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ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
 
Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή : 
 

� 4 αγώνες Πρωταθλήµατος ΕΛ.Μ.Ε. µονοήµεροι (την ίδια ηµέρα µε την 1/8 On Road Nitro) 

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

� Ορίζεται σαν µέγιστος αριθµός οι σαράντα (40) συµµετέχοντες στην κατηγορία Electric 
1/10 On Road  

� Ορίζεται σαν ελάχιστος αριθµός οι δέκα (10) συµµετέχοντες στην κατηγορία Electric 1/10 
On Road. 
 

 

ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

� Όλα τα προκριµατικά και τελικοί θα είναι διάρκειας πέντε (5) λεπτών για την κατηγορία 
Electric 1/10 On Road.  

� Αφού τα αυτοκίνητα περάσουν τη γραµµή τερµατισµού µετά το πέρας του καθορισµένου 
χρόνου, ολοκληρώνουν τον γύρο στον οποίο βρίσκονται.  

o Εάν ο γύρος αυτός ξεπεράσει το χρονικό διάστηµα των 45 δευτερολέπτων, τότε δεν 
µετράει.  

 

2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 

� Η εκκίνηση θα γίνεται µε τα αυτοκίνητα τοποθετηµένα σε µία σειρά παράλληλη και 80εκ 
πριν της σειράς εκκίνηση. 

o Καλό θα είναι να υπάρχει στην πίστα βαµµένη η γραµµή εκκίνησης των 
προκριµατικών στην απόσταση που ορίζει ο κανονισµός. 

� Θα γίνονται τρία (3) προκριµατικά και θα µετράει το καλύτερο εκ των τριών. 

� Ο ιδανικός αριθµός συµµετεχόντων ανά προκριµατική σειρά , θα είναι 10 αγωνιζόµενοι.  
o Σε περίπτωση που οι οδηγοί είναι µέχρι και 13, ο Αλυτάρχης της ηµέρας αποφασίζει 
κατόπιν συζητήσεως µε τους οδηγούς (και εφόσον το µέγεθος της πίστα το επιτρέπει) να 
διεξάγει τα προκριµατικά µε µια σειρά των 13 οδηγών. 
o Σε περίπτωση 14 οδηγών και πάνω γίνονται δύο προκριµατικές σειρές. 

3. ΤΕΛΙΚΟΙ 

� Ο αριθµός συµµετεχόντων ανά τελικό, θα είναι 10 αγωνιζόµενοι.  
o Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων για την διεξαγωγή τελικού, θα είναι 3 

αγωνιζόµενοι.  
o Στον τελευταίο τελικό, ελάχιστος αριθµός θα είναι τρεις (3) και ο µέγιστος δώδεκα 

(12). 

� Οι τελικοί είναι επίσης τρείς (3) και ο νικητής βγαίνει από τα δύο (2) καλύτερα 
αποτελέσµατα µε βάση τη βαθµολογία. ∆είτε παρακάτω τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθµίας. 

� Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων στην εκκίνηση θα είναι µε την σειρά από τα προκριµατικά. 
Τα αυτοκίνητα θα είναι σε δύο παράλληλες σειρές όπως στο παρακάτω σχήµα 
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� Ο αγωνιζόµενος µε την πρώτη θέση (Pole Position), στην σειρά εκκίνησης διαλέγει από ποια 
µεριά της γραµµής εκκίνησης θα τοποθετήσει το αυτοκίνητο. Πίσω από αυτόν θα βρίσκονται 
τα αυτοκίνητα µε µονό αριθµό εκκίνησης και παράλληλα σε απόσταση τουλάχιστον 2 µέτρων 
θα βρίσκονται τα αυτοκίνητα µε ζυγό αριθµό στην σειρά εκκίνησης (όπως σχήµα). 

� Ο αγωνιζόµενος µε τις δύο καλύτερες προσπάθειες έναντι των υπόλοιπων αγωνιζοµένων 
κηρύσσεται νικητής του τελικού. 

o Σε περίπτωση ισοβαθµίας µετράει η καλύτερη προσπάθεια σε χρόνο από τις 2 που 
έχουν µετρηθεί.  

o Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία τότε µετράει η θέση εκκίνησης από τα προκριµατικά. 
 

4. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Από τους τέσσερις πρωταθληµατικούς αγώνες 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. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

���� Επιτρέπεται κίνηση στους τροχούς µόνον από έναν κινητήρα που παράγει ενέργεια µε την 
κατανάλωση ρεύµατος. 

