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ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ KANONIMO 
 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΑΛΜΑ ΑΗΓΗΟΤ 



ΠPOΓPAMMA 

― Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο … ΣΡΙΣΗ                   16-8-2011 
― Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο … ΣΔΣΑΡΣΗ 31-8-2011 … ώξα 21.00 
― Γηαλνκή Road book ζηνπο αγσληδνκέλνπο … από ΣΔΣΑΡΣΗ 31-8-2011, ζηελ Γξακκαηεία 

― Γηαλνκή Eεληύπσλ θαη Aαξηζκώλ πκ-                    ΑΒΒΑΣΟ 10-9-2011 ώξα  17.00-19.00 
 κεηνρήο ζηνπο αγσληδνκέλνπο … ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο 
― Δλεκέξσζε αγσληδνκέλσλ … άββαην 10-9-2011  ώξα, 19.05…ζηνλ ρώξν ηεο                                                                                                 

                                                                                              Γξακκαηείαο 
― Έιεγρνο Eμαθξίβσζεο  … ΑΒΒΑΣΟ 10-9-2011 , ώξα, 17.00-19.00  ζην θαηάζηεκα            
                                                                                              Διαζηηθώλ .ΦΡΑΓΚΟΤ  νδόο ΚΟΡΙΝΘΟΤ 132 ΑΙΓΙΟ 

         Πξώηε ζπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ                              ΑΒΒΑΣΟ 10-9-2011 ώξα 19.30ζην ρώξν ηεο Γξακκαηείαο 
― Γεκνζίεπζε Πίλαθα Eθθηλνύλησλ … ΑΒΒΑΣΟ 10-9-2011 ώξα 20.00  ζηε Γξακκαηεία 
        Παλεγπξηθή εθθίλεζε                                                  ΑΒΒΑΣΟ 10-9-2011  ώξα  21.00 ζηελ Πι.Τςεισλ  

                                                                                              Αισλίσλ ζην ΑΙΓΙΟ 
― Eθθίλεζε  … ΚΤΡΙΑΚΗ 11-9-2011 ώξα  09.00 ζην ΔΥ 1 
― Tεξκαηηζκόο  … ΚΤΡΙΑΚΗ 11-9-2011  ώξα15.00 πεξίπνπ  ζηελ Πιαηεηα 

                                                                                              Τςειώλ  Αισλησλ  ζην ΑΙΓΙΟ 
― Tειηθόο Tερληθόο Έιεγρνο … ΚΤΡΙΑΚΗ 11-9-2011 ,κεηά ην ηέινο ηνπ Γ ζθέινπο  ζην 
                                                                                              PARC    FERME 

― Γεκνζίεπζε Aπνηειεζκάησλ … KΤΡΙΑΚΗ 11-9-2011  … ώξα 16.00 …  ζηελ Γξακκαηεία 
― Aπνλνκή Eπάζισλ … ΚΤΡΙΑΚΗ 11-9-2011  … ώξα, 16.00 ζηελ Πιαηεηα 
                                                                                              Τςεισλ Αισλησλ  ΑΙΓΙΟΤ 
 

ΓPAMMATEIA TOY AΓΩNA 
 
H Γξακκαηεία ηνπ Aγώλα ζα ιεηηνπξγεί κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  9-9-2011 ζηελ νδό ΒΑ. ΚΩΝ/ΝΟΤ 7 ζην ΑΙΓΙΟ 
ηει. 26910-28169 .Σν ΑΒΒΑΣΟ 10-9-2011 από 16.00 έσο 20.00  ζην ρώξν ηνπ έιεγρνπ  εμαθξίβσζεο  θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζην ρώξν ηεο παλεγπξηθήο εθθίλεζεο 
 
Σελ ΚΤΡΙΑΚΗ 11-9-2011 από 07.00 έσο ηελ ιεμε ηνπ αγώλα ζην ρώξν ηνπ ΔΥ Ι  
 

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN 
 
 Ο Eεπίζεκνο Πίλαθαο Aαλαθνηλώζεσλ ζα βξίζθεηαη ζηνλ εθαζηνηε ρώξν ηεο Γξακκαηείαο 
 
APΘPO 1 ΟΡΓΑΝΩΖ 
 
1.1 ΚΑΘΟΡΗΜΟ 
 
Η ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΤ  κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/EΘEA νξγαλώλεη ηνλ αγώλα „’ 2

