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Άξζξν 1. Παξνπζίαζε 

Ολνκαζία Αγψλα: 8
ν
 RALLY GREECE OFFROAD 

Ζκεξνκελία Αγψλα: 3 – 6 Ινπλίνπ 2021 
 

Άξζξν 1.1 Γεληθά 

8
ν
 RALLY GREECE OFFROAD ζα δηεμαρζεί ζπκκνξθνχκελν κε ην Γηεζλή Αγσληζηηθφ Κψδηθα ηεο FIA (International 

Sporting Code) θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπ, ηνπο Αζιεηηθνχο Καλνληζκνχο FIA γηα αγψλεο Cross-Country Rally (FIA 
CCRSR) θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, ηνπο θψδηθεο WADA/NADA θαη ηνπο θαλνληζκνχο FIA Anti-Doping θαζψο θαη ην 
παξψλ πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο Διιεληθφο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ) 
ζα εθαξκφδεηαη. ε ηζρχ είλαη θαη ν Δζληθφο Αγσληζηηθφο Κψδηθαο ηεο ΟΜΑΔ (ΔΑΚ) θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπ, νη Γεληθνί 
Αζιεηηθνί Καλνληζκνί γηα αγψλεο Cross-Country Rally ηεο ΟΜΑΔ θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, νη Σερληθνί Καλνληζκνί ηεο 
ΟΜΑΔ γηα αγψλεο Cross-Country Rally θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο. Δθηφο θαη αλ ξεηά αλαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζην 
παξψλ πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ, φινη νη αλσηέξσ Καλνληζκνί, Γηαηάμεηο θαη Νφκνη ζα είλαη ζε ηζρχ. 
 
Κάζε ηξνπνπνίεζε ζην παξφληα πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ζα αλαθνηλψλεηαη έσο ηηο 2.6.2021 κέζσ ηεο επίζεκεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ αγψλα θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο FIA θαη/ε ηεο ΟΜAΔ-ΔΠ.Α. Απφ 3.6.2021 θαη κεηέπεηηα, θάζε 
ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή/θαη αιιαγή ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ  Καλνληζκνχ ζα αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο κφλν κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ ην νπνίν ζα είλαη αξηζκεκέλν, ζα αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 
απφ ηνλ Οξγαλσηή θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην Αγσλνδηθψλ. 
Οη θαλνληζκνί FIA βξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε: https://www.fia.com/regulation/category/100 
Οη θαλνληζκνί ηεο ΟΜΑΔ βξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε: www.omae-epa.gr 
 
Σα δηάθνξα έγγξαθα ηνπ αγψλα ζα εθδίδνληαη ζηελ Αγγιηθή θαη Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε ε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ ησλ δχν γισζζψλ, ην ειιεληθφ θείκελν ζα είλαη δεζκεπηηθφ. Δθηφο αλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά, ην Πξσηφθνιιν Covid-19 ππεξηζρχεη θάζε άιινπ θαλνληζκνχ. 
 
1.2 Μήθνο Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ 

θέινο 1: [TBA] ρικ 

θέινο 2: [TBA] ρικ 

θέινο 3: [TBA] ρικ 

πλνιηθφ Μήθνο [TBA] ρικ 
 

Άξζξν 1.3  Δηθόλα Αγώλα θαη πλνιηθέο Απνζηάζεηο 

Καηαηαθηήξηα Δηδηθή Γηαδξνκή 1  

θέιε 3  

Απιέο Γηαδξνκέο 12  

Δηδηθέο Γηαδξνκέο 5  

πλνιηθή Απφζηαζε Αγψλα TBA km 
 

Άξζξν 1.4 Μέζν Τςόκεηξν 

Σν κέζν πςφκεηξν πνπ θαηαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 100 κέηξα γηα ην ζχλνιν ησλ Δηδηθψλ Γηαδξνκψλ ηνπ αγψλα 
είλαη:   [TBA κέηξα] 
 
Άξζξν 2. Οξγάλσζε 

Άξζξν 2.1 Πξσηαζιήκαηα, Έπαζια, Γηαδηθαζίεο όπνπ πξνζκεηξά ην 8
ν
 RALLY GREECE OFFROAD 

 Τπνςήθηνο Αγψλαο γηα ην 2022 FIA European Baja Cup 

 ACI-Sport, Ηηαιηθφ Πξσηάζιεκα CCR 2021. πληειεζηήο 3 

 ACI-Sport, Ηηαιηθφ Πξσηάζιεκα SSV 2021. πληειεζηήο 3 
 

Άξζξν 2.2 Δγθξίζεηο, Άδεηεο Αγώλα 

ΟΜΑΔ αξηζκφο έγθξηζεο: 

Visa No.: 005  Δθδφζεθε: 17.03.2021 
 
FIA VISA 

Visa No.:     [TBA]  Δθδφζεθε: [Date] 
 

 

https://www.fia.com/regulation/category/100
http://www.omae-epa.gr/
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Άξζξν 2.3 Όλνκα Οξγαλσηή, Γηεύζπλζε, Δπηθνηλσλία. Άιινη πληειεζηέο. 

Άξζξν 2.3.1. Οξγαλσηήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άξζξν 2.3.2. πλδηνξγαλσηήο 
 

   
 
 
Άξζξν 2.3.3. Promoter Αγψλα 
 

          
 
Άξζξν 2.3.4. πληειεζηέο 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Οξγαλσηήο: Διιεληθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Γπηηθήο Αηηηθήο 
Δθπξόζσπνο: Κα Φσηεηλή Φαξξάθνπ 
Γηεύζπλζε: Κχπξνπ 76, Πεξηζηέξη,12132, Αηηηθή 
Website: www.ellada-racingclub.com 
Σειέθσλν:  +30 6944 531231 
 

Αζιεηηθό σκαηείν Φίισλ Απηνθίλεζεο Αηηηθήο 
Δθπξφζσπνο: θ. Αιέθνο Απνζηνιίδεο 
T: +30 6972 425999 
T: +30 6937 688947 
E: info@rallygreeceoffroad.gr  
W: www.rallygreeceoffroad.gr 
Official Page:   https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad 
Official Group: https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad 
 

R Team - Ιηαιία 
Δθπξφζσπνο: Renato Rickler 
T: (+39) 0584 945200 
M: (+39) 336 604111 
W: www.rteam.it 
E: rickler@rteam.it 

AtlasTeam4x4 – Διιάδα 
W: www.atlasteam.gr 
E: info@atlasteam.gr 

3A-Adventures – Διιάδα 
Δθπξφζσπνο: θ. Αιέθνο Απνζηνιίδεο 
T: +30 6972 425999 
E: alekosapostolidis@gmail.com 
 

http://www.ellada-racingclub.com/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad
https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad
mailto:rickler@rteam.it
http://www.atlasteam.gr/
mailto:info@atlasteam.gr
mailto:alekosapostolidis@gmail.com
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Άξζξν 2.4 Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

 

Μέιε: Θεφδσξνο Απνζηνιίδεο Πξφεδξνο 

 Φσηεηλή Φαξξάθνπ  Μέινο 

 Ricky Rickler Μέινο 

   

