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ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  
  

��  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  
 

Για το 2012 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή : 
 

� 4 µονοήµεροι αγώνες Πρωταθλήµατος ΕΛ.Μ.Ε 

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

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

 
o Θα γίνονται τέσσερα (4) προκριµατικά διάρκειας 7 λεπτών. Η κατάταξη θα βγαίνει µετά το 

πέρας των προκριµατικών από το καλύτερο αποτέλεσµα κάθε οδηγού (µέγιστος αριθµός γύρων 
σε ελάχιστο χρόνο).  
 

o Οι σειρές των προκριµατικών θα οριστούν µε τυχαία σειρά.  
 

o Η εκκίνηση στα προκριµατικά θα γίνεται από τα pit. Ο χειριστής γραµµατείας θα αναφέρει πότε 
πρέπει να ξεκινήσει το κάθε αυτοκίνητο. Στο πρώτο προκριµατικό τα αυτοκίνητα θα εκκινήσουν 
µε βάση τα νούµερά τους, ενώ από το δεύτερο και ύστερα θα εκκινούν µε βάση την κατάταξη 
του προηγούµενο προκριµατικού 5λέπτου.  
 

o Μετά τη δεύτερη προσπάθεια θα γίνεται αναδιαµόρφωση των σειρών (reseeding) µε βάση το 
ένα (1) καλύτερο προκριµατικό εκ των δύο. Οι οδηγοί θα πρέπει να αλλάξουν τα νούµερα στα 
καπάκια τους. 
 

o Η τελική κατάταξη για τους τελικούς θα ορίζεται µε βάση το ένα (1) καλύτερο προκριµατικό 
του κάθε οδηγού µε βάση τη βαθµολογία. 

 
� ΤΕΛΙΚΟΙ 

 
o Ο Α’ Τελικός θα έχει διάρκεια τριάντα (30) λεπτά. 
o Ο Β’ Τελικός θα έχει διάρκεια είκοσι (20) λεπτά. 
o Ο Γ’ Τελικός θα έχει διάρκεια είκοσι (20) λεπτά. 
o Οι υπόλοιποι Τελικοί θα έχουν διάρκεια δέκα (15) λεπτά. 

 

� 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. 
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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    

�  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ 

 
���� Μεταξόνιο: 270 – 330 mm 
���� Φάρδος max. 267 mm  
���� Ελάχιστο βάρος 2500 γρ. µε transponder.  

� ΛΑΣΤΙΧΑ 

 
���� Μέγιστο πίσω φάρδος : 64 mm (Τα λάστιχα πρέπει να έχουν µαύρο χρώµα εκτός των πλαϊνών 

σηµάτων – προστατευτικών). 
���� ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ πρόσθετα υγρά στα λάστιχα ΜΟΝΟ άοσµα. 

� ΖΑΝΤΕΣ 

 
���� Η ζάντα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 54 mm σε διάµετρο. 

� ΚΑΠΑΚΙ 

 
���� Οι καρότσες πρέπει να είναι σε κλίµακα 1/8 και µέσα στις διαστάσεις που δίνει η EFRA  
���� Θα πρέπει να έχουν EFRA homologation και να ανήκουν στην κατηγορία Group C - Lola. 
���� Όλες οι καρότσες πρέπει να είναι φτιαγµένες από εύκαµπτο υλικό και πάντα βαµµένες. 
���� Σε αγώνα µε καρότσες τύπου Lola vds ο οδηγός πρέπει να είναι βαµµένος µε τρία διαφορετικά 

χρώµατα. Τα παράθυρα στις καρότσες Group C πρέπει να είναι άβαφα ή ηµιδιάφανα.  
(Υπάρχει ελαστικότητα από την Λέσχη). 

���� Όλες οι καρότσες πρέπει να έχουν κοµµένα τα σηµεία της καρότσας που είναι οι τροχοί. 
���� Μέγιστο φάρδος µοντέλου 267 mm στο επάνω πίσω µέρος της καρότσας. 
���� Μέγιστο ύψος 160mm µε 10mm αποστάτη στο κάτω µέρος του σασί. 
���� Μέγιστη απόσταση από τον πίσω άξονα (τελείωµα) της καρότσας 153 mm. 
���� Το Roll bar µπορεί να εξέχει κανονικά µέχρι 30 mm πάνω από την οροφή του µοντέλου. 

