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ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΗΜΔΡΑ ΠΙΣΑ (TRACK DAY) 
 

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ωο Ηκέξα Πίζηαο (track day), νξίδεηαη ε εθδήισζε πνπ επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε νδεγό, θάηνρν 

έγθπξεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ, λα δνθηκάζεη ην όρεκά θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ εληόο ηνπ 

ειεγρόκελνπ ρώξνπ ηεο πίζηαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, αλαιόγσο ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο ελόο γύξνπ θαζώο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηελ ρξήζε ηεο πίζηαο.  

Η αλάγλσζε, θαηαλόεζε θαη ζπκθσλία κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκό, είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο. 

 

 

2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 

 

Η εκεξνκελία θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο εθάζηνηε εθδήισζεο ζα γίλεηαη βάζε πξνγξάκκαηνο θαη ζα 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ HTTC ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  

http://www.ttchallenge.gr/ θαη κέζσ ηνπ HTTC Facebook page ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  

https://www.facebook.com/HellenicTimeTrialChallenge/ . 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξόγξακκα πνπ κπνξεί λα γίλεη από ηελ νξγαλσηηθή νκάδα ηνπ HTTC, ζα 

αλαθνηλώλεηαη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

   

3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

3.1 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζαλ νδεγόο, έρεη νπνηνζδήπνηε  θάηνρνο έγθπξεο άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ.  

3.2 Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε επίδεημε ηεο άδεηαο νδήγεζεο θαη ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιινπ 

επίζεκνπ εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

3.3 Δεθηά γίλνληαη όια ηα απηνθίλεηα ηα νπνία  δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ βαζηθό εμνπιηζκό 

αζθαιείαο, δώλε αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκείσλ, θαζξέθηεο νπηζζνπαξαηήξεζεο,  

ιεηηνπξγηθά θώηα εκπξόο - πίζσ θαη δείθηεο αιιαγήο πνξείαο (θιαο).  

3.4 Ιδηνθαηαζθεπέο νρεκάησλ γίλνληαη δεθηέο. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε ύπαξμε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θαη ρώξαο έγθξηζε ηύπνπ γηα θπθινθνξία ζε νδηθό δίθηπν ή απηνθηλεηνδξόκην.  

3.5 Η κέγηζηε δεθηή ζηάζκε ζνξύβνπ ηεο εμάηκηζεο είλαη ηα 95 db/3000rpm. 

http://www.ttchallenge.gr/
https://www.facebook.com/HellenicTimeTrialChallenge/
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3.6 Τα νρήκαηα πνπ θέξνπλ ρσκάηηλα ειαζηηθά δελ γίλνληαη δεθηά. 

3.7 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζαλ ζπλνδεγόο έρεη νπνηνζδήπνηε έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. 

 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζαλ ζπλνδεγόο, είλαη ην απηνθίλεην ζην 

νπνίν ζα επηβαίλεη, λα έρεη θιωβό αζθαιείαο (roll cage) θαη δώλεο αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 

ηεζζάξωλ ζεκείωλ, εθηόο ηωλ δύν ζθειώλ ζπλνδήγεζεο (δείηε παξαθάηω γηα δηεπθξηλήζεηο). 

    

 

4. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΔΓΓΡΑΦΔ 

 

Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθδήισζε, ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα παξαδώζεη 

ζηελ γξακκαηεία ππνγεγξακκέλε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο εθδήισζεο. Η θόξκα ηεο δήισζεο ζα είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ HTTC 

www.ttchallenge.gr  . 

πκκεηέρωλ πνπ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηελ δήιωζε ζπκκεηνρήο θαη δελ πξνζέιζεη ζηελ 

εθδήιωζε, κε έρνληαο ελεκεξώζεη εγθαίξωο, νθείιεη λα θαηαβάιεη ην 50% ηνπ παξαβόινπ 

ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 

Η νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ HTTC έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θάλεη δεθηή δήισζε ζπκκεηνρήο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εκέξαο πίζηαο. 

 

Απαξαίηεηα έγγξαθα, ηα νπνία ζα δειώλνληαη θαη ζα επηδεηθλύνληαη, είλαη ε άδεηα νδήγεζεο θαη ε 

αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα. 

Η ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηνπο ζπλνδεγνύο. 