Δπίηηκα Μέιε: Γεκήηξεο αββφπνπινο  Αληηπεξηθεξηάξρεο Καζηνξηάο 

 Παλαγηψηεο Κεπαπηδφγινπ    Γήκαξρνο Άξγνο Οξεζηηθφ 

 
Άξζξν 2.5 Αγσλνδίθεο 

 Όλνκα Δζληθφηεηα Αξηζκφο Αδείαο 

Πξφεδξνο Αγσλνδηθψλ: Alexander Kovatchev BG [Number] 

1
νο

 Αγσλνδίθεο Παλαγηψηεο Μήιαο GR [Number] 

2
νο

 Αγσλνδίθεο Αλίηα Παζαιή GR [Number] 

Γξακκαηεία Αγσλνδηθψλ Daniela Roussekova BG  

 
Άξζξν 2.6 FIA / OMAE / ACI Sport Δθπξόζσπνη θαη Παξαηεξεηέο 

 Όλνκα Δζληθφηεηα 

FIA Παξαηεξεηήο Θ.Α. απφ ηε FIA  

OMAE Παξαηεξεηήο Αλίηα Παζαιή GR 

ACI Sport Παξαηεξεηήο Θ.Α. απφ ηελ ACI Sport IT 

 
Άξζξν 2.7 ηειέρε Αγώλα 

 Όλνκα Δζληθφηεηα Αξηζκφο Αδείαο 

Γηεπζπληήο Κψζηαο Θενιφγεο GR  

Αιπηάξρεο Αιέθνο Απνζηνιίδεο GR [Number] 

Βνεζφο Αιπηάξρε Θ.Α.  [Number] 

Γξακκαηέαο Αγψλα Christina Stricca IT  

Τπεχζπλνο Αζθαιείαο Γηαδξνκψλ Κψζηαο Οηθνλνκίδεο GR  

Βνεζφο Τπ. Αζθαιείαο Γηαδξνκψλ Αιέθα Μαληή GR  

Σερληθφο Έθνξνο (επηθεθαιήο) Φψηεο Υαξαηάζνο GR [Number] 

Σερληθφο Έθνξνο Ζιίαο Μηραιφπνπινο GR [Number] 

Σερληθφο Έθνξνο ACI Sport Θ.Α. IT [Number] 

Δπηθεθαιήο Ηαηξφο (CMO): Γεξάζηκνο Κνηζίδεο GR  

Τπεχζπλνο Δπηθνηλσληψλ Θεφδσξνο Απνζηνιίδεο GR  

Δπηθεθαιήο Κξηηψλ Γεκήηξεο Λίηζηνο GR [Number] 

Τπεχζπλνο Αγσληδνκέλσλ (CRO): Μάξηνο Υησηφπνπινο GR  

Βνεζφο CRO Ricky Rickler IT  

Υξνλνκέηξεζε θαη Απνηειέζκαηα RBI -  

Live GPS Tracking System RBI – Geotraq -  

Live monitor “Car – to – Car Alarm” RBI - Geotraq -  

Γξαθείν Σχπνπ Καηεξίλα Λέζθα GR  

Τπεχζπλνο Πεξηβάιινληνο: Θ.Α.   

Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο χκθσλα κε ην Πιάλν Αζθαιείαο ηνπ Αγψλα 

 
Άξζξν 2.8 Σνπνζεζία Κέληξνπ Αγώλα HQ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

Σνπνζεζία  Άξγνο Οξεζηηθφ, λνκφο Καζηνξηάο 

Γηεχζπλζε  Ησάλλνπ Σζεθνχξα 1 

ΣΚ  52200 

Σειέθσλν +30 6972 425999 θαη +30 6937 688947 

E-mail info@rallygreeceoffroad.gr 
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Rally HQ ιεηηνπξγία: απφ 2.6.2021 08:00 έσο 6.6.2021 19:00 
 
Service park ιεηηνπξγία: απφ 3.6.2021 09:00 έσο 6.6.2021 19:00 
 
Δπίζεκνο Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ (NB):  H.Q. Άξγνο Οξεζηηθφ – Service Park 
Ζιεθηξνληθφο Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ (DNB):  www.rallygreeceoffroad.gr  
 
Άξζξν 3. Πξόγξακκα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη Σνπνζεζίεο 

 Location: Date: Time: 

Γξακκαηεία πξηλ ηελ εβδνκάδα ηνπ Αγψλα 
Έδξα Οξγαλσηή ζηελ 

Αζήλα 

Γεκνζίεπζε πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ Δπίζεκε Ηζηνζειίδα 30.10.2020 09:00 

Άλνηγκα πκκεηνρψλ Δπίζεκε Ηζηνζειίδα** 01.12.2020 09:00 

Κιείζηκν πκκεηνρψλ Δπίζεκε Ηζηνζειίδα** 28.05.2021 12:00 

Αλαθνίλσζε Λίζηαο πκκεηνρψλ 
Δπίζεκε Ηζηνζειίδα 

(DNB) 
31.05.2021 12:00 

Γεκνζίεπζε Οδεγνχ Αγψλα Δπίζεκε Ηζηνζειίδα 30.10.2020 09:00 

πλέληεπμε Σχπνπ πξηλ ηνλ Αγψλα Θ.Α. TBA TBA 

Σειεπηαία εκεξνκελία γηα δήηεζε extra ρψξνπ SP κε email 28.05.2021 12:00 

Άλνηγκα Κέληξνπ Αγψλα Άξγνο Οξεζηηθφ 03.06.2021 08:00 

Covid-19 έγθξηζε εγγξάθσλ γηα  Δπηζήκνπο, 
Αγσληδφκελνπο, Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ * 

Service Park  
Δίζνδνο * 

03.06.2021 * 08:00 – 10:00 * 

Γηαπηζηεχζεηο Γεκνζηνγξάθσλ, Σχπνπ  H.Q. 08:00 11:00 

Γηαλνκή Υαξψλ θαη Roadbook H.Q. 03.06.2021 10:00 

Γηαλνκή Τιηθψλ θαη Έγγξάθσλ H.Q. 03.06.2021 10:00 

Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο  
(σξάξην ζχκθσλα κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ) 

H.Q. 03.06.2021 10:00 – 18:00 

Άλνηγκα Κέληξνπ Σχπνπ H.Q 03.06.2021 08:00 – 21:00 

Σνπνζέηεζε απφ ηνπο Οξγαλσηέο GPS tracker θαη 
Car-to-Car alarm 

Service Park 03.06.2021 10:30 – 18:30 

Σερληθφο Έιεγρνο, ζθξάγηζε εμαξηεκάησλ  
(σξάξην ζχκθσλα κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ) 

Θ.Α. 03.06.2021 11:00 – 19:00 

Σερληθφο Δπαλέιεγρνο γηα φζα νρήκαηα δελ 
εγθξίζεθαλ ζηνλ αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν 

Service Park 
03.06.2021 
04.06.2021 

23:00 – 24:00 
07:00 – 08:00 

Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ Θ.Α. 03.06.2021 20:00 – 21:00 