(Υπάρχει ελαστικότητα από την Λέσχη). 
���� Επιτρέπονται οι ενισχύσεις στην καρότσα. 
���� Το µπροστινό παράθυρο δεν αφαιρείται. Μια µικρή τρύπα µπορεί να υπάρχει για την ρύθµιση 

του καρµπυρατέρ. 
���� Τα πλαϊνά παράθυρα δεν αφαιρούνται. Μπορεί να κοπεί όµως ένα µικρό µέρος για την 

διευκόλυνση ρυθµίσεως καρµπυρατέρ(Kαρότσα Group C). 
���� Επίσης επιτρέπονται : 

o άνοιγµα για το µοτέρ. 

o άνοιγµα για το φίλτρο. 
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o άνοιγµα για την εξάτµιση. 

o άνοιγµα για την τάπα καυσίµου στην οροφή. 

o άνοιγµα για το roll over bar. 

o άνοιγµα για τον διακόπτη ρεύµατος – βελόνα καρµπυρατέρ. 

�  ΑΕΡΟΤΟΜΕΣ 

 
���� Η αεροτοµή δεν πρέπει να σχηµατίζει γωνία µεγαλύτερη των 35 µοιρών. Το µήκος της χορδής 

πρέπει να είναι µέχρι 77 mm και το µήκος της αεροτοµής να µην ξεπερνάει τα δύο πλαϊνά 
αεροβοηθήµατα της καρότσας.  

� ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ-ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 

 
���� Η συνολική χωρητικότητα των κινητήρων µπορεί να είναι µέχρι 3,5 cc. 
���� Το καρµπυρατέρ µπορεί να έχει διάµετρο µέχρι 9 mm. 
���� Το ρεζερβουάρ πρέπει να έχει χωρητικότητα µαζί µε το σωληνάκι παροχής – φίλτρο µέχρι 125 

ml. 

o Όποιο ρεζερβουάρ βρεθεί σε τεχνικό έλεγχο πάνω από το επιτρεπτό όριο θα πρέπει να 
βγει από το µοντέλο και να µετρηθεί ξανά µετά από 15 λεπτά εφόσον η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι πάνω από 20 βαθµούς. 

� ΚΑΥΣΙΜΟ 

 
���� Το καύσιµο να είναι µεθανόλη (methyl alcohol) µε λάδι και µέγιστη περιεκτικότητα σε νίτρο 

είναι 25% .  

� ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ 

 
���� Όλα τα µοντέλα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα εξάτµισης. 
���� Επιτρέπονται όλες οι εξατµίσεις 3 θαλάµων και µόνον αυτές, που έχουν οµολογκαριστεί από 

την EFRA για το έτος 2011-2012. 

� ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
���� Κάθε µοντέλο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε φρένα και µε σύστηµα συµπλέκτη που θα 

επιτρέπει στο µοντέλο να µένει ακίνητο ενώ ο κινητήρας του είναι σε λειτουργία. 
���� H χρήση του Insbox στο φίλτρο αέρος είναι υποχρεωτική. ∆εν επιτρέπεται φίλτρο σε σχήµα 

Venturi. 
���� Το µπροστινό µέρος του µοντέλου πρέπει να είναι εφοδιασµένο από προφυλακτήρα. Σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να εξέχει ο προφυλακτήρας παραπάνω από 5 mm µπροστά και 13 mm 
από τα πλαϊνά µε βάση πάντα την καρότσα. 

���� Εάν υπάρχει πίσω προφυλακτήρας δεν πρέπει να τελειώνει σε απόσταση µεγαλύτερη από 50 
mm από τον πίσω άξονα. 

���� Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι εύκαµπτα. 
���� ∆εν επιτρέπεται η χρήση µπροστινού φρένου. 
���� ∆εν επιτρέπεται η χρήση ενός ηλεκτρονικού βοηθήµατος για έλεγχο κρατήµατος ή 

φρεναρίσµατος στο µοντέλο. 
���� Επιτρέπεται το ABS από τηλεκατεύθυνση.- 


