ΣΕΥΝΘΚΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΩΝ TROPHY & WILD TERRAIN
1 ΟΡΘΜΟΘ
Οη αγώλεο Trophy & Wild Terrain δέρνληαη ζπκκεηνρέο απηνθηλήηωλ εθηόο δξόκνπ, κε άδεηα
θπθινθνξίαο ή πηλαθίδεο ΕΘΕΑ.
Απηά ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηεηξάηξνρα θαη λα δηαζέηνπλ θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο
ηξνρνύο κόληκε ή θαη’ επηινγή.
Ο νξγαλωηήο, κπνξεί λα ειέγμεη ηελ λνκηκόηεηα ηωλ νρεκάηωλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Ορήκαηα πνπ δελ είλαη ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο νκάδαο πνπ έρεη δειώζεη ν νδεγόο,
ζα απνθιείνληαη από ην ζπγθεθξηκέλν αγώλα κε ελδερόκελε πεξαηηέξω ηηκωξία από ηελ ΔΘΔΑ.
Δίλαη ππνρξέωζε ηνπ πιεξώκαηνο λα επηδείμεη ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο θαη ζηειέρε ηνπ αγώλα
όηη ην όρεκα ηνπ είλαη ζύκθωλν κε ηνπο θαλνληζκνύο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
2 ΟΜΑΔΕ
Τα απηνθίλεηα ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάηω νκάδεο:
2.1 Οκάδα Extreme
Απηνθίλεηα ηεηξάηξνρα κε θίλεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο, κόληκε ή θαη’ επηινγή.
3 ΓΕΝΘΚΕ ΔΘΑΣΑΞΕΘ
3.1 Εθεδξηθνί ηξνρνί
Οη εθεδξηθνί ηξνρνί ηνπ απηνθηλήηνπ, ζε πεξίπηωζε πνπ κεηαθέξνληαη κέζα ζην ζάιακν
επηβαηώλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά αζθαιηζκέλνη, κε βάζεηο πνπ λα αληέρνπλ επηηαρύλζεηο
ηνπιάρηζηνλ 5g.
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεκείωλ πξόζδεζεο / ζηεξέωζεο, ζην ζάιακν.
Δίλαη ππνρξεωηηθή ε ύπαξμε / κεηαθνξά ζην απηνθίλεην ηνπιάρηζηνλ ελόο εθεδξηθνύ ηξνρνύ
αληίζηνηρωλ δηαζηάζεωλ κε απηνύο ηνπ νρήκαηνο. Ο ηξνρόο απηόο κπνξεί λα αθαηξεζεί από ην
απηνθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ Δηδηθώλ Γνθηκαζηώλ.
3.2 Εξγάηεο / winch
Δίλαη ππνρξεωηηθή ε ύπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελόο εξγάηε / winch ζην όρεκα. Απηόο ν εξγάηεο ζα
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ζηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο.
3.3 ύζηεκα κέηξεζεο απόζηαζεο
Δίλαη ππνρξεωηηθή ε ύπαξμε κεραληζκνύ κέηξεζεο απόζηαζεο αθξηβείαο (δηαθνξεηηθή από απηή
ηνπ θαηαζθεπαζηή). Δθαξκνγή κόλν ζηνπο αγώλεο Trophy.
3.4 ύζηεκα GPS
Σπληζηάηαη ε ύπαξμε κηαο κνλάδαο κε νζόλε απεηθόληζεο ζπληεηαγκέλωλ ζε θάζε όρεκα. Τν
ζύζηεκα απηό ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ζηελ αξρή θάζε ζθέινπο. Δθαξκνγή κόλν
ζηνπο αγώλεο Trophy.
Τπνρξεωηηθό από 1/1/2011
4 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΘΑ
Γηα λα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ελόο απηνθηλήηνπ, ζε νπνηνδήπνηε νκάδα θαη αλ αλήθεη,
επηβάιινληαη όια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.
4.1 Ζώλεο αζθαιείαο

Δίλαη ππνρξεωηηθή ε ηνπνζέηεζε αλαγλωξηζκέλωλ δωλώλ αζθαιείαο ζύκθωλα κε ην
παξάξηεκα J άξζξν 283.6 ηνπ ΓΑΚ 2010.
4.2 ύζηεκα ππξόζβεζεο
Όια ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ρεηξνθίλεην ππξνζβεζηήξα, ζύκθωλα µε
ηνλ παξαθάηω πίλαθα:
Τιηθό
AFFF
FX
GTEC
Viro3
Zero 360
Σθόλε

