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ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗ ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ SSTTOOCCKK 

Για το 2019 το πρωτάθληµα θα έχει την εξής µορφή : 
 

⌧ Έξι (6) αγώνες Πρωταθλήµατος ΕΛ.Μ.Ε. που θα µοιραστούν στις τρείς διαθέσιµες πίστες. 

o Θα µετράνε τα τέσσερα (4) καλύτερα αποτελέσµατα. 

⌧ Οι διαθέσιµες πίστες είναι οι εξής: 
1. Fanatix Racing Track (Αθήνα) 
2. RCmaniacs Racing Track (Άργος) 
3. Μοντελοδρόµιο (Πάτρα) 

⌧ Οδηγός που έχει τρέξει τέσσερις (4) αγώνες Πρωταθλήµατος ΕΛ.Μ.Ε. και δεν έχει τρέξει σε 
µία από τις τρείς πίστες, θα του αφαιρεθούν τέσσερις (4) βαθµοί από το τελικό αποτέλεσµα. 

⌧ 1 αγώνας Κυπέλλου µονοήµερος. Η επιλογή της πίστας θα γίνει µετά από ψηφοφορία. 

⌧ Ορίζεται σαν ελάχιστος αριθµός οι οκτώ (8) συµµετέχοντες στην κατηγορία Electric 1/10 
On Road Stock. 

 

ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗ ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
⌧ Όλα τα προκριµατικά και τελικοί θα είναι διάρκειας πέντε (5) λεπτών για την κατηγορία 

Electric 1/10 On Road Stock. 

⌧ Αφού τα αυτοκίνητα περάσουν τη γραµµή τερµατισµού µετά το πέρας του καθορισµένου 
χρόνου, ολοκληρώνουν τον γύρο στον οποίο βρίσκονται. 

o Εάν ο γύρος αυτός ξεπεράσει το χρονικό διάστηµα των 45 δευτερολέπτων, τότε δεν 
µετράει. 

 

2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 

 
⌧ Η πίστα θα είναι ανοιχτή µέχρι και µισή ώρα πριν την έναρξη των προκριµατικών για όλους 

τους οδηγούς για δοκιµές. 
o Η πίστα θα πρέπει να είναι ανοικτή δύο (2) ώρες πριν την εκκίνηση της πρώτης 

προσπάθειας προκριµατικών. 

⌧ Θα γίνονται τέσσερα (4) προκριµατικά και θα αθροίζονται τα δύο (2) καλύτερα 
αποτελέσµατα (θέση ξεχωριστά σε κάθε προσπάθεια). 

o Σε περίπτωση ισοβαθµίας µετράει η καλύτερη προσπάθεια (ταχύτερο πεντάλεπτο) 
από τις 2 που έχουν µετρηθεί. 

⌧ Μετά το τέλος της δεύτερης προσπάθειας προκριµατικών θα γίνεται reseeding. 

⌧ Η εκκίνηση θα γίνεται µε τα αυτοκίνητα τοποθετηµένα σε µία σειρά παράλληλη και 80εκ 
πριν της σειράς εκκίνηση. 

o Καλό θα είναι να υπάρχει στην πίστα βαµµένη η γραµµή εκκίνησης των 
προκριµατικών στην απόσταση που ορίζει ο κανονισµός. 

⌧ Στην πρώτη προσπάθεια του πρώτου αγώνα της χρονιάς οι αγωνιζόµενοι θα εκκινούν µε την 
σειρά που τερµάτισαν στο προηγούµενο πρωτάθληµα, στους επόµενους αγώνες  οι 
αγωνιζόµενοι θα εκκινούν σύµφωνα µε τη µέχρι στιγµής κατάταξη του πρωταθλήµατος 

⌧ Στην περίπτωση οδηγών που δεν είχαν βαθµολογηθεί ή συµµετάσχει στο προηγούµενο 
πρωτάθληµα τότε θα εκκινούν µετά τους παραπάνω αναφερόµενους οδηγούς και µε την 
σειρά που δήλωσαν την συµµετοχή τους. 

⌧ Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων ανά προκριµατική σειρά, θα είναι δέκα (10) αγωνιζόµενοι. 
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3. ΤΕΛΙΚΟΙ 

 
⌧ Ο αριθµός συµµετεχόντων ανά τελικό, θα είναι 10 αγωνιζόµενοι. 

