
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
1. Ορισµός 
 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 
Αλυτάρχης: Θα ανακοινωθεί στον ειδικό κανονισµό 
Αγωνοδίκης: Θα ανακοινωθεί στον ειδικό κανονισµό 
Τεχν. Έφορος: Θα ανακοινωθεί στον ειδικό κανονισµό 
Γραµµατέας: Θα ανακοινωθεί στον ειδικό κανονισµό 
Ιατρός αγώνα: Θα ανακοινωθεί στον ειδικό κανονισµό 
 
3. Περιγραφή 
 Η “Wild terrain 08” , είναι µια παιδιά στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν έως 25 
αυτοκίνητα. 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 τόσο η ταχύτητα του 
αυτοκινήτου αλλά η αποτελεσµατικότερη επιλογή πατήµατος και χρήσης εργαλείων , ο 
χειρισµός του οχήµατος για την καλύτερη κάλυψη της απόστασης που χρονοµετρείται καθώς 
και η χρήση εξωτερικής βοήθειας από την οργάνωση. Στην παιδιά συµµετέχουν ανεξάρτητα 
(µονά) αυτοκίνητα µε διµελές πλήρωµα (οδηγός-συνοδηγός).  
 
4. Συµµετέχοντες –∆εκτά αυτοκίνητα 
Ο µέγιστος αριθµός αυτοκίνητων που θα γίνουν δεκτά από την οργάνωση είναι 25.  
Στην παιδιά γίνονται δεκτά αυτοκίνητα που έχουν επίσηµη άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, 
κίνηση στους 4 τροχούς µόνιµη ή κατ' επιλογήν, µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους 3,5 τόνων. 
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να 
πληρούν τους κατωτέρω κανονισµούς ασφαλείας:  
Α) Να είναι είτε αυτοκίνητα κλειστού τύπου χωρίς να είναι υποχρεωτικό το roll bar ή το roll 
cage, είτε αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου (µε υφασµάτινη οροφή) στα οποία είναι υποχρεωτικό 
το roll bar στην περίπτωση που δεν υπάρχει αψίδα προστασίας του πληρώµατος εκ 
κατασκευής. 
Β) Να έχουν τουλάχιστον δύο εγκεκριµένες ζώνες ασφαλείας τριών ή περισσοτέρων σηµείων 
για τον οδηγό και τον συνοδηγό. 
Γ) Να είναι εφοδιασµένα µε έναν ή περισσότερους πυροσβεστήρες, µε πυροσβεστικό υλικό 
ΑFFF ή σκόνη, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον δύο κιλών. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να 
είναι στερεωµένος ασφαλώς και σε προσιτό σηµείο από τουλάχιστον ένα µέλος του 
πληρώµατος δεµένο στη θέση του µε τη ζώνη ασφαλείας. 
∆) Να διαθέτουν ένα κουτί πρώτων βοηθειών, όπως ορίζει ο ΚΟΚ. 
Ε) Να είναι εξοπλισµένα µε τουλάχιστον έναν εργάτη, ηλεκτρικά ή υδραυλικά 
ενεργοποιούµενο και να διαθέτουν πλήρη τεχνικό εξοπλισµό recovery. 
Απαγορεύονται τα αγροτικά ελαστικά τύπου V µε δείκτη ταχύτητας κάτω από 80χλµ. 
Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους και ζωνών ασφαλείας για τον οδηγό και τον συνοδηγό 
κάθε οχήµατος.  
Κατά την διαδικασία χρήσης εργάτη είναι υποχρεωτική η χρήση κουβέρτας-πατάκι, εκτός αν ο 
εργάτης είναι εφοδιασµένος µε σχοινί πλάσµα. 
 Όσοι δηλώσουν συµµετοχή θα τεθούν σε λίστα προτεραιότητας µιας και ο µέγιστος αριθµός 
πληρωµάτων είναι 25 . Η τελική επιλογή των συµµετεχόντων θα γίνει µε βάση την  
προηγούµενη εµπειρία τους και τις δυνατότητες των οχηµάτων . 
 
5. Κατηγορίες 
Για την παιδιά “Wild terrain 08” θα ισχύσει µία κατηγορία:  Open για οχήµατα µε ελεύθερες 
µετατροπές. 
 
6. ∆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. 
 