 

 

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο έρνπλ ηηο εμήο δπλαηόηεηεο επηινγήο:  

 

 Έλα (1) ζθέινο ησλ δεθαπέληε ιεπηώλ (15’) κε θόζηνο 30,00 Επξώ 

 Δύν (2) ζθέιε ησλ δεθαπέληε ιεπηώλ (15’) κε θόζηνο 40,00 Επξώ 

 Τέζζεξα (4) ζθέιε ησλ δεθαπέληε ιεπηώλ (15’) κε θόζηνο  60,00 Επξώ 

 Σπκκεηνρή ζπλνδεγνύ : Δσξεάλ 

 

Κάζε επηπιένλ ζθέινο ησλ δεθαπέληε ιεπηώλ (15’) πέξαλ ηεο αξρηθήο αγνξάο θνζηίδεη 20,00 Επξώ 

 

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

 

Τν παξάβνιν ζα θαηαβάιιεηαη ηελ ώξα παξάδνζεο ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηελ γξακκαηεία ηεο 

εθδήισζεο. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζην παξάβνιν, κπνξεί λα γίλεη από ηελ νξγαλσηηθή νκάδα ηνπ HTTC, ε νπνία 

θαη ζα αλαθνηλώλεηαη έγθαηξα κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.                                                   

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ιακβάλνπλ πιαζηηθέο θάξηεο ίζεο ζε αξηζκό κε ην πιήζνο ησλ ζθειώλ πνπ έρνπλ 

http://www.ttchallenge.gr/
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αγνξάζεη. 

Οη πιαζηηθέο θάξηεο εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην ζύλνιό ηνπο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ελόο track day κπνξνύλ είηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε επόκελν από ηνλ ίδην είηε λα 

κεηαβηβαζηνύλ ζε άιιν νδεγό κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ειάρηζηεο ρξέσζεο. Η ειάρηζηε ρξέσζε αλά 

ζπκκεηέρνληα είλαη ε αγνξά ελόο (1) ζθέινπο δεθαπέληε ιεπησλ (15’) κε θόζηνο 30,00 Επξώ. 

 

  

6. ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 
 

6.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθό θξάλνο εγθεθξηκέλνπ 

ηύπνπ απηνθηλήηνπ ή κνηνζηθιέηαο θαη λα είλαη δεκέλνη κε δώλε αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 3 

ζεκείσλ. Σπληζηάηαη ε ρξήζε θισβνύ αζθαιείαο, αγσληζηηθήο θόξκαο απηνθηλήηνπ ή θαξη, 

αγσληζηηθά γάληηα θαη αγσληζηηθά παπνύηζηα νδήγεζεο. 

6.2 Τν απηνθίλεην ζπληζηάηαη  λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα, ηνπνζεηεκέλν ζηαζεξά ζην εζσηεξηθό 

ηνπ θαη ζε ζεκείν πνπ ζα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνο από ηνλ νδεγό. 

6.3 Μέζα ζην απηνθίλεην δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. 

6.4 Όζν ην απηνθίλεην είλαη κέζα ζηελ πίζηα, δελ επηηξέπεηαη ην παξάζπξν ηνπ νδεγνύ λα είλαη 

αλνηθηό, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ην παξάζπξν ηνπ ζπλνδεγνύ, εθ'όζνλ ππάξρεη ζπλνδεγόο. Σε 

πεξίπησζε πνπ βξεζεί απηνθίλεην ζηελ πίζηα κε παξάζπξν αλνηθηό, ζα δηαθόπηεηαη ε 

πξνζπάζεία ηνπ. 

6.5 Σε απηνθίλεηα αλνηθηνύ ηύπνπ (cabrio), ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρνπλ κπάξεο αζθαιείαο 

αλαηξνπήο (roll bar / roll cage), είηε εξγνζηαζηαθέο, είηε αξγόηεξα ηνπνζεηεκέλεο (after market). 

Επίζεο ε νξνθή, πθαζκάηηλε ή κεηαιιηθή, ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή.  

6.6 Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ, δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε. 

6.7 Καζ'όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ζα ππάξρεη αζζελνθόξν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθό.  

6.8 Σε δηάθνξα ζεκεία ηεο πίζηαο, ζα ππάξρνπλ θξηηέο κε πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκαίεο, ππξνζβεζηήξα 

θαη αζύξκαην (VHF), γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο. 

Επίζεο ζα ππάξρεη θαη απηνθίλεην ηεο νξγάλσζεο, εμνπιηζκέλν κε ππξνζβεζηήξα θαη ηκάληα 

ξπκνύιθεζεο. 