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

o Στον τελευταίο τελικό, ελάχιστος αριθµός θα είναι τρεις (3) και ο µέγιστος δώδεκα 
(12). 

o Αν υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος στην πίστα, σε περίπτωση που οι παρόντες 
αγωνιζόµενοι είναι λιγότεροι από δεκατρείς (13) και άρα δεν θα γίνει Β’ Τελικός, θα 
εκκινήσουν όλοι στον Α’ Τελικό, χωρίς ξετουµπαριστές και µε ευθύνη των οδηγών 

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

o Σε περίπτωση ισοβαθµίας µετράει η καλύτερη προσπάθεια από τις 2 που έχουν 
µετρηθεί. 

⌧ 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. 

o Σε περίπτωση ισοβαθµίας µετράει η καλύτερη προσπάθεια από τις 2 που έχουν 
µετρηθεί. 

 
4. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
⌧ Στην περίπτωση ισοβαθµίας στην βαθµολογία του πρωταθλήµατος θα υπερισχύει ο αριθµός 

νικών ή καλύτερων αποτελεσµάτων. 
Π.χ. οδηγός «Α», οδηγός «Β» 
Α: 7 βαθµοί από 1η 1η 2η 3η 
Β: 7 βαθµοί από 2η 2η 1η 2η 
Νικητής ο «Α» καθώς έχει δύο πρώτους τερµατισµούς ενώ ο Β έναν. 

 
• Α: 9 βαθµοί από 2η 3η 3η 1η 
• Β: 9 βαθµοί από 4η 1η 2η 2η 
Νικητής ο «Β» καθώς έχουν ίδιο αριθµό πρώτης θέσης αλλά ο Β έχει δύο δεύτερους 
τερµατισµούς ενώ ο Α έναν. 
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Σε περίπτωση πάλι ισοβαθµίας, όπου 
Α: 8 βαθµοί από 1η 3η 2η 2η 
Β: 8 βαθµοί από 2η 2η 1η 3η 
υπερισχύει ο οδηγός µε τα καλύτερα αποτελέσµατα προκριµατικών. 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ 

 
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (MOTER) 

 
⌧ Πριν από την έναρξη της πρώτης προσπάθειας των προκριµατικών και σε χρόνο που κάθε 

φορά θα καθορίζεται από το πρόγραµµα του συγκεκριµένου αγώνα, οι αγωνιζόµενοι θα 
πρέπει να παρουσιάζονται στον τεχνικό έλεγχο µε τα µοτέρ ανά χείρας και εκτός 
αυτοκινήτου, µε τα οποία πρόκειται να αγωνιστούν στον αγώνα. 

 

⌧ Όλα τα µοτέρ των αγωνιζοµένων θα ελέγχονται για την τήρηση των κανονισµών ως άνω και 

επιπλέον θα δυναµοµετρούνται επιτόπου µε ειδικό εξοπλισµό της λέσχης (motor analyzer) και θα 
αναγράφεται το νούµερο των στροφών ανά volt (KV rating). Στη συνέχεια τα µοτέρ θα λαµβάνουν 
αριθµό ανά συµµετέχοντα, θα µαρκάρονται στο αυτοκόλλητο του αριθµού και στις βίδες και όπου 
αλλού τυχόν κρίνει ο αλυτάρχης. 

 

⌧  Για να πληροί ένα µοτέρ τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συµµετοχή στο πρωτάθληµα θα 

πρέπει να έχει το περισσότερο 3.200 στρ/volt (3200 KV rating). 
Μοτέρ που θα διαθέτει περισσότερες στροφές δεν θα γίνεται αποδεκτό και ο οδηγός θα πρέπει να 
το αντικαταστήσει µε άλλο που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στο παρόν 
άρθρο. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη των οδηγών η τήρηση του ως άνω κανονισµού. 

 

⌧ Καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση στο µοτέρ και 

στις σφραγίδες, καθώς και η αντικατάσταση του µοτέρ για οποιοδήποτε λόγο. Οδηγός που 
προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες θα αποβάλλεται από τον συγκεκριµένο αγώνα. Σε 
περίπτωση βλάβης, ο οδηγός µπορεί να αντικαταστήσει το µοτέρ αφού ακολουθηθεί η 
ανωτέρω διαδικασία από τον τεχνικό έλεγχο και σφραγιστεί και το νέο µοτέρ οµοίως. 

