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ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ  
 

Για το 2014 οι δραστηριότητες της κατηγορίας θα έχουν ως εξής : 

- Θα διεξαχθεί ένα αγώνας κυπέλου ΕΛ.Μ.Ε. 

- Ορίζεται σαν ελάχιστος αριθμός οι  επτά ( 7 ) συμμετέχοντες στην 

κατηγορία 1/10 F1. 

 

ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΟΥ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

- Θα διεξαχθεί ένα μόνο προκριματικό διάρκειας 10 λεπτών στο 

οποίο θα συμμετέχουν όλα τα αυτοκίνητα 

- Θα διεξαχθούν τρείς τελικοί διάρκειας δώδεκα (12) λεπτών ο 

καθένας 

2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 

- Στο 10 λεπτο προκριματικό θα μετρήσει το άθροισμα των τριών 

(3) συνεχόμενων καλύτερων γύρων του κάθε οδηγού.  

- Οι οδηγοί δεν είναι αναγκασμένοι να τρέχουν καθ όλη την 

διάρκεια του δεκαλέπτου. Χρειάζονται μόνο τρείς (3) 

χρονομετρημένους γύρους για να πάρουν κατάταξη στους 

τελικούς. 

- Οι οδηγοί μπορούν να σταματήσουν μπαίνοντας στα πιτ , να 

κάνουν αλλαγές και να ξαναμπούν , μέχρι το πέρας του 

προκριματικού. 

3. ΤΕΛΙΚΟΙ 

 

- Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τελικό, θα είναι 10 
αγωνιζόμενοι.  



- Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διεξαγωγή τελικού, θα 
είναι 3 αγωνιζόμενοι.  

 
- Στον τελευταίο τελικό, ελάχιστος αριθμός θα είναι τρεις (3) και ο 

μέγιστος δώδεκα (12). 
 

- Οι τελικοί είναι τρείς (3) και ο νικητής βγαίνει από τα δύο (2) 
καλύτερα αποτελέσματα με βάση τη βαθμολογία. Δείτε 
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  

 

 

 

 

- 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.  
 

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράει η θέση εκκίνησης με βάση την 
επίδοση των προκριματικών.  
 

- Η χειρότερη επίδοση στους τελικούς δεν υπολογίζεται.  



ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
- Επιτρέπεται κίνηση μόνον στους πίσω τροχούς που παράγεται 

από ένα κινητήρα με την κατανάλωση ρεύματος 
 
- Επιτρέπονται μόνο μοτέρ κλάσης «05». Οι διαστάσεις μοτέρ «05» 

είναι  
Διάμετρος κάσας μέγιστη: 36.02 mm,  

Μήκος κάσας μέγιστο: 53 mm  

 

- Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό περιέλιξης.  Επιτρέπονται μόνο 
τα στοκ 17.5 brushless μοτέρ.  

 

2. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

- Για την κατηγορία Electric 1/10 F1 επιτρέπονται οποιουδήποτε 
τύπου επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 2 στοιχείων Lipo  (7.4V 
μέγιστη συνολική ονομαστική τάση, 8.4V μέγιστη τάση σε 
κατάσταση πλήρους φόρτισης) εγκιβωτισμένες από τον 
κατασκευαστή τους σε σκληρό προστατευτικό περίβλημα  ή έως 6 
στοιχείων τύπου SubC, NiMH ή NiCD (7.2V μέγιστη συνολική 
ονομαστική τάση). 

  
- 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.  

 

- Δεν 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.  ΜΕΤΑΔΟΣΗ  

 
- Η μετάδοση πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στους δύο 

οπίσθιους τροχούς.  
 
- Το esc (speed control) πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε non – boost 

( blinky mode ) σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. 
 
- Απαγορεύονται τα 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.  
 
- Απαγορεύεται η κίνηση των τροχών με αντίθετη φορά (όπισθεν).  

 

4. ΕΛΑΣΤΙΚΑ  
 
- Ο αγώνας κυπέλου θα διεξαχθεί με κλειστό ελαστικό. 
 
- Για τους πίσω τροχούς θα χρησιμοποιηθεί το ελαστικό της ride με 

κωδικό 26023 . 
 
- Για τους εμπρός τροχούς οι οδηγοί θα έχουν δύο επιλογές . Το 

ελαστικό shimizu κωδικό 571 ή με τον κωδικό 573. 
 
- Τα ελαστικά που θα επιλέξουν οι οδηγοί θα μαρκαριστούν πριν 

τον αγώνα και με αυτά θα ολοκληρώσουν τον αγώνα τους. 
 

- Δεν είναι υποχρεωτικό τα ελαστικά να είναι καινούργια. 


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



 

- Απαγορεύεται η ανταλλαγή ελαστικών μεταξύ αγωνιζομένων.  

 
5. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
 
- 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.  

 
6. ΒΑΡΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
- Μέγιστο επιτρεπόμενο φάρδος 190μμ 
 
- Μέγιστο επιτρεπόμενο μεταξόνιο 270μμ 

 
- Καπάκι και αεροτομές F1 μόνο 

 
- Ελάχιστο ύψος 3μμ 

 
- Ελάχιστο βάρος 1050 γρ.  με transponder  

 

 
 

ΠΟΙΝΕΣ 
 

1. 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 αντίστοιχη προσπάθεια . Σε 
περίπτωση που ο ίδιος οδηγός υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα την 
ίδια μέρα, θα αποκλείεται από τον αγώνα.  

 
- Σε περίπτωση απουσίας από την απονομή, ο οδηγός αποκλείεται 

από τον αγώνα.  
 

- Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς ο οδηγός αποκλείεται 
από το πρωτάθλημα.  

 
- 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.  


