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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Οργάνωση: 
Η IRON TEAM διοργανώνει διαγωνιστική εκδήλωση 4x4, το Σαββατοκύριακο 28-29 
Φεβρουαρίου µε την ονοµασία «FEDIMA MAD CHALLENGE 2004», στην περιοχή του 
Πάρνωνα (κεντρική Πελοπόννησος).  
 
Περιγραφή:  
Το  «FEDIMA MAD CHALLENGE 2004» είναι µια διαγωνιστική εκδήλωση στην οποία 
µπορούν να συµµετάσχουν έως 6 οµάδες. Η διαδροµή που θα κινηθούν τα αυτοκίνητα θα 
είναι εξαιρετικά σκληρή και θα πρέπει τόσο τα οχήµατα όσο και οι συµµετέχοντες να είναι 
προετοιµασµένοι για πολύ αντίξοες οδηγικές συνθήκες. Στην ουσία αυτό που αξιολογείται δεν 
είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου αλλά η αποτελεσµατικότερη επιλογή πατήµατος και 
χρήσης εργαλείων, ο χειρισµός του οχήµατος για την ταχύτερη κάλυψη της απόστασης που 
χρονοµετρείται, η χρήση ή µη του εργάτη (βίντσι) καθώς και η χρήση εξωτερικής βοήθειας 
από την οργάνωση ή από άλλη οµάδα. 
 
Συµµετέχοντες: 
Ο µέγιστος αριθµός οµάδων που θα γίνουν δεκτές από την οργάνωση είναι 6. Κάθε οµάδα θα 
απαρτίζεται από 2 αυτοκίνητα µε οδηγό και συνοδηγό έκαστο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
τουλάχιστον το ένα από τα δύο αυτοκίνητα κάθε οµάδας να διαθέτει εργάτη (βίντσι) και 
πλήρη τεχνικό εξοπλισµό recovery. Όσοι δηλώσουν συµµετοχή θα τεθούν σε λίστα 
προτεραιότητας µιας και ο µέγιστος αριθµός οµάδων είναι 6. Η τελική επιλογή των 
συµµετεχόντων θα γίνει µε βάση την προηγούµενη εµπειρία τους  και τις δυνατότητες των 
οχηµάτων της οµάδας. 
 
∆ηλώσεις συµµετοχής: 
Όποιος θέλει να συµµετάσχει στο «FEDIMA MAD CHALLENGE 2004» θα πρέπει να 
συµπληρώσει το έντυπο της δήλωσης συµµετοχής που επισυνάπτεται και να το υποβάλλει 
στην γραµµατεία της IRON TEAM  Χρήστου Λαδά 5-7 Αθήνα  τηλ: 210-3226424, 210-
3224106 φαξ: 210-3240865. Λόγω του περιορισµένου αριθµού οµάδων που θα γίνουν δεκτές 
θα πρέπει αυστηρά να ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραµµα: 

• Εως την Τετάρτη 18/2 και ώρα 18:00 γίνονται δεκτές οι δηλώσεις 
συµµετοχής. 

• Εως την Πέµπτη 19/2 θα ενηµερωθούν από την οργάνωση όσοι 
επιλέχθηκαν. 

• Εως την Τρίτη 24/2 όσοι επιλέχθηκαν πρέπει να καταθέσουν το παράβολο 
συµµετοχής στην Τράπεζα και να στείλουν µε φάξ την απόδειξη στα γραφεία 
της οργάνωσης για να επικυρώσουν την συµµετοχή τους.  

 
Τρόπος διεξαγωγής:  
Ο διαγωνιστικός χαρακτήρας του «FEDIMA MAD CHALLENGE 2004» προκύπτει από το 
γεγονός ότι ενώ το «κοµβόι» θα προχωρά σχεδόν ταυτόχρονα θα υπάρχουν αυτόνοµες 
χρονοµετρήσεις – για κάθε οµάδα – σε επιλεγµένα (µεγάλου βαθµού δυσκολίας) τµήµατα 
διαδροµής µήκους 20-25 µέτρων.  
 