 
⌧ Σε κάθε περίπτωση, ο αλυτάρχης δικαιούται σε οποιοδήποτε σηµείο του αγώνα να προβεί 

σε εκ νέου καταµέτρηση τις ισχύος των µοτέρ, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τεχνικό 
έλεγχο κρίνει απαραίτητο (άνοιγµα µοτερ κλπ), προκειµένου να διαπιστώσει αν το µοτέρ 
έχει υποστεί παρέµβαση/αλλοίωση/αντικατάσταση στα χαρακτηριστικά και στα υλικά του 
κατασκευαστή. 

 

⌧ Επιτρέπεται κίνηση στους τροχούς µόνον από έναν κινητήρα που παράγει ενέργεια µε την 
κατανάλωση ρεύµατος. 

 
⌧ Επιτρεπόµενo µοτέρ είναι τo HW30408010 - XERUN Justock G2.1 Motor 13.5T Fixed Timing 

 

⌧ Απαγορεύεται κάθε παρέµβαση στο µοτέρ. 

 
⌧ Μπορούν να κολληθούν βύσµατα bullet connector στις επαφές για ευκολία στο µοντάρισµα και 

κατά τον έλεγχο 
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2. ELECTRONIC SPEED CONTRL (ESC) 

 
⌧ Ελεύθερα. 

⌧ Επιτρέπεται η λειτουργία τους ΜΟΝΟ σε blinky πρόγραµµα zero timing. 

⌧ Στα Blinky ESC δεν θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη κανενός είδους συσκευή (ενεργή ή 
ανενεργή), η οποία να επιτρέπει την αλλαγή των ρυθµίσεων εξ αποστάσεως, δηλ. χωρίς την 
ανάγκη φυσικής επαφής µε το ESC. 

 

3. ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

 
⌧ Η τελική σχέση των µοντέλων θα είναι κλειστή και δεν θα επιτρέπεται να είναι ποιο µακρύ 

από το 4. 

 

4. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 
⌧ Για την κατηγορία Electric 1/10 On Road Stock Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες τύπου SubC, 

NiMH ή NiCD, έως 6 στοιχεία (7.2V µέγιστη συνολική ονοµαστική τάση). 
o Μέγιστες διαστάσεις NiMH ή NiCD ανά στοιχείο: διάµετρος 23mm, µήκος 43mm. 

⌧ Για την κατηγορία Electric 1/10 On Road Stock επαναφορτιζόµενες µπαταρίες τύπου LiPo 2 

στοιχείων (7.6V µέγιστη συνολική ονοµαστική τάση, 8.4V µέγιστη τάση σε κατάσταση 
πλήρους φόρτισης) ή LiFe (6.6V µέγιστη συνολική ονοµαστική τάση, 7.4V µέγιστη τάση σε 
κατάσταση πλήρους φόρτισης), εγκιβωτισµένες από τον κατασκευαστή τους σε σκληρό 
προστατευτικό περίβληµα. 

o Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του περιβλήµατος. 
o 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. 

o Ελεύθερη χωρητικότητα και τάση (“C”) φόρτισης/εκφόρτισης. 
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⌧ Θα πρέπει να υπάρχει το κάλυµµα της κατασκευάστριας εταιρίας στο οποίο θα αναγράφεται 
ο τύπος, το voltage και η χωρητικότητα του κάθε στοιχείου. 

⌧ ∆εν επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στοιχείων για την τροφοδοσία του servo ή του δέκτη. 

⌧ Η χρήση προστατευτικών «σακουλών» (LiPo sack) είναι υποχρεωτική. 

 
5. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 

 
⌧ Η µετάδοση είναι µονίµως τουλάχιστον στους δύο τροχούς. 

⌧ Επιτρέπεται η χρήση µονοδροµικού στον µπροστινό άξονα ή/και στον κεντρικό άξονα (αν 
υπάρχει) που µεταδίδει την κίνηση στον µπροστινό άξονα. 

⌧ Απαγορεύονται 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. 