6.9 Η πίζηα έρεη δεμηόζηξνθε θνξά θίλεζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αληίζεηε πνξεία γηα νπνηαδήπνηε 

αηηία. 

6.10 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, νη πξνζπέξαζε επηηξέπεηαη κόλν κεηά από ζπλαίλεζε ηνπ 

πξνπνξεπόκελνπ νδεγνύ θαη απαγνξεύεηαη ζηελ νκάδα ησλ αξράξησλ νδεγώλ. 

6.11 Δελ επηηξέπεηαη  ε ειεγρόκελε πιαγηνιίζζεζε.  

6.12 Δελ επηηξέπεηαη  ε θίλεζε αηόκσλ κέζα ζηελ πίζηα γηα νπνηαδήπνηε ιόγν. 

 

 

7. ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 

 

7.1 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εγγξαθώλ θαη πξηλ μεθηλήζεη ε εθδήισζε, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο δπλακηθόηεηαο, αλαιόγσο ηνπ γπξνιόγηνπ ηνπο, θαηά δήισζε ηνπ ηδίνπ 

ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

7.2 Σε πεξίπησζε πνπ ν δεισζείο ρξόλνο απέρεη από ηνλ πξαγκαηηθό, ε νξγάλσζε ζα αιιάδεη 

νκάδα ζηνλ νδεγό, βάδνληαο ηνλ ζε αληίζηνηρε νκάδα όπνπ δελ ζα επεξεάδεη ή δελ ζα 

επεξεάδεηαη από ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Η απνδνρή απηήο ηεο αιιαγήο από ηνλ νδεγό 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο. 

7.3 Σπκκεηέρνληεο ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε πίζηα, ζα ζπκπιεξώλνπλ ηελ νκάδα κε ην πην 
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αξγό γπξνιόγην θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο εκέξαο, ζα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο 

ππόινηπεο νκάδεο , αλαιόγσο ηεο επίδνζήο ηνπο.   

7.4 Η ζεηξά κε ηελ νπνία ζα μεθηλήζνπλ νη νκάδεο, ζα θαζνξίδεηαη από ηελ νξγάλσζε θαη ζα 

αλαθνηλώλεηαη από ηα κεγάθσλα ηεο πίζηαο. 

7.5 Η νξγάλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρσξίζεη ηελ θάζε νκάδα ζε ππννκάδεο ή λα ηηο 

ζπγρσλεύζεη , αλαιόγσο ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ.    

7.6 Ο ρξόλνο ηνπ ζθέινπο ζπκκεηνρήο πνπ έρεη ε θάζε νκάδα ζηελ δηάζεζή ηεο είλαη 15 

(δεθαπέληε) ιεπηά θαζαξνύ ρξόλνπ, ρξήζεο ηεο πίζηαο.  

7.7 Ο κέγηζηνο αξηζκόο απηνθηλήηωλ πνπ βξίζθεηαη ζπγρξόλσο κέζα ζηελ πίζηα, νξίδεηαη ζε 5 

(πέληε). 

7.8 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ιακβάλνπλ από ηελ γξακκαηεία ην ρξσκαηηζηό βξαρηνιάθη πνπ νξίδεη ηελ 

νκάδα δπλακηθόηεηάο ηνπο θαη ηελ γξακκαηεηαθή ηνπο ηαθηνπνίεζε. Επίζεο ζα ιακβάλνπλ 

πιαζηηθέο θάξηεο ίζεο ζε αξηζκό κε ην πιήζνο ησλ ζθειώλ πνπ έρνπλ αγνξάζεη. Κάζε θάξηα 

αληηζηνηρεί ζε έλα δεθαπεληάιεπην (15’) ζθέινο. 

7.9 Καηά ηελ είζνδν ζηελ πίζηα ν θάζε ζπκκεηέρνληαο νδεγόο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη κία 

πιαζηηθή θάξηα ζηνλ αιπηάξρε ηεο εθδήισζεο ώζηε λα ηνπ επηηξαπεί ε είζνδνο. Απηή ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε ζθέινο. 

7.10 Η ιήμε θάζε ζθέινπο ζα νξίδεηαη από ηελ θαξό ζεκαία.  

7.11 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θάζε ζθέινπο, ν νδεγόο έρεη ην δηθαίσκα λα βγεη ζηνλ ρώξν ησλ πηη  θαη 

λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεία ηνπ, όζεο θνξέο επηζπκεί, εληόο ηνπ ρξόλνπ ηνπ 

δεθαπεληαιέπηνπ (15’).  