Ειάρηζηε
πνζόηεηα
2,4 ιίηξα

ζπλνιηθή

Πίεζε

2 θηιά

Σύκθωλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ή
12 bar
Σύκθωλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

2 θηιά
2 θηιά
2 θηιά

Σύκθωλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
Σύκθωλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
8 bar ειάρηζην, 13.5 bar κέγηζην

Σηελ πεξίπηωζε ρξήζεο AFFF, ν ππξνζβεζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο, µε ζύζηεκα
ειέγρνπ ηεο πίεζεο ηνπ θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ.
Ππξνζβεζηήξεο ζα γίλνληαη απνδεθηνί κόλν εθόζνλ είλαη ζύκθωλνη κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό.
Γελ γίλνληαη δεθηά άιια πιηθά ππξόζβεζεο, ζαλ «ηζνδύλακα» κε ηα αλωηέξω.
Τα παξαθάηω ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
• Χωξεηηθόηεηα
• Δίδνο θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ
• Βάξνο ή όγθνο θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ
• Ηκεξνκελία επόκελνπ ειέγρνπ, πνπ δελ πξέπεη λα είλαη πάλω από δύν (2) έηε, κεηά, είηε από
ηελ αξρηθή γόκωζε, είηε από ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν.
Ο ππξνζβεζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηαζεξά ζην απηνθίλεην, νη ζηεξίμεηο ηνπο
ζα πξέπεη λα αληέρνπλ επηηαρύλζεηο 25g θαη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα ηαρείαο ειεπζέξωζεο µε
κεηαιιηθά ειάζκαηα.
Θα πξέπεη δε, λα είλαη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ν νδεγόο θαη ν ζπλνδεγόο λα κπνξνύλ λα έρνπλ
πξόζβαζε ζε απηνύο από ηε ζέζε ηνπο, δεκέλνη κε ηηο δώλεο.
Υξήζε από ην 1/1/2012
Σα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα απηόκαηεο ππξόζβεζεο ζύκθωλα κε ην
αληίζηνηρό άξζξν 283.7 ηνπ ΔΑΚ.
4.3 Σνμύιην αζθάιεηαο (roll bar) θαη θιωβόο αζθαιείαο (Roll Cage)
4.3.1 Οκάδα Extreme
Όια ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ θιωβό αζθαιείαο κε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ ζύκθωλα
κε ην άξζξν 283.8 ηνπ παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓΑΚ.
Σα απηνθίλεηα κε απηνθεξόκελν πιαίζην ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα θέξνπλ εζωηεξηθό θιωβό
αζθαιείαο κε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ αιιά θαη κνξθή / εγθαηάζηαζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 283.8
ηνπ παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓΑΚ.
Σε πεξίπηωζε πνπ ην όρεκα θέξεη θιωβό αζθαιείαο εθ θαηαζθεπήο κε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ
πνπ δηαθέξνπλ απν απηέο ηνπ παξαξηήκαηνο J, ην απηνθίλεην ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα θέξεη
Γειηίν Τερληθήο Ταπηόηεηαο. Από 1/1/2012: ν θιωβόο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθωλνο
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο J, Άξζξν 283.