� Επιτρέπονται µόνο µοτέρ κλάσης «05». Οι διαστάσεις µοτέρ «05» είναι  
o ∆ιάµετρος κάσας µέγιστη: 36.02 mm,  
o Μήκος κάσας µέγιστο: 53 mm 

���� ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό περιέλιξης.  

���� Επιτρέπονται τα brushless µοτέρ. 
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2. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

� Για την κατηγορία Electric 1/10 On Road Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες τύπου SubC, NiMH ή 
NiCD, έως 6 στοιχεία (7.2V µέγιστη συνολική ονοµαστική τάση).  

o Μέγιστες διαστάσεις NiMH ή NiCD ανά στοιχείο: διάµετρος 23mm, µήκος 43mm.  

� Για την κατηγορία Electric 1/10 On Road επαναφορτιζόµενες µπαταρίες τύπου LiPo 2 
στοιχείων (7.4V µέγιστη συνολική ονοµαστική τάση, 8.4V µέγιστη τάση σε κατάσταση 
πλήρους φόρτισης) ή LiFe (6.6V µέγιστη συνολική ονοµαστική τάση, 7.4V µέγιστη τάση σε 
κατάσταση πλήρους φόρτισης), εγκιβωτισµένες από τον κατασκευαστή τους σε σκληρό 
προστατευτικό περίβληµα.  

� ∆ιαστάσεις: 
o Μήκος 139,00 x Πλάτος 47,00 x Ύψος (πάχος) 25,10 mm 

� Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του περιβλήµατος.  

� Επιτρέπονται τρύπες µόνο για την έξοδο / είσοδο καλωδίων που συνδέουν την µπαταρία µε 
τον φορτιστή και το esc, όπως αυτές έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή.  

� Ελεύθερη χωρητικότητα και τάση (“C”) φόρτισης/εκφόρτισης.  

� ∆εν επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στοιχείων για την τροφοδοσία του servo ή του δέκτη. 

� Η ΕΛ.Μ.Ε απαιτεί από τους οδηγούς που χρησιµοποιούν µπαταρίες τύπου LiPo / LiFe να 
χρησιµοποιούν προστατευτικές ‘σακούλες’ (LiPo sack).  

3. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 

���� Η µετάδοση είναι µονίµως τουλάχιστον στους δύο τροχούς. 

���� Επιτρέπεται η χρήση µονοδροµικού στον µπροστινό άξονα ή/και στον κεντρικό άξονα (αν 
υπάρχει) που µεταδίδει την κίνηση στον µπροστινό άξονα.   

���� Απαγορεύονται κιβώτια ταχυτήτων. Θα υπάρχει πάντα µια µόνον σταθερή σχέση κατά την 
διάρκεια του 5λέπτου.  

���� Απαγορεύεται κάθε µηχανικό ή ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης (traction control) 
π.χ. slipper clutch. 

 

4. ΕΛΑΣΤΙΚΑ  

� Τα ελαστικά θα είναι συγκεκριµένης µάρκας και τύπου γόµας (θερµοκρασίας) 

� Τα χαρακτηριστικά, µάρκα και τύπος, Θα πρέπει να είναι ανάγλυφα στο προφίλ του 
ελαστικού. 

� Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ελαστικό απαγορεύονται. 

� Βελτιωτικά υγρά πρόσφυσης (additives) επιτρέπονται. Η λέσχη επιθυµεί τον περιορισµό των 
βελτιωτικών πρόσφυσης µε έντονη οσµή. Το κριτήριο για το πια είναι 
άοσµα και πια έχουν οσµή είναι υποκειµενικό γι αυτό η απόφαση θα είναι 
του υπεύθυνου κλάδου και µόνο και θα βασίζεται σε ακραία φαινόµενα 
οσµής, για παράδειγµα το γνωστό σε όλους µας Paragon Ground Effects. 

� Γενικά επιτρεπόµενες µάρκες ελαστικών + insert για το 2012 θα είναι: 
• SWEEP 36R + Sweep Mold Tire Inserts Type A Yellow green (Medium hard) SWA-MH 

• SOREX 36R + Sorex yellow soft insert (XG-36SY: CO-36R + U6758 Yellow insert) 

 

5. ΖΑΝΤΕΣ 

� Επιτρέπονται πλάτους 24 χιλιοστών (mm). 

� Κανένας περιορισµός όσων αφορά τον κατασκευαστή. 
 

6. ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – INSERT  

� Επιτρέπονται µόνον δύο (2) τετράδες ελαστικών & insert  



 

 6 Κλάδος Ηλεκτρικών v1.25 

���� Απαγορεύεται η αντικατάσταση φθαρµένου µαρκαρισµένου ελαστικού µε άλλο ελαστικό 
(εκτός των µαρκαρισµένων τετράδων της ηµέρας). 

