Ηµερ:
24 Μαΐου 2018
Ωρα:
12:00
Θέµα:
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ No 1
Νο Εγγράφου:
1.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Από:
τον Αλυτάρχη
Προς:
Όλους τους αγωνιζόµενους / πληρώµατα και Ελληνικό Πρωτάθληµα
Αριθ. σελίδων 3 / Attachments 1 (ωράριο - 4 σελίδες)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εγκεκριµένο από τη FIA 5 Μαΐου 2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
2.7 Ο κ. Νίκος Καραλής ορίζεται υπεύθυνος επικοινωνιών

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 30/5
Επιστροφή των GPS µετά το πέρας των αναγνωρίσεων 20:00 - 21:30, στη γραµµατεία.
Πέµπτη 31/5
a. Η συνέντευξη τύπου θα πραγµατοποιηθεί στις
b. Ελεύθερες δοκιµές κατατακτήριας FIA and ERC οδηγοί
c. Έναρξη Κατατακτήριας ειδικής (QS)
d. Συνάντηση Team Managers ERC
e. 1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών
f. Ανακοίνωση πίνακα εκκινούντων για την Τελετή Εκκίνησης
την Υπερειδική και το 1ο Σκέλος µετά τον ΣΕΧ 1Β

12:00
13:30 - 15:30
16:18
18:00

αντί για τις 20:00
αντί για τις 14:00 - 16:00
αντί για τις 16:48
αντί για τις 12:30 to Rally Control

20:00
20:45

αντί για τις 20:30
αντί για τις 21:15

3.

Aρθρο 6
Προαιρετική διαφήµιση: 67 cm µήκος x 34 cm ύψος

4.

ΑΡΘΡΟ 8.3.3.1
Ένα επιπλέον σηµείο ανεφοδιασµού προστέθηκε την Παρασκευή 1 Ιουνίου, στο πρατήριο BP , που βρίσκεται 5,97 χλµ από
το STOP 2, µεταξύ τουλίπας 83 και 84 της σελ 77 του Road Book, (2.01 χλµ µετά την τουλ 83). Οι συµµετέχοντες µπορούν να
ανεφοδιάσουν τα αυτοκίνητά τους είτε από µπιτόνια, µε παροχή βοήθειας από τους µηχανικούς τους, είτε από τις αντλίες
του πρατηρίου, χωρίς εξωτερική βοήθεια.

5.

ΑΡΘΡΟ 9.1.7
Οι αγωνιζόµενοι θα παραλάβουν ένα tracker που θα χρησιµοποιηθεί τόσο για το αυτοκίνητο αναγνωρίσεων όσο και στο
αγωνιστικό για τη χρονοµέτρηση και τον εντοπισµό. Ο tracker θα πρέπει να επιστραφεί στη Γραµµατεία την Τετάρτη 30
Μαϊου, µετά το πέρας των αναγνωρίσεων, το αργότατο στος 21:30, ώστε να φορτιστεί η µπαταρία του και θα αναδιανεµηθούν
κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου.

6.

ΑΡΘΡΘ 11.9
Το άρθρο αυτό διαγράφεται. Δεν θα χρησιµοποιηθούν transponders Ο Tracker θα χρησιµοποιηθεί και για τη χρονοµέτρηση.

7.

ΑΡΘΡΟ 12.1.3.1 - Διαστήµατα εκκίνησης για την Υπερειδική
Το άρθρο τροποποιείται ως ακολούθως:
Ο πίνακας εκκινούντων εκκινούντων για την Υπερειδική θα αναφέρει τα ¨ζευγάρια¨των αγωνιζοµένων.
Κάθε “ζευγάρι” αγωνιζοµένων θα κτυπάει χρόνο στον ΣΕΧ 0 ταυτόχρονα κάθε 4 λεπτά.
Οι εκκινήσεις θα δίνονται ανά 4 λεπτά.

8.

ΑΡΘΡΟ 12.1.3.2 - Σειρά εκκίνησης για την Ε.Δ. 1 (ιππόδροµος)
Το άρθρο τροποποιείται ως ακολούθως:
FIA-ERC 1 οδηγοί ακολουθούµενοι από
ERC 2 οδηγούς ακολουθούµενοι από
ERC 3 οδηγούς ακολουθούµενοι από
Οδηγούς µη προτεραιότητας
Οι αγωνιζόµενοι θα “ζευγαρωθούν” σύµφωνα µε την κατάταξη µετά την qualifying.

9.

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Σύστηµα εκκίνησης για τις ειδικές διαδροµές - Βλέπε αλληλουχία φώτων στο Rally Guide, σελίς 73
Η 1η παράγραφος αυτού του άρθρου τροποποιείται όπως παρακάτω:
Στην αφετηρία κάθε ειδικής διαδροµής θα υπάρχει ένας ηλεκτρονικός πίνακας µε σύστηµα αντίστροφης µέτρησης, σε
διαβάθµιση δευτερολέπτου που θα λειτουργεί ως εξής:
Ο πίνακας περιλαµβάνει 3 χρώµατα φώτων, κίτρινο - κόκκινο - πράσινο
- 30 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση ανάβει το πρώτο κίτρινο φως και παραµένει αναµένο για 15 δευτερόλεπτα
- 15 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση σβύνει το πρώτο κίτρινο φως και ανάβει το 2ο κίτρινο φως
- 10 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση σβύνει το 2ο κίτρινο φως και ανάβει το 1ο µεγάλο κόκκινο φως
- 5 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση σβύνει το 1ο µεγάλο κόκκινο φως και ανάβουν 5 µικρά κόκκινα φώτα
- Κάθε δευτερόλεπτο 4, 3, 2, 1 σβύνει ένα µικρό κόκκινο φως. Μετά το τελευταίο δευτερόλεπτο το µικρό κόκκινο φως
σβύνει και ανάβουν όλα τα πράσινα φώτα που παραµένουν αναµένα για 20 δευτερόλεπτα.

10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Service Park - Κτίριο Β / Πέµπτη 31 Μαΐου, 08:00 - 12:45

~

08:00 – 08:20

1 (Lukyanuk)

– 2 (Magalhaes)

08:20 – 08:40

3 (Herczig)

– 8 (Von Thurn und Taxis)

08:40 – 09:00

4 (Grzyb)

– 5 (Habaj)

09:00 – 09:20

6 (Brynildsen)

– 7 (Tsouloftas)

09:20 – 09:40

9 (Ptaszek)

– 10 (Philippedes)

09:40 – 10:00

11 (Monteiro)

– 14 (Nobre)

10:00 – 10:20

12 (Avcioglou)

– 29 (Nordgren)

10:20 – 10:40

15 (Serderidis)

– 16 (Galatariotis)

10:40 – 11:00

28 (Protasov)

– 17 (Remennik)

11:00 – 11:20

18 (Alonso)

– 19 (Erdi)

11:20 – 11:40

21 (Melegari)

– 22 (Panteli)

11:40 – 12:00

23 (Drymoussis) – 24 (Falcon)

12:00 – 12:15

25 (Mouradian)

– 26 (Karellis)

12:15 – 12:30

30 (Halkias)

– 31 (Roustemis) – 32 (Zounis)

12:30 – 12:45

33 (“El Nak Jr”)

– 34 (Vassilakis) – 35 (Kaltsounis)

Νίκος Μανώλης
Aλυτάρχης

– 27 (Gosh)