7. Κυκλοφορία 
∆εν θα υπάρχει ιδανικός χρόνος στις απλές διαδροµές. Η κίνηση των οχηµάτων θα γίνετε σε 
κοµβόι µέχρι την εκκίνηση της κάθε ειδικής διαδροµής. Η κάθε ειδική διαδροµή θα µπορεί να 
είναι από 20  έως  1000 µέτρα.  
Κάθε αυτοκίνητο θα εισέρχεται στην ειδική διαδροµή µετά το σήµα του χρονοµέτρη της 
οργάνωσης.  
Το επόµενο αυτοκίνητο θα µπαίνει στην ίδια διαδροµή µόνο αφού έχει τερµατίσει το 
προηγούµενο.  
Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού µεταφέρεται µέσα στο διαγωνιζόµενο αυτοκίνητο. 
Απαγορεύεται να λαµβάνονται εργαλεία και πάσης φύσεως υλικά από οποιονδήποτε δεν είναι 
µέλος του πληρώµατος.  
 
Ο µέγιστος  επιτρεπτός χρόνος σε κάθε ειδική διαδροµή θα είναι τα 30 λεπτά . 
 
Η οργάνωση έχει το δικαίωµα να αποφασίσει σε κάποιες ειδικές διαδροµές µεγαλύτερο ή 
µικρότερο µέγιστο επιτρεπτό χρόνο. 
 
Η ειδική διαδροµή θα σηµατοδοτείτε µε την πινακίδα του ΣΕΧ-ΑΦΕΤ , πινακίδα ΣΕ∆-Α’, 
πινακίδα ΣΕ∆-Β’ και πινακίδα ΣΕΧ-ΤΕΡΜ. 
 
Η οργάνωση έχει δικαίωµα να τοποθετήσει τα ΣΕ∆-Α’ και ΣΕ∆-Β’ όπου εκείνη κρίνει χωρίς να 
αιτιολογεί την πράξη της. 
 
Τα ΣΕ∆-Α’ και ΣΕ∆-Β’ διακρίνονται από πινακίδες µε εµφανή το Α’ και το Β’΄. 
 
Θεωρείται ότι πέρασε ένα αυτοκίνητο από οποιοδήποτε ΣΕΧ ή ΣΕ∆ ‘όταν περάσει και το 
τελευταίο µέρος του οχήµατος (προφυλακτήρας). 
 
Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την επιβολή οποιασδήποτε ποινής είναι ο 
Αλυτάρχης του αγώνα.   
 
Κάθε ειδική διαδροµή έχει ένα µέγιστο επιτρεπτό χρόνο για την ολοκλήρωση της. Όταν 
ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος και ένα αυτοκίνητο δεν έχει τερµατίσει, τότε θα πρέπει να 
εγκαταλείψει την προσπάθεια του και να αποχωρήσει από την ειδική, στην περίπτωση αυτή 
θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον κανονισµό ποινές ανάλογα µε την θέση στην 
οποία βρίσκεται .(1800β+ ΣΕ∆=900β που δεν πέρασε). 
 
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσει το αυτοκίνητο µε δικές του δυνάµεις 
τότε θα δέχεται εξωτερική βοήθεια (1800 βαθµοί) 
 
Εάν ένα αυτοκίνητο έχει βλάβη από οποιαδήποτε αιτία και επιθυµεί να συνεχίσει για τις 
επόµενες ειδικές διαδροµές  παίρνει τον βαθµό παράκαµψης για όσες ειδικές διαδροµές δεν 
παίρνει µέρος και  µπορεί να συνεχίσει στην ειδική διαδροµή που εκείνη την στιγµή 
διεξάγεται, µε την σειρά που µέχρι πρότινος είχε. 
 
Για κάθε σειρά που χάνει χρεώνεται µε την ποινή της καθυστέρησης της εκκίνησης για κάθε 
φορά (1800 β.). 



 
Εξωτερική βοήθεια θεωρείται και η επαναφορά του αυτοκινήτου στην σωστή θέση είτε µε 
µηχανική είτε µε ανθρώπινη βοήθεια µετά από πλάγιασµα ή τουµπάρισµα, εκτός αν αυτό γίνει 
µε ιδία µέσα , µέσα στην ειδική διαδροµή.  
  
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο µπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, ο χρόνος της βοήθειας  
εφόσον υπάρχει , µετράει στον χρόνο της ειδικής διαδροµής (δεν υπάρχει νεκρός χρόνος). 
 
Η ποινή 900β. για την κορδέλα-πασαλάκι ισχύει όταν το αυτοκίνητο βγάλει δύο ρόδες εκτός 
κορδέλας (κάθε φορά). 
 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση της διαδροµής όπου αυτή οροθετείται (είτε µε κορδέλα είτε µε 
πασαλάκια είτε στην προφορική ενηµέρωση από τον Αλυτάρχη) – (τρεις ή τέσσερεις ρόδες 
εκτός κορδέλας) επιφέρει ποινή 3600β κάθε φορά. 
 
Στον τερµατισµό ο συνοδηγός θα πρέπει να βρίσκεται στην θέση του δεµένος µε την ζώνη 
του, διαφορετικά θεωρείται ότι το αυτοκίνητο δεν τερµάτισε οπότε µετράει ο χρόνος συν τις 
προβλεπόµενες ποινές (300 βαθµοί-κράνος,300βαθµοί ζώνη).  
 
8. Ποινές 
Χρόνος ειδικής διαδροµής απόλυτης χρονοµέτρησης µε ακρίβεια  δευτερόλεπτου. 
Για  κάθε δευτερόλεπτο που έκανε το όχηµα  ένα βαθµό.     
Παράκαµψη εµποδίου                                           7000  βαθµοί κάθε φορά. 
Εξωτερική βοήθεια                                               1800  βαθµοί κάθε φορά. 
Καθυστέρηση εκκίνησης πάνω από τρία λεπτά      1800  βαθµοί κάθε φορά.  
Κάθε έλλειψη ΣΕΧ ή ΣΕ∆                                      900  βαθµοί κάθε φορά. 
Πασαλάκι – κορδέλα                                                900 βαθµοί κάθε φορά.     
Παρέκκλιση διαδροµής                                         3600 βαθµοί κάθε φορά. 
Μη χρήση ζώνης-κράνους                                       300 βαθµοί κάθε φορά. 
Μη χρήση κουβέρτας-πατάκι(εργάτη)                      300 βαθµοί κάθε φορά. 
Μη χρήση ιµάντα σε δέντρο                                    300 βαθµοί κάθε φορά. 
        
 Όλες οι ποινές προστίθενται και δεν αναιρεί καµία την άλλη. 
 
Η νικήτρια οµάδα θα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθµούς ποινής 
συνολικά και για τις δύο µέρες. 
 
9. Παράβολο συµµετοχής 
 Το δικαίωµα συµµετοχής είναι 160 euro και περιλαµβάνει σάντουιτς ,νεράκια αναµνηστικά για 
όλους τους αγωνιζόµενους. Για τους µη κατόχους ετήσιας αγωνιστικής άδειας θα εκδίδονται 
ηµερήσιες από την γραµµατεία, την ηµέρα της διεξαγωγής. Αγωνιστική άδεια πρέπει να έχουν 
και τα δύο µέλη του πληρώµατος.  
 
10. Σειρά εκκίνησης 
Ο οργανωτής καθορίζει την σειρά εκκίνησης . Σε κάθε περίπτωση αυτή θα είναι διαφορετική 
σε κάθε ειδική δοκιµασία. 
 
11. ∆ιαφήµιση 
Στα οχήµατα που θα συµµετέχουν είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση διαφηµιστικών 
αυτοκόλλητων των χορηγών της οργάνωσης στα σηµεία που θα υποδείξει ο οργανωτής. 
 
12. Τόπος συγκέντρωσης 
Το σηµείο συγκέντρωσης θα αναφέρεται στον ειδικό κανονισµό. 
Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος θα γίνει στο σηµείο που θα ορίζει ο ειδικός κανονισµός. 
 
13. Έγγραφα 
Από την οργάνωση θα δοθούν για κάθε αυτοκίνητο , 2 αυτοκόλλητοι αριθµοί συµµετοχής για 
τις πόρτες 1 αυτοκόλλητο που θα τοποθετείται στο κάτω µέρος του µπροστινού παρµπρίζ 



καθώς και αυτοκόλλητα των χορηγών τα οποία είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν σε όλα τα 
διαγωνιζόµενα αυτοκίνητα. 
Στην εκκίνηση της κάθε ηµέρας θα παραδίδεται στο κάθε αυτοκίνητο η καρτέλα ποινών του η 
οποία θα παραδίδεται στον  αρµόδιο κριτή πριν την έναρξη κάθε δοκιµασίας . 
 
14. Αποτελέσµατα 
Θα ανακοινώνονται ξεχωριστά στο τέλος κάθε ηµέρας , ανά δοκιµασία και συνολικά. 
Τα τελικά αποτελέσµατα θα εκδοθούν την Κυριακή το απόγευµα και θα περιλαµβάνουν το 
σύνολο των ποινών από τις δύο µέρες όπου και θα προκύψουν οι νικητές. 
 
15. Απονοµές 
Μισή ώρα µετά την έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων σε χώρο που θα ορίζει ο ειδικός 
κανονισµός . 
Κύπελλα θα δοθούν στους τρεις πρώτους και σε όλους τους συµµετέχοντες  αναµνηστικά. 


