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Steve
McQueen
Οι αγώνες αυτοκινήτου είναι, Ζωή.  
Οτιδήποτε πριν ή μετά από αυτούς 
είναι απλά αναμονή ”
”

Mario 
Andretti

Όταν όλα είναι υπό έλεγχο, τότε 
δεν πηγαίνεις αρκετά γρήγορα!! 
”

”
Οι επιλογές μας, Χάρρυ, που δείχνουν 
ποιοί πραγματικά είμαστε, πολύ περισ-
σότερο απ’ ότι οι ικανότητές μας

”

J.K.
Rowling

”



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δεν είναι µόνο τα γρήγορα αυτοκίνητα, οι επιδέ-
ξιοι οδηγοί, η ταχύτητα, ο κίνδυνος, ή τα πολύ-

χρωµα αυτοκόλλητα, είναι το συναίσθηµα, που 
ενώνει όλους τους εµπλεκόµενους, οδηγούς, θεα-

τές, συντελεστές ακόµη και τους χορηγούς. 

Είναι το πάθος, που σπρώχνει τους οδηγούς να ρι-
σκάρουν λίγο περισσότερο, τους θεατές να παρακο-

λουθούν υπό βροχή, να περιµένουν στωικά κάτω από 
τον καυτό ήλιο για ώρες, απλά και µόνο για να παρα-

κολουθήσουν τους οδηγούς να µάχονται µεταξύ τους ή 
µε το χρονόµετρο. 

Αυτό το πάθος των οδηγών οδήγησε στην δηµιουργία 
ενός θεσµού, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε όποιον επι-

θυµεί, να αγωνιστεί σε ασφαλή και ελεγχόµενο χώρο µε το 
προσωπικό του αυτοκίνητο. 

Οι αγώνες αυτοκινήτου  - µε βάση τον χρόνο και µόνο (TIME 
ATTACK) - κερδίζουν συνεχώς νέους φίλους. 

Με βάση τα σχόλια και τις αντιδράσεις συµµετεχόντων και θε-
ατών, στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία από πλευράς οργάνωσης 

και οδηγικής ικανοποίησης από το πρώτο έτος δηµιουργίας του.
Το πρωτάθληµα ατοµικής χρονοµέτρησης HTTC το 2014 ολοκλη-

ρώθηκε µε επιτυχία σε έξι (6) αγώνες, στο Καρτόδρομο Αιφιδνών 
και στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Το έπαθλο HTTC 2016 ολοκληρώθηκε σε τρείς (3) αγώνες στο Αερο-
δρόµιο της Τρίπολης και στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για το 
2017 είχε προκυ-
ρηχθεί από την ΟΜΑΕ - ΕΠΑ 
το Έπαθλο HTTC 2017 το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε µε τέσσερις (4) αγώνες στο γνώριµό µας 
Αυτοκινητοδρόµιο Μεγάρων.

Από το 2015 το HTTC εισήλθε στoν τοµέα της δι-
οργάνωσης track days αυτοκινήτων και συνεχίζει 
δυναµικά µέχρι και σήµερα.

Από το 2016 το HTTC κάνει τα πρώτα του αναγνω-
ριστικά βήµατα και στη διοργάνωση Drift days 
στην πίστα των Μεγάρων.
Τον Δεκέμβριο του 2019 διοργάνωσε αναγνω-
ριστικά και τον πρώτο αγώνα (προσοµοιωτικά)  
regularity σύγχρονων αυτοκινήτων, κερδίζοντας 
τον ενθουσιασµό όλων των συµµετεχόντων.

Το 2020 προκηρύσσεται και επίσηµα από την Ομο-
σπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος 
ως έπαθλο αγώνων regularity σύγχρονων, επιβα-
τικών και αγωνιστικών αυτοκινήτων µε την ονοµα-
σία HTTC_ON_TOUR.

Στο HTTC (Hellenic Τime Τrial Challenge), µπορεί 
οποιοσδήποτε πληρεί τους κανονισµούς ασφαλεί-
ας πρωτίστως, να λάβει µέρος. 
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Τι είναι το HTTC

To Έπαθλο ΗΤΤC είναι ένας θεσµός αγώνων αυτοκινήτου, ατοµικής χρονοµέτρησης (time 
attack), που γίνεται σε οργανωµένες πίστες αυτοκινήτου στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα 
της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), παράλληλα µε την 
διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ταχύτητας αυτοκινήτων. 

Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε κατηγορίες σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του οχήµατός τους. 

Στους αγώνες ατοµικής χρονοµέτρησης ΗΤΤC, οι διαγωνιζόµενοι οδηγούν ακό-
µα και το καθηµερινό(!) αυτοκίνητό τους, όσο πιο γρήγορα µπορούν, κάνοντας 
έναν (1) γύρο προθέρµανσης και πέντε (5) χρονοµετρηµένους, επί δύο (2) 
φορές (σκέλη). 

Το κάθε σκέλος έχει ξεχωριστή βαθµολογία και το άθροισµα τους υπολο-
γίζεται για την τελική κατάταξη του συγκεκριµένου αγώνα. 

Για την βαθµολογία του κάθε σκέλους προσµετρά ο συνολικός χρόνος 
των χρονοµετρηµένων γύρων, ενώ για την τελική κατάταξη του αγώ-
να προστίθεται η βαθµολογία των δύο σκελών.
 
Η εκκίνηση δίνεται εν κινήσει (flying) µε τη συµπλήρωση του 
αναγνωριστικού γύρου.
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Είναι επικίνδυνο;

Όλα τα αθλήµατα εµπεριέχουν έναν 
βαθµό επικινδυνότητας, πόσο µάλ-
λον όταν το άθληµα είναι µηχανοκί-
νητο. Στον συγκεκριµένο τύπο αγώ-
νων όµως οι κίνδυνοι περιορίζονται 
στο ελάχιστο.

Αν συνδυάσουµε όλα τα προαιρε-
τικά και υποχρεωτικά µέτρα ασφα-
λείας, που προβλέπονται στον κα-
νονισµό του θεσµού αλλά και τον 
τρόπο διεξαγωγής του αγώνα, θα 
µπορούσαµε να τον χαρακτηρί-
σουµε σαν τον οικονοµικότερο και 
ασφαλέστερο αγώνα αυτοκινήτων.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ;
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ;

Οι κατηγορίες στο HTTC είναι τρεις 
και διαµορφώνονται αναλόγως των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήµατος 
και κυρίως του τύπου ελαστικών που χρη-

σιµοποιείται.

1. Stock
2. Sport
3. Extreme

Το βασικότερο χαρακτηριστικό, είναι ότι οι 
προσπεράσεις, για λόγους ασφαλείας, δεν 
επιτρέπονται. Εξαιρείται η κατηγορία extreme, 
όπου επιτρέπεται η προσπέραση µε υποχρεω-
τική παραχώρηση χώρου από το προπορευό-
µενο όχηµα.
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Ποιός μπορεί να συμμετέχει;

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν 
ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινή-
του, µε οποιοδήποτε όχηµα πληρεί τις 
προϋποθέσεις που αναγράφονται στον γε-
νικό και τεχνικό κανονισµό του θεσµού, 
σχετικά µε την ασφάλεια και τον τύπο  
του οχήµατος.
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Πρέπει να είμαι μέλος σε κάποιο 
σωματείο ή λέσχη;

Το HTTC δηµιουργήθηκε και οργανώνεται από οδη-
γούς-αθλητές, οι αγώνες του ελέγχονται και εγκρίνονται 
από την οµοσπονδία µηχανοκίνητου αθλητισµού Ελλάδος 
και προϋπόθεση για να συµµετέχετε είναι να είστε εγγε-
γραµµένος οδηγός-αθλητής σε κάποιο από τα οργανωµέ-
να και αναγνωρισµένα σωµατεία ή λέσχες αυτοκινήτου 
που υπάρχουν στην Ελλάδα. 
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Πόσοι αγώνες θα γίνουν  
το 2021;

Το αρχικό πρόγραµµα είναι το πρωτάθληµα του HTTC 
να ολοκληρωθεί σε 5 (πέντε) αγώνες για το 2021 όπου 

θα προσµετρούν και οι 5 (πέντε) για την τελική κατάταξη 
και θα λάβουν χώρα στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων 

και το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, πλαισιώνοντας το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Αυτοκινήτων.

