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ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για το 2019 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: 

* 6 µονοήµεροι αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος ΕΛ.Μ.Ε. και ένας αγώνας κυπέλλου. 
* Για την τελική βαθµολόγια των αγωνιζόµενων θα αφαιρείται από το σύνολο των αγώνων ο ένας(1).  

      Ο αγώνας του κυπέλλου δεν θα µετράει στην βαθµολόγια του πρωταθλήµατος. 

* Ορίζεται ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων στους 15. 
* ∆ιάρκεια  τελικών  

 

• Α. τελικός 30  λεπτά ο Β.  τελικός 25  λεπτά ο Γ. Τελικός 20 λεπτά 
 

2. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ & ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 
 

* Ορίζεται ένα Ελεύθερο ∆οκιµαστικό, διάρκειας 4 λεπτών, που θα γίνεται για έλεγχο των αυτοκίνητων, 
γραµµατείας αλλά και δοκιµή της πίστας. Η δηµιουργία των σειρών για το ελεύθερο δοκιµαστικό αλλά και 

       των προκριµατικών στον πρώτο αγώνα θα γίνεται µε βάση την τελική βαθµολόγια της προηγούµενης 
χρονιάς και από τον δεύτερο αγώνα και µετά , θα γίνεται µε βάση την τρέχουσα βαθµολογία της χρονιάς. 
Στα ελευθέρα δοκιµαστικά οι αγωνιζόµενοι µπορούν  να χρησιµοποιήσουν ότι ελαστικά θέλουν, δεν είναι 

απαραίτητο να χρησιµοποιήσουν καινούργια 4αδα από αυτές που δικαιούνται, όµως  θα έχουν αυτή την 
δυνατότητα. 

 
* Ο αριθµός των προκριµατικών γύρων ορίζεται σε 5 τετράλεπτα. Μετά το τρίτο  (3) προκριµατικό θα γίνεται       

seeding για την δηµιουργία καινούργιων σειρών µε βάση από τα δυο καλύτερα τετράλεπτο από τα τρία πρώτα. Η 
κατάταξη για τους τελικούς θα δηµιουργείται µε βάση την κατάταξη δυο καλύτερων τετράλεπτων από τα 
5 συνολικά. 

 
*  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, 
στο δεύτερο θα εκκινούν µε βάση την κατάταξη του προηγούµενου προκριµατικού 5λέπτου. 
Στο τρίτο θα εκκινούν µε βάση τον αριθµό τους έπειτα από το 
seeding, ενώ στο τέταρτο προκριµατικό θα εκκινούν µε βάση τι θέση  που τερµάτισαν στο 
3ο πεντάλεπτο στην σειρά τους. 
 

3. ΤΕΛΙΚΟΙ 

 
Τα προκριµατικά καθορίζουν  την  σειρά  εκκίνησης  και  σε  ποιόν  τελικό  θα  ξεκινήσει  ο  κάθε  αγωνιζόµενος. Σε 

περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ 2 οδηγών στα προκριµατικά ταχυτερος είναι αυτος µε τον καλύτερο 

χρόνο. 
*  Οι δέκα γρηγορότεροι οδηγοί προκρίνονται  στον  «Α»  τελικό,  οι  δέκα  επόµενοι  στον  «Β» και ούτω 

καθεξής.Μετά το τέλος του Β τελικού οι δυο πρώτοι στην κατάταξη περνάνε αυτόµατα στον Α τελικό και δεν 

περνούν κύπελλα του Β τελικού , αρκεί  ο Β τελικός  να έχει  υποχρεωτικά 10 άτοµα παροντες αλλίως δεν 

θα ισχύει  ότι  δυο  πρώτοι  θα πάνε στο Α τελικό.  