ν 
ΡΑΛΛΤ  ΠΡΗΝΣ ΑΗΓΗΟΤ ‘’ ν νπνίνο 

ζα δηεμαρζεί …ην ΑΒΒΑΣΟ θαη ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 10-11  ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ζην ηκήκα ηεο επαξρηαθήο νδνπ   
ΑΗΓΗΟΤ – ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ από ην ρσξηό ΔΛΗΝΟΤΝΣΑ εσο ην ρσξηό ΦΣΔΡΖ  κεθνπο    15      ρικ. 
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεη  ζε ηξία ζθέιε 
 
O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  
α. Σνπ  Γηεζλνύο Aζιεηηθνύ Kώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ,  
β.  Tνπ Eζληθνύ Aγσληζηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
γ.  Tεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/EΘEA  θαη ησλ Eγθπθιίσλ ηεο. 
δ.  Tνπ  Γεληθνύ  Kαλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 
 
1.2.  OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH 
 
ΔΠΙΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟ  .ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΔΙΑΛΔΙΑ 
 
Πξόεδξνο …Κ.ΜΗΥΑΛΟ 
 
Mέιε … …  Γ.ΜΑΡΟΤΛΗ-Γ.ΜΤΛΩΝΑ – Φ.ΥΑΙΩΣΗ 
 
1.3. TEΛEXH TOY AΓΩNA 
 
Πξόεδξνο Aγσλνδηθώλ …     
Aγσλνδίθεο … …     Α.ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ-Γ.ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ 
 
Παξαηεξεηήο  ΔΠΑ/EΘEA …     
 
Aιπηάξρεο …     Α.ΠΑΝΣΔΛΗ 
 
Τπεύζπλνο Αζθαιείαο…                            Α.ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ 
 
Τπεύζπλνο ζρέζεσλ κε αγσληδόκελνπο   Κ.ΜΙΥΑΛΟ 
 
Γξακκαηέαο ηνπ αγώλα …                           Β.ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ-Φ.ΜΑΡΑΓΚΟΤ-ΜΙΥΑΛΟΤ  ΑΝ. 
 
Δπηθεθαιήο Tερληθόο έθνξνο …    Α,ΙΩΑΝΝΙΓΗ 
 
Σερληθνί Έθνξνη     Ν ΜΙΥΑΛΟΠΟΤΛΟ 
 
Δπηθεθαιήο Ιαηξόο….                                 Γ.ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
 



Ζ ΟΜΑΔ, ε ΔΛΠΑ, ε δηνξγαλώηξηα Λέζρε, ε Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή θαζώο θαη νη νδεγνί ηνπ αγώλα δελ 
θέξνπλ θακία επζύλε έλαληη ηξίησλ, γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.  
Ζ αζηηθή επζύλε βαξύλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο 
θηλδύλσλ  από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 
 
APΘPO 2 ΓENIKA 
O αγώλαο πεξηιακβάλεηαη:  
 Κύπειιν   Oδεγώλ   Αζθάιηηλσλ   πξηλη  κέρξη 1400 cc 
 Κύπειιν   Oδεγώλ   Αζθάιηηλσλ   πξηλη  πάλσ από 1400 cc κέρξη 1600 cc 
 Κύπειιν   Oδεγώλ   Αζθάιηηλσλ   πξηλη  πάλσ από 1600 cc κέρξη 2000 cc 
 Κύπειιν   Oδεγώλ   Αζθάιηηλσλ  πξηλη  πάλσ από 2000 cc 
 
 Κύπειιν πλνδεγώλ Αζθάιηηλσλ πξηλη  κέρξη 1400 cc 
 Κύπειιν πλνδεγώλ Αζθάιηηλσλ πξηλη  πάλσ από 1400 cc κέρξη 1600 cc 
 Κύπειιν πλνδεγώλ Αζθάιηηλσλ πξηλη  πάλσ από 1600 cc κέρξη 2000 cc 
 Κύπειιν πλνδεγώλ Αζθάιηηλσλ πξηλη  πάλσ από 2000 cc 
 
 Πξσηάζιεκα Οδεγώλ Ράιιπ Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  
― Kύπειια θαηεγνξηώλ θαη έπαζια θιάζεσλ 
  
  Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο 1 (έσο θαη 1969)  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο 2 (1970-1975)  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο 3 (1976-1981)  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο 1 (έσο θαη 1969)  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο 2 (1970-1975)  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο 3 (1976-1981)  Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
 
