
 

 

Εκνικοί κανονιςμοί αγώνων Time Attack 2021. 

 

Αυτοκίνθτα: 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ του Παγκυπρίου Πρωτακλιματοσ Time Attack  ζχουν όλα 

τα αυτοκίνθτα που εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που ορίηει θ προκιρυξθ του πρωτακλιματοσ. 

 

Οδθγοί Αγωνιςτικών Αυτοκινιτων: 

1. Όλοι οι οδθγοί πρζπει να φζρουν Δελτίο Υγείασ του ΚΟΑ και Αγωνιςτικι Άδεια τθσ ΚΟΑ. 

2. Όλοι οι οδθγοί κα πρζπει να είναι εναρμονιςμζνοι πλιρωσ με τισ υποδείξεισ που αφοροφν τα 

κζματα αςφαλείασ και εξοπλιςμοφ όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ προκιρυξθ του πρωτακλιματοσ 

και ςτουσ ςυμπλθρωματικοφσ κανονιςμοφσ των αγϊνων TA. 

 

Αγώνεσ: 

Όλα τα αυτοκίνθτα που λαμβάνουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ Time Attack διαγωνίηονται για να πετφχουν 

τον απόλυτο χρόνο ςτθν κατθγορία που διαγωνίηονται.  

Χρονομζτρθςθ: 

Η διαδικαςία χρονομζτρθςθσ γίνεται με τθν μζκοδο υπζρυκρων ακτινϊν. Σε όλα τα αυτοκίνθτα 

εφαρμόηεται ζνα Sensor. Το Sensor αυτό ενθμερϊνει το Receiver τθσ πίςτασ κάκε φορά που περνά από 

ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ πίςτασ Start – Finish το χρόνο που διάνυςε το αυτοκίνθτο από τθν 

προθγοφμενθ φορά που πζραςε από μπροςτά από εκείνο το ςθμείο.  

Το χρονόμετρο τθσ Πίςτασ είναι θ μοναδικι ζγκυρθ χρονομζτρθςθ και κανζνα άλλο μζςω δεν κεωρείτε 

πιο ζγκυρο από τθν ζνδειξθ του χρονομζτρου τθσ πίςτα. 

Γραμματεία: 

Όλοι οι οδθγοί κα πρζπει να είναι ςτθ πίςτα τθν προκακοριςμζνθ ϊρα που ορίηουν οι 

ςυμπλθρωματικοί κανονιςμοί του αγϊνα. 

Όλοι οι οδθγοί κατά τθν άφιξθ τουσ ςτθν πίςτα κα πρζπει να πάνε ςτο χϊρο τθσ γραμματείασ για να 

παραλάβουν τα νοφμερα τουσ (εάν κα χρθςιμοποιθκοφν), να διεκπεραιϊςουν τυχϊν χρθματικζσ 

υποχρεϊςεισ ζναντι του ςωματείου και να παραλάβουν τθν φόρμα Scrutineering. 

Καμία κακυςτζρθςθ δεν είναι δικαιολογθμζνθ εάν δεν ενθμερωκεί ο αλυτάρχθσ του αγϊνα για τουσ 

λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ από τθν προθγουμζνθ θμζρα. 

 



 

 

 

 

Ροι αγώνα: 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν δυνατότθτα τθν θμζρα του αγϊνα να πραγματοποιιςουν 

δοκιμαςτικά περάςματα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτουσ ςυμπλθρωματικοφσ 

κανονιςμοφσ του αγϊνα.    

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν τον απόλυτο τουσ χρόνο ςε 2 

χρονικά διαςτιματα όπωσ κακορίηουν οι ςυμπλθρωματικοί κανονιςμοί του αγϊνα.   

Κάκε διαγωνιηόμενοσ λαμβάνει μζροσ ςτον αγϊνα με ζνα αυτοκίνθτο. Το αυτοκίνθτο δθλϊνετε ςτθν 

φόρμα ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που αυτοκίνθτο διαγωνιηομζνου παρουςιάςει μθχανικό πρόβλθμα 

ςτα δοκιμαςτικά που δεν κα του επιτρζπει να ςυνεχίςει ςτον αγϊνα δεν μπορεί να αλλάξει αυτοκίνθτο. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ δίνετε ο χρόνοσ του τελευταίου ςε κατάταξθ αυτοκίνθτου τθσ κατθγορίασ – 1 

δευτερόλεπτο και παίρνει τουσ πόντουσ τθσ κζςθσ εκείνθσ. 