���� Απαγορεύεται η ανταλλαγή ελαστικών µεταξύ αγωνιζοµένων.  

���� ∆εν είναι υποχρεωτικό οι τετράδες να είναι καινούριες. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
τετράδες από άλλο αγώνα εφ’ όσον αυτές µαρκαριστούν µε τα αυτοκόλλητα της ηµέρας.  

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

���� Στο εµπρός µέρος θα υπάρχει προστατευτικός αφρός (foam bumper).  

���� Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται αιχµηρό αντικείµενο ή αντικείµενο που µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιά σε αλλά αυτοκίνητα ή αγωνιζόµενους. 

���� Το καπάκι θα πρέπει να είναι προσεκτικά κοµµένο και να µην προεξέχουν αιχµηρές γωνίες ή 
ατέλειες που µπορούν να προκαλέσουν τον οποιοδήποτε τραυµατισµό σε άλλους 
αγωνιζόµενους. (επόπτες) 

 

8. ΒΑΡΟΣ/∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

� Ελάχιστο βάρος αυτοκινήτου στον τερµατισµό είναι 1350γρ µε τον σένσορα και µπαταρίες 
SubC 6 στοιχείων (7.2volt), LiPo 2 στοιχείων (7.4volt) ή LiFe 2 στοιχείων (6.6volt).  

� Επιτρέπονται µόνον καπάκια τύπου Touring µε τέσσερις πόρτες.  

� Τίποτα δεν προεξέχει από το καπάκι εκτός των τεσσάρων ή πέντε στηριγµάτων του καπακιού 
(body posts) και της κεραίας. 

o Εξαιρούνται µόνο οι µπροστινές ρόδες όταν βρίσκονται σε κλίση δεξιά ή αριστερά.  

� Σε καµία περίπτωση δεν κόβουµε περισσότερο από τις γραµµές του κατασκευαστή. 
Επιτρέπονται µέχρι 6 τρύπες όχι µεγαλύτερες των 10 mm διαµέτρου.  

� Οι τρύπες επιτρέπεται να καλύπτονται µε αυτοκόλλητα.  

� Η αεροτοµή θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου, πίσω από το πίσω τζάµι.  

� Η αεροτοµή θα είναι σε άµεση επαφή µε το καπάκι και θα έχει µέγιστες διαστάσεις ως 
συνηµµένο σχέδιο. 

� Η αεροτοµή σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπερνάει το ύψος της οροφής του καπακιού και δεν 
θα ξεπερνά τα 115 χιλιοστά από το έδαφος όταν το αµάξι τοποθετείται στις ρόδες του όπως 
ακριβώς θα κινείται στην πίστα κατά την διάρκεια του αγώνα. Αντίστοιχα το ύψος της 
οροφής του αυτοκινήτου δεν είναι ποτέ µικρότερο των 115 χιλιοστών από το έδαφος υπό τις 
ίδιες συνθήκες µέτρησης µε την αεροτοµή.  

� Η αεροτοµή θα εξέχει προς τα πίσω µέγιστο 10mm από το πίσω µέρος του καπακιού. Η 
µέτρηση στο πίσω µέρος του καπακιού θα γίνεται από το πιο ακραίο σηµείο, είτε είναι ο 
προφυλακτήρας είτε είναι τα νεύρα στήριξης της αεροτοµής 
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ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  
 

9. ΓΕΝΙΚΑ 

 

���� Μετά από κάθε προκριµατικό, ΟΛΑ τα αυτοκίνητα θα πηγαίνουν στον τεχνικό έλεγχο. 

���� Είναι στην κρίση του τεχνικού ελέγχου ποιά αυτοκίνητα θα περάσουν από έλεγχο (όµως όλα 
θα βρίσκονται στο χώρο του τεχνικού ελέγχου). 

���� Εάν διαπιστωθεί κάποια παρατυπία κατά τον τεχνικό έλεγχο, ο οδηγός θα αποκλείεται από το 
αντίστοιχο 5λεπτο. 

���� Η ΕΛ.Μ.Ε θα συζητήσει µε τους πιστάρχες να υπάρξει σχεδιασµός και καθορισµός 
συγκεκριµένων περιόδων για τους οδηγούς που θα επιλέξουν να προπονηθούν το Σάββατο 
πριν από τον αγώνα. Σε περίπτωση που υπάρξει συµφωνία θα ανακοινωθεί µέσω του site 
της ΕΛ.Μ.Ε καθώς και της πίστας.   

 


