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Συµφωνιτικό 

Για τους αγώνες ή τον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήµατος 1/10 EP On 

Road TC 190mm, που θα διοργανώσει η Ελληνική Μοντελιστική Ένωση 

(ΕΛ.Μ.Ε.) στην πίστα (RC maniacs Argos Racing Track), θα ισχύουν τα 

παρακάτω.  

Οι αγώνες που θα διοργανωθούν έχουν οριστεί στο ετήσιο πρόγραµµα. Η 

ηµεροµηνία που ορίστηκε από την λέσχη για τον πρώτο αγώνα στην πίστα 

του κύριου  Άκη Μητροβγένη (RC maniacs Argos Racing Track) είναι Κυριακή 

15/4/2018. 

Σε περίπτωση εγγραφής 15 νέων µελών στην λέσχη(οδηγοί κατηγορίας 1/10 

EP TC 190mm), από την επαρχία ή ακόµα και από την Αθήνα, µε ολόκληρο ή 

το µισό ποσό της ετήσια συνδροµής, θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης 

ηµεροµηνίας για δεύτερο αγώνα πανελληνίου πρωταθλήµατος 1/10 EP On 

Road TC 190mm, στην πίστα του κύριου Μητροβγένη. 

 

1.Αµοιβή πίστας 

Η πίστα αµοίβεται µε 20 ευρώ ανά συµµετοχή στην κατηγορία 1/10 EP On 

Road TC 190mm. Η Ένωση υποχρεούται να εξοφλεί την πίστα το αργότερο 

µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης εργάσιµης ηµέρας απο την µέρα του αγώνα, 

ηλεκτρονικά (e banking) και να αποστέλλει συννηµένο αποδεικτικό. 

 

2.Συµµετοχή 

Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές των µελών που δηλώνονται ηλεκτρονικά 

στο site στης Ένωσης (www.el-me.gr) το αργότερο µέχρι την Παρασκευή, 9 

ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του αγώνα.  

 

3.Τρόπος πληρωµής 

Τα µέλη πληρώνουν στο site της Ένωσης το αργότερο µέχρι την λήξη διορίας 

συµµετοχών. Σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει εκπρόθεσµα υπάρχει 

πρόστιµο 5 ευρώ. 
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4.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. 

 

5.Έπαθλα 

Θα τα παρέχει η διοργανώτρια πίστα. Τα έπαθλα θα πρέπει να είναι κύπελλα 

µε τα απαρέτητα ταµπελακια του πανελληνίου πρωταθλήµατος. 

 

6.Αυτοκόλλητα/Νούµερα κατάταξης - εκκίνησης αυτοκινήτων 

Θα τα παρέχει η ΕΛ.Μ.Ε. 

 

7.Γραµµατεία. 

H ΕΛ.Μ.Ε θα παρέχει την γραµµατεία (laptop, decoder, loop, εκτυπωτή) µαζι 

µε τον αρµόδιο χειριστή που έχει οριστεί από την λέσχη. Με το πέρας του 

αγώνα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αποτελέσµατα - 

γυρολόγια στο bod@el-me.gr.  

 

8.Ανθρώπινο δυναµικό αγώνων 

Ο αλυτάρχης, ο υπεύθυνος τεχνικού ελέγχου και ο υπεύθυνος χειριστής της 

γραµµατείας, ορίζονται από την πίστα σε συµφωνία µε την λέσχη για την 

έγκριση των ικανοτήτων τους. Τα έξοδα µετακίνησης του ανθρώπινου 

δυναµικού των αγώνων επιβαρύνουν την πίστα. 

 

9.Ποινές πίστας 

Σε περίπτωση µη τυρισης ολων των  αναφερόµενων όρων του συµφωνιτικού, 

θα εξετάζεται το θέµα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ανώτατη ποινή την 

ακύρωση της πίστας από το πρωτάθληµα για ένα (1) χρονο. Αν από 

υπαιτιότητα της πίστας δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα για τον οποιοδήποτε 

λόγο, ή δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα, τότε δεν θα καταβληθεί το ¼ της 

αµοιβής. 
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10.Κανονισµοί Ασφαλείας 

Θα πρέπει να γίνουν κάποιες πρόσθετες αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο µε 

σκοπό και µόνο  την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Κυρίως για την 

αποφυγή συγκρούσεων των αυτοκινήτων και για την ασφάλεια των θεατών 

και ξετουµπαριστών.  

