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ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ    

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Για το 2013 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: 
 

� 4 αγώνες Πρωταθλήµατος ΕΛ.Μ.Ε. µονοήµεροι. 

� 1 αγώνας Κυπέλλου µονοήµερος. 

� Ορίζεται µέγιστος αριθµός και ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα 
αγώνων. 

� Ο Πρωταθλητής αναδεικνύεται µε βάση τα καλύτερα αποτελέσµατα στους τρείς (3) εκ των 
τεσσάρων αγώνων. 

 

2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 

 

� Ο αριθµός των προκριµατικών γύρων ορίζεται σε 4 πεντάλεπτα.  
o Στην πρώτη προσπάθεια του πρώτου αγώνα της χρονιάς οι αγωνιζόµενοι θα εκκινούν µε 

τυχαία σειρά, στους επόµενους αγώνες οι αγωνιζόµενοι θα εκκινούν σύµφωνα µε τη µέχρι 
στιγµής κατάταξη του πρωταθλήµατος. 

o Η εκκίνηση θα γίνεται τύπου rolling start µε 3 λεπτά χρόνο προθέρµανσης. Ο 
αλυτάρχης του αγώνα ή ο γραµµατέας θα ειδοποιεί τους οδηγούς για τον χρόνο που 
αποµένει για την εκκίνηση.  

o Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης προσπάθειας θα γίνεται αναδιαµόρφωση των σειρών 
(re-seeding) µε βάση την καλύτερη προσπάθεια  των δύο πρώτων προκριµατικών και 
θα γίνεται η εκκίνηση των δύο επόµενων προκριµατικών γύρων. 

� Τα δύο (2) καλύτερα αποτελέσµατα από το σύνολο και των τεσσάρων (4) προκριµατικών 
θα καθορίζουν την σειρά εκκίνησης και σε ποιόν τελικό προκρίθηκε ο κάθε αγωνιζόµενος. Η 
βαθµολογία των προκριµατικών γύρων (qualifying rounds) θα εξάγεται υπό την µορφή 
αριθµητικής προόδου, δηλαδή ο οδηγός µε τον καλύτερο χρόνο πεντάλεπτου θα 
βαθµολογείται µε τόσους βαθµούς όσοι είναι οι συµµετέχοντες (+5), ο 2ος µε (-2) 
βαθµούς από τον πρώτο, ο 3ος µε (-3) βαθµούς από τον πρώτο κ.ο.κ. µέχρι τον 
τελευταίο που παίρνει (1) βαθµό.  

o Σε περίπτωση που ένας οδηγός δεν έχει ολοκληρώσει γύρο δεν βαθµολογείται σε αυτόν τον 
γύρο.  

o Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι δύο οδηγοί βαθµολογούνται µε τους ίδιους βαθµούς και ο 
επόµενος οδηγός, που δεν ισοβαθµεί, θα βαθµολογηθεί µε έναν βαθµό λιγότερο. 

� Μετά την ολοκλήρωση και των 4 προκριµατικών για όλες τις σειρές θα προστίθενται τα 2 
καλύτερα αποτελέσµατα και ο οδηγός µε το µεγαλύτερο σύνολο βαθµών θα έχει και την 
υψηλότερη θέση στην σειρά εκκίνησης.  

� Σε περίπτωση ίδιας βαθµολογίας στα προκριµατικά µεταξύ αγωνιζόµενων, καλύτερη θέση 
εκκίνησης θα έχει αυτός που έχει τον καλύτερο χρόνο πεντάλεπτου από τις προσπάθειες των 
προκριµατικών του συγκεκριµένου αγώνα. 

 

3. ΤΕΛΙΚΟΙ 

 

� Τα προκριµατικά καθορίζουν την σειρά εκκίνησης και σε ποιόν τελικό. Οι δέκα γρηγορότεροι 
οδηγοί  προκρίνονται στον «Α» τελικό οι δέκα επόµενοι στον «Β» και ούτε κάθε εξής. 