Ποιος διοργανώνει τον αγώνα; 
Ο αγώνας διοργανώνεται από αναγνωρισµένες λέσχες ή σωµα-

τεία της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος 
(ΟΜΑΕ), τα οποία βασίζονται στον γενικό και τεχνικό κανονισµό 

του θεσµού.

2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ποια είναι η διαδικασία  
δήλωσης συμμετοχής;

Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει είτε ετή-
σια αγωνιστική άδεια τύπου Β, η οποία ισχύει έως 
τις 31/12/κάθε έτους και έχει κόστος €60,00, είτε 
ηµερήσιο Δελτίο Αθλητή τύπου Γ, για τον συγκε-
κριµένο αγώνα, µε κόστος €30,00. 

Οι άδειες εκδίδονται από την Ομοσπονδία Μη-
χανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), 
µε χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 

Για την έκδοση της αγωνιστικής άδειας χρειάζεται 
η Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Αθλητή, συµπλη-
ρωµένη µε όλα τα στοιχεία του αγωνιζόµενου και 
σφραγισµένη από Ιατρό Παθολόγο, καθώς και 
µία φωτοτυπία διπλώµατος και µία φωτοτυπία 
ταυτότητας.

Στην σχετική σελίδα της ΟΜΑΕ, οι ενδιαφερόµε-
νοι καταχωρούν τα παραπάνω και παράλληλα 
τα παραδίδουν στο αθλητικό σωµατείο τους, το 
οποίο θα επιβεβαιώσει την ορθότητα αυτών που 
έχουν εισαχθεί στο σύστηµα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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100  Αγωνιστικά αυτοκίνητα

3000  Μέλη

3000  Θεατές ανά αγώνα

Τηλεοπτική κάλυψη από 

ΕΡΤ και COSMOTE TV

NUMBERS
by
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40  Συναντήσεις ετησίως

 40  Track days το χρόνο

4  Αγώνες ακριβείας (regularity) HTTC_On_Tour  

σύγχρονων, πολιτικών και αγωνιστικών αυτοκι-

νήτων

3000  Μέλη

3000 Facebook members

NUMBERS

10  Διοργανώσεις ετησίως

10  Drift days το χρόνο
13



BRANDING 

250  Αναµνηστικά ρούχα και 

φόρµες στους συµµετέχοντες και 

τα µέλη του θεσµού
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OPTIONS

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

2021αναγνώρισης
Υποχρεωτικά αυτοκόλλητα
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Οι Αγώνες Ατομικής Χρονομέτρησης, Hellenic Time Trial 
Challenge (HTTC) αποτελούν ζωτικό κομμάτι της αγωνι-
στικής δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και διε-
θνώς, καθώς ο άμεσος συναγωνισμός προσφέρει μεγά-
λες δόσεις αδρεναλίνης στους συμμετέχοντες και πολύ 
θέαμα για τους θεατές.

Ο θεσµός που κερδίζει συνεχώς νέους φίλους, το Έπαθλο Ατομικής Χρονομέτρησης 
HTΤC 2021 ξεκινάει στην πίστα των Μεγάρων τον Απρίλιο.

ΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ
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&ΟΜΑΔΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Διαθέτουµε προς ενοικίαση ένα αυτοκίνητο 
Renault Clio RS 2ης γενιάς, ώστε να συµµε-
τάσχει κάποιος στον θεσµό του HTTC ακόµα 
και αν δεν διαθέτει ή δεν επιθυµεί να χρησι-
µοποιήσει το δικό του αυτοκίνητο. 
Το αυτοκίνητο έχει προετοιµαστεί σε συνερ-
γασία µε την Renault KORENTA. Μία από τις 
ποιο έµπειρες οµάδες προετοιµασίας αγωνι-
στικών Renault στην Αθήνα.
Το ζητούµενο είναι η εντυπωσιακή εµφάνιση. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στα αυτοκόλλητα 
του αυτοκινήτου τα οποία θα ακτινοβολούν 
ποιότητα, που αντικατοπτρίζει τον χορηγό.
Το συνολικό κόστος προβολής, περιλαµβά-
νει το σύνολο των εξόδων για την εµφάνιση 
και την συµµετοχή του αυτοκινήτου στο πρω-
τάθληµα HTTC 2021 και στα track days, µε 
υπεύθυνο µηχανικό, ντύσιµο αυτοκινήτου, 
δελτία τύπου, φωτογραφίες και βίντεο.
Κόστος - 7000,00 €  + Φ.Π.Α.