Γεκνζίεπζε Λίζηαο γηα Παλεγπξηθή Δθθίλεζε  NB + DNB 03.06.2021 20:00 

Γεκνζίεπζε Λίζηαο Δθθηλνχλησλ NB + DNB 03.06.2021 20:00 

Γεκνζίεπζε Λίζηαο Δθθηλνχλησλ γηα Πξφινγν NB + DNB 03.06.2021 20:00 

Παλεγπξηθή Δθθίλεζε Αγψλα* Service Park 04.06.2021 09:00 

Καηαηαθηήξηα ΔΓ (ΔΥ P0) Χξάξην εθθίλεζεο  
1

νπ
 νρήκαηνο 

“Αεξνδξφκην 
Αξηζηνηέιεο” 

04.06.2021 09:09 

Καηαηαθηήξηα ΔΓ. Χξάξην ηεξκαηηζκνχ 
(ελδεηθηηθή ψξα Σεξκαηηζκνχ 1

νπ
 νρήκαηνο) 

Πιεζίνλ Service Park 04.06.2021 09:15 

Γεκνζίεπζε Λίζηαο Δθθίλεζεο θέινο 1 (TC0) NB + DNB 04.06.2021 11:00 

Δθθίλεζε 1
νπ

 θέινπο  Service Park 04.06.2021 11:20 

Σεξκαηηζκφο 1
νπ

 θέινπο   
(ελδεηθηηθή ψξα Σεξκαηηζκνχ 1

νπ
 νρήκαηνο) 

Service Park 04.06.2021 17:30 

Γεκνζίεπζε Λίζηαο Δθθίλεζεο θέινο 2 NB + DNB 04.06.2021 22:00 

Σερληθφο έιεγρνο νρεκάησλ πνπ εγθαηέιεηςαλ θαη 
επαλεθθηλνχλ 

Service Park 04.06.2021 22:00 – 24:00 

Δθθίλεζε 2
νπ

 θέινπο Service Park 05.06.2021 09:00 

Σεξκαηηζκφο 2
νπ

 θέινπο   
(ελδεηθηηθή ψξα Σεξκαηηζκνχ 1

νπ
 νρήκαηνο) 

Service Park 05.06.2021 16:45 

Γεκνζίεπζε Λίζηαο Δθθίλεζεο θέινο 3 NB + DNB 05.06.2021 21:30 

Σερληθφο έιεγρνο νρεκάησλ πνπ εγθαηέιεηςαλ θαη 
επαλεθθηλνχλ 

Service Park 05.06.2021 21:30 – 23:30 

Δθθίλεζε 3
νπ

 θέινπο Service Park 06.06.2021 08:30 

Σεξκαηηζκφο 3
νπ

 θέινπο   
(ελδεηθηηθή ψξα Σεξκαηηζκνχ 1

νπ
 νρήκαηνο) 

Service Park 06.06.2021 12:30 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Σειηθφο Σερληθφο Έιεγρνο 
(αθνινπζψληαο νδεγίεο ησλ Σερληθψλ Δθφξσλ) 

Service Park 06.06.2021 
Ακέζσο κεηά ην 

Σεξκαηηζκφ 

Γεκνζίεπζε Πξνζσξηλήο Σειηθήο Καηάηαμεο NB + DNB 06.06.2021 16:00 

Γεκνζίεπζε Οξηζηηθήο Σειηθήο Καηάηαμεο NB + DNB 
Μεηά απφ απφθαζε ησλ 

Αγσλνδηθψλ  

Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ Service Park 06.06.2021 16:30 

πλέληεπμε Σχπνπ Service Park 06.06.2021 17:45 

Κιείζηκν ΖQ – Σέινο Αγψλα Argos Orestiko 06.06.2021 19:00 

* ε αλακνλή νδεγηώλ από ΓΓΑ     ** ή κέζσ ΟΜΑΔ-ΓΓΑ 
 
Άξζξν 4. πκκεηνρέο 
 
Άξζξν 4.1 Σειεπηαία Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Γήισζεο πκκεηνρήο 
Βιέπε Πξφγξακκα κε Υξνλνινγηθή εηξά (Κ Άξζξν 3) θαη FIA CCRSR Άξζξν 17 

 
Άξζξν 4.2 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Γήισζεο πκκεηνρήο 
Οη πκκεηνρέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε βάζε ην FIA CCRSR Άξζξν 16 θαη Άξζξν 18. Γείηε επίζεο ην FIA 
International Sporting Code  Άξζξν 3.8 –  Άξζξν 3.14. Δλαιιαθηηθά ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ΟΜΑΔ ζρεηηθά κε ηελ 
ππνβνιή δειψζεσλ ζε αγψλεο. Δθφζνλ ε ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο γίλεη κέζσ fax, email ή άιινπ ειεθηξνληθνχ 
κέζνπ, ηφηε ε πξσηφηππε δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα παξαιεθζεί απφ ηνπο Οξγαλσηέο ην αξγφηεξν πέληε 
εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο πεξηφδνπ ππνβνιήο ηνπο ή λα παξαδνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Διέγρνπ. 
Άξζξν 4.2.1. Πεξίνδνο Τπνβνιήο Γήισζεο πκκεηνρήο 
• Άλνηγκα Πεξηφδνπ: 01.12.2020 – 09.00 
• Κιείζηκν Πεξηφδνπ: 28.05.2021 – 12.00 

Άξζξν 4.2.2. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα ζπκκεηνρήο πνπ 
είλαη δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.rallygreeceoffroad.gr 
Άξζξν 4.2.3. Ζ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ειιήλσλ Αζιεηψλ θαηφρσλ δειηίνπ αζιεηή ΟΜΑΔ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνπο 
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ΟΜΑΔ γηα ην 2021 θαη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα εγγξαθήο ΓΓΑ. 
Άξζξν 4.2.4 Ζ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο Αγσληδφκελσλ αιινδαπψλ: 
Άξζξν 4.2.4.1. Ζ απνζηνιή ηεο Φφξκαο πκκεηνρήο, καδί κε ηα ππνρξεσηηθά παξαξηήκαηα, είλαη ππνρξέσζε ηνπ 
Αγσληδφκελνπ. Κάζε αγσληδφκελνο πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζην RALLY GREECE OFFROAD 2021 είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξψζεη πιήξσο θαη λα απνζηείιεη ηε Φφξκα πκκεηνρήο ην αξγφηεξν φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Πξφγξακκα κε Υξνλνινγηθή εηξά (Κ Άξζξν 3) 
Άξζξν 4.2.4.2 Ζ Φφξκα πκκεηνρήο ζα ζπκπιεξσζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα πνπ ππάξρεη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν 
www.rallygreeceoffroad.gr, ζσζηά θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, κε επηζπλαπηφκελν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο 
πιεξσκήο παξαβφινπ θαη κε απνζηνιή κέζσ email ζηε δηεχζπλζε: info@rallygreeceoffroad.gr.Έλα email 
επηβεβαίσζεο ιήςεο απφ ηελ Οξγάλσζε ζα απνζηαιεί ζηνλ αγσληδφκελν ζην email πνπ ζα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα 
ηελ απνζηνιή ηεο πκκεηνρήο ή ζην email πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηή. 
Άξζξν 4.2.5. Μία αίηεζε – Φφξκα πκκεηνρήο γίλεηαη απνδεθηή κφλν φηαλ ζπλνδεχεηαη κε απφδεημε θαηάζεζεο – 
εκβάζκαηνο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ παξάβνινπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε θαηεγνξία πνπ δειψλεη ν δηαγσληδφκελνο φηη 
επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη. 
Άξζξν 4.2.6. Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη επίζεο λα απνζηείιεη, ζην email ηνπ Οξγαλσηή – info@rallygreeceoffroad.gr : 
• αληίγξαθν άδεηαο δηαγσληδφκελνπ θαη αγσληζηηθψλ αδεηψλ ηνπ πιεξψκαηνο, 
• αληίγξαθα άδεηαο νδήγεζεο ηνπ πιεξψκαηνο, 
• λφκηκε άδεηα θπθινθνξίαο νρήκαηνο, 
• θάξηα πηζηνπνίεζεο FIA γηα νρήκαηα Σ1, Σ2, Σ3, T4, (TT-XX-XXX) 
• θάξηα πηζηνπνίεζεο απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία ή ASN γηα νρήκαηα εθηφο θαηεγνξηψλ FIA 
• λφκηκν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ηνπ νρήκαηνο θαη πξάζηλε θάξηα, 
• Starting Permission, εθφζνλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αγσληζηηθή άδεηα, 
• αληίγξαθν άδεηαο δηαγσληδνκέλνπ (νκάδαο) εθφζνλ ν πξψηνο νδεγφο ηεο ζπκκεηνρήο δελ είλαη ηαπηίδεηαη κε ηνλ 
δηαγσληδφκελν. 
 
Γηεχζπλζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο Γήισζεο πκκεηνρήο: 

Name:  ΑΦΑΑ – Αιέθνο Απνζηνιίδεο 

Street:  Ναπ. Εέξβα 3 

Post code/city:  14565 Άγηνο ηέθαλνο, Αηηηθή 

E-mail:  info@rallygreeceoffroad.gr 

 
 

 
 
 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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Άξζξν 4.3 Μέγηζηνο Αξηζκόο πκκεηνρώλ 

Άξζξν 4.3.1 Ο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ πεξηνξίδεηαη ζηηο 50. Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα καηαηψζεη ή αλαβάιιεη ηνλ αγψλα 
αλ ν αξηζκφο ζπκκεηνρψλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 25. ε ηέηνηα πεξίπησζε επηζηξέθεηαη ζην αθέξαην ην Παξάβνιν 
πκκεηνρήο. 
 
Άξζξν 4.3.2 Απνδεθηά Ορήκαηα 
 

 Group T1: Πξσηφηππα Cross-Country Rally νρήκαηα, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα J Άξζξν 285. 

 Group T2: Παξαγσγήο Cross-Country Rally νρήκαηα, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα J Άξζξν 284. Δπίζεο 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην Παξάξηεκα  IV ηεο FIA CCRSR. 

 Group T3 Διαθξά Πξσηφηππα Cross-Country Rally νρήκαηα, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα J Άξζξν 286. 

 Group T4: Διαθξά Παξαγσγήο Cross-Country Rally “Side-by-Side” νρήκαηα, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα J 
Άξζξν 286A. 

Δπηπιένλ Απνδεθηά: 

 Group TZ1 (TH) – Ορήκαηα άλεπ FIA homologation πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο 
OMAE θαη/ή ACI Sport. 

 Group SSV Διαθξά Ορήκαηα εθηφο δξφκνπ άλεπ homologation FIA, νρήκαηα κε θηλεηήξα έσο 1050cc κε 
turbo ή αηκνζθαηξηθά έσο 1400cc πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο OMAE θαη/ή ACI 
Sport. 
  

Άξζξν 4.3.3 Καηεγνξίεο / Κιάζεηο Ορεκάησλ 
 

FIA Κατηγορία Κλάσεις Όχημα 

T1 
T1.1 T1 4x4 Βενζίνη και Diesel 

T1.2 T1 4x2 Βενζίνη και Diesel 

T2 
- 

 

Παραγωγής  Cross-Country 
Οτήματα - Βενζίνη και Diesel 

T3 - 
Ελαυρά Πρωτότσπα Cross-

Country Οτήματα 

T4 - 
Ελαυρά Παραγωγής Cross-

Country Side-by-Side Οτήματα 

ASN Κατηγορία Κλάσεις Όχημα 

TZ1 (TH) 

 
TZ1.1: νρήκαηα έσο  2.500cc  
 
TZ1.2: νρήκαηα απφ 2501cc  έσο 3500cc  
 
TZ1.3: νρήκαηα απφ 3501cc έσο 4500cc  
 
TZ1.4: νρήκαηα απφ 4501cc  θαη άλσ 

 

Σύμυωνα με OMAE και/ή ACI 
Sport Τετνικούς Κανονισμούς 

SSV 
Vehicles with turbo engine up to 
1050cc or normal aspirated up to 
1400cc. 

Σύμυωνα με OMAE και/ή ACI 
Sport Τετνικούς Κανονισμούς 

 
Γείηε θαη FIA CCRSR Άξζξν 8 γηα πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο. 

 
Άξζξν 4.4 Παξάβνιν πκκεηνρήο θαη Παξνρέο 

Με Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε Οξγαλσηή (FIA CCRSR Άξζξν 20) 

EUR 1250 Έσο ηε ιήμε ζπκκεηνρψλ (γηα T1, T2, T3, T4, TH, SSV) 

EUR 1000 Έσο ηε ιήμε ζπκκεηνρψλ (γηα T1, T2, T3, T4, TH, SSV) Διιεληθά Πιεξψκαηα 

EUR 0 Ζιεθηξηθά ή Τβξηδηθά Ορήκαηα αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο 

 
Υσξίο Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε Οξγαλσηή (FIA RRSR Άξζξν 20) 

EUR 2500 Έσο ηε ιήμε ζπκκεηνρψλ (γηα T1, T2, T3, T4, TH, SSV) 

EUR 2000 Έσο ηε ιήμε ζπκκεηνρψλ (γηα T1, T2, T3, T4, TH, SSV) Διιεληθά Πιεξψκαηα 

EUR 0 Ζιεθηξηθά ή Τβξηδηθά Ορήκαηα αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο 
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Γηακνλή θαη γεχκαηα ΓΔΝ πεξηιακβάλνληαη. GPS Tracking, επηζηξεθφκελε εγγχεζε ΓΔΝ πεξηιακβάλεηαη. 
 