� Η εκκίνηση θα γίνεται µε τα αυτοκίνητα τοποθετηµένα το ένα πίσω από το άλλο και αφού αρχίσει η 
αντίστροφη µέτρηση από 10 στο 4 οι µηχανικοί τοποθετούν το αυτοκίνητο στην πίστα και 
αποµακρύνονται. 

� O τελικός ξεκινάει µε ηχητικό σήµα ή µε το ανέβασµα της σηµαίας από τον αλυτάρχη. 
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� Επιτρέπεται κατά την διαδικασία της εκκίνησης οι µηχανικοί να έχουν τοποθετηµένα τα αυτοκίνητα 
πάνω σε µίζα. 
 
 

� ∆ιάρκεια τελικών 
o Α. τελικός 45 λεπτά 
o Β. τελικός 30 λεπτά 
o Γ. τελικός 15 λεπτά 
o ∆. τελικός 15 λεπτά 
o Ε. τελικός 10 λεπτά 

 

4.ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Από τους τέσσερις αγώνες πρωταθλήµατος µετράνε οι τρείς (3) καλύτεροι µε βάση τα αποτελέσµατα 
των εκάστοτε οδηγών. Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο οδηγών, θα γίνεται σύγκριση αρχικά µε βάση 
τις θέσεις που κατέκτησαν οι οδηγοί στους 3 αγώνες µε τα καλύτερα αποτελέσµατα τους. Σε 
περίπτωση ιδίων αποτελεσµάτων, τότε γίνεται και δεύτερη σύγκριση µε τις θέσεις που είχαν στα 
προκριµατικά. Σε περίπτωση που και πάλι υπάρχει ισοβαθµία τότε ανακηρύσσονται 2 πρωταθλητές 
για το έτος αυτό. 
 
Παράδειγµα 
Αγώνες: 1 –– 2 –– 3 –– 4 (σε παρένθεση το χειρότερο αποτέλεσµα που αφαιρούµε) 
Οδ.Α. ... 2ος 1ος (4ος) 3ος  
Οδ.Β. ... 1ος 3ος 2ος (6ος)  
 
Στην περίπτωση αυτή µετράνε τα 3 καλύτερα αποτελέσµατα προκριµατικών.  

  

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

� Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου, µόνο ο οδηγός, ή και  ο µηχανικός µπορούν να 
βρίσκονται µαζί µε τους αρµόδιους διοργανωτές. 

 

2. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

� Συνολικό Μήκος (Β) : 730 mm Max 

� Φάρδος : 310 mm Max 
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� Μεταξόνιο(Α) : 270 – 330 mm 

� Ελάχιστο βάρος: 3.200 g µαζί µε σένσορα. 

� Συνολικό ύψος : 250 mm (Μετριέται από το έδαφος µε πλήρη συµπίεση της ανάρτησης). Στην 
µέτρηση περιλαµβάνεται η αεροτοµή αλλά όχι η κεραία. 

� Το µοντέλο πρέπει να το µετράµε για το φάρδος του τοποθετώντας το σε µια πλάκα µε δύο πλαϊνά 
ύψους 20 mm και φάρδους 310 mm. Το µοντέλο θα πρέπει να περνάει σχετικά ελεύθερα ανάµεσα 
στα δύο πλαϊνά σε οποιαδήποτε θέση της αναρτήσεως (Σηκωµένο ή βυθισµένο) 

� Η µέτρηση του Μεταξονίου (Wheelbase) µετρώντας την απόσταση των δύο κέντρων των τροχών. 

� Σε περίπτωση που ο αλυτάρχης-διοργανωτής µαρκάρει τα σασί, τότε θα πρέπει σε κάθε τεχνικό 
έλεγχο να υπάρχει αυτό το µαρκάρισµα. Είναι ευθύνη του οδηγού το µοντέλο του να τηρεί όλες τις 
προδιαγραφές σε οποιαδήποτε στιγµή γίνει τεχνικός έλεγχος. 