Αξιολόγηση της δοκιµασίας:  
Η κάθε οµάδα συνολικά στην «προσπάθειά» της, βαθµολογείται µε τον εξής τρόπο: 

• Χρόνος task : ανά δευτερόλεπτο 
• Χρήση εργάτη (βίντσι): 600 δευτερόλεπτα 
• Εξωτερική βοήθεια (από όχηµα ή ανθρώπους πέραν της οµάδας): 1800 δευτερόλεπτα 



 
Εάν κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ένα όχηµα της οµάδας δεν είναι σε θέση να συνεχίσει 
την προσπάθεια (εγκατάλειψη) τότε το δεύτερο όχηµα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα 
του διηµέρου µε επιπλέον χρέωση ποινής εξωτερικής βοήθειας για κάθε δοκιµασία που 
υπολείπεται.  
 
Η νικήτρια οµάδα θα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθµούς ποινής 
συνολικά και για τις δύο ηµέρες. 
. 
Παράβολο συµµετοχής: 
Το δικαίωµα συµµετοχής είναι 500 euro ανά οµάδα και περιλαµβάνει 2 διανυκτερεύσεις 
(Παρασκευή – Σάββατο) σε παραδοσιακούς ξενώνες της περιοχής του Πάρνωνα, βίντεο και 
φωτογραφίες του event.  
 
∆ιαφήµιση: 
Στα οχήµατα που θα συµµετέχουν είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση των διαφηµιστικών 
αυτοκόλλητων των χορηγών της οργάνωσης στα σηµεία που θα υποδείξει ο οργανωτής.  
 
Τόπος συγκέντρωσης: 
Το σηµείο συγκέντρωσης των συµµετεχόντων µε την οργάνωση είναι η κεντρική πλατεία του 
χωριού Αγ. Πέτρος, την Παρασκευή 27/2 στις 21:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6934-368469 
Πάνος Σιδέρης, και 6944-354449 Μαρία Λαρέζου. 
Η ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων θα γίνεται για κάθε µέρα (Σάββατο – Κυριακή) ξεχωριστά. 
Η πρώτη ενηµέρωση θα γίνει στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου σε κεντρικό σηµείο του χωριού 
Αγ. Πέτρος. 
 
Έγγραφα: 
Από την οργάνωση θα δοθούν για κάθε αυτοκίνητο, 2 αυτοκόλλητοι αριθµοί συµµετοχής για 
τις πόρτες και 2 µικρότερου µεγέθους αυτοκόλλητοι αριθµοί συµµετοχής για το εµπρόσθιο 
και οπίσθιο µέρος του αυτοκινήτου.  
Στην εκκίνηση της κάθε ηµέρας θα παραδίδεται στο πρώτο αυτοκίνητο της κάθε οµάδας η 
καρτέλα ποινών η οποία θα παραδίδεται στον αρµόδιο κριτή πριν την έναρξη κάθε 
δοκιµασίας. 
 
Αποτελέσµατα: 
Θα ανακοινώνονται ξεχωριστά στο τέλος κάθε ηµέρας, ανά οµάδα, ανά δοκιµασία και 
συνολικά. 
Τα τελικά αποτελέσµατα θα εκδοθούν την Κυριακή το µεσηµέρι και θα περιλαµβάνουν το 
σύνολο των ποινών από τις δύο ηµέρες από όπου θα προκύψουν οι νικητές. 
 
Απονοµή: 
Θα γίνει την Κυριακή το απόγευµα σε κεντρικό σηµείο στο χωριό Άγιος Πέτρος. 
Θα δοθούν κύπελλα στη νικήτρια οµάδα και αναµνηστικά σε όλους τους συµµετέχοντες. 
Η νικήτρια οµάδα θα λάβει δωροεπιταγή αξίας 1500 euro από το κατάστηµα 4 WHEEL 
DRIVE. 
 