Πρωτάθλημα και θεσμός
Η Toyo Tires από το 2014 έχει αγκαλιάσει 
την προσπάθεια που καταβάλει το HTTC και 
προσφέρει σε όλα τα µέλη του HTTC τη δυ-
νατότητα να αγοράσουν ελαστικά σε ιδιαίτερα 
ελκυστική τιµή.

Από το 2017 συνοδοιπόρος και χορηγός στις 
προσπάθειές µας η Racecraft αποκλειστι-
κός εισαγωγέας των ελαστικών NANKANG 
motorsport και πολλών άλλων εταιριών 
αγωνιστικού εξοπλισµού, προσφέρει παράλ-
ληλα έκπτωση στα µέλη του HTTC για την 
αγορά των ελαστικών NANKANG AR-1.
Επίσης γνωστές εταιρείες ειδικών προϊόντων 
και υπηρεσιών όπως η YACCO HELLAS, 
RACING STAR, LINEA SPORT, RT DYNAMICS, 
HALARIS BIKE CENTER, KB REMAP, SPIN A 
WILL, SPEED AND STYLE, ROTAX HELLAS, 
ROUSTEMIS MOTORSPORT συνδράµουν µε 
κάθε δυνατό µέσο, το έργο της οµάδας µας.
Το 2019 η RSD αντιπρόσωπος της πασίγνω-
στης εταιρείας ποιοτικών αναρτήσεων OHLINS 
αυτοκινήτου υποστήριξε τον θεσµό ως Βασι-
κός Χορηγός ανανεώνοντας την συνεργασία 
µας και για το 2020. 
Το 2020 Επίσημος Χορηγός του θεσµού ήταν 
η γνωστή και αδιαµφισβήτητα από τις ιστο-
ρικότερες εταιρείες λιπαντικών, η Γαλλική 
YACCO, η οποία ανανέωσε την στήριξή της 
και για το 2021.
Είναι η κατάλληλη ευκαιρία να εντάξετε όλους 
τους αγωνιζόµενους στην οµάδα σας και να 
τους κάνετε πρεσβευτές της εταιρείας σας, σε 
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µία µεγάλη µερίδα παθιασµένων ανθρώπων 
που έχουν άµεση σχέση και υποκειµενική κρί-
ση όσων αφορά την επιλογή των προϊόντων 
που χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά 
τους και όχι µόνο.
Αυτό µπορείτε να το καταφέρετε αγκαλιάζο-
ντας τον θεσµό του HTTC, βάζοντάς τον κάτω 
από την οµπρέλα της εταιρείας σας όπως γί-
νεται σε πολλά µέρη µε αντίστοιχες εταιρείες 
ανά τον κόσµο.
Σε περίπτωση που δεν σας ενδιαφέρει να υιο-
θετήσετε τον θεσµό, σαν µέγας χορηγός, µπο-
ρείτε και πάλι, να προβληθείτε στο κοινό του 
µηχανοκίνητου αθλητισµού της χώρας µας και 
να υποστηρίξετε το φυτώριο των αγώνων τα-
χύτητας µε µίας µικρότερης έκτασης προβολή.
Υπάρχουν επτά επιλογές υποστήριξης του 
θεσµού και διαφηµιστικής προβολής, ώστε 
να επιλέξετε αυτήν που πιστεύετε ότι σας αντι-
προσωπεύει.

1) Μέγας χορηγός
Ποσό συµµετοχής στο σύνολο των πέντε 
αγώνων 12.000,00 € + ΦΠΑ.

Παροχές 2021
- Αναγραφή του λογότυπου της εταιρείας 
στην εµπρόσθια φάσα όλων των διαγωνιζό-
µενων αυτοκινήτων. (Υπεύθυνος κατασκευής 
και προµήθειας των αυτοκόλλητων, HTTC).
- Πανό και σηµαίες εντός και εκτός πίστας µέγι-
στης συνολικής επιφάνειας τριάντα (30) τετρα-
γωνικών µέτρων.
(Υπεύθυνος κατασκευής και προµήθειας των 
πανό-σηµαιών, διαφηµιζόµενος)

- Αναγραφή και χρήση του λογότυπου σας σε 
όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα προβολής 
του θεσµού.
  (περιοδικά ειδικού τύπου, µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τηλεοπτικά µέσα)
- Τρεις κάρτες ελευθέρας εισόδου VIP δύο 
ατόµων.
- Δέκα προσκλήσεις ενός ατόµου ανά αγώνα.

