8.4 Σε ορισµένα σηµεία της πίστας θα
υπάρχουν σικέϊν οριοθετηµένα µε κορίνες για
περιορισµό της ταχύτητας. Ρίψη κάθε κορίνας
θα επιβαρύνει τον χρόνο του αγωνιζόµενου µε
πέντε (5) Βαθµούς Ποινής (= ∆ευτερόλεπτα)
ανά κορίνα.
8.5 Τα αποτελέσµατα του Αγώνα θα
αναρτηθούν στην Γραµµατεία στον χώρο
τέλεσης του αγώνα. Τυχόν ενστάσεις πρέπει
να υποβληθούν εντός 30 λεπτών µετά την
ανάρτηση των αποτελεσµάτων. Ενστάσεις
σχετικά µε την ακριβή χρονολογία κατασκευής
του αυτοκινήτου ή τροποποιήσεις σε κινητήρα
και αµάξωµα που αφορούν την παράγραφο
2.1.α & β πρέπει να υποβληθούν στους
Αγωνοδίκες.
Κάθε ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από
παράβολο ποσού ίσου του τιµήµατος
συµµετοχής. Το παράβολο επιστρέφεται εφ’
όσον η ένσταση γίνει απολύτως ή εν µέρει
δεκτή.
Μετά την εκδίκαση τυχών ενστάσεων και µετά
την παρέλευση των 30 λεπτών και εφόσον δεν
εκκρεµούν ενστάσεις τότε τα αναρτηµένα
αποτελέσµατα αυτόµατα γίνονται τελικά.
Με την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων η
οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει επι πλέον τεχνικό έλεγχο
στους 3 πρώτους της κάθε κατηγορίας.
Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες στη

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΠΕΛΛΑ
Στις 1, 2 & 3ους Νικητές της Κατηγορίας
Regularity
Στους 1, 2 & 3ες Νικήτριες Οµάδες της Κλάσης
Super Sport 1 & 2 έως 1300 κ.ε.
Στους 1, 2 & 3ες Νικήτριες Οµάδες της Κλάσης
Super Sport 3 έως 1600 κ.ε.
Στους 1, 2 & 3ες Νικήτριες Οµάδες της Κλάσης
Super Sport 4 έως 2000 κ.ε.
Στους 1, 2 & 3ες Νικήτριες Οµάδες της Κλάσης
Super Sport 5 άνω των 2000 κ.ε.
Στους 1, 2 & 3ες Νικήτριες Οµάδες της
κατηγορίας GT (ανεξαρτήτως κ.ε.)
Στους 1, 2 & 3ες Νικήτριες Οµάδες της
κατηγορίας Club Sport (ανεξαρτήτως κ.ε.)
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα
να διαχωρίσει ή να συγχωνεύσει κατηγορίες
και κλάσεις ανάλογα µε τον αριθµό των
συµµετεχόντων.
Σε
περίπτωση
που
εκκινήσουν σε κάθε κατηγορία λιγότερες απο 3
οµάδες, τότε θα απονέµονται κύπελλα µόνο
στον 1ο.
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΙΣΑ
Για το ετήσιο πρωτάθληµα ΣΙΣΑ θα λαµβάνουν
βαθµούς:
Α) Οι 5 πρώτοι οδηγοί της κατηγορίας
Regularity
Β) Οι 5 πρώτοι οδηγοί της κάθε Κλάσης της
κατηγορίας Super Sport ανάλογα µε τα
γυρολόγια τους.
Οι βαθµοί θα δίδονται ως εξής: 10 βαθµούς ο
1ος, 7 βαθµούς ο 2ος, 5 βαθµούς ο 3ος, 3
βαθµούς ο 4ος, 1 βαθµό ο 5ος. Οι βαθµοί αυτοί
πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή 1.
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