Σε πεξίπηωζε ρξήζεο εζωηεξηθνύ θιωβνύ αζθάιεηαο, είλαη ππνρξεωηηθή ε ρξήζε αθξώδνπο
πιηθνύ ή άιινπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηα ζεκεία επαθήο ηωλ θξαλώλ ηνπ πιεξώκαηνο κε
ηνλ θιωβό αζθάιεηαο ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα J, άξζξν 283-8.3.5
4.3.1.1 Μνξθή θιωβνύ αζθαιείαο γηα νρήκαηα κε μερωξηζηό ζαζί ηύπνπ ζθάιαο
Σπληζηάηαη ε ρξήζε εζωηεξηθνύ θιωβνύ αζθαιείαο εγθαηεζηεκέλνπ ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα
J, άξζξν 283.8.
Σε πεξίπηωζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί εμωηεξηθόο ή έζω/έμω θιωβόο αζθαιείαο ην όρεκα ζα
πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε Γειηίν Τερληθήο Ταπηόηεηαο. Σε θάζε πεξίπηωζε ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ
θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάηω:
- Όιεο νη ζηεξίμεηο ηνπ θιωβνύ αζθαιείαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην πιαίζην (ζαζί ηύπνπ ζθάιαο)
ηνπ νρήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο (πέδηια / ζηήξημε) ηνπ
παξαξηήκαηνο J, άξζξν 283.8.
- Καη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα ππάξρεη: Κύξην ηνμύιην, Δκπξόζζην ηνμύιην, Πιεπξηθό ηνμύιην,
Γηαγώλην ή θαη νπίζζην Τνμύιην. Τα ζηνηρεία απηά ζα κπνξνύλ λα είλαη αθαηξνύκελα, αιιά πάληα
νη ζύλδεζκνη ηνπο ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο J 283.8 ηνπ
ΓΑΚ. Αθαηξνύκελνη ζύλδεζκνη ζύκθωλνη κε ηα ζρήκαηα 283-37, 283-40, 283-43, 283-46 θαη 28347 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζύλδεζε πξναηξεηηθώλ ζηνηρείωλ θαη
εληζρύζεωλ, όπωο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 283-8.3.2.2, θαη απαγνξεύνληαη γηα ηε ζύλδεζε ηωλ
πάλω ηκεκάηωλ ηνπ θύξηνπ ηνμπιίνπ, ηνπ εκπξόζζηνπ ηνμπιίνπ, ηωλ πιεπξηθώλ ηνμπιίωλ θαη ηωλ
πιεπξηθώλ εκηηνμπιίωλ.
- Γηαηξνύκελν Κύξην Τνμύιην: Δπηηξέπεηαη (αιιά δε ζπληζηάηαη) ην θύξην ηνμύιην λα είλαη
δηαηξνύκελν κόλν ζην ζεκείν ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή κε ην ακάμωκα θαη κόλν ζηελ
πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη θαη νπίζζην ηνμύιην (ην νπνίν κπνξεί θαη απηό λα είλαη δηαηξνύκελν). Σε
απηή ηελ πεξίπηωζε ε ζύλδεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πέδηια ζηήξημεο θαη ζηα δύν ηκήκαηα,
ζύκθωλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηωλ πέδηιωλ ζηήξημεο ηεο βάζεο ηωλ ηνμπιίωλ ηνπ
παξαξηήκαηνο J, άξζξν 283.8.
Γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηεο κνξθήο ηωλ θιωβώλ αζθαιείαο ηνπ παξαξηήκαηνο J, άξζξν 283.8
αλαθέξνληαη ηα παξαθάηω:

ρέδην 1: Δζω-εμω θιωβόο (Δκπξόζζην θαη πιεπξηθό εμωηεξηθό, θύξην θαη νπίζζην εζωηεξηθό)

ρέδην 2: Δμωηεξηθόο θιωβόο κνλήο θακπίλαο πιεξώκαηνο

ρέδην 3: Δμωηεξηθόο δηαηξνύκελνο θιωβόο

ρέδην 4: Έζω-έμω εκί-δηαηξνύκελνο θιωβόο κεγάινπ κήθνπο (Δκπξόζζην θαη πιεπξηθό
εμωηεξηθό ηνμύιην, εζωηεξηθό κνλνθόκκαην θύξην ηνμύιην, νπίζζηα εζωηεξηθά ηνμύιηα)

ρέδην 5: Δμωηεξηθόο θιωβόο κεγάινπ κήθνπο εκηδηαηξνύκελνο κε εζωηεξηθό κνλνθόκκαην
θύξην ηνμύιην αζθαιείαο

4.4 Καζίζκαηα
Σηελ νκάδα Extreme είλαη ππνρξεωηηθή ε ρξήζε θαζηζκάηωλ αλαγλωξηζκέλωλ
ηνπνζεηεκέλωλ ζύκθωλα κε ην άξζξν 283.19 ηνπ παξαξηήκαηνο J ηνπ ΓΑΚ.