Άξζξν 4.5 Πιεξσκή Παξαβόινπ πκκεηνρήο 
Γήισζε πκκεηνρήο πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ απφδεημε εμφθιεζεο ηνπ Παξαβφινπ πκκεηνρήο είλαη άθπξε 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3.9.3 FIA International Sporting Code. Σν Παξάβνιν πκκεηνρήο πξέπεη λα εμνθιεζεί κε 
ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζην ινγαξηαζκφ πνπ αλαγξάθεηαη παξαθάησ:  
 
ηνηρεία Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ: 
 
Γηθαηνύρνο:   ΑΦΑΑ – Αζιεηηθφ σκαηείν Φίισλ Απηνθίλεζεο Αηηηθήο 
Σξάπεδα:   ΠΔΗΡΑΗΧ ,  
Γηεύζπλζε:   Τπνθαηάζηεκα 1850, Λεσθ. Μαξαζψλνο 3,  
   14572, Γξνζηά, Αηηηθή 
IBAN:    GR14 0171 8500 0068 5014 5559 125 
BIC:    PIRBGRAA 
Ννκηζκα:   EURO € 

 
Άξζξν 4.6 Δπηζηξνθή Παξαβόινπ πκκεηνρήο 

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη: 
• αλ ε ζπκκεηνρή απνξξηθζεί. 
• αλ ν αγψλαο αθπξσζεί. 
• Σν δηνηθεηηθφ παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 300 Δπξψ θαη δελ επηζηξέθεηαη παξά κφλν αλ ν αγψλαο αθπξσζεί. 
Κάζε αγσληδφκελνο πνπ εγγξάθεηαη θαη κεηά δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγψλα, ππνρξενχηαη λα ζηείιεη, 
ην αξγφηεξν κία εκέξα πξηλ ην ηερληθφ έιεγρν, γξαπηή εμήγεζε ηνπ ιφγνπ πνπ δελ ζα ζπκκεηάζρεη. ε πεξίπησζε 
αδηθαηνιφγεηεο κε παξνπζίαο ν Οξγαλσηήο ζα επηβάιεη ρξεκαηηθή πνηλή. Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα επηζηξέςεη έσο 
50% ηνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληδφκελν πνπ ζα πξνζθνκίζεη γξαπηή εμήγεζε απφ ην σκαηείν ή 
Οκνζπνλδία πνπ αλήθεη θαη ζα εμεγεί θαη ζα επηβεβαηψλεη ην ιφγν αλσηέξαο βίαο πνπ δελ επέηξεςε ηε παξνπζία ηνπ 
ζηνλ αγψλα. 
 
Άξζξν 5 Αζθαιηζηηθή Κάιπςε  
 
Η αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο ππέξ Σξίησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 
αγψλα. Όινη νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ γηα ην δηαγσληδφκελν φρεκα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Αζηηθήο 
Δπζχλεο ζε ηζρχ. Οη αιινδαπέο ζπκκεηνρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη Αζθαιηζηηθή Πξάζηλε Κάξηα γηα ην 
δηαγσληδφκελν φρεκα. Απφ ηε δηάηαμε εμαηξνχληαη νρήκαηα πνπ δελ έρνπλ θξαηηθέο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη 
θξαηηθή άδεηα νρήκαηνο αιιά πξνζθνκίδνπλ πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ ΓΣΣ. 

Άξζξν 5.1. Σν παξάβνιν πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηε παξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα 
Αζηηθή Δπζχλε ππέξ Σξίησλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην RALLY GREECE OFFROAD 2021.  
Άξζξν 5.2. Σα αζθαιηδφκελα πνζά ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο είλαη: έσο 1.220.000,00€ / αηχρεκα κε κέγηζηε επζχλε 
ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 6.070.000,00€ 
Άξζξν 5.3. Σν Αζθαιηζηήξην πκβφιαην έρεη ζπλαθζεί κε ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία: 
- Όλνκα Δηαηξίαο:   Θ.Α. 
- Γηεχζπλζε:    Θ.Α. 
- Αξηζκφο πκβνιαίνπ:  Θ.Α. 
Άξζξν 5.4. Οη αγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε φηη ε Αζθαιηζηηθή θάιπςε ε νπνία παξέρεηαη απφ ηνπο 
Οξγαλσηέο θαιχπηεη κφλν δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζε Σξίηνπο. Οπνηαδήπνηε δεκηά, ζσκαηηθή ή πιηθή, πνπ 
πξνθαινχλ νη αγσληδφκελνη ζηνπο ίδηνπο ή ζε άιινπο αγσληδφκελνπο ή ζε δηαγσληδφκελα νρήκαηα, δελ θαιχπηεηαη 
απφ ηελ ελ ιφγσ Αζθάιηζε.  
Άξζξν 5.5. Οη αγσληδφκελνη είλαη ειεχζεξνη λα ζπλάςνπλ νπνηνδήπνηε Αζθαιηζηηθφ πκβφιαην πνπ λα ηνπο θαιχπηεη 
γηα Πξνζσπηθφ Αηχρεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Οη θάηνρνη δειηίνπ αζιεηή ηεο ΟΜΑΔ θαιχπηνληαη γηα 
Πξνζσπηθφ Αηχρεκα απφ ηελ ΟΜΑΔ.  
Άξζξν 5.6. Σα νρήκαηα Service, έζησ θαη αλ είλαη εθνδηαζκέλα απφ ηνλ Οξγαλσηή κε εηδηθή πηλαθίδα-ζήκαλζε, δελ 
ινγίδνληαη σο ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγψλα. Χο εθ ηνχηνπ, ηα νρήκαηα απηά θαη νη επηβαίλνληεο ζε απηά δελ θαιχπηνληαη 
απφ θακία Αζθαιηζηηθή Κάιπςε πνπ παξέρεη ν Οξγαλσηήο θαη ε ππνρξέσζε απηή είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο.  
Άξζξν 5.7. Ο Οξγαλσηήο δελ είλαη ππφινγνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα, δεκηά – πιηθή ή ζσκαηηθή – θαη απνδεκίσζε 
απηψλ πνπ ζα πξνθιεζεί ζε αγσληδφκελνπο ή ζπκκεηέρνληα νρήκαηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, φπσο επίζεο 
θαη ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, εμέγεξζεο, δηαδήισζεο, βαλδαιηζκφ, θινπή θιπ. Οη αγσληδφκελνη αλαγλσξίδνπλ φηη 
ππφθεηληαη ησλ ζπλεπεηψλ κε δηθή ηνπο επζχλε. Ο Οξγαλσηήο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα παξάλνκεο ή παξάηππεο 
πξάμεηο ησλ αγσληδφκελσλ πνπ αληίθεηηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
Άξζξν 5.8. Οη Αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ηίζεληαη ζε ηζρχ κε ηελ έλαξμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ θαη ιήγνπλ κε βάζε πην 
απφ ηα παξαθάησ ζα είλαη ε ηειεπηαία επίζεκε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αγψλα:  
- ε ψξα ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο έλζηαζεο ή έθεζεο ή αθξφαζεο αγσληδφκελνπ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο. 
- ε ψξα ιήμεο ηνπ ηειηθνχ Σερληθνχ Διέγρνπ. 
- ε ψξα ιήμεο ηεο Σειεηήο Απνλνκήο Δπάζισλ. 
Άξζξν 5.9. Ζ αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο ππέξ Σξίησλ παχεη λα είλαη ζε ηζρχ ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρσλ φρεκα 
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ζηνλ αγψλα: 
α) απνθιείεηαη νξηζηηθά ή πξνζσξηλά απφ ηνλ αγψλα, απφ θέινο ηνπ αγψλα, απφ Δηδηθή Γηαδξνκή ηνπ αγψλα. 
β) βξίζθεηαη εθηφο ηεο επίζεκεο δηαδξνκήο ηνπ αγψλα, αθνχζηα ή εθνχζηα, ζε απφζηαζε άλσ ηνπ ελφο (1) 
ρηιηνκέηξνπ. 
γ) βξίζθεηαη εληφο ηεο επίζεκεο δηαδξνκήο ηνπ αγψλα αιιά έρεη παξέιζεη ν κέγηζηνο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο Απιήο ή 
Δηδηθήο Γηαδξνκήο, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην παξφληα Καλνληζκφ θαη ην επίζεκν πίλαθα σξαξίσλ ηνπ αγψλα. 
δ) εκπιαθεί ζε αηχρεκα ζε ρξφλν πνπ είλαη κεηά ηελ επίζεκε ιήμε ελφο ζθέινπο θαη πξηλ απφ ηελ επίζεκε έλαξμε 
ηνπ επνκέλνπ. 
Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην πιήξσκα είλαη ππεχζπλν γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
ζπκβεί κε επζχλε ηνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηηο Αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ηνπ ηδίνπ. 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α,β,γ, ν αγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπλερίζεη κε δηθή ηνπ θαη κφλν επζχλε ή λα απεπζπλζεί ζηνλ 
Οξγαλσηή ψζηε λα επηιεθζεί ηε κεηαθνξά ηνπ κε γεξαλφ  έσο ην ρψξν ηνπ Service Park. Ο Οξγαλσηήο δελ 
επζχλεηαη αλ ν αγσληδφκελνο ρξεσζεί πνηλέο ιφγσ θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο. 
Άξζξν 5.10. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κε πιηθέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο, ζπκκεηέρνληεο θαη αγσληδφκελνη απνθιείνπλ 
ησλ επζπλψλ ηνπο Οξγαλσηέο, ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ηελ ΟΜΑΔ, θαη απνπέκπνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ 
απνδεκίσζε ή λα ζηξαθνχλ λνκηθά ελαληίνλ ησλ αλσηέξσ πξνζθεχγνληαο ζε Αζηηθά ή Πνηληθά Γηθαζηήξηα. 
Άξζξν 5.11 Η αζθαιηζηηθή θάιπςε Αζηηθήο Δπζχλεο ζηηο Απιέο Γηαδξνκέο (road sections) είλαη ελεξγή ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη δηαγσληδφκελνη ζέβνληαη θαη αθνινπζνχλ πηζηά ηνλ ΚΟΚ, δειαδή φξηα ηαρχηεηαο, ζήκαλζε νδψλ, 
ζεκαηνδφηεο, θιπ. 
 