 

Βακμολογία κατθγοριών πρωτακλιματοσ: 

Όλεσ οι κατθγορίεσ εμπίπτουν ςτθν πιο κάτω βακμολογία: 

1οσ : 25 points 

2οσ : 18 points 

3οσ : 15 points 

4οσ : 12 Points 

5οσ : 10 Points 

6οσ : 8 Points 

7οσ : 6 Points 

8οσ : 4 Points 

9οσ : 2 Points 

10οσ : 1 Point 

Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ τότε υπερνικά θ περίπτωςθ με τισ περιςςότερεσ πρϊτεσ κζςεισ.  

Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ και των πρϊτων κζςεων τότε υπεριςχφει ο διαγωνιηόμενοσ που κζρδιςε τον 

πρϊτο αγϊνα.    



 

 

Σε περίπτωςθ που δεν ζλαβε κανζνασ εκ των 2 μζροσ ςτον πρϊτο αγϊνα τότε ιςχφει ο χαμθλότεροσ 

χρόνοσ που πζτυχαν κατά τθν διάρκεια του πρωτακλιματοσ τθ δεδομζνθ αγωνιςτικι χρονιά. 

 

Κατθγορίεσ και κανονιςμοί που διζπουν τα Αγωνιςτικά Αυτοκίνθτα! 

1. Οι κατθγορίεσ που διζπουν τα Αγωνιςτικά Αυτοκίνθτα βρίςκονται ςτθ προκιρυξθ του εκάςτοτε 

πρωτακλιματοσ. 

2. Οι κανονιςμοί που εμπεριζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προετοιμαςία του 

αυτοκινιτου είναι πάντοτε αναρτθμζνεσ ςτθν ενότθτα όλων των πλθροφοριϊν Time Attack τθσ 

ΚΟΑ. 

 

 Κατθγορίεσ και κανονιςμοί που διζπουν τα Πολιτικά Αυτοκίνθτα! 

1. Οι κατθγορίεσ που διζπουν τα Πολιτικά Αυτοκίνθτα βρίςκονται ςτθ προκιρυξθ του εκάςτοτε 

πρωτακλιματοσ. 

2. Οι κανονιςμοί που εμπεριζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά τθν προετοιμαςία του 

αυτοκινιτου είναι πάντοτε αναρτθμζνεσ ςτθν ενότθτα όλων των πλθροφοριϊν Time Attack τθσ 

ΚΟΑ. 

 

θμαίεσ: 

Οι ςθμαίεσ που ιςχφουν ςτουσ αγϊνεσ ΤΑ είναι οι ακόλουκεσ: 

Κίτρινθ: Όλα τα αυτοκίνθτα κινοφνται αργά χωρίσ να χρειάηεται να βγουν από τθν πίςτα. 

Κόκκινθ: Όλα τα αυτοκίνθτα κινοφνται αργά και βγαίνουν ςτο χϊρο των Pits. 

Μαφρθ θμαία (υνοδεφεται με νοφμερο): Το αυτοκίνθτο πρζπει να κατευκυνκεί άμεςα ςτο χϊρο των 

Pits.  

Καρό θμαία: Τερματιςμόσ του διαςτιματοσ χρονομζτρθςισ. Όλα τα αυτοκίνθτα κατευκφνονται ςτα 

Pits. 

 

Ενςτάςεισ και Εφζςεισ: 

Μετά το πζρασ του αγϊνα οι διαγωνιηόμενοι ζχουν το δικαίωμα να προβοφν ςε οποιαδιποτε ζνςταςθ 

κρίνουν ότι επθρζαςε τθν κατάταξθ τουσ.  

Διαδικαςία: Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να παρουςιάςει γραπτόσ ςτον υπεφκυνο του ςυνδζςμου 

διαγωνιηομζνων του αγϊνα το αίτθμα τθσ ζνςταςθσ του μαηί με το διπλάςιο ποςό τθσ ςυμμετοχισ του.  