 

6. ΕΛΑΣΤΙΚΑ, INSERT, ΖΑΝΤΕΣ 

 
⌧ Κλειστό σετ ελαστικού, insert ζάντας 

o V5T-PG36R Volante V5 Tough 1/10 TC Rubber Tire Pre-glued 36R 

⌧ Θα πρέπει να αναγράφεται στο προφίλ του ελαστικού 

⌧ Μαρκαρισµένη η ζάντα µε το λογότυπο GTC 

⌧ Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο σχέδιο του ελαστικού απαγορεύονται. 

⌧ Υγρά βελτιωτικά πρόσφυσης επιτρέπονται µόνο άοσµα 

 
7. ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – INSERT 

 
⌧ Επιτρέπεται µόνο µια (1) τετράδα ελαστικών, insert, ζάντες η οποία θα µαρκάρεται το πρωί 

πριν ξεκινήσει ο αγώνας, κατά την διάρκεια πληρωµής της συµµετοχής. 

⌧ Τα σετ ελαστικών θα παραδίδονται στους αγωνίζοµενους το πρωί. Η πληρωµή τους θα έχει 
γίνει στο κατάστηµα της αρεσκείας των αγωνιζοµένων το οποίο θα οφείλει να έχει 
ενηµερώσει τον αντιπρόσωπο για τον ελάχιστο αριθµό τετράδων που θα πρέπει να έχει την 
ηµέρα του αγώνα. 

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

⌧ Απαγορεύεται η ανταλλαγή ελαστικών µεταξύ αγωνιζοµένων. 

⌧ ∆εν είναι υποχρεωτικό η τετράδα να είναι καινούρια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και τετράδα 
από άλλο αγώνα εφ’ όσον αυτή µαρκαριστεί µε τα αυτοκόλλητα της ηµέρας. 

⌧ Στην περίπτωση αστοχίας υλικού ή µεγάλου ατυχήµατος όπου υπάρχει καταστροφή 

ελαστικού κατά την διάρκεια του αγώνα, ο αγωνιζόµενος δικαιούται να αντικαταστήσει µε 
ένα µόνο νέο ελαστικό το κατεστραµµένο. Το ελαστικό αυτό θα µαρκαριστεί µαζί µε τα 
υπόλοιπα τρία (3) του νέου σετ 4άδας και πλέον αυτή η 4άδα θα οριστεί ως αποκλειστικά 
δική του για το υπόλοιπο του πρωταθλήµατος µε µοναδική χρήση της την αντικατάσταση 
πιθανόν κατεστραµµένου ελαστικού 

o Για παράδειγµα, 1ος αγώνας 1ο σετ = Nr. 55A/55B/55Γ/55∆ και 2ο σετ = Nr. 
70A/70B/70Γ/70∆. Καταστρέφεται το 55Γ. Γίνεται αντικατάσταση µε νέο ελαστικό 
από νέα 4άδα, την 3ο σετ = Nr. 80Α/80Β/80Γ/80∆ και χρησιµοποιεί το 80Α στην 
θέση του 55Γ. Τα υπόλοιπα τρία (3) ελαστικά του σετ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τα 
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χρησιµοποιήσει στον αγώνα αυτό. Σε κάποιο άλλο αγώνα αν καταστραφεί ξανά 
ελαστικό το αντικαθιστά ΜΟΝΟ µε ένα από τα υπόλοιπα της 4άδας «80Α/Β/Γ/∆» 

o Τα ελαστικά αυτά, µετά το τέλος του αγώνα θα παραδίδονται στον υπεύθυνο της 
κατηγορίας ο οποίος θα οφείλει να το έχει µαζί του στους επόµενους αγώνες. 

 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
⌧ Στο εµπρός µέρος θα υπάρχει προστατευτικός αφρός (foam bumper). 

⌧ Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται αιχµηρό αντικείµενο ή αντικείµενο που µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιά σε αλλά αυτοκίνητα ή αγωνιζόµενους. 

⌧ Το καπάκι θα πρέπει να είναι προσεκτικά κοµµένο και να µην προεξέχουν αιχµηρές γωνίες ή 
ατέλειες που µπορούν να προκαλέσουν τον οποιοδήποτε τραυµατισµό σε άλλους 
αγωνιζόµενους. (επόπτες). 