Άξζξν 6.  Γηαθήκηζε θαη Αλαγλώξηζε Ορεκάησλ 

Βιέπε Παξάξηεκα 3 ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ. Απαγνξεχνληαη δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ, εηδψλ 
θαπλνχ θαζψο θαη πεξηερνκέλνπ πνιηηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ. Ο Οξγαλσηήο ζα πξνκεζεχζεη ζε θάζε δηαγσληδφκελν 
απηνθφιιεηα αλαγλψξηζεο θαη δηαθήκηζεο ηα νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα νρήκαηα ηνπο θαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζην ρψξν ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ. Γελ επηηξέπεηαη λα θνπνχλ εθηφο θαη αλ 
απηφ εγθξηζεί απφ ηνλ Οξγαλσηή. 
 
Άξζξν 6.1 Τπνρξεσηηθή Γηαθήκηζε 
Πιαίζην Αγώλα: 
Σα δηαθεκηδφκελα ινγφηππα ζα αλαθνηλσζνχλ κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ. 
 
Πιαίζην Ννύκεξα πκκεηνρήο:  (εκπξφο πφξηεο): 67x 17cm 
Σα δηαθεκηδφκελα ινγφηππα ζα αλαθνηλσζνχλ κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ  
 
Κάζε απηνθφιιεην ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληηα ζην εκπξφο κέξνο ηεο  θάζε πφξηαο. Σν πάλσ κέξνο ηνπ 
απηνθφιιεηνπ δελ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξα απφ 10 εθ απφ ην παξάζπξν ηεο πφξηαο.  
 
Πιαίζην Ννύκεξν πκκεηνρήο  (νπξαλφο): 50 x 52 cm 
Σα δηαθεκηδφκελα ινγφηππα ζα αλαθνηλσζνχλ κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ 
 
Άξζξν 6.2 Πξναηξεηηθή Γηαθήκηζε 
Σα δηαθεκηδφκελα ινγφηππα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα αλαθνηλσζνχλ κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ. 
 
Άξζξν 7. Διαζηηθά 
 
Άξζξν 7.1 Καλνληζκνί ζρεηηθά κε επηηξεπόκελα ειαζηηθά. 
 
Βιέπε Άξζξν 13 ηνπ FIA CCRSR (ειαζηηθά θαη δάληεο).  

Άξζξν 7.2 Οη νδεγνί πξνηεξαηφηεηαο FIA ζηε θαηεγνξία Σ1 επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έσο 12 ειαζηηθά. 
 
Άξζξν 7.3 Δζληθνί Καλνληζκνί θαη πξνϋπνζέζεηο  
 
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε αλαγνκσκέλσλ ειαζηηθψλ πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε CE. Απαγνξεχνληαη θάζε είδνπο ειαζηηθά κε 
πέικα ζε ζρήκα V.  
 
Άξζξν 8. Καύζηκα 

Κάζε ηχπνο θαπζίκνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην Παξάξηεκα J Άξζξν 252.9. (FIA CCRSR Άξζξν 57.1). 
Δλαιιαθηηθά θάζε είδνο θαπζίκνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΟΜΑΔ. Ο αλεθνδηαζκφο εληφο 
ηνπ Service Park απαγνξεχεηαη ξεηά. Πξαηήξηα θαπζίκσλ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ Service Park θαη θαηά κήθνο ησλ 
απιψλ δηαδξνκψλ. 
 
 Άξζξν 8.1 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  
Βιέπε ην  Άξζξν 57.2 ηνπ FIA CCRSR.Ορήκαηα θάιισλ θαηεγνξηψλ πέξα απηψλ ηεο FIA πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο. 
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Άξζξν 9. Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο 
 
Άξζξν 9.1 Απαξαίηεηα Έγγξαθα: 

• Φφξκα πκκεηνρήο ππνγεγξακκέλε κε πξσηφηππεο ππνγξαθέο, 
• Φφξκα Δμνπιηζκνχ αζθαιείαο ππνγεγξακκέλε κε πξσηφηππεο ππνγξαθέο 
• Άδεηα Οδήγεζεο ζε ηζρχ, νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ, θαη θσηνηππία απηψλ, 
• Άδεηα ζπκκεηέρνληα (νκάδαο), εθφζνλ ππάξρεη, θαη θσηνηππία απηήο, 
• Αγσληζηηθή Άδεηα ή Γειηίν Αζιεηή ΟΜΑΔ γηα νδεγφ θαη ζπλνδεγφ, 
• Φσηνηππία Γηαβαηεξίνπ ή Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο, 
• Starting permission πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία ή Αζιεηηθή Αξρή, 
• Άδεηα θπθινθνξίαο αγσληζηηθνχ νρήκαηνο 
• Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην νρήκαηνο ζε ηζρχ 
• Πξάζηλε θάξηα αζθάιηζεο (γηα αιινδαπά νρήκαηα) 
 
Άξζξν 9.2 Ωξάξην Γηνηθεηηθνύ Διέγρνπ 
  
Βιέπε Πξφγξακκα Αγψλα ( Άξζξν 3 ηνπ παξφληα πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ). 
Σν πξφγξακκα Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα  www.rallygreeceoffroad.gr Ζ παξνπζία ησλ πιεξσκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οπνηνζδήπνηε 
δηαγσληδφκελνο παξνπζηαζηεί ζην Γηνηθεηηθφ Έιεγρν ζε άιιε ζηηγκή απφ απηή πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζα ηνπ 
επηβιεζεί πξφζηηκν 100 EUR. Σν πξσηφθνιιν Covid-19 ζα είλαη ζε ηζρχ. 
 