   Δπαζιν Οδεγώλ θιάζεο B1,B2,B3,C1,C2,D1 & D2  έσο 1600 cc Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
   Δπαζιν Οδεγώλ θιάζεο B4, B5,C3,C4,C5,D3 & D4  πάλσ από 1600 cc Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
   Δπαζιν πλνδεγώλ θιάζεο B1,B2,B3,C1,C2,D1 & D2  έσο 1600 cc Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
   Δπαζιν πλνδεγώλ θιάζεο B4, B5,C3,C4,C5,D3 & D4  πάλσ από 1600 cc Iζηνξηθώλ  Απη/ησλ 
  
  
APΘPO 3 ΠEPIΓPAΦH 
3.1 O αγώλαο ζα δηεμαρζεί πάλσ ζε  αζθάιηηλε δηαδξνκή ζε  3 ζθέιε  κε ηελ ίδηα θνξά. 
Κάζε ζθεινο ζα ερεη κεθνο 15     ρικ. Ο Νηθεηήο ζα αλαθεξπρζεί από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ ηξηώλ ζθάισλ 
θαη ησλ πνηλώλ 
  
APΘPO 4 AYTOKINHTA ΠOY ΓINONTAI ΓEKTA  
4.1 Γίλνληαη δεθηά απηνθίλεηα κηθηνύ βάξνπο κέρξη 2.800 θηιά, ησλ νκάδσλ N, A, E, Ιζηνξηθά θαη 4Υ4.  
 

α. Tα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ N θαη A πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην δειηίν αλαγλώξηζήο ηνπο.  
β. Tα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ E πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο  αληίζηνηρνπο ηερλ.θαλνληζκνύο ηεο EΘEA. 
γ.  Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα Κ θαη ην δειηίν αλαγλώξηζεο 

4.2 Οια ηα απηνθίλεηα δηαγσλίδνληαη ζε θνηλή θαηεγνξία (N - A – E- Ιζηνξηθά-4Υ4) αιιά ρσξίδνληαη  ζε ηέζζεξηο 
θιάζεηο θαηεγνξίαο,  όπσο παξαθάησ: 
 

 ― έσο 1400 cc 
       ―  πάλσ από 1400 έσο 1600 cc 

― πάλσ από 1600 κέρξη 2000 cc 
― πάλσ από 2000 cc 
 

Σα απηνθίλεηα kit car, S 1600 θαη R2, ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο sprint  ζηελ ακέζσο επόκελε θιάζε ηεο 
θαηεγνξίαο.  
Γειαδή, ηα Α6 kit car, S1600 θαη ηα R2 ζπκκεηέρνπλ ζηελ θιάζε 1600-2000cc, ηα A7 kit car ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ θιάζε πάλσ από 2000cc. 
Σα απηνθίλεηα ηεο Α0 kit car θαη ηα A5 kit car ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηελ θιάζε έσο 1400cc. 

 
4.3 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη ηερληθνί θαλνληζκνί ησλ αγώλσλ ξάιιπ. 
 
APΘPO 5 ΓIKAIOYMENOI YMMETOXH 
5.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηέρεη έγθπξε  άδεηα δηαγσληδνκέλνπ ή αγσληδνκέλνπ.  
5.2 Aλ ζαλ δηαγσληδόκελνο αλαθέξεηαη λνκηθό πξόζσπν ή εθόζνλ απηόο δελ επηβαίλεη ζην απηνθίλεην θάζε 

ππνρξέσζή ηνπ βαξαίλεη απόιπηα, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα ηνλ νδεγό πνπ έρεη δεισζεί ζηε δήισζε 
ζπκκεηνρήο. 

 
APΘPO 6 ΓHΛΩH YMMETOXH - EΓΓPAΦE 
6.1 Όπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο ζην έληππν ηνπ 

Oνξγαλσηή. H δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ … ΣΔΣΑΡΣΗ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ σξα 21.00.  θαη λα 
θαηαηεζεί ην ζρεηηθό παξαβνιν ζπκκεηνρήο ζε ηξάπεδα ζε ινγαξηαζκν πνπ ζα δίλεηαη από ηελ Γξακκαηεία  

 Oη θάηνηθνη ησλ ρσξώλ ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ειιεληθνύο αγώλεο 
ζπξηλη πξέπεη απαξαίηεηα, εθηόο από ηελ αγσληζηηθή ηνπο άδεηα, λα δηαζέηνπλ θαη ηελ αλαγθαία αζθαιηζηηθή 
θάιπςε γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα πνπ λα ηζρύεη γηα ηελ Eιιάδα (starting permission). 