7.12 Όηαλ ν νδεγόο δεη ηελ θαξό ζεκαία, έρεη δηθαίσκα λα θάλεη έλαλ (1) γύξν αθόκα (cool down) 

θαη λα βγεη ππνρξεσηηθά ζηελ έμνδν ηεο πίζηαο πξνο ηνλ ρώξν ησλ πηη. 

7.13 Τν πξώην ζθέινο ηνπ θάζε κέξνπο ζα γίλεηαη ππό νξηνζεηεκέλν ξπζκό από ην απηνθίλεην 

αζθαιείαο ηεο νξγάλσζεο. Σε απηά ηα δύν ζθέιε (1
ν
 πξσηλό θαη 1

ν
 κεζεκβξηλό ζθέινο) ζα 

ζπκκεηέρνπλ όζνη έξρνληαη ζε πξώηε επαθή κε ηελ πίζηα (αξράξηνη) θαη όζνη επηζπκνύλ λα 

έρνπλ ζπλνδεγνύο ρσξίο ηα απηνθίλεηά ηνπο λα πιεξνύλ ηνπο δεισζέληεο θαλόλεο γηα 

ζπλνδήγεζε (roll cage). Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δύν απηώλ ζθειώλ απαγνξεύνληαη νη 

πξνζπεξάζεηο. 

 

 

8. ΟΜΑΓΔ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 

 

8.1 Οη νκάδεο δπλακηθόηεηαο ζα μερσξίδνπλ από ρξσκαηηζηά πεξηθάξπηα (βξαρηόιηα), ηα νπνία θαη 

ζα ηνπνζεηνύληαη κε ηελ παξάδνζε ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αξηζηεξό θαξπό ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. Τα βξαρηόιηα απηά είλαη από πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηί κηαο ρξήζεο θαη δελ 

βγαίλνπλ παξά κόλν αλ θαηαζηξαθνύλ.  

8.2 Δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ πίζηα νπνηνπδήπνηε δελ θέξεη βξαρηόιη ζπκκεηνρήο, ην νπνίν 

θαη ζα επηδεηθλύεηαη ππνρξεσηηθά θάζε θνξά πνπ  μεθηλάεη ν νδεγόο ηελ πξνζπάζεία ηνπ ζηνλ 

θξηηή πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο πίζηαο. 

    Αληίζηνηρν βξαρηόιη, μερσξηζηνύ ρξώκαηνο ζα θέξνπλ θαη νη ζπλνδεγνί. 

8.3 Οη ρξσκαηηζκνί πνπ δηαθξίλνπλ ηελ θάζε νκάδα είλαη νη εμήο : 

 Κίηξηλν ρξώκα γηα γπξνιόγην έσο 1:11.99 

 Πνξηνθαιί ρξώκα γηα γπξνιόγην από 1:12.00 έωο 1:17.99 

 Μπιε ρξώκα γηα γπξνιόγην 1.18.00 θαη πάλω θαζώο θαη γηα ηνπο αξράξηνπο νδεγνύο. 

 Μώβ ρξώκα γηα ηνπο ζπλνδεγνύο 
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9. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΔΝΣΟ ΠΙΣΑ 
 

9.1 Όινη νη νδεγνί ππνρξενύληαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο νξγαλσηηθήο νκάδαο θαη 

ησλ θξηηώλ, νη νπνίεο ζα δίλνληαη κε ζεκαίεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πίζηαο. 

9.2 Η ζεκαζία ησλ ρξσκάησλ ησλ ζεκαηώλ είλαη ε εμήο : 

 

 

 

          Κίηξηλε ζεκαία : Πξνεηδνπνίεζε γηα επηθείκελν θίλδπλν.  
          Σε απηή ηελ πεξίπησζε, νη νδεγνί πξέπεη λα κεηώζνπλ ηελ  

          ηαρύηεηά ηνπο θαη λα έρνπλ ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπο γηα ηπρόλ  

          εκπόδηα κπξνζηά ηνπο (π.ρ. Έμνδνο πξνπνξεπόκελνπ απηνθηλήηνπ). 

          Δελ επηηξέπεηαη ην πξνζπέξαζκα. 

