
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

1. Στοιχεία αγώνα 

 Η Λέσχη 4X4 Κοµοτηνής διοργανώνει την πρώτη παιδιά φιλικού χαρακτήρα µε την ονοµασία 

“Wild terrain 08” , To Σαββατοκύριακο 29-30 Mαρτίου 2008 στην περιοχή της Κοµοτηνής . 

 

2. Οργανωτική επιτροπή 

Πρόεδρος: Βραχνίδης Γιάννης  

Αγωνοδίκης: Αποστολίδης Αλέκος 

Αλυτάρχης: Μήλας Παναγιώτης 

Τεχν. Έφορος: Κατσιµαλής Σπύρος 

Γραµµατέας: Ράντος Μιχάλης 

Ιατρός αγώνα: ∆ιαµαντόπουλος Παντελής 

 

3. ∆ηλώσεις συµµετοχής 

Όποιος θέλει να συµµετάσχει στην “Wild terrain 08” , θα πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο 

της δήλωσης συµµετοχής που επισυνάπτεται και να το υποβάλει στην γραµµατεία της 

οργάνωσης fax :25310-84883 ή στο e-mail : info@4x4kom.gr. 

Λόγω του περιορισµένου αριθµού που θα γίνουν δεκτά θα πρέπει αυστηρά να ακολουθήσει το 

παρακάτω πρόγραµµα : 

 

 . Έως την ∆ευτέρα 17-03 και ώρα 18:00 γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συµµετοχής. 

 . Έως την Τρίτη 18-03  θα ενηµερωθούν από την οργάνωση όσοι επιλέχθηκαν. 

 . Έως την Πέµπτη20-03 όσοι επιλέχθηκαν πρέπει να καταθέσουν το παράβολο συµµετοχής 

στην Τράπεζα και στείλουν µε Fax την απόδειξη στα γραφεία της Λέσχης για να 

επικυρώσουν την συµµετοχή τους. 

 

4. Σειρά εκκίνησης 

Η σειρά εκκίνησης για την πρώτη ειδική διαδροµή θα προκύψει µε κλήρωση, για τις επόµενες 

ειδικές διαδροµές  θα ισχύσει η εναλλάξ εκκίνηση ανά οµάδα αγωνιζοµένων. 

  

5. Μέγιστοι χρόνοι ειδικών 

Για την Νο 1 «Σύµβολα»: 20΄ λεπτά 



Για την Νο 2 «Πεύκα»:  20’ λεπτά  

Για την Νο 3 «Καρυδιά – Α»: 20΄λεπτά  

Για την Νο 4 «Καρυδιά – Β»: 25΄λεπτά 

Για την Νο 5 «Κάλχας»: 15΄λεπτά 

Για την Νο 6 «Ιάµπολη»: 30΄λεπτά  

Για την Νο 7 «Πάνδρωσος»: 15΄λεπτά 

Όλοι οι χρόνοι καθορίζουν µόνο την διάρκεια και όχι την βαθµολογία το ποινολόγιο σε κάθε 

περίπτωση παραµένει το ίδιο.  

 

6. Τόπος συγκέντρωσης 

Οι αγωνιζόµενοι θα πρέπει να βρίσκονται την Παρασκευή 28/03/2008 και µέχρι ώρα 14:00 

στο parking του  ξενοδοχείου Χρήστος και Έυη που θα µας φιλοξενήσει για το τριήµερο του 

αγώνα.   

 

7. ∆ιοικητικός έλεγχος και έλεγχος εξακρίβωσης 

Στην κεντρική πλατεία της πόλης από τις 16:00 έως 20:00 της Παρασκευής 28/03/2008. 

  

8. Απονοµές 

Μισή ώρα µετά την έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων στον χώρο του ξενοδοχείου Χρήστος 

και Έυη. 