Άξζξν 10. Σερληθόο Έιεγρνο, θξαγίζεηο, Δγθαηαζηάζεηο 
 
Άξζξν 10.1 Σερληθόο Έιεγρνο, Σόπνο, Ωξάξην, Πξναπαηηνύκελα 

Σα νρήκαηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην Σερληθφ Έιεγρν απφ εθπξφζσπν ηεο Οκάδαο. Ο Σφπνο θαη ην Χξάξην 
ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ παξφληα πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ. Σν αθξηβέο πξφγξακκα 
ηνπ Σερληθνχ Καλνληζκνχ ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ (ΟΝΒ) θαζψο θαη ζηνλ αληίζηνηρν 
ειεθηξνληθφ (DNB) ζηελ ηζηνζειίδα www.rallygreeceoffroad.gr. Ζ πξνζέιεπζε ελφο νρήκαηνο ζε ψξα άιιε απφ απηή 
πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην σξάξην Σερληθνχ Διέγρνπ επηθέξεη πξφζηηκν 100 Δπξψ. Σν πξσηφθνιιν Covid-19 ζα είλαη 
ζε ηζρχ. Έλα δηαγσληδφκελν φρεκα πξηλ πξνζέιζεη ζην Σερληθφ Έιεγρν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο:  
• Να έρεη επηθνιιήζεη ηα απηνθφιιεηα ηνπ Οξγαλσηή φπσο επηδεηθλχνληαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ 
Καλνληζκνχ. 
• Να ππάξρνπλ θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα ζχξκαηα ζθξάγηζεο γηα νρήκαηα πνπ δειψλνληαη ζε θαηεγνξίεο ή/θαη 
θιάζεηο πνπ απαηηνχλ ηέηνηα ελέξγεηα.  
• Να ππάξρεη πεξαζκέλν θαιψδην (+ θαη -) απφ ηε κπαηαξία θαηεπζείαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηε πιεπξά ηνπ ζπλνδεγνχ θαη ζην χςνο ηνπ παξκπξίδ ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ν πνκπφο ηνπ 
ζπζηήκαηνο Gps Tracking. Μία αληίζηαζε 5 Ακπέξ ζα πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη κεηαμχ κπαηαξίαο θαη πνκπνχ. 
• Να έρεη εγθαηαζηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο Gps Tracking θαη Car-to-Car Alarm ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
Οξγαλσηή. 
• Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο πεξί Covid-19. 
 
Όινο ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο ζα εμεηαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ κε ελδειερή έιεγρν απφ ηνπο 
εληεηαικέλνπο Σερληθνχο Δθφξνπο.  
Άιιεο πξνυπνζέζεηο. 
Ζ ρξήζε ζπζηήκαηνο FIA FHR απφ φια ηα πιεξψκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Καηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ αγψλα ην πιήξσκα είλαη ππνρξεσκέλν λα ρξεζηκνπνηήζεη ή θξάλε ηχπνπ full face κε πξνζηαηεπηηθή δειαηίλε ή 
θξάλε ηχπνπ open face αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ηχπνπ motocross. 
Φαξκαθείν. Κάζε αγσληζηηθφ φρεκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξεη θνπηί θαξκαθείνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηνπο θαλνληζκνχο πιηθά θαη ζε άςνγε θαηάζηαζε. Ζ εμέηαζε ηνπ θαξκαθείνπ ζα γίλεη απφ ηνλ Ηαηξφ ηνπ αγψλα θαη ζε 
πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ σο αλεπαξθέο δελ ζα επηηξαπεί ε εθθίλεζε ηνπ αγσληζηηθνχ νρήκαηνο έσο φηνπ αξζεί ε 
απφξξηςε. ην θαξκαθείν, εθηφο ησλ άιισλ, πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν κάζθεο πξνζψπνπ θαη 
αληηζεπηηθφ πγξφ ή καληηιάθηα. 
 
Άξζξν 10.2 Σερληθόο Έιεγρνο – Απαξαίηεηα Έγγξαθα 

 Ζ πιήξεο θαη πξσηφηππε FIA homologation (T2 θαη T4) 

 Σν πιήξεο θαη πξσηφηππν FIA Technical Passport (T1 θαη T3) 

 SOS / OK board δηάζηαζε (DIN A3) 

 Σν πιήξεο θαη πξσηφηππν ASN Technical Passport – ΓΣΣ (TZ1/TH θαη SSV), εθφζνλ πθίζηαληαη 

 Πξσηφηππε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο 
 

Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σειηθνχ Σερληθνχ Διέγρνπ. 
 
 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Άξζξν 10.3 Λαζπσηήξεο Σξνρώλ 
 
Ζ ηνπνζέηεζε ιαζπσηήξσλ θαη ζηνπο 4 ηξνρνχο είλαη ππνρξεσηηθή. Οη ιαζπσηήξεο πξέπεη λα είλαη πάληα ηε ζέζε 
ηνπο θαη απνηειεζκαηηθνί. Οη ιαζπσηήξεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 110% ηνπ θ΄ξδνπο ηνπ εθαζηηθνχ θαη 
ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηνπ χςνπο ηνπ.  
 
Άξζξν 10.4 Δμνπιηζκόο Αζθαιείαο Πιεξώκαηνο 
 
Όινο ν εμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ξνπρηζκνχ, θξάλε θαη ζπζηήκαηα FHR (Front Head Restraint), π.ρ. 
HANS, πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζην Σερληθφ έιεγρν θαη ζα ειεγρζνχλ γηα ζπκκφξθσζε κε ην Παξάξηεκα L, 
Κεθάιαην ΗΗΗ. Σπρφλ παξαηάζεηο εγθξίζεσλ γηα πιεξψκαηα νρεκάησλ εθηφο FIA, πεξηγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Οδεγίεο 
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα. Πιεξψκαηα νρεκάησλ ρσξίο εκπξφζζην παξκπξίδ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θνξνχλ 
εγθεθξηκέλν θξάλνο FIA θιεηζηνχ ηχπνπ κε πξνζηαηεπηηθή δειαηίλε ή  εγθεθξηκέλν θξάλνο FIA αλνηθηνχ ηχπνπ 
ζπλνδεπφκελν κε γπαιηά ηχπνπ motocross. Ζ απνπζία παξκπξίδ θαη ε κε ρξήζε ησλ παξαπάλσ θξαλψλ ζα επηθέξεη 
ηελ απαγφξεπζε εθθίλεζεο ζηνλ αγψλα ή ζε θέινο ηνπ αγψλα ή ζε Δηδηθή Γηαδξνκή. 
 