             

           

            

           Κόθθηλε ζεκαία :  Κίλδπλνο , δηαθνπή ηνπ ζθέινπο , ππνρξεωηηθή 

           έμνδνο από ηελ πίζηα. 
           Σε απηή ηελ πεξίπησζε, νη νδεγνί κεηώλνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο ζην 

           ειάρηζην θαη βγαίλνπλ από ηελ πίζηα ππνρξεσηηθά κε θαηεύζπλζε ηνλ ρώξν 

           ησλ πηη. Τν ζθέινο δηαθόπηεηαη ιόγσ ζνβαξνύ ζπκβάληνο θαη 

           επαλαιακβάλεηαη κόιηο νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ. 

                  

           

            

                                      Μαύξε ζεκαία : Δπηδεηθλύεηαη ζε κεκνλωκέλν νδεγό ιόγω παξαηππίαο.  
Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ν νδεγόο ζηνλ νπνίν επηδεηθλύεηαη ε καύξε ζεκαία, 

ππνρξενύηαη λα δηαθόςεη ηελ πξνζπάζεία ηνπ θαη λα θαηεπζπλζεί άκεζα πξνο 

ηνλ ρώξν ησλ πηη. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη θάηη ηέηνην ζα είλαη ε κε 

ζπκκόξθσζε ηνπ νδεγνύ ζηηο ππνδείμεηο ηεο νξγάλσζεο, ε κε ηήξεζε ησλ 

θαλνληζκώλ ή ε επηθίλδπλε νδήγεζε ζε βαζκό πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο. Η νξγάλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνβνιήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνύ από ηελ εθδήισζε. 

                                      Σε πεξίπησζε απνβνιήο, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ επηζηξέθεηαη.   

 

            

              Καξό ζεκαία : Οξίδεη ην ηέινο ηνπ ζθέινπο. 

  Η θαξό ζεκαία νξηνζεηεί ηνλ ρξόλν ρξήζεο ηεο πίζηαο γηα ηνπο νδεγνύο. Μόιηο  

ν νδεγόο δεη ηελ θαξό ζεκαία, νινθιεξώλεη ηνλ γύξν ηνπ θαη ππνρξεσηηθά   

βγαίλεη ζηνλ ρώξν ησλ πηη. Απηό ζπκβαίλεη γηα λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο 

νδεγνύο λα θάλνπλ έλα ηειεπηαίν γύξν έηζη ώζηε λα πέζνπλ νη ζεξκνθξαζίεο 

πνπ ζα έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα κεραληθά κέξε ηνπ απηνθηλήηνπ. Καηά ηελ 

δηάξθεηα απηνύ ηνπ γύξνπ, απαγνξεύεηαη ζηνπο νδεγνύο θαη ηπρόλ ζπλνδεγνύο 

λα βγάινπλ ην θξάλνο θαη λα ιύζνπλ ηελ δώλε αζθαιείαο. 

 

                    
 



             06/2017 

 

6 

 

   

 

                                      Πξάζηλε ζεκαία : Αλαίξεζε πεξηνξηζκώλ, πίζηα ειεύζεξε. 
                                      Η πξάζηλε ζεκαία αλαηξεί νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκό ππήξρε από 

πξνεγνύκελεο  ζεκαίεο θαη επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε θίλεζε ζηελ πίζηα. Τα 

πξνζπεξάζκαηα επηηξέπνληαη. 

          

 

 

 

 

           Μπιε ζεκαία : Δπηδεηθλύεηαη ζε κεκνλωκέλν νδεγό όηαλ ηνλ πιεζηάδεη    

           άιινο γξεγνξόηεξνο νδεγόο. 

           Η κπιε ζεκαία εηδνπνηεί θάπνηνλ νδεγό πνπ θηλείηαη αξγόηεξα από απηόλ πνπ  

           ηνλ πιεζηάδεη, έηζη ώζηε λα επηηξέςεη ην πξνζπέξαζκα κε αζθάιεηα. Η     

           αγλόεζε ηεο πξνεηδνπνίεζεο κε ηξεηο δηαδνρηθέο κπιε ζεκαίεο, επηθέξεη πνηλή. 

 

 

 

           Ρηγέ θόθθηλε - θίηξηλε ζεκαία : Πξνεηδνπνίεζε νιηζζεξόηεηαο 

           νδνζηξώκαηνο. 
           Η  ξηγέ θόθθηλε – θίηξηλε ζεκαία επηδεηθλύεηαη όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο ζην  

           νδόζηξσκα ιόγσ νιηζζεξόηεηαο θαη πξνεηδνπνηεί ηνπο νδεγνύο λα κεηώζνπλ 

           ηαρύηεηα γηα δηθή ηνπο αζθάιεηα. 