* Η εκκίνηση θα γίνεται µε τα αυτοκίνητα τοποθετηµένα το ένα πίσω  από  το  άλλο σε ίση µεταξύ τους  

απόσταση και αφού αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση από το 10,  στο  4  οι  µηχανικοί  τοποθετούν  το  

αυτοκίνητο στην πίστα και αποµακρύνονται. O τελικός ξεκινάει µε ηχητικό σήµα ή/και µε το ανέβασµα της 

σηµαίας από τον αλυτάρχη. 

*     Ε Κ Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ε Λ Ι Κ Ο Υ ∆ Ε Ν Ε Π Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ε Τ Α Ι, έκτος εάν υπάρξει πρόβληµα µε την    
γραµµατεία. 

*     ∆ ε ν  ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι κατά την διαδικασία της εκκίνησης οι µηχανικοί να έχουν τοποθετηµένα τα    

αυτοκίνητα πάνω σε µίζα.    

 

4. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Από τους έξι Πανελλήνιους αγώνες µετράνε οι πέντε (5). Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο οδηγών, θα γίνεται 

σύγκριση αρχικά µε βάση τις καλύτερες θέσεις που κατέκτησαν οι οδηγοί σε όλους τους αγώνες που 
προσµετρούν (δηλαδή στους 5). Σε περίπτωση ιδίων αποτελεσµάτων, τότε γίνεται και δεύτερη σύγκριση µε 
τις θέσεις που είχαν στα προκριµατικά από αυτούς τους 5 αγώνες. Σε περίπτωση που και πάλι υπάρχει 
ισοβαθµία τότε ανακηρύσσονται 2 πρωταθλητές για το έτος αυτό. 

        Παράδειγµα για Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Αγώνες: 1 — 2 — 3 — 4 —5 

Οδ.Α .... 2ος 1ος 1
ος 3

ος 3ος 
Οδ.Β ..... 3ος 3ος 2ος 1ος 1ος 
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Στην περίπτωση αυτή µετράνε τα καλύτερα αποτελέσµατα προκριµατικών. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
1. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 

 
* Στην Κατηγορία µπορούν να τρέξουν όλα τα µοντέλα της 1/10  που  έχουν κίνηση στους  δυο (2WD) ή  

τέσσερις (4WD) τροχούς. 

 

* Το µοντέλο πρέπει να έχει σύστηµα φρεναρίσµατος µόνο (1) και όχι ξεχωριστό για τον πίσω ή µπροστινό  

άξονα αλλά ουτε και για τον κάθε τροχό. 

 

* Το  µοντέλο µπορεί να έχει κιβώτιο δυο ταχυτήτων και συµπλέκτη τέτοιο ώστε να µπορούν να µένουν 

στάσιµα µε τον κινητήρα σε λειτουργία. 

* Απαγορεύεται η χρήση γυροσκοπικών µηχανισµών η άλλων ηλεκτρονικών βοηθηµάτων. 

 

 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 
* Οι κινητήρες που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αερόψυκτοι και µε κυβισµό έως 2.11 cc. 
* Όλοι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης της κατηγορίας 1/10 IC 200mm πρέπει να είναι  µε  τέσσερις  στο 

σύνολο θυρίδες. Μία (1) εξαγωγής και τρείς (3) εισαγωγής, πρέπει να  είναι διακριτές  όταν  το πιστόνι είναι  

στο κάτω νεκρό σηµείο. Απαγορεύεται κάθε τύπος µεταβλητής θύρας (εισαγωγής-εξαγωγής) και υπέρ 

τροφοδότησης. Το καρµπυρατέρ πρέπει να έχει µέγιστη εισαγωγή αέρα έως 5.5mm. Οι  µετατροπές 

επιτρέπονται στο εσωτερικό του κινητήρα αρκεί να µην επηρεάζουν τους παραπάνω περιορισµούς. 

