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ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Για το 2018 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή:
(4) τέσσερις αγώνες πρωταθληµα βορειου Ελλαδος
(4) τέσσερις αγώνες πρωταθληµα νοτιου Ελλαδος
(4) τέσσερις αγωνες πρωταθληµα δυτικης Ελλαδος
(4) τέσσερις αγωνες πρωταθληµα στεραιας Ελλαδος
(1) ενας αγωνας τελικος πρωταθληµατος Ελλαδος
(1) ένας αγώνας Πανελληνίου Κυπέλλου µονοήµερος. ( Ισχύει το format του
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος ΕΛΜΕ )
Ορίζεται ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων, στις 12 συµµετοχές για το τοπικα
πρωταθληµατα. Σε περίπτωση που οι ελάχιστες συµµετοχές έχουν συµπληρωθεί
µέχρι την Τετάρτη πριν τον αγώνα αλλά δεν έρθουν κάποιοι οδηγοί, τότε για να
ξεκινήσει ο αγώνας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 συµµετοχές.
Στα τοπικα πρωταθληµατα απο τους (4) τεσσερις αγωνες µετρουν και οι 4. Η
βαθµολογια ειναι 1ος 25 βαθµοι, 2ος 24, 3ος 23.. κ.ο.κ.
Στο τελικο αγωνα του πρωταθληµατος η βαθµολογια θα ειναι ως εξης: 1ος 100, 2ος
96, 3ος 92, 4ος 88.. κ.ο.κ.
Οι αγωνιζοµενοι ολων των τοπικων πρωταθληµατων εχουν το δικαιωµα να
συµµετασχουν σε οσους αγωνες θελουν απο τους 16 (βορειου,νοτιου,δυτικης,στεραιας
Ελλαδος), αλλα για το πρωταθληµα θα προσµετρουνται τα 4 συνολικα καλυτερα
αποτελεσµατα τους µαζι µε την βαθµολογηση απο τον τελικο αγωνα.
Σε περιπτωση ισοβαθµιας µετραει το καλυτερο αποτελεσµα στον τελικο αγωνα.

2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Ο αριθµός των προκριµατικών γύρων ορίζεται σε (4)πεντάλεπτα και (1) ένα
δεκάλεπτο για κάθε σειρά στο οποίο δεκάλεπτο θα µετρούν οι τρεις καλύτεροι
συνεχόµενοι γύροι, και από τους χρόνους αυτούς θα βγαίνει η σειρά κατάταξης
των προκριµατικών. Οι σειρές για τα δεκάλεπτα θα βγαίνουν τυχαία από το
πρόγραµµα.
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.
Κατά την διάρκεια των πεντάλεπτων ο γραµµατέας θα ανακοινώνει τον ταχύτερο
γύρο του πεντάλεπτου, και τον χρόνο που αποµένει. Επίσης ο αλυτάρχης δεν είναι
υποχρεωµένος να ενηµερώνει τους οδηγούς αν τους πλησιάζει ταχύτερο αυτοκίνητο.
Ο αλυτάρχης ανακοινώνει το τέλος του πεντάλεπτου αφού τερµατίσει και ο
τελευταίος οδηγός το πεντάλεπτο, ανακοινώνοντας «Τέλος πεντάλεπτου περάστε
στα πιτς».
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. Όχι µε βαθµολογία. Θα αθροίζονται οι γύροι
και ο χρόνος των δύο καλύτερων πενταλέπτων και µε βάση αυτό θα βγαίνει η
τελική κατάταξη. ∆ηλαδή αν έχουµε την µία επίδοση στους 10 γύρους σε 5 λέπτα,
11 δευτερόλεπτα και 20 δέκατα και την δεύτερη επίδοση σε 10 γύρους, 5 λεπτά,
13 δευτερόλεπτα και 10 δέκατα, τότε η συνολική επίδοση θα είναι 20 γύροι σε 10
λεπτά, 24 δευτερόλεπτα και 30 δέκατα.