6.2 Mεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζή ηεο εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό 
πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό ηνπ αγώλα. O αγσληδόκελνο κπνξεί όκσο λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ 
δήισζε κε άιιν ηεο ίδηαο θιάζεο κέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 

 Eάλ θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο έλα απηνθίλεην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θιάζε πνπ έρεη εγγξαθεί, ην 
απηνθίλεην απηό κπνξεί κεηά από πξόηαζε ησλ ηερληθώλ εθόξσλ θαη απόθαζε αγσλνδηθώλ λα κεηαθεξζεί ζηελ 
θιάζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ή λα κελ γίλεη απνδεθηό. 
Mεηά ηε ιήμε ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή δηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληα.  
Παξ'όια απηά κόλν ν ζπλνδεγόο  κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε ζύκθσλε γλώκε : 
―  ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο. 
― Σσλ αγσλνδηθώλ  κεηαμύ ηεο έλαξμεο ηνπ ειέγρνπ απηνύ θαη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πίλαθα ησλ 

πιεξσκάησλ πνπ κπνξνύλ λα εθθηλήζνπλ. 



6.3 H Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/EΘEA, λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή 
νπνηνπδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ ή νδεγνύ εμεγώληαο ηνπο ιόγνπο άξλεζήο ηεο. H απόξξηςε πξέπεη λα 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 24 ώξεο κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ.  

6.4 H ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ν ζπκκεηέρσλ θαη/ή ν νδεγόο απνδέρεηαη 
αλεπηθύιαθηα ηνλ θαλνληζκό ηνπ αγώλα θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από ηνλ ΓAK θαη EAK δνζηδηθίεο 
ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηνλ αγώλα. 

6.5 H Oξγαλσηηθή Eπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κε δερζεί πεξηζζόηεξεο από 100… ζπκκεηνρέο.  
6.6 H δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ηνλ αξηζκό 

αγσληζηηθήο αδείαο, ηνλ αξηζκό δηπιώκαηνο νδήγεζεο θαη ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο  
ΔΠΑ/EΘEA. 

 
APΘPO 7 ΠAPABOΛA YMMETOXH – AΦAΛIH 
 
                          ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 180 επξσ 
                          ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΗ         250 επξσ 
                          ΝΔΟΗ ΟΓΖΓΟΗ                 120 επξσ 
                          ΒΔΣΔΡΑΝΟΗ ΟΓΖΓΟΗ     100 επξσ 
7.2 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιηζε ηνπ αγσληδόκελνπ πνπ θαιύπηεη αζηηθή επζύλε πξνο 

ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο θαη παύεη λα ηζρύεη 
κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ 
απνθιεηζκνύ από απηόλ. 

7.3 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 
α. Eάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή θαη 
β. Eάλ ν αγώλαο καηαησζεί. 

 
APΘPO 10 EIPA EKKINHH, ΠINAKIΓE, APIΘMOI YMMETOXH 
 
10.1 H εθθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ ζα γίλεηαη σο εμήο:  
 Πξώηα ζα εθθηλνύλ ηα απηνθίλεηα ηεο θιάζεο θαηεγνξίαο έσο 1400cc κεηά ηα απηνθίλεηα πάλσ από 

1400 κέρξη 1600 cc  κεηά ηα απηνθίλεηα ηεο θιάζεο θαηεγνξίαο 1600  έσο 2000 cc θαη κεηά ηα 
απηνθίλεηα πάλσ από 2000cc.  

  
10.3 ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη  νη πηλαθίδεο κε ηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πνπ ζα 

δίλνληαη από ηελ Oξγάλσζε καδί κε ην  δηαθεκηζηηθό πιαίζην. Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε ζε νπνηνδήπνηε 
απηνθίλεην ζην νπνίν δελ ζα είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνη νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο. Eπίζεο, ζηα πίζσ παξάζπξα 
πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ην όλνκα ή ςεπδώλπκν ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ, θαζώο θαη ε νκάδα αίκαηνο.  

10.4 ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλεο ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο νη πηλαθίδεο λνκίκνπ 
θπθινθνξίαο (βάζεη ηνπ KOK), ή νη πηλαθίδεο πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ EΘEA. Γελ ζα επηηξέπεηαη εθθίλεζε ζε 
απηνθίλεην πνπ ζηεξείηαη πηλαθίδσλ ή άδεηαο θπθινθνξίαο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο θαηεγνξίαο.  

10.5   ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΠΟΡΣΑ  
Γύν πηλαθίδεο γηα ηηο κπξνζηηλέο πόξηεο κήθνπο 70cm θαη ύςνπο 20cm.  