 

 
           2.1.ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   STOCK   

 
Ο Κινητήρας για την κατηγορία Stock είναι  ΗPI, STAR PRO 12R  XS ΜΕ ΚΩ∆ 1301 
Οποιαδήποτε  µετατροπή του κινητήρα απαγορευτεί και η µοναδική αλλαγή που επιτρέπεται είναι ο 
στρόφαλος  να αντικατασταθεί για όποιον θέλει µε τον  HPI-EVO  που είναι µακρύτερος λόγω 
αξιοπιστία. Οποιαδήποτε  άλλοι στρόφαλοι HPI που είναι πιο  βελτιωµένοι  απαγορεύονται. Turbo  
µπουζί  απαγορεύονται  και επιτρέπονται  µόνο τα standard οποιαδήποτε µάρκας.    

 
 

 
3.ΕΞΑΤΜΙΣΗ 

 
* Όλα τα µοντέλα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα εξάτµισης. 
* Η εξάτµιση του µοντέλου πρέπει να φέρει νούµερο EFRA και να είναι διακριτή στον τεχνικό έλεγχο, το ίδιο 

ισχύει για το φίλτρο αέρα (INS – BOX). Οποιαδήποτε τροποποίηση στην εξάτµιση απαγορεύεται. 

 

 
 
 

4. ΚΑΥΣΙΜΟ / ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 

 
* Η µέγιστη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ είναι 75cc.  (Συµπεριλαµβανοµένου του φίλτρου και  τα 

σωληνάκια καυσίµου µέχρι το καρµπυρατέρ) 

* Αν βρεθεί ρεζερβουάρ µε χωρητικότητα παραπάνω από 75cc, τότε το αυτοκίνητο παραµένει στον 

τεχνικό έλεγχο και αφού περάσουν 15 λεπτά, ξαναµετριέται. Ο χρόνος παραµονής 15 λεπτών, ισχύει για 

θερµοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 20οC. 
* Το καύσιµο να είναι µεθανόλη (methyl alcohol) µε λάδι και µέγιστη περιεκτικότητα σε νίτρο 16%. 
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5. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΟΣ 

 
* Η καρότσα πρέπει να είναι της κατηγορίας Touring Car και το υλικό να είναι εύκαµπτο και βαµµένο, µε 

τα παράθυρα διάφανα (άβαφα) ή τουλάχιστον ηµιδιαφανή (ελαφριά χρήση  κάποιου τύπου smoke 

σπρέι). Θα πρέπει να έχει EFRA homologation. Η αεροτοµή µπορεί να είναι βαµµένη ή άβαφτη  . 

* Κόψιµο καρότσας και τρύπες 
Μια ψύξεως στο εµπρός παράθυρο µε συνολική (µέγιστη) διάµετρο 60,00mm. 
Μία για το ντεπόζιτο µε συνολική (µέγιστη) διάµετρο 50,00mm. (Το κέντρο της τρύπας πρέπει να είναι 
στο κέντρο της τάπας του ντεπόζιτου.) 
Προσοχή: Οι δύο παραπάνω τρύπες, δεν µπορούν να συνδυαστούν. Ελάχιστη απόσταση 
µεταξύ των δύο τρυπών: 5,00mm. Αν όµως η τρύπα ανεφοδιασµού είναι µέρος του 
µπροστινού παραθύρου τότε αυτή η τρύπα ορίζεται και ως ψύξεως. 
Μία στην οροφή µε µέγιστη διάµετρο 35,00 mm για την εύκολη χρήση της  µπουζόπιπας. 
Τα µπροστινά πλαϊνά παράθυρα (οδηγού και συνοδηγού µόνο, όχι τα πίσω) καθώς και το πίσω 
παράθυρο, µπορούν να αφαιρεθούν εντελώς. 
Μία µικρή τρύπα στο πλάι για την εξαγωγή της εξάτµισης (σε λογικά πλαίσια) 
Η Καρότσα πρέπει να κόβεται το πολύ στο ίδιο επίπεδο µε το χαµηλότερο σηµείο του προφυλακτήρα η 
κάτω από τις γραµµές που διαγράφουν τις πόρτες στο καπάκι. 
Έξω από το καπάκι δεν πρέπει να εξέχει τίποτα πλην : Εξάτµιση (µόνο η εξαγωγή της), κεραία, 