 

 

 

 

 

       Λεπθή ζεκαία : Πξνεηδνπνίεζε θίλεζεο απηνθηλήηνπ ηεο νξγάλωζεο 

εληόο ηεο πίζηαο.  
       Η ιεπθή ζεκαία πξνεηδνπνηεί ηνπο νδεγνύο γηα ηελ θίλεζε εληόο ηεο πίζηαο 

         απηνθηλήηνπ ηεο νξγάλσζεο κε αξγνύο ξπζκνύο, όπσο αζζελνθόξν, γεξαλόο  

         ή απηνθηλήηνπ αζθαιείαο θαη ηνπο ππνρξεώλεη λα επηβξαδύλνπλ. 

 

 

 

9.3 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θάζε ζθέινπο, ν νδεγόο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη άςνγα πξνο ηνπο 

άιινπο νδεγνύο πνπ κνηξάδεηαη ηελ πίζηα καδί ηνπο, πάληα κε γλώκνλα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξρεη πξνζπάζεηα 

πξνζπεξάζκαηνο, ζα πξέπεη ν πξνπνξεπόκελνο νδεγόο λα αθήζεη ρώξν αξθεηό, ώζηε λα 

νινθιεξσζεί ην πξνζπέξαζκα κε αζθάιεηα. Επίζεο νη νδεγνί πνπ επηρεηξνύλ ην πξνζπέξαζκα, 

ζα πξέπεη λα ην θάλνπλ ζε ζεκείν αζθαιέο, όπνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αθήζεη ρώξν ν 

πξνπνξεπόκελνο νδεγόο θαη κόλν κεηά από ζπλαίλεζή ηνπ. Οη νδεγνί πνπ δελ ζα 

ζπκκνξθώλνληαη θαη ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν άιινπο νδεγνύο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζα 

ηηκσξνύληαη κε καύξε ζεκαία. 
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10. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΔΚΣΟ ΠΙΣΑ 

 

10.1 Σηνλ ρώξν ησλ πηη δελ επηηξέπεηαη ε θίλεζε κε  ηαρύηεηα άλσ ησλ 10 ρικ./ώξα. Έρνληαο 

ππ'όςηλ όηη ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο θπθινθνξνύλ θαη πεδνί, ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο είλαη 

κεγάινο. 

10.2 Οη ζηεγαζκέλεο ζέζεηο παξθαξίζκαηνο δηαηίζεληαη κόλν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο . 

10.3 Όια ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα παξθάξνπλ εληόο ησλ δηαγξακκίζεσλ πνπ νξίδνπλ ηηο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο. 

10.4 Δηθαίσκα εηζόδνπ ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο πίζηαο, έρνπλ ηα απηνθίλεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ 

θαζώο θαη αθόκα έλα (1) απηνθίλεην ππνζηήξημεο. Όια ηα ππόινηπα απηνθίλεηα ζα ζηαζκεύνπλ 

εθηόο ηνπ ρώξνπ ηεο πίζηαο, ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ζηάζκεπζεο. 

10.5 Σε πνιιά ζεκεία ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο  ππάξρνπλ θάδνη απνξξηκκάησλ, δελ επηηξέπεηαη ε 

ξίςε ζθνππηδηώλ εθηόο ησλ θάδσλ.  

 

 

11. ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Η εκέξα πίζηαο δελ είλαη αγώλαο θαη δελ πξνζθέξεη νπνηνδήπνηε έπαζιν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Μνλαδηθόο ζθνπόο είλαη ε δηαζθέδαζε θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νδεγώλ, ζε 

ειεγρόκελεο ζπλζήθεο, κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα.  

Ο παξόλ θαλνληζκόο δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ νκαιόηεξε δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο θαη κπνξεί λα 

αιιάμεη άλεπ πξνεηδνπνίεζεο από ηελ νξγαλσηηθή νκάδα ηνπ HTTC.  

Θα βξίζθεηαη ζε θνηλή ζέα πξνο αλάγλσζε ζηελ γξακκαηεία ηεο εθδήισζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, απνδέρνληαη απηνκάησο ηνλ θαλνληζκό θαη 

ππνρξενύληαη λα ηνλ ηεξνύλ. 

Επρόκαζηε ζε όινπο θαιή δηαζθέδαζε, θαιά, αζθαιή θαη γξήγνξα ρηιηόκεηξα, πάληα εληόο ηνπ ρώξνπ 

ηεο πίζηαο. 

 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ HTTC 


