
 

 

∆ιοργανωση Τελικου Πανελληνιου Πρωταθληµατος για την περιοδο 2018 

 

Για τον αγώνα Τελικού πανελληνίου πρωταθλήµατος 1/8 Buggy off road που θα διοργανώσει η 

Ελληνική Μοντελιστική Ένωση (ΕΛ.Μ.Ε.) για το 2018 στην πίστα RC RENTI στις 28/10/2018 θα 

ισχύουν τα παρακάτω. 

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων 15. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών µε βάση των δυνατοτήτων 

του club. 

 

Συµµετοχή 

Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές των µελών που δηλώνονται ηλέκτρονικά στο site στης Ένωσης 

(www.el-me.gr) το αργότερο µέχρι την Παρασκευή, 9 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του αγώνα. Το 
κόστος συµµετοχής είναι 22 ευρώ ανά άτοµο. 

 
Τρόπος πληρωµής ληξη διορίας συµµετοχών. 

Τα µέλη πληρώνουν στο site της Ένωσης το αργότερο µέχρι Παρασκευη βραδυ 9 ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία του αγωνα. Σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει εκπρόθεσµα υπάρχει πρόστιµο 5 ευρώ. 

 
Αναβολή - ακύρωση αγώνα. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης των ελάχιστων συµµετοχών, 

ο αγώνας ακυρώνεται. Σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής λόγω κακών καιρικών συνθηκών 
εξετάζεται η δυνατότητα αναβολής υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει άλλη διαθέσιµη Κυριακή. 

 
Έπαθλα 

Θα τα παρέχει η ΕΛΜΕ 
 

Νούµερα κατάταξης - εκκίνησης µοντέλων 

Θα τα παρέχει η ΕΛ.Μ.Ε.. 

 

Γραµµατεία. 

Θα την παρεχει η ΕΛΜΕ 

 

Ανθρώπινο δυναµικό ανά αγώνα. 

Ο αλυτάρχης και ο υπεθυνος τεχνικού ελέγχου ορίζονται απο την ΕΛ.Μ.Ε. 

 

 

 

 

Αµοιβή πίστας. 
Η πίστα αµοίβεται µε 16 ευρώ ανα συµµετοχή. Η Ένωση υποχρεούται να εξοφλεί την πίστα το 

αργότερο µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης εργάσιµης ηµέρας απο τον αγώνα, ηλεκτρονικά (e 
banking,paypal), και να αποστέλλει συννηµένο αποδεικτικό. 

 
Ποινές πίστας. 



Αν από υπαιτιότητα της πίστας δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα για τον οποιοδήποτε λόγο(οχι 

τυχαιο,π.χ. διακοπη ρευµατος η βροχη κλπ), ή δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα, τότε δεν θα 

καταβληθεί το ¼ της αµοιβής. 

 

∆ιαφήµιση. 

Η πίστα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να τοποθετήσει διαφηµιστικά banners περιµετρικά του 
αγωνιστικού χώρου την ηµέρα του αγώνα χωρίς καποια χρέωση. Οι θέσεις πάνω στην εξέδρα των 

οδηγών εκµεταλλεύονται απο την διοργανώτρια πίστα. 
 

Ηχητική υποδοµή / Μικροφωνική εγκατάσταση. 
Ηχητική εγκατάσταση για την ενηµέρωση των οδηγών και µηχανικών. Παροχή τουλάχιστον 1 

ασύρµατου µικροφώνου µε εµβέλεια ικανή να καλύψει τον αγωνιστικό χώρο. 
 

Χώρος στάθµευσης. 
Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει χώρος στάθµευσης για τα αυτοκίνητα των αγωνιζοµένων πλησίον 

της πίστας. 
 

Τουαλέτες. 
Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει, καθαρή και λειτουργική τουλάχιστον µία, προαιρετικά 1 ανδρών 

και 1 γυναικών. 

 

Πίστα - Χώρος στέγασης. 

Επαρκής αριθµός καθισµάτων-πάγκων στο χωρο στέγασης για τους οδηγούς και τον εξοπλισµό, 

προαιρετικά και για τους µηχανικούς. Ρεύµα 230V στο χώρο στέγασης για τις ανάγκες του 

αναµενόµενου αριθµού συµµετοχών. 

Στο ιδιο σηµειο µπορει να βρισκεται και η καντινα για τις αναγκες των παρευρισκοµενων. 

 

Εξέδρα οδηγών. 

Μήκος κατάλληλο για να φιλοξενήσει τουλάχιστον 12 οδηγούς - 0.7 µέτρα ανά οδηγό. Ύπαρξη 

χώρου για 1 αλυτάρχη. Υποχρεωτική ύπαρξη οθόνης για την ενηµέρωση του αλυτάρχη. 

 

 

Πίστα – Γενικά. 

Μέγεθος πίστας (µήκος/πλάτος) κατάλληλο για την κατηγορία που αφορά, όπως ορίζει η EFRA 

(www.efra.ws). -Pit κάτω από την εξέδρα των οδηγών µε χώρο κατάλληλο να φιλοξενήσει 2 άτοµα 

για κάθε αγωνιζόµενο. -Πάγκος στα πιτ µε χώρο κατάλληλο για να χωράνε άνετα τα µοντελα και ο 

εξοπλισµός των µηχανικών. -Χώρος προθέρµανσης κινητήρων (για τους αγώνες θερµικών). -

Χώρος καθαρισµού αυτοκινήτων µε νερό και συµπιεστή αέρα. -Πίνακας ανακοινώσεων κοντά στα 

πιτ. 

Επιφάνεια σε καλή κατάσταση που να προσοµειώνει την οδήγηση εκτος δρόµου (off road) χωρίς 

τρύπες και πέτρες που προκαλούν την απρόβλεπτη συµπεριφορα και ανατροπή των µοντέλων. -

∆ιαχωριστικό διαγράµµισης, ευδιάκριτο το οποίο ακολουθεί επακριβώς την διαγράµµιση της 

πίστας, πχ, στα άλµατα ακολουθεί το σχέδιο των αλµάτων και τις υψοµετρικές διακυµάνσεις. -
∆ιαχωριστικό διαγράµµισης χωρίς εξωτερικά στηρίγµατα (τσέρκια) που µπορεί να προκαλέσουν 

ζηµιά στα µοντέλα η τραυµατισµό. -Pit lane ευδιάκριτο από όλους τους οδηγούς στην εξέδρα, σε 
όλο του το µήκος κατά προτίµηση υπερυψωµένο. -Ύπαρξη εµποδίου, στενό πέρασµα ή 

υποχρεωτική αλλαγή πορείας δεξιά/αριστερά "S" κατά την είσοδο/έξοδο στα πιτ για την 
επιβράδυνση των αυτοκινήτων. 



 

Το ∆.Σ της ΕΛ.Μ.Ε                                                         Αλέξανδρος Χριστοδούλου.         
 

 
 

 
 

 

 