αεροτοµή (µόνο στο πίσω άκρο της καρότσας) 
∆εν επιτρέπεται κανένα αεροβοήθηµα ή αεραγωγός εξωτερικά του καπακιού. 
Τα στηρίγµατα της καρότσας πρέπει να είναι και αυτά από εύκαµπτο υλικό. 
Το µέγιστο ύψος του κάτω µέρος του πίσω προφυλακτήρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50,00mm µε 
ανύψωση του σασί από το έδαφος 10mm. 

 
* Το εµπρόσθιο τµήµα του µοντέλου πρέπει φέρει προφυλακτήρα από εύκαµπτο υλικό (πλαστικό  ή 

FOAM ή και τα δύο σε συνδυασµό) και όχι CARBON ή µεταλλικό. ∆εν πρέπει να εξέχει από το καπάκι 

του  οχήµατος. 

 

* Ελάχιστο βάρος αυτοκινήτου µε transponder, ελαστικά, καπάκι και ότι χρειάζεται έκτος  από καύσιµο 

είναι 1650,00 γραµµάρια. (Ο έλεγχος γίνεται στα µοντέλα µετά ή πριν τα 4λεπτα αλλά και µετά ή πριν τον 
αγώνα µε άδεια ντεπόζιτα). 

 

* Το Βάρος  για την Stock  κατηγορία  είναι   1600,00 γραµµάρια.  

 

 

 Minimum (mm) Maximum(mm) 

Μεταξόνιο 230 270 

Φάρδος άνευ Καρότσας 170 200 

Φάρδος µε Καρότσα 175 205 

Συνολικό Μήκος Καρότσας µε αεροτοµή 360 460 

Ύψος Οροφής 

( Μετριέται µε αποστάτη 10mm κάτω απο 

την καρότσα) 

120 175 

Φάρδος Αεροτοµής µαζί µε τα πλαϊνά 125 200 

Μήκος Αεροτοµής 
 55 

Πλαϊνά αεροτοµής  35 x 50 
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6. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

 
* Για το 2019 την ήµερα του αγώνα επιτρέπονται µονό λάστιχα που παρέχει η διοργάνωση (controlled 

tires) για τους πρωταθληµατικούς αγώνες. Για τον αγώνα του κύπελλου τα λάστιχα ειναι ελεύθερα.Τα 
λάστιχα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι efra chosen supplier (δηλαδή εταιρείες απο τις 6 
συνεργαζόµενες για το 2019 µε την efra). 

* Οι αγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν πόσες 4αδες επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν την 
Κυριακή του αγώνα και να της προπληρώσουν στον εκάστοτε  προµηθευτή 1 µήνα και 10 µέρες πριν 
την ηµεροµηνία του αγώνα. Ο ελάχιστος αριθµός 4αδων ελαστικών ορίζεται σε 3 και ο µέγιστος σε6,  
για την Stock  Κατηγορία ορίζεται σε  2 ελάχιστα και µέγιστα σε 5 τετράδες. 