Κάζε πηλαθίδα ζα ηνπνζεηείηαη νξηδόληηα ζηε κπξνζηηλή άθξε θάζε κπξνζηηλήο πόξηαο, κε ηνλ αξηζκό 
κπξνζηά.  

10.6      ΠΛΑΗΝΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ  

Γύν αξηζκνύο γηα θάζε πιατλό πίζσ παξάζπξν . Απηνί νη αξηζκνί ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην επάλσ ηκήκα 
ησλ πίζσ πιατλώλ παξαζύξσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην όλνκα ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ.  
 

APΘPO 11 ΓIAΦHMIEI 
ζη. O Oξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα δηαθήκηζεο ηνπ ππνζηεξηθηή ζηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο. 

 
APΘPO 12  EΛEΓXO EΞAKPIBΩH 
12.1 Όια ηα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα πξέπεη λα παξνπζηαζζνύλ κε ηα πιεξώκαηά ηνπο ή από έλα 

εθπξόζσπό ηνπο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο πνπ ζα γίλεη  ην ΑΒΒΑΣΟ 10 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 θαη ώξα 17.00 
εσο 19,00 ζην θαηάζηεκα ειαζηηθώλ ΦΡΑΓΚΟΤ ζηελ νδό ΚΟΡΙΝΘΟΤ 132 ζην ΑΙΓΙΟ. H εθπξόζεζκε 
πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο αλσηέξαο βίαο, πνπ 
ζα θξηζεί από ηνπο Aγσλνδίθεο. 

 
.2 Kαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο ζα γίλεηαη ζε όια ηα απηνθίλεηα κε turbo έιεγρνο θαη ζθξάγηζε ησλ πεξηνξηζηώλ 

βάζεη ησλ άξζξσλ 254.6.1 (νκάδα N) θαη 255.5.1.8.3. (Oκάδα A ηνπ παξαξηήκαηνο J, ησλ ζρεηηθώλ ηερληθώλ 
θαλνληζκώλ θαη εγθπθιίσλ ηεο ΔΘΔΑ. 

12.3 πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην απηνθίλεην ζε νπνηαδήηε ζηηγκή πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 
αγώλα. 

12.4 ηα απηνθίλεηα ζα ρνξεγείηαη από ηνλ νξγαλσηή εηδηθό ζήκα αλαγλώξηζεο νκάδαο (verification). Kάζε 
δηαγσληδόκελνο πξέπεη κε δηθή ηνπ επζύλε λα θξνληίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζήκαηνο ζην πίζσ δεμί 
παξάζπξν θαη ηελ αζθαιή πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο απηνύ σο ην ηέινο ηνπ αγώλα. Έιιεηςε ζήκαηνο ζηελ 
πεξίπησζε απηή επηθέξεη ηνλ άκεζν απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 

12.5 Kάζε παξαβίαζε ή παξαράξαμε ησλ ζεκάησλ ζθξάγηζεο πνπ ζα δηαπηζησζεί επηθέξεη άκεζα ηνλ απνθιεηζκό  
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληδνκέλνπ από ηνλ αγώλα θαζώο επίζεο θαη θάζε άιινπ δηαγσληδνκέλνπ ή νδεγνύ 
πνπ ηπρόλ ζπλεξγάζηεθε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Aπηό δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θαη βαξπηέξσλ 
θπξώζεσλ. 

 O αγσληδόκελνο νθείιεη λα δηαηεξεί ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ην απηνθίλεηό ηνπ ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην Παξάξηεκα J ηνπ ΓAK, νη εγθύθιηνη ηεο ΔΠΑ/EΘEA θαη ν γεληθόο θαλνληζκόο. 
Kάζε παξέθθιηζε πνπ έρεη δηαθύγεη από ηελ πξνζνρή ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ δελ ζεκαίλεη όηη γίλεηαη δεθηή. O 
αγσληδόκελνο θέξεη αθέξαηε ηελ επζύλε.  

 
APΘPO 13  METPA AΦAΛEIA - KYKΛOΦOPIA  
13.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/EΘEA.  
13.2 Όια ηα πιεξώκαηα πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα 

εγθεθξηκέλα: ζύζηεκα Hans, θόξκα, θξάλνο, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο, κπαιαθιάβεο, γάληηα 
(πξναηξεηηθά γηα ηνπο ζπλνδεγνύο) θαη παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο 
αζθαιείαο. 

13.6  Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ησλ αγώλσλ Ράιιπ. 
 
