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ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Για το 2017 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή: 

 
*   6 αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος ΕΛ.Μ.Ε εκ των οποίων ο ένας θα είναι διπλός. Θα µετρήσει και για 

αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος ΕΛ.Μ.Ε., όλοι µονοήµεροι. 
 

* Για την ανάδειξη του Πρωταθλητή Ελλάδος  θα αφαιρείται από το σύνολο των αγώνων, ο ένας(1). Στον 

διπλό αγώνα, ο νικητής θα είναι και Κυπελλούχος Ελλάδος. Επίσης σε αυτόν τον διπλό αγώνα πέραν 

την γνωστής βαθµολογίας που θα µετράει στο πρωτάθληµα, όλοι οι συµµετέχοντες του αγώνα, θα 

λάβουν ένα εξτρά βαθµολογικό bonus των +3 βαθµών που θα προστεθούν στην βαθµολογία του 

πρωταθλήµατος. 

 

*   Ορίζεται ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων στους 15. 

 
*   ∆ιάρκεια τελικών 

ο   Α. τελικός 35 λεπτά 

ο   Β. τελικός 30 λεπτά 

ο   Γ. τελικός 25 λεπτά 
 

 

2. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ & ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 
 

 
*   Ορίζεται ένα Ελεύθερο ∆οκιµαστικό, διάρκειας 5 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 βαθµολογία της προηγούµενης χρονιάς 
και από τον δεύτερο αγώνα και µετά, θα γίνεται µε βάση την τρέχουσα βαθµολογία της χρονιάς.  

 
*   Ο αριθµός των προκριµατικών γύρων ορίζεται σε 4 πεντάλεπτα. Μετά το δεύτερο (2) προκριµατικό θα 

γίνεται seeding για την δηµιουργία καινούργιων σειρών µε βάση το καλύτερο πεντάλεπτο από τα δύο πρώτα. 
 
* Η εκκίνηση στα προκριµατικά θα γίνεται από τα pit. Ο χειριστής γραµµατείας θα αναφέρει πότε πρέπει να 

ξεκινήσει το κάθε αυτοκίνητο. Στον πρώτο προκριµατικό τα αυτοκίνητα θα εκκινήσουν µε βάση τα νούµερά 

τους, ενώ από το δεύτερο και ύστερα θα εκκινούν µε βάση την κατάταξη του προηγούµενου προκριµατικού 

5λέπτου. 

 

*   Η κατάταξη για τους τελικούς θα δηµιουργείται µε βάση τους περισσότερους γύρους του καλύτερου  
πεντάλεπτου  των προκριµατικών του εκάστοτε αγωνιζόµενου. Εάν ο αριθµός των γύρων είναι ο ίδιος τότε ο  
καλύτερος χρόνος του πεντάλεπτου είναι αυτός που θα καθορίσει τη σειρά εκκίνησης.  
 

 
 

3. ΤΕΛΙΚΟΙ 
 

 
* Τα προκριµατικά καθορίζουν την σειρά εκκίνησης και σε ποιόν τελικό θα ξεκινήσει ο κάθε 

αγωνιζόµενος. Οι δέκα γρηγορότεροι οδηγοί προκρίνονται στον «Α» τελικό, οι δέκα επόµενοι στον «Β» 

και ούτω καθεξής. 

 

*   Ο οδηγός που θα έχει το TQ θα ξεκινάει αισθητά ποιο µπροστά από τους υπόλοιπους οδηγούς του πρώτου 

τελικού. 

 

* Η εκκίνηση θα γίνεται µε τα αυτοκίνητα τοποθετηµένα το ένα πίσω από το άλλο 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  
 
*   ∆ 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.
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4. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

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

σύγκριση αρχικά µε βάση τις θέσεις που κατέκτησαν οι οδηγοί σε όλους τους αγώνες που προσµετρουν 

(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 1ος 3ος 3ος
 

Οδ.Β. ... 3ος 3ος 2ος 1ος 1ος 

 

 

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 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. 

 
 

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. 

 
 

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.
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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%.  
 
 

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 πρέπει να 

είναι βαµµένη. 

*   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 και χωρίς κάυσιµο είναι 1650,00 γραµµάρια. (Ο 

έλεγχος γίνεται στα µοντέλα µετά τα 5λεπτα αλλά και µετά τον αγώνα µε άδεια ντεπόζιτα. 
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 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 

∆ιάµετρος Ζάντας 46 50 

Φάρδος Εµπρός Ελαστικών 
 

 30 

Φάρδος Πίσω Ελαστικών  31 

 
 

 

6. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
 

 
*   Ελαστικά µόνο foam ή Rubber µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

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

*   Επιτρέπονται πρόσθετα υγρά στα λάστιχα ΜΟΝΟ άοσµα. 
 

 
7.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
* Η χρήση του Inbox στο φίλτρο αέρος είναι υποχρεωτική. ∆εν επιτρέπεται φίλτρο σε 

σχήµα Venturi. 

 

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

σύµφωνη γνώµη των συµµετεχόντων (περίπτωση 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(τουλάχιστον όλα τα προκριµατικά κάθε σειράς πρέπει να έχουν διεξαχθεί). 

 

*   Επιτροπή αγώνα ορίζεται την εκάστοτε ηµέρα, 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. 
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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  
 

� 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 είναι 
µε τα δοχεία ανεφοδιασµού στον τεχνικό έλεγχο. 

� 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. 

 

 

 
 

 

ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  

  
  
  

Οι ποινές του αγώνα ορίζονται ως εξής:  
 
*Πρώτη επίσηµη (επίπληξη) 
  
*∆εύτερη επίσηµη (Stop and go) 
  
**ΤΤρρίίττηη  εεππίίσσηηµµηη  ((ααπποοκκλλεειισσµµόόςς))



 

 