*    Τα λάστιχα θα παραλαµβάνονται στην πίστα απο τον τεχνικό έλεγχο, οπού θα υπάρχει άτοµο που θα 
έχει ορίσει η λέσχη, ούτως ώστε να τους µοιράζει τα ελαστικά. Θα υπάρξει σύστηµα κουπονιών τα 
οποία θα δίνονται στους αγωνιζόµενους την ήµερα του αγώνα και τα οποία θα χρησιµοποιούνται για να 
παραλαµβάνουν καινούργιες 4αδες ελαστικών. Πριν από κάθε προσπάθεια οι µηχανικοί πριν 
εισέλθουν στα πιτ θα περνούν από τον τεχνικό έλεγχο από οπού και θα παραλαµβάνουν τα λάστιχα 
της προσπάθειας, τα οποία και θα µαρκάρονται . Στο πρώτο προκριµατικό της κάθε σειράς, ο 
αγωνιζόµενος θα παίρνει την πρώτη 4αδα. Οι οδηγοί θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν καινούργια 
ελαστικά σε κάθε προσπάθεια, όµως θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν και ελαστικά που ήδη έχουν 
τρέξει στα προκριµατικά της ηµέρας. Μετά το πέρας της προσπάθειας όλα τα αυτοκίνητα θα 
παραδίδονται όπως τερµατίσαν στον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος σε συνεργασία µε το άτοµο που θα 
µοιράζει τα ελαστικά θα ελέγχουν αν όλα τα αυτοκίνητα έτρεξαν µε τα µαρκαρισµένα ελαστικά και θα 
βοηθούν τους µηχανικούς να τοποθετήσουν τα ελαστικά που µόλις έτρεξαν σε µια σακούλα-ζελατίνα, η 
οποία θα αναγραφεί το όνοµα τους για να µπορέσουν να τα ξαναχρησιµοποιήσουν. Άσχετα από τα 
αυτοκίνητα που θα περάσουν απο τεχνικό έλεγχο, όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εκεί, 
ακόµα και αν έχουν εγκαταλείψει, µέχρι να επιτρέψει ο τεχνικός έλεγχος να φύγουν από εκεί. 
Αν φύγει ελαστικό απο τον τεχνικό έλεγχο προς τους πάγκους των πιτ δεν µπορεί να 
ξαναχρησιµοποιηθεί στην διαδικασία του αγώνα. Όλα τα ελαστικά θα παραµένουν στις ζελατίνες 
των οδηγών κατά την διάρκεια της ηµέρας και στο τέλος του αγώνα θα δίνονται στους οδηγούς µαζί 
µε τις πληρωµένες τετράδες που δεν χρησιµοποιήσαν. Εάν κάποιος οδηγός η µηχανικός πιαστεί 
να προσπαθεί να παρεµποδίσει η παρακάµψει την διαδικασία του κλειστού ελαστικού θα 
αποβάλλεται αµέσως από τον αγώνα. 

* Απαγορεύεται αυτόµατο σύστηµα εναλλαγής ελαστικών. (Όπως στα 1/8 Formula) 

 

 
7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
* Η χρήση του Ins-box στο φίλτρο αέρος είναι υποχρεωτική. ∆εν επιτρέπεται άλλου είδους φίλτρο . 

* Ο αγώνας αναβάλλεται ΜΟΝΟ την  ηµέρα  του  αγώνα  και ΜΟΝΟ στην  πίστα  µε την σύµφωνη 

γνώµη των συµµετεχόντων και του αλυτάρχη ( και µονό σε περίπτωση κακών καιρικών  

φαινοµένων). 

*  Σε περίπτωση βροχής κατά την διεξαγωγή του αγώνα και µη δυνατή συνέχιση του 
     µετά από λογική αναµονή ώστε να επανέλθει η πίστα σε συνθήκες αγώνα διακόπτεται. Η κατάταξη 

τις    εκάστοτε στιγµής κατοχυρώνεται και προωθείται στις απονοµές αν και εφόσον έχουν 
συµπληρωθεί όλα τα προκριµατικά όλων των σειρών. Αν η βροχή ξεκινήσει κατά την διάρκεια του 
τελικού και έχει συµπληρωθεί τουλάχιστον το 75% του τελικού και ο αγώνας διακοπεί τότε τα 
αποτελέσµατα ισχύουν, διαφορετικά γίνονται απονοµές µε βάση την κατάταξη των προκριµατικών. 
Αν δεν έχουν διεξαχθεί όλα τα προκριµατικά, ο αγώνας τότε θα αναβάλλεται και θα ορίζεται νέα 
ηµεροµηνία µεταφέροντας τις συµµέτοχες των αγωνιζόµενων σε εκείνη την ηµεροµηνία. 