Μετά την ολοκλήρωση και των 4 προκριµατικών για όλες τις σειρές θα
προστίθενται τα 2 καλύτερα αποτελέσµατα και ο οδηγός µε τους περισσότερους
συνολικούς γύρους αλλά και µε τον καλύτερο συνολικό χρόνο, θα έχει και την
υψηλότερη θέση στην σειρά εκκίνησης.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας 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
προκρίθηκαν οι αγωνιζόµενοι. Οι δέκα γρηγορότεροι οδηγοί προκρίνονται στον
«Α» τελικό, οι δέκα επόµενοι στον «Β» και ούτε κάθε εξής. Για να εκκινήσει ο Α
τελικός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 αγωνιζόµενοι. Για πιο πίσω τελικούς
ορίζεται σαν ελάχιστος αριθµός οι τέσσερεις(4) συµµετοχές.
Η εκκίνηση θα γίνεται µε τα αυτοκίνητα τοποθετηµένα µε απόσταση 2 µέτρων το
ένα πίσω από το άλλο και το αυτοκίνητο που έχει την πρώτη θέση 3 µέτρα πίσω
από την πρώτη στροφή και µε τον έναν πίσω τροχό να ακουµπά στην σωλήνα,
αφού αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση από 10 στο 4 οι µηχανικοί τοποθετούν το
αυτοκίνητο στην πίστα και αποµακρύνονται.. Αν κάποιο αυτοκίνητο σβήσει κατά
την διάρκεια της αντίστροφης µέτρησης ο µηχανικός παραµένει στην θέση του,
γίνεται η εκκίνηση του τελικού και µετά φεύγει να βάλει µπροστά το αυτοκίνητο,
το οποίο θα εκκινήσει από την ράµπα των πιτ. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που
έχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση και το αυτοκίνητο βρίσκεται στα πιτ, δηλαδή
δεν διασχίζουµε την πίστα για κανέναν λόγο την στιγµή που έχει αρχίσει η
αντίστροφη µέτρηση. Μη εφαρµογή αυτού του κανονισµού τιµωρείται από τον
αλυτάρχη µε ποινή 10 δευτερολέπτων stop and go που θα πρέπει να εφαρµοσθεί
στους επόµενους 2 γύρους.
O τελικός ξεκινάει µε ηχητικό σήµα ή µε το ανέβασα της σηµαίας από τον
αλυτάρχη.
Πρώτα εκκινεί ο µικρότερος τελικός της ηµέρας πχ ο Ε µετά ο ∆ και ούτω
καθεξής. Όταν τελειώνει ένας τελικός τα µοντέλα του τελικού µπαίνουν
υποχρεωτικά park ferme εως ότου ολοκληρωθεί ο επόµενος τελικός ή όλοι οι
τελικοί ανάλογα µε το τι θα αποφασίσει ο αλυτάρχης.
∆ΕΝ επιτρέπεται κατά την διαδικασία της εκκίνησης οι µηχανικοί να έχουν
τοποθετηµένα τα αυτοκίνητα πάνω σε µίζα.
∆ιάρκεια τελικών:
Α. τελικός 45 λεπτά
Β. τελικός 30 λεπτά
Γ. τελικός 20 λεπτά
∆. τελικός 15 λεπτά
Ε. τελικός 10 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να βρίσκεται
στο σηµείο του τεχνικού ελέγχου µαζί µε τους αρµόδιους διοργανωτές.

2. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό Μήκος (Β) : 730 mm Max
Φάρδος : 310 mm Max
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 µία
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 µαρκάρισα. Είναι ευθύνη του οδηγού το
µοντέλο του να τηρεί όλες τις προδιαγραφές σε οποιαδήποτε στιγµή γίνει τεχνικός
έλεγχος.
∆εν επιτρέπονται άλλες κινήσεις εκτός από το τιµόνι, το γκάζι και το φρένο 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 3,5cc.
Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ πρέπει να είναι 125cc 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 15 λεπτά ενώπιον του οδηγού και του µηχανικού του.

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 109mm και 120mm και
το φάρδος των ελαστικών έως 47mm.

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.∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣEIΣ
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%.-
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