Άξζξν 10.5 Τπνρξεσηηθέο Σερληθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 
Άξζξν 10.5.1. Safety GPS Tracking System (FIA CCRSR Άξζξν 12.1) θαη “Car-to-Car Alarm” System 

Όια ηα νρήκαηα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ κφλν ην Safety GPS Tracking System θαη “Car-to-Car Alarm” System πνπ 
πξνκεζεχεη ν Οξγαλσηήο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα γίλεη πξηλ ην Σερληθφ Έιεγρν θαη ζα ειεγρζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα απηνχ. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη Υξήζεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
Άξζξν 10.5.1.1. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα γίλεη πξηλ ην Σερληθφ Έιεγρν απφ εληεηαικέλνπο ηεο 
Οξγάλσζεο ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη κε αθξηβέο σξάξην πνπ ζα 
αλαθνηλσζεί κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ. Όρεκα πνπ παξνπζηάδεηαη γηα εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε άιιε ψξα απφ 
απηή πνπ ζα αλαθνηλσζεί, επηθέξεη ρξεκαηηθή πνηλή 100 Δπξψ. Πιήξσκα κε φρεκα ζην νπνίν δελ είλαη ελεξγά ηα 
αλσηέξσ ζπζηήκαηα ΓΔΝ ζα ηνπ επηηξαπεί λα εθθηλήζεη ηνλ αγψλα ή θέινο ή Δηδηθή Γηαδξνκή. Απνπζία θάπνηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ππαηηηφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο επηθέξεη πνηλή απφ 100 Δπξψ έσο απαγφξεπζε λα εθθηλήζεη ηνλ αγψλα 
ή θέινο ή Δηδηθή Γηαδξνκή. 
Άξζξν 10.5.1.2. Ο Αιπηάξρεο ηνπ Αγψλα ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα “GPS Tracking” θαη “Car-to-Car Alarm” γηα λα 
εμαθξηβψλεη θαη παξαηππίεο θαη εηδηθά εζθεκκέλε κείσζε ηεο απφζηαζεο πνπ δηαλχεη έλα δηαγσληδφκελν φρεκα ή 
παξεκπφδηζε πξνζπέξαζεο. Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο Αγσλνδίθεο γηα ηελ επηβνιή 
πνηλψλ.  
Άξζξν 10.5.1.3. Κάζε πξνζπάζεηα επέκβαζεο, δηάξξεμεο ή παξεκβνιήο ηνπ πνκπνχ “GPS Tracking” θαη “Car-to-Car 
Alarm” πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε δηαγσληδφκελν φρεκα ζα δηαβηβάδεηαη ζηνπο Αγσλνδίθεο ψζηε λα θαζνξίζνπλ 
πνηλή πνπ κπνξεί λα θζάζεη απφ 100 Δπξψ ρξεκαηηθή πνηλή έσο θαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. 
Άξζξν 10.5.1.4. Σν θφζηνο ελνηθίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο “GPS Tracking” θαη “Car-to-Car Alarm” πεξηιακβάλεηαη ζην 
Παξάβνιν πκκεηνρήο ηνπ αγψλα. Πνζφ ησλ 150€ αλά ζπκκεηνρή ζα δεηεζεί σο εγγχεζε γηα ηνλ πνκπφ πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί ζε θάζε φρεκα. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα επηζηξαθεί ζην αθέξαην φηαλ επηζηξέςεη ν αγσληδφκελνο ηνλ 
πνκπφ ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. 

 
Art. 2.1. Άξζξν 10.5.2 Navigation System (NAV-GPS FIA CCRSR Άξζξν 12.2) 

Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη  
 
Άξζξν 10.5.3 ύλδεζε πζηεκάησλ (FIA CCRSR Άξζξν 12.3) FIA CCRSR Appendix VI.  

Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη  
 

Άξζξν 10.5.4 FIA Data Logger 

Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη  
 
Άξζξν 10.5.5 FIA Accident Data Recorder (ADR) 

Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη  
 
Άξζξν 10.5.6 FIA / ASN On-Board Βίληεν θάκεξεο παξαθνινύζεζεο (FIA OBSC) 

Ορήκαηα ηπρφλ επηιερζνχλ απφ ηε FIA ή ηνλ ASN ή ηνλ Οξγαλσηή γηα λα ηνπνζεηεζνχλ θάκεξεο παξαθνινχζεζεο 
εληφο απηψλ ησλ νρεκάησλ ψζηε λα επηβιέπεηαη φιε ε δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.  

 
Άξζξν 10.6 On-Board Βίληεν θάκεξεο 
Βιέπε FIA CCRSR Άξζξν 11. 
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Άξζξν 11. Άιιεο Γηαδηθαζίεο θαη Καλνληζκνί 

 
Άξζξν 11.1 Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ (briefing) 

 
Βιέπε Άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. ηελ αξρηθή ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσηηθή ε 
παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ζα επηβιεζεί πνηλή 50 Δπξψ. Σν 
πξσηφθνιιν Covid-19 ζα είλαη ζε εθαξκνγή.  

 
Άξζξν 11.2 Παλεγπξηθή Δθθίλεζε, Γηαδηθαζία, εηξά 

Λφγσ ηνπ πξσηφθνιινπ Covid-19 δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ηδηαίηεξε παλεγπξηθή εθθίλεζε ηνπ αγψλα. ηε 
πεξίπησζε πνπ επηηξαπεί ηέηνηα εθδήισζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηφηε ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία ζα 
αλαθνηλσζνχλ κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ. 
 
Άξζξν 11.3 Καηαηαθηήξηα Δηδηθή Γηαδξνκή (Prologue) 
 
Ζ ζεηξά εθθίλεζεο γηα ηε θαηαηαθηήξηα εηδηθή δηαδξνκή ζα αλαθνηλσζεί ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ (ΟNB) 
θαη ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ (DNB) ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ αγψλα (βιέπε Άξζξν 3). 
Ζ θαηαηαθηήξηα εηδηθή δηαδξνκή πξνζκεηξά κφλν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζεηξάο εθθίλεζεο ηνπ 1

νπ
 θέινπο ηνπ αγψλα. 

Αλ έλα πιήξσκα δελ εθθηλήζεη ή δελ νινθιεξψζεη ηε θαηαηαθηήξηα εηδηθή δηαδξνκή, ηφηε ζα ηνπ επηηξαπεί λα 
εθθηλήζεη ην 1

ν
 θέινο ηειεπηαίνο ή ζε ζέζε εθθίλεζεο πνπ ζα νξίζεη ν Οξγαλσηήο ιακβάλνληαο ππφςε ζέκαηα 

αζθαιείαο θαη κεηά απφ απφθαζε ησλ Αγσλνδηθψλ. Ζ εμεξεχλεζε θαη ε δηάζρηