
                                                       

 

 

 

ΡΑΛΛΥ ΛΑΜΙΑΣ 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

SUPER CUP ΟΜΑΕ  

 
Ημερομηνία :  23/11/2016                                                                   Ώρα  : 14:00  
Θέμα            : ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 2 (Έγκριση από ΕΠΑ-23/11/2016)          Έγγραφο Νο:  2 
Από  :  Την Οργανωτική Επιτροπή 
Προς  :   Όλους τους συμμετέχοντες 
      Αριθμός σελίδων  2        Επισυναπτόμενα 1 

 
1. Συμπληρωματικός Κανονισμός  

ΑΡΘΡΟ 17 – ΑΠΟΝΟΜΗ 
 Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί  στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
(Τουριστικό Περίπτερο Αγίου Λουκά), αντί της Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου του 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ στην οδό Αινιάνων, όπως αρχικά είχε ορισθεί. 
 

2. Συμπληρωματικός Κανονισμός άρθρο 1.3 
Η Επικεφαλής ιατρός κα Κοδροπούλου Μαίρη αντικαθίσταται από τον κ ΧΟΛΕΒΑ 
ΧΡΗΣΤΟ. 
 

3. Λόγω τυπογραφικού λάθους δεν εμφανίζεται σωστά η σήμανση στο ROAD BOOK των 
ενδιάμεσων οχημάτων ασφαλείας στην Ε.Δ. Νο 3   «ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ», τα οποία θα 
βρίσκονται κανονικά στο 5,82 χλμ Τουλίπα 9 σελίδα 22 του Road Book. 
 

4. ΩΡΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

10.00 2,4,12,13,14   

10.15 1,3,5,6,20 

10.30 11,18,23,24 

10.45 10,15,16,17 

11.00 7,8,9,19,21,22 

11.15 25,26,27,28,29 

11.30 30,31,32,33,34 

11.45 35,36,37,38,39 

12.00 40,41,42,43,44 

12.15 45,46,47,48,49 

 
5. Ο αγώνας καθ΄ όλη την διάρκειά του θα καλύπτεται από σύστημα παρακολούθησης της 

“MY-TRACK-Real Time Gps Tracking Systems”.  
Για τον λόγο αυτό όλοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να έχουν προβλέψει στα 
αυτοκίνητά τους  την ύπαρξη 12 Volt παροχής, σε εμφανές σημείο, για την σύνδεση του 
Tracker από άνθρωπο της  “MY TRACK” κατά την διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου.  
Κατά τη διάρκεια του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου θα κατατίθεται από τον αθλητή το ποσό 
των 150,00 E, ως εγγύηση, το οποίο θα του επιστρέφεται ακέραιο, μόλις επιστρέψει τον 
Tracker στην “MY TRACK”. (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και 
λειτουργίας). 

 
Από την Οργανωτική Επιτροπή 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

1. Συνδέστε το GPS tracker με παροχή 12V από καλώδιο κατευθείαν από την 
μπαταρία του οχήματος μέσω μιας ασφάλειας 2-5Α. 

2. Συνδέστε το καλώδιο από την μπαταρία στο ειδικό καλώδιο που έχει ο tracker. 
3. Το μαύρο - κόκκινο καλώδιο είναι το Αρνητικό (-), και το Κόκκινο το Θετικό (+). 
4. Όταν το βγάλετε για επιστροφή, ΜΗΝ κόψετε ή κοντύνετε τα καλώδια του GPS 

Tracker! 
5. Τοποθετήστε το GPS tracker μπροστά από τα όργανα πλοήγησης (για μοτοσυκλέτα) 

ή μπροστά στο παρμπρίζ έτσι ώστε ο tracker να «βλέπει» καθαρό ουρανό. 
6. Τοποθετείστε τον GPS tracker σε μια οριζόντια –κατά προτίμηση- θέση, σταθερά 

στερεωμένο με Velcro, δεματικά (Τieraps) ή αυτοκόλλητα ταινία. 
 Σε περίπτωση τοποθέτησης με αυτοκόλλητη ταινία, σιγουρευτείτε ότι 

παρεμβάλλεται μια πλαστική σακούλα πάνω από τον tracker,  ΜΗΝ κολλήσετε την 
ταινία κατευθείαν πάνω του! 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

                                                                                                                      
 
 
           

  
 

 