* Επιτροπή αγώνα ορίζεται την εκάστοτε ηµέρα από τον αλυτάρχη, τριµελής και απαρτίζεται από 

αγωνιζόµενους. Εκφωνείται στην ενηµέρωση οδηγών. 

* Ο ανεφοδιασµός του οχήµατος πρέπει να είναι πίσω από την νοητή γραµµή του ορίου, η κίνηση του 

ανεφοδιασµού ορίζεται από την απόκτηση του οχήµατος από τον µηχανικό και την µεταφορά του 

πίσω από το τοιχίο για την πλήρωση του 

καυσίµου. Ο µηχανικός ελέγχει πριν αφήσει το όχηµα για άλλο διερχόµενο. Σκόπιµη καθυστέρηση 
άλλου οχήµατος στα pit είναι επίσηµη ποινή. 

*  Επιτρέπονται αεροβοηθήµατα πάνω στο σασί, τα οποία όµως προέρχονται από την   

κατασκευάστρια εταιρία του αυτοκινήτου. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριµένο  θέµα 

θα έχουµε από το φετινό handbook της efra (2019) σύντοµα. 



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Όλα τα οχήµατα θα περάσουν την ηµέρα του αγώνα τουλάχιστον από µια φορά από τεχνικό 
έλεγχο. Μετά από κάθε προσπάθεια  προκριµατικού ή τελικού τα  τέσσερα πρώτα  οχήµατα της 
τελικής κατάταξης θα εξετάζονται µε τα δοχεία ανεφοδιασµού από τον τεχνικό έλεγχο, ενώ όλα 
τα οχήµατα θα πρέπει να βρίσκονται εκεί µετά το πέρας της προσπάθειας για να παραδώσουν 
τα ελαστικά τους. 
ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ αλλά είναι στην βούληση του αλυτάρχη 
για το αν θα µετρηθεί. Αν µετρηθεί, θα µετρηθεί εκτός αυτοκινήτου. 
Οι επισηµάνσεις που θα γίνουν από τον τεχνικό έλεγχο πρέπει να διορθωθούν άµεσα  ώστε  σε  
επόµενο έλεγχο να µην υπάρξουν ποινές. 
Μετά το πέρας κάθε τελικού εκτός από τα τέσσερα πρώτα οχήµατα ο ελεγκτής ή αλυτάρχης 
µπορεί να καλέσει και άλλες θέσεις που τερµάτισαν για έλεγχο. 
Για την κατηγορία STOCK  κατά την διάρκεια του αγώνα θα µπορεί να γίνει έλεγχος του 
κινητήρας  ακόµα  και µετά το πέρας του προκριµατικού αγώνα.  

 
 
 
 

ΠΟΙΝΕΣ 

 
Οι ποινές του αγώνα ορίζονται ως εξής: 

*Πρώτη επίσηµη (επίπληξη) 
*∆εύτερη επίσηµη (Stop and go)Το stop and go µπορει να ειναι απο 1 δευτερολεπτο εως 

10 δευτερολεπτα(αναλογα µε το παραπτωµα) και ειναι στην κριση του αλυταρχη.Τρεις ποινες 
stop and go ισοδυναµουν µε µαυρη σηµαια,δηλαδη αποκλεισµος απο τον αγωνα. 

       *Τρίτη επίσηµη (αποκλεισµός απο την προσπάθεια) 
Ειναι στην κριση του αλυταρχη εφοσον υπαρχει fair play να µην δωσει ποινη για καποιο 

αγωνιστικο συµβαν. 
Απαγορευεται αυστηρα η χρηση ενδοεπικοινωνιας την ωρα του ξετουµπαρισµατος.Η ποινη 

ειναι 10 δευτερολεπτα στο καλυτερο προκριµατικο της ηµερας και εαν το παραπτωµα γινει 
σε τελικο τοτε ειναι 1 γυρος. 

 