 



13.7 ΑΝΑΓΝΩΡΗΔΗ 
Ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αλαγλσξίζεσλ αγώλσλ ξάιιπ. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε αλαγλώξηζε 

ηελ εκέξα ηνπ αγώλα. 
 
APΘPO 14 EKKINHH – ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
 
14.1 Σν ΑΒΒΑΣΟ 10 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ θαη σξα 21.00 ζα γίλεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ησλ απηνθίλεησλ από 
ηελ Πιαηεία Τςειώλ Αισλίσλ  ζην  ΑΗΓΗΟ 

Ζ κε παξνπζία ησλ πιεξσκάησλ  ζηελ  παλεγπξηθή εθθίλεζε  ζα επηθέξεη πνηλή από ηνπο 
Αγσλνδίθεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα.     
Ζ ΔΚΚΗΝΖΖ ηνπ αγώλα ζα δνζεί ηελ ΚΤΡΗΑΚΖ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ώξα 09.00 από ην ΔΥ Η ζηελ 
έμνδν ηνπ ρσξηνύ ΔΛΗΝΟΤΝΣΑ 

14.2 H εθθίλεζε θάζε απηνθηλήηνπ ζε θάζε ζθέινο ζα δίλεηαη ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηώλ.  
Οη Αγσλνδίθεο ζα απνθαζίδνπλ αλ ρξεηαζζεί λα δνζεί επηπιένλ ρξόλνο ζηελ εθθίλεζε κεηαμύ ησλ 
πιεξσκάησλ.  

 Όια ηα δηαγσληδόκελα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζζνύλ  ην ΑΒΒΑΣΟ 10-9-2011 ζηελ Πιαηεηα 
Τςεισλ Αισλησλ   ηξηα ηεηαξηα  πξηλ ηελ σξα εθθηλεζεο 

 ε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε επίζεκε ώξα είλαη απηή πνπ κεηαδίδεη ν ηειεθσληθόο αξηζκόο 14844. 
14.3 ε θάζε απηνθίλεην πξέπεη λα επηβαίλνπλ δύν άηνκα δηαθνξεηηθά ζα απαγνξεύεηαη ε εθθίλεζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ.  
14.4 O ζπλνδεγόο κπνξεί λα δεισζεί κέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. Μόλν ν ζπλνδεγόο κπνξεί λα αιιάμεη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο  κε ηε ζύκθσλε  γλώκε ησλ αγσλνδηθώλ. 
14.5 Mεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 1νπ ή θαη ηνπ 2

νπ
 ζθέινπο όηαλ ν αγώλαο γίλεηαη ζε ηξία ζθέιε, νη αγσληδόκελνη πξέπεη 

λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ΔΥ  αθνινπζώληαο ην  road book. Κάζε παξέθθιηζε ηνπ δξνκνινγίνπ ζα αλαθέξεηαη 
ζηνπο Αγσλνδίθεο. 

14.6 Μεηά ηελ δηεμαγσγή θαη ηνπ 3
νπ

 ζθέινπο ηα απηνθίλεηα ζα θαηεπζπλζνύλ ζηελ Πιαηεία Τς. Αισλησλ ζην  
          ΔΥ 3 Α [PARKFERME]- ΑΠΟΝΟΜΗ 
 

ηνλ ηδαληθό ρξόλν κεηαμύ ησλ δύν ΔΥ ζα ππνινγίδεηαη  θαη ν ρξόλνο ηνπ service ησλ απηνθηλήησλ. 
 Απώιεηα ηνπ θαξλέ, επηθέξεη απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 