θαη

4.5 Oπηζζνπαξαηήξεζε
Η πξνο ηα πίζω νξαηόηεηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη από δύν εμωηεξηθνύο θαζξέπηεο (έλαλ
αξηζηεξά θαη έλαλ δεμηά). ΟΙ θαζξέπηεο απηνί κπνξνύλ λα είλαη ηεο παξαγωγήο. Κάζε θαζξέπηεο
νπηζζνπαξαηήξεζεο πξέπεη λα έρεη αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 90 cm². Έλαο
εζωηεξηθόο θαζξέπηεο είλαη πξναηξεηηθόο. Δθαξκνγή κόλν ζηνπο αγώλεο Trophy.
4.6 Δαθηύιηνο γηα ξπκνύιθεζε
Έλαο ηνπιάρηζηνλ δαθηύιηνο ξπκνύιθεζεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο εκπξόο θαη πίζω ζε
όια ηα απηνθίλεηα θαη γηα όινπο ηνπο αγώλεο. Απηόο ν δαθηύιηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζε
πεξίπηωζε πνπ ην απηνθίλεην κπνξεί λα θπιά ειεύζεξα. Απηόο ν δαθηύιηνο πξέπεη λα είλαη
επδηάθξηηνο θαη λα είλαη βακκέλνο θίηξηλνο, θόθθηλνο ή πνξηνθαιί.
4.7 Παξάζπξα
Τα παξάζπξα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα ρξήζε δξόκνπ. Σαλ απόδεημε ηζρύνπλ ηα
ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά. Τν παξκπξίδ ππνρξεωηηθά πξέπεη λα είλαη από γπαιί ζε
θύιια (laminated).
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κηαο ιωξίδαο γηα πξνζηαζία από ηνλ ήιην, κε ηελ πξνϋπόζεζε πωο
επηηξέπεη ζηνπο επηβάηεο λα βιέπνπλ ηα νδηθά ζήκαηα θαη ηα θαλάξηα.
Σε πεξίπηωζε πνπ ζηελ εθθίλεζε ζθέινπο εκθαληζζεί ην όρεκα κε ζπαζκέλν ην εκπξόζζην
κπαξκπξίδ είλαη ππνρξεωηηθή ε ρξήζε full face θξάλνπο από ην πιήξωκα ή αλνηθηνύ θξάλνπο κε
ηελ ρξήζε γπαιηώλ ηα ηύπνπ κνηνθξόο αιιηώο δελ ζα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ηνπ πιεξώκαηνο γηα
ην ζθέινο .