� ∆εν επιτρέπονται άλλες λειτουργίες εκτός του τιµονιού και του γκαζιού/φρένου να ελέγχονται από 
την τηλεκατεύθυνση του οδηγού. Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό σύστηµα – 
βοήθηµα. 

� Η αεροτοµή δεν πρέπει να έχει µήκος µεγαλύτερο από 217 mm και φάρδος 77 mm 

3.ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ-ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 

 

� Οι κινητήρες πρέπει να είναι συνολικής χωρητικότητας 3,5 ccm.  

� Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ πρέπει να είναι 125 ccm µαζί µε όλα τα σωληνάκια – φίλτρα 
µέχρι το Καρµπυρατέρ. 

� Όποιο ρεζερβουάρ βρεθεί παράνοµο θα πρέπει να βγαίνει από το µοντέλο και να 
µετριέται ξανά µετά από 10 λεπτά.  

4.ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ 

 

� Όλα τα µοντέλα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα εξατµίσεως τα οποία θα έχουν περάσει 
Homologation από την EFRA (θα πρέπει να έχουν Efra Number – επιτρεπόµενες εξατµίσεις ). 

� Επιτρέπονται οι εξατµίσεις τριών θαλάµων µε Efra Number, µε Homologation από την Efra. 

� Κάθε µοντέλο (θεωρητικά) δεν θα πρέπει να παράγει θόρυβο µεγαλύτερο των 83 db µετρηµένο σε 
απόσταση 10 µέτρων. (∆εν υπάρχει σχετικό όργανο από την ΕΛΜΕ, αλλά ο αλυτάρχης έχει το 
δικαίωµα να βγάλει στα pit µοντέλο που κρίνει ότι κάνει θόρυβο λόγω ζηµιάς ή κάποιου άλλου 
προβλήµατος. 

� Τεχνικός έλεγχος για θόρυβο µπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγµή. 

� Ο εξοπλισµός της Efra για ότι αφορά τον θόρυβο είναι υπεύθυνος για κάθε µέτρηση (σε περίπτωση 
GP – EC). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου δεν µπορούν να αµφισβητηθούν. 
 

5.ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
 

� Τα ελαστικά πρέπει να είναι µαύρου χρώµατος. 

� Η συνολική διάµετρος των τροχών πρέπει να είναι µεταξύ 75 και 120 mm. 
 

6.ΚΑΠΑΚΙ 
 

� Το καπάκι των µοντέλων πρέπει να είναι βαµµένο και το στυλ να αντιστοιχεί σε µοντέλα Off Road. 

� Τα νούµερα του µοντέλου θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Ένα νούµερο θα πρέπει να τοποθετείτε 
στην δεξιά πλευρά, ένα στην αριστερή και ένα στην µπροστινή πλευρά του αυτοκινήτου.  

� Το καπάκι µπορεί να κοπεί για το φίλτρο αέρα, την κεφαλή κινητήρα, για εισαγωγή καυσίµου. 
Μπορούµε να κάνουµε και µικρές τρυπούλες για να ρυθµίζουµε το Καρµπυρατέρ η για την ψύξη 
εξάτµισης και τον servo (Στην ουσία µόνο τρεις µεγάλες τρύπες µπορούµε να έχουµε). 

 

7.∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣEΣ 
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� Σε περίπτωση που προκύψει από έναν αγωνιζόµενο κάποια ερώτηση ή κάποια διαφωνία που δεν 
καλύπτεται από τους παραπάνω κανονισµούς, τότε θα ισχύουν οι κανονισµοί της EFRA της 
αντίστοιχης κατηγορίας 1/8 off road Buggy. 

� Η περιεκτικότητα του καυσίµου σε nitro δεν θα µπορεί να ξεπερνάει το 25%.- 