 

 

Οι αξιωματοφχοι του αγϊνα εξετάηουν το αίτθμα πριν από τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων!  

Περίπτωςθ 1: Σε περίπτωςθ όπου θ ζνςταςθ ευςτακεί τότε ο ενιςτάμενοσ παίρνει τα λεφτά του πίςω 

και το ΔΣ προβαίνει ςε απόφαςθ κυρϊςεων που αφορά τον διαγωνιηόμενο όπου διζπραξε το 

παράπτωμα. 

Περίπτωςθ 2: Σε περίπτωςθ όπου θ ζνςταςθ δεν ευςτακεί τότε το παράβολο τθσ ζνςταςθσ 

παρακρατείτε από το ςωματείο. 

Περίπτωςθ 3: Εάν το περιεχόμενο τθσ ζνταςθσ εμπεριζχει περεταίρω εξζταςθ όπωσ άνοιγμα Μθχανισ, 

τότε θ διαδικαςία γίνεται ωσ εξισ: Ο διαγωνιηόμενοσ ορίηει το ςυνεργείο το οποίο επικυμεί να γίνει ο 

ζλεγχοσ τθν επόμενθ μζρα από τον αγϊνα. Στθ διαδικαςία που διζπει τον ζλεγχο του αυτοκινιτου 

πρζπει να είναι παρόν ο Ιδιοκτιτθσ, ο ενιςτάμενοσ, ο υπεφκυνοσ τεχνικοφ ελζγχου και ζνα μζλοσ του ΔΣ 

του ςυμβουλίου.    

Εάν θ ζνςταςθ ευςτακεί τότε ο διαγωνιηόμενοσ όπου διζπραξε το παράπτωμα οφείλει να πλθρϊςει 

όλα τα ζξοδα του ςυνεργείου και τον υπεφκυνο τεχνικοφ ελζγχου και του επιςτρζφετε και το παράβολο 

τθσ ζνςταςθσ.  

Εάν θ ζνςταςθ δεν ευςτακεί τότε ο ενιςτάμενοσ, πζραν τθσ παρακράτθςθσ του παράβολου τθσ 

ζνςταςθσ, τότε οφείλει να καλφψει όλα τα ζξοδα που διζπουν τα ζξοδα του ςυνεργείου για τθν 

επαναφορά του αυτοκινιτου ςτθν αρχικι του μορφι ςυν το μιςκό του υπεφκυνο τεχνικοφ ελζγχου. 

θμ.: Στθν περίπτωςθ 3 θ απονομι πραγματοποιείται βάςθ τον αποτελεςμάτων τθσ θμζρασ!  

Ζφεςθ: Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να προβεί ςε ζτοιμα ζφεςθσ ςτο ΔΣ του TA. 

Διαδικαςία: Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να παρουςιάςει γραπτόσ ςτον γραμματζα του ΔΣ το αίτθμα 

τθσ ζφεςθσ του μαηί με το διπλάςιο ποςό τθσ Ζνςταςθσ. 

Το ΔΣ κρίνει τον τρόπο που κα εξετάςει τθν ζφεςθ και  ςε περίπτωςθ όπου θ ζνςταςθ ευςτακεί τότε ο 

εφεςιβαλλόμενοσ παίρνει τα λεφτά του πίςω και το ΔΣ προβαίνει ςε απόφαςθ κυρϊςεων που αφορά 

τον διαγωνιηόμενο όπου διζπραξε το παράπτωμα. Σε περίπτωςθ όπου θ ζνςταςθ δεν αναιρεί τθν 

απόφαςθ τθσ ζνςταςθσ τότε το παράβολο τθσ ζνςταςθσ παρακρατείτε από το ςωματείο. 

 

Αξιωματοφχοι του αγώνα! 

Οι αξιωματοφχοι του αγϊνα ορίηονται από το ΔΣ του Time Attack Club, τθν επιτροπι αγϊνων πίςτασ και 

τθν ΚΟΑ. 

θμ. Κανζνασ αξιωματοφχοσ δεν μπορεί να είναι διαγωνιηόμενοσ τθν θμζρα του αγώνα! 

 

 