 
ΣΟ ΔΥ 3Α ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΑΦΖΞΖ 
 

14.12 Γηαθνπή Eηδηθήο Γηαδξνκήο 
 

Eάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο πξηλ από ηε  
δηέιεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ πιεξώκαηνο, ηα απηνθίλεηα πνπ είραλ πάξεη εθθίλεζε θαη ζηακάηεζαλ 
ιόγσ πξνβιήκαηνο ζηελ εηδηθή δηαδξνκή, ζα επηζηξέςνπλ κε ηελ ζπλνδεία νρήκαηνο ηεο 
νξγάλσζεο ζηελ εθθίλεζε θαη όηαλ ν ιόγνο ηεο δηαθνπήο εμαιεηθζεί θαη ν Αιπηάξρεο θξίλεη όηη ε 
εηδηθή δηαδξνκή είλαη αζθαιήο,  ζα ηνπο δνζεί λένο ρξόλνο αθεηεξίαο  θαη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ  
θαλνληθά ηελ εηδηθή δηαδξνκή. 
Σα απηνθίλεηα απηά ζα είλαη ζε θαζεζηώο επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο (park ferme).  
Σν ίδην ζα γίλεη θαη γηα ηα επόκελα απηνθίλεηα. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί νξηζηηθά κία εηδηθή δηαδξνκή είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθσζεί θαηάηαμε 
ηεο E.Γ. δίλνληαο νη Αγσλνδίθεο ζε όια ηα πιεξώκαηα, θάζε θιάζεο θαηεγνξίαο πνπ δελ 
κπόξεζαλ λα ηειεηώζνπλ ηελ εηδηθή, ιόγσ ηεο δηαθνπήο, ηνλ ρξόλν πνπ ζεσξνύλ σο πην δίθαην. 
ε όια ηα απηνθίλεηα ηεο ίδηαο θιάζεο, θαηεγνξίαο, πνπ δελ έθαλαλ ηελ εηδηθή, ζα δνζεί ν ίδηνο 
ρξόλνο. 
Απηή ε θαηάηαμε κπνξεί λα δηακνξθσζεί αθόκε θαη εάλ έλα κόλν πιήξσκα πέξαζε ηελ εηδηθή ζε  
θπζηνινγηθέο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο. 
H εθαξκνγή απηώλ ησλ δηαηάμεσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ αγσλνδηθώλ, αθνύ 
ν Αιπηάξρεο ηνπο εθζέζεη ηνπο ιόγνπο ηεο δηαθνπήο.  
Tέινο, θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηνπ αγώλα ζε θακηά πεξίπησζε 
δελ κπνξεί λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ ρξόλν πνπ επέηπρε, άζρεηα αλ ν 
ρξόλνο απηόο είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ππνζεηηθό ρξόλν πνπ δόζεθε ζηα άιια πιεξώκαηα. 

 
APΘPO 15 XΩPO EΠITHPOYMENH TAΘMEYH (PARC FERME) 
15.1 Oη αγσληδόκελνη, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο  ζην 3

ν
 ζθέινο, πξέπεη λα θαηεπζύλνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο 

ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο πνπ πξνβιέπεη ν ζπκπιεξσκαηηθόο θαλνληζκόο ζηε Πι. Τς. Αισλίσλ ,  
θαη ζα παξακέλνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ. Oδεγόο πνπ δελ ζα 
θαηεπζπλζεί θαη‟ επζείαλ ζην ρώξν απηό ζα απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα. 

15.2 ην δηάζηεκα πνπ ηα απηνθίλεηα βξίζθνληαη θάησ από θαζεζηώο επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο δελ επηηξέπεηαη 
θακία αθαίξεζε, κεηαηξνπή, πξνζζήθε ή αλεθνδηαζκόο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα.  

 
APΘPO 16 ΣΔΛΗΚΟ TEXNIKO EΛEΓXO 
ηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη κέρξη θαη ηελ 
απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεηαη ελδηάκεζνο ηερληθόο έιεγρνο ζηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ 
πξώηνπ ζθέινπο ηνπ αγώλα, βιέπε εγθύθιην “Γηαδηθαζίεο ηερληθώλ ειέγρσλ”. 
 
APΘPO 17 ENTAEI - EΦEEI 
17.1 Oη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο: 

α. ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή ή κε ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο κηζή (½) ώξα κεηά ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ 
εμαθξίβσζεο.  

β. ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα κέζα ζε 15 ιεπηά από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ ηεο ίδηαο 
θιάζεο θαηεγνξίαο, ζην ηέινο ηνπ 2νπ ζθέινπο. 

γ. ρεηηθά κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, κέζα ζε κηζή (½) ώξα από ηελ αλάξηεζή 
ηνπο. 

δ. Kαηά ηεο ρξνλνκέηξεζεο δελ ρσξάεη θακία έλζηαζε. 
17.2 Oη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Aιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ιείπνπλ ζε έλα από ηνπο 

Aγσλνδίθεο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν πνπ είλαη ηζν κε ην παξαβνιν ζπκκεηνρεο ,   
Tν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

 H έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα αθνξά απνιύησο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ 
θαη ν ελζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Aιπηάξρε ζπκπιεξσκαηηθά πνζά δαπαλώλ απνζπλαξκνιόγεζεο 
πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/EΘEA. ρεηηθά κε ην πνζό πνπ απαηηείηαη γηα εμαξηήκαηα 



πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/EΘEA απνθαζίδνπλ νη Aγσλνδίθεο (βιέπε ζρεηηθή 
εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ). 