Καηά ηελ δηάξθεηα ηωλ ζθειώλ ην πιήξωκα πξέπεη λα έρεη πάληα καδί ηνπ γπαιηά ηύπνπ
κνηνθξόο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πεξίπηωζε ζπαζίκαηνο ηνπ εκπξόζζηνπ κπαξκπξίδ.
Δάλ κεηά από αηύρεκα ε δνκή ηνπ ακαμώκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ
εκπξόζζηνπ κπαξκπξίδ από έλα Laminated κπαξκπξίδ ηόηε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί έλα
κπαξκπξίδ από πιαζηηθό ( πνιπθαξβνληθό )πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5 mm .
Δάλ ην κπαξκπξίδ είλαη θνιιεκέλν ηόηε ζα πξέπεη κέζα από ηνλ ζάιακν ηωλ επηβαηώλ λα
κπνξεί ην πιήξωκα λα ζπάζεη ή λα αθαηξέζεη ηα παξάζπξα ηωλ εκπξόο πνξηώλ ρωξίο ηελ
ρξήζε εξγαιείωλ.
Η ρξήζε θπκέ θξύζηαιινπ ή / θαη κεκβξάλεο αζθαιείαο επηηξέπεηαη ζηα πιαϊλά θαη πίζω
παξάζπξα. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα είλαη εθηθηό γηα έλα άλζξωπν πνπ ζηέθεηαη 5
m καθξηά από ην απηνθίλεην λα δεη ηνλ νδεγό θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ απηνθηλήηνπ.
Αλ δε ρξεζηκνπνηνύληαη αλαθιαζηηθέο ή έγρξωκεο (θηκέ) κεκβξάλεο ή αλ ηα πιαϊλά
παξάζπξα θαη ε γπάιηλε ειηνξνθή δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από γπαιί ζε θύιια
(laminated), ε ρξήζε δηαθαλνύο θαη άρξωκεο κεκβξάλεο αζθαιείαο ζηα πιαϊλά παξάζπξα
θαη ηε γπάιηλε ειηνξνθή είλαη ππνρξεωηηθή.
Τν πάρνο απηώλ ηωλ κεκβξαλώλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 100 κηθξά.
Η ρξήζε αλαθιαζηηθώλ ή έγρξωκωλ (θηκέ) κεκβξαλώλ ζηα πιαϊλά θαη πίζω παξάζπξα
επηηξέπεηαη, κε ηνπο παξαθάηω όξνπο:
Πξέπεη λα ππάξρνπλ αλνίγκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν εθηόο ηνπ απηνθηλήηνπ λα
κπνξεί λα βιέπεη ηνλ νδεγό θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ απηνθηλήηνπ.
4.8 ηεξεώζεηο αζθαιείαο γηα παξκπξίδ
Τέηνηεο ζηεξεώζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ειεύζεξα.
4.9 Γεληθόο δηαθόπηεο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο
O γεληθόο δηαθόπηεο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο πξέπεη λα απνκνλώλεη όια ηα ειεθηξηθά
θπθιώκαηα (κπαηαξία, ελαιιαθηήξα ή δπλακό, θώηα, θιάμνλ, αλάθιεμε, ειεθηξηθά αμεζνπάξ
θιπ) θαη επίζεο πξέπεη λα ζηακαηάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα.
Γηα θηλεηήξεο diesel πνπ έρνπλ κπέθ κε ειεθηξνληθά ειεγρόκελα ν γεληθόο δηαθόπηεο
ξεύκαηνο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κία ζπζθεπή πνπ λα θόβεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θηλεηήξα.
Απηόο ν δηαθόπηεο πξέπεη λα είλαη αληηζπηλζεξηθόο θαη πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ηόζν από ην εζωηεξηθό όζν θαη από ην εμωηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ.
Η νκάδα extreme πξέπεη λα θέξεη δύν εμωηεξηθνύο γεληθνύο δηαθόπηεο έλαλ ζε θάζε πιεπξά
ζηελ βάζε ηωλ εκπξόζζηωλ θνιώλωλ.
Όζνλ αθνξά ηελ εμωηεξηθή ηνπ ρξήζε γηα ηα θιεηζηά απηνθίλεηα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα
ελεξγνπνηείηαη από ηε βάζε ηνπ παξκπξίδ,
H ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη επθξηλήο, κε έλα θόθθηλν ζρήκα αζηξαπήο ζε κπιε ηξίγωλν
κε ιεπθό πιαίζην θαη πιεπξά κήθνπο 12 cm. Απηή ε εμωηεξηθή ελεξγνπνίεζε αθνξά κόλνλ ηα
θιεηζηά απηνθίλεηα.
4.10 Δεμακελέο θαπζίκωλ
Σε πεξίπηωζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί δεμακελή θαπζίκνπ δηαθνξεηηθή από ηνπ θαηαζθεπαζηή,
απηή ζα πξέπεη λα είλαη πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπνζέηεζεο ζύκθωλα κε απηή ηνπ
παξαξηήκαηνο J άξζξν 283.14
4.11 Πξνζηαζία θαηά ηεο θωηηάο
Πξέπεη λα ππάξρεη έλα ρώξηζκα πνπ λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο
θωηηάο αλάκεζα ζηνλ θηλεηήξα θαη ηα θαζίζκαηα ηωλ επηβαηώλ ώζηε νη θιόγεο λα κελ
κπνξνύλ λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηνπο επηβάηεο, ζε πεξίπηωζε ππξθαγηάο. Δάλ απηό ην
ρώξηζκα ζρεκαηίδεηαη από ηα πίζω θαζίζκαηα ζπληζηάηαη απηά λα θαιύπηνληαη κε κηα
άθιεθηε επέλδπζε.
4.12 ύζηεκα θωηηζκνύ
Τν ζύζηεκα θωηηζκνύ πξέπεη λα είλαη ζύκθωλν κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ ζηελ
ρώξα γηα ρξήζε δξόκνπ.

4.13 Λαζπωηήξεο
Η ρξήζε ηωλ ιαζπωηήξωλ είλαη ππνρξεωηηθνί θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθωλνη κε ην άξζξν
252.7.7