 

11.Πίστα - On Road EP TC 190mm 

Μέγεθος πίστας (µήκος/πλάτος) κατάλληλο για την κατηγορία που αφορά, 

όπως ορίζει η EFRA (www.efra.ws). Χώρος καθαρισµού αυτοκινήτων µε 

συµπιεστή αέρα, πίνακας ανακοινώσεων κοντά στα πιτ 

Επιφάνεια οδοστρώµατος σε καλή κατάσταση, χωρίς ανωµαλίες που 

προκαλούν αποσταθεροποίηση, αναπήδηση έως και ζηµιά στα αυτοκίνητα 

των κατηγοριών που απευθύνεται. ∆ιαχωριστικά βαµµένα, ευδιάκριτα και µε 

λεία επιφάνεια. Curb βαµµένα άσπρο κόκκινο, κατά προτίµηση χαµηλά όπου 

η διέλευση του αυτοκινήτου από επάνω να µην οδηγεί σε ανατροπή. 

Υποχρεωτική ύπαρξη (stop and go box) µε έντονο χρώµα σε εµφανή θέση, 

ευδιάκριτο από όλους τους οδηγούς  

 

12.Πίστα - Χώρος στέγασης 

Επαρκής αριθµός καθισµάτων-πάγκων στο χωρο στέγασης για τους οδηγούς 

και τον εξοπλισµό. Ρεύµα 230V στο χώρο στέγασης για τις ανάγκες του 

αναµενόµενου αριθµού συµµετοχών. Απαραίτητη στεγανοποίηση του χώρου 

λόγο του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού των µοντέλων, όπου σε 

περίπτωση βροχής να µη υπάρξει ατύχηµα. Υποχρεωτική χρήση Lipo bag 

από όλους του οδηγούς κατά την διάρκεια της φόρτισης των µπαταριών Lipo. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ζηµιές στις εγκαταστάσεις της πίστας από 

µπαταρίες Lipo , η ΕΛ.Μ.Ε δεν φέρει καµία ευθύνη. 

 

13.Ηχητική υποδοµή / Μικροφωνική εγκατάσταση 

Η Ηχητική εγκατάσταση για την ενηµέρωση των οδηγών και µµηχανικών θα 

πρέπει να είναι ικανή να καλύπτει όλη την πίστα και κυρίως την περιοχή της 
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εξέδρας και των πίτ. Παροχή τουλάχιστον 1(ενός) ασύρµατου µικροφώνου µε 

εµβέλεια ικανή να καλύψει τον αγωνιστικό χώρο. 

 

14.Χώρος στάθµευσης 

Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει χώρος στάθµευσης για τα αυτοκίνητα των 

αγωνιζοµένων πλησίον της πίστας. 

 

15.Τουαλέτες 

Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει, καθαρή και λειτουργική τουλάχιστον µία, 

προαιρετικά 1 ανδρών και 1 γυναικών. 

 

16.Εξέδρα οδηγών 

Μήκος κατάλληλο για να φιλοξενήσει τουλάχιστον 12 οδηγούς - 0.8 µέτρα ανά 

οδηγό. Ύπαρξη χώρου για 1 αλυτάρχη. Υποχρεωτική ύπαρξη οθόνης για την 

ενηµέρωση του αλυτάρχη. 

 

17.∆ιοργάνωση άλλων αγώνων 

Η πίστα έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιεί την ίδια ηµέρα αγώνα ιδιωτικού 

πρωταθλήµατος, διαφορετικής κατηγορίας, σε άλλη πίστα από αυτή που 

χρησιµοποιείται από την ΕΛ.Μ.Ε. 

 

18.∆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.                                             

 Το ∆/Σ της ΕΛ.Μ.Ε                                            Άκης Μητροβγένης     
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