2) Επίσημος χορηγός
 Ποσό συµµετοχής στο σύνολο των πέντε 
αγώνων 6.000,00 € + ΦΠΑ
 Ποσό συµµετοχής ανά αγώνα, 1.400,00 € + 
ΦΠΑ

Παροχές 2021
- Αναγραφή του λογότυπου της εταιρείας στον 
πλευρικό αριθµό συµµετοχής όλων των δια-
γωνιζόµενων αυτοκινήτων.
(Υπεύθυνος κατασκευής και προµήθειας των 
αυτοκόλλητων, HTTC)
- Πανό και σηµαίες εντός και εκτός πίστας µέγι-
στης συνολικής επιφάνειας δεκαπέντε (15) τε-
τραγωνικών µέτρων.
  (Υπεύθυνος κατασκευής και προµήθειας των 
πανό-σηµαιών, διαφηµιζόµενος)
- Αναγραφή και χρήση του λογότυπου σας σε 
όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα προβολής 
του θεσµού.
  (περιοδικά ειδικού τύπου, µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τηλεοπτικά µέσα)
- Δύο κάρτες ελευθέρας εισόδου VIP δύο 
ατόµων.
- Πέντε προσκλήσεις ενός ατόµου ανά αγώνα.
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3) Βασικός χορηγός/οί
Ποσό συµµετοχής ανά αγώνα, 800,00 € + ΦΠΑ

Παροχές 2021
- Τέσσερα (4) πανό ή σηµαίες εκτός πίστας µέγιστης 
επιφάνειας δέκα (10) τετραγωνικών µέτρων.
(Υπεύθυνος κατασκευής και προµήθειας των πα-
νό-σηµαιών, διαφηµιζόµενος)
- Αναγραφή και χρήση του λογότυπου σας σε όλα 
τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα προβολής του θε-
σµού (περιοδικά ειδικού τύπου, µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τηλεοπτικά µέσα).
- Μία κάρτα ελευθέρας εισόδου VIP δύο ατόµων 
εκάστη.

4) Χορηγοί ειδών -  
Υπηρεσιών αγώνα
Ποσό συµµετοχής  ανά αγώνα είδη ή υπηρεσίες 
αξίας 500,00 € + ΦΠΑ

Παροχές 2021
- Πανό και σηµαίες εντός και εκτός πίστας µέγι-
στης συνολικής επιφάνειας πέντε (5) τετραγωνικών 
µέτρων.
(Υπεύθυνος κατασκευής και προµήθειας των πα-
νό-σηµαιών, διαφηµιζόµενος).
- Αναγραφή και χρήση του λογότυπου σας σε όλα 
τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα προβολής του θε-
σµού (περιοδικά ειδικού τύπου, µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τηλεοπτικά µέσα).

5) Χορηγοί ειδών -  
Υπηρεσιών ημέρας πίστας
Ποσό συµµετοχής  ανά ηµέρας πίστας (track day) 
είδη ή υπηρεσίες αξίας 250,00 € + ΦΠΑ

Παροχές 2021
- Πανό και σηµαίες εντός και εκτός πίστας µέγι-
στης συνολικής επιφάνειας πέντε (5) τετραγωνικών 
µέτρων.
(Υπεύθυνος κατασκευής και προµήθειας των πα-
νό-σηµαιών, διαφηµιζόµενος)
- Αναγραφή και χρήση του λογότυπου σας σε όλα 
τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα προβολής του θε-
σµού (περιοδικά ειδικού τύπου, µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τηλεοπτικά µέσα).

6) Μέγας χορηγός  
HTTC_ON_TOUR
Κατόπιν συνεννόησης.

7) Βασικός χορηγός  
HTTC_ON_TOUR
Κατόπιν συνεννόησης.

Κωνσταντίνος Λεκάκης
HELLENIC ΤIME ΤRIAL CHALLENGE

konstantinoslekakis@yahoo.com 
6936558201
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