 
 Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ νξίδνληαη ζηελ εγθύθιην “Γηαδηθαζίεο ηερληθώλ ειέγρσλ” ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 
 ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ν αγσληδόκελνο θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ή έλζηαζε ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ 

αγσλνδηθώλ ην απηνθίλεηό ηνπ ρσξίο θακία επηθύιαμε θαη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο. Kάζε 
παξάβαζε επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ από ηνλ αγώλα θαη αλαθνξά ζηελ ΔΠΑ/EΘEA. 

        Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ ειέγρνπο  ππάξρεη ζηελ δηάζεζε ηεο Οξγάλσζεο ην ζπλεξγείν AUTOSYNTHESIS 
        ηηο παιαηνθακαξεο Σεκέλεο ΑΙΓΙΟΤ 
 
17.3 Oη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν EAK (αξηζ. 181 

θαη επόκελα) θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν πνπ είλαη ηζν κε ην δηπιάζην ηνπ παξαβόινπ 
ζπκκεηνρεο 

 
Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ EAK (άξζξν 171 θιπ).  
 
APΘPO 18 KATATAΞΔΗ 
18.1 ην ηέινο ηνπ αγώλα ζα αλαθνηλσζεί Γεληθή θαηάηαμε θαη θαηάηαμε γηα θάζε θιάζε θαηεγνξίαο, δει.  έσο 

1400 cc, πάλσ από 1400 κέρξη 1600 cc, πάλσ από 1600 κέρξη 2000 cc θαη πάλσ από 2000 cc. 
18.2 ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη θαηαηάμεηο  ζα αλαθνηλσζνύλ κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ πνπ ζα 

επηηύρεη θάζε αγσληδόκελνο  ζηα 3 ζθέιε 
18.3 Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο αγσληδόκελνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξκαηίζεη ζην ζύλνιν ηνπ 

αγώλα ( 3 ζθέιε).  
18.4 Mεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο ν Oνξγαλσηήο  ζα  εθδίδεη πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα θάζε θιάζε 

θαηεγνξίαο.  πνπ ζα δίλνληαη ζηνπο αγσληδόκελνπο ζην ΔΥ   Ι 
18.5 H ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη ζε εθαηνζηά ηνπ  δεπηεξόιεπηνπ. 
18.6 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ληθεηήο ζα είλαη ην πιήξσκα πνπ έθαλε ηνλ θαιύηεξν ρξόλν ζην 1ν ζθέινο ηνπ 

αγώλα. Eάλ θαη πάιη δελ επηιπζεί ε ηζνβαζκία ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο θαηαηάζζνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ν 
επόκελνο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ κεζεπόκελνπ. 

 
APΘPO 19 ANAKOINΩH AΠOTEΛEMATΩN 
H αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ηε ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 θαη ώξα 16.00 ζην ρώξν ηεο 
Γξακκαηείαο 
 
 
APΘPO 20 EΠAΘΛA 
 
 
20.1 ηνπο ληθεηέο  ηεο Γεληθήο θαηάηαμεο  απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια. 
 
20.2 ηνπο 3 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θαηεγνξίαο απνλέκνληαη δίδπκα θύπειια εθόζνλ εθθηλήζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. 
 
20.3 Δάλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη ζηνπο 2 πξώηνπο ληθεηέο 
20.4 Δάλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκεηαη κόλν ζηνλ πξώην ληθεηή 
20.5 Δάλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα δελ απνλέκνληαη θύπειια 
 

21 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
22 Γενική Κατάταξη  
23  Στοςρ Nικητέρ:  Kύπελλα 
24  Στοςρ δεύτεποςρ:  Kύπελλα 
25  Στοςρ τπίτοςρ:   Kύπελλα 
 
 
 
Δπη πιένλ απνλέκνληαη  
 
 
ηνπο ηξεηο πξώηνπο Γεληθήο θαηάηαμεο  κειή ΑΛΜΑ  ΑΙΓΙΟΥ απνλέκνληαη Ι ΚΤΠΔΛΛΑ 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21 ΑΠΟΝΟΜΖ 
 
H απνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ώξα 16.0.0 ζηελ  Πιαηεηα Τςεισλ 
 
 Αισλησλ ζην ΑΙΓΙΟ 
 
Eάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα  
 
παξαιαβήο νπνηνπδήπνηΚε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).  
 
 
 
 
 
 
 

                                               ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ 
 
 
 