 

9. ΣΑΣΙ 

 
⌧ Επιτρέπεται µόνο ένα (1) σασί ανά αγωνιζόµενο το οποίο θα µαρκάρεται το πρωί πριν 

ξεκινήσει ο αγώνας, κατά την διάρκεια πληρωµής της συµµετοχής 
o Αν σπάσει µετά από σφορδή σύγκρουση και µε την σύµφωνη γνώµη του αλυτάρχη ο 

οδηγός θα µπορεί να το αλλάξει. 

 

10. ΒΑΡΟΣ/∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
⌧ Ελάχιστο βάρος αυτοκινήτου στον τερµατισµό είναι 1320γρ µε τον σένσορα και µπαταρίες 

SubC 6 στοιχείων (7.2volt), LiPo 2 στοιχείων (7.6volt) ή LiFe 2 στοιχείων (6.6volt). 

⌧ Επιτρέπονται µόνον καπάκια τύπου Touring µε τέσσερις πόρτες. 

⌧ Τίποτα δεν προεξέχει από το καπάκι εκτός των τεσσάρων ή πέντε στηριγµάτων του καπακιού 
(body posts) και της κεραίας. 

o Εξαιρούνται µόνο οι µπροστινές ρόδες όταν βρίσκονται σε κλίση δεξιάή αριστερά. 

⌧ Σε καµία περίπτωση δεν κόβουµε περισσότερο από τις γραµµές του κατασκευαστή. 
Επιτρέπονται µέχρι 6 τρύπες όχι µεγαλύτερες των 10 mm διαµέτρου. 

⌧ Οι τρύπες επιτρέπεται να καλύπτονται µε αυτοκόλλητα. 

⌧ Η αεροτοµή θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου, πίσω από το πίσω τζάµι. 

⌧ Η αεροτοµή θα είναι σε άµεση επαφή µε το καπάκι και θα έχει µέγιστες διαστάσεις ως 
συνηµµένο σχέδιο. 

⌧ Η αεροτοµή σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπερνάει το ύψος της οροφής του καπακιού. 

⌧ Η αεροτοµή θα εξέχει προς τα πίσω µέγιστο 10mm από το πίσω µέρος του καπακιού. Η 
µέτρηση στο πίσω µέρος του καπακιού θα γίνεται από το πιο ακραίο σηµείο, είτε είναι ο 
προφυλακτήρας είτε είναι τα νεύρα στήριξης της αεροτοµής 
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ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ 

 
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 
αντίστοιχο 5λεπτο. 

⌧ Σε περίπτωση παρατυπίας στην χρήση των σετ ελαστικών, είτε το λάστιχο, στο insert ή 
ζάντα 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. 

 

2. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥΣ 

 
⌧ Παράβαση που αφορά ελάχιστο βάρος αυτοκινήτου 

o ακυρώνεται η προσπάθεια που µόλις τελείωσε. 

⌧ Παράβαση που αφορά χρησιµοποιούµενο καπάκι 

o ακυρώνεται η προσπάθεια που µόλις τελείωσε. 

⌧ Παράβαση που αφορά τις διαστάσεις της αεροτοµής 

o ακυρώνεται η προσπάθεια που µόλις τελείωσε. 

⌧ Παράβαση που αφορά αριθµό επιτρεπόµενου σασί 

o ακυρώνονται όλες οι προσπάθειες µέχρι εκείνη την στιγµή. 

⌧ Παράβαση που αφορά αριθµό τετράδων ελαστικών 

o ακυρώνονται όλες οι προσπάθειες µέχρι εκείνη την στιγµή. 

⌧ Παράβαση που αφορά οποιεσδήποτε αλλαγή στο σχέδιο του ελαστικού 

o ακυρώνονται όλες οι προσπάθειες µέχρι εκείνη την στιγµή. 

⌧ Παράβαση που αφορά χρήση κιβωτίου ταχυτήτων. 

o ακυρώνονται όλες οι προσπάθειες µέχρι εκείνη την στιγµή. 

⌧ Παράβαση που αφορά χρήση µηχανικού ή ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου πρόσφυσης 

o ακυρώνονται όλες οι προσπάθειες µέχρι εκείνη την στιγµή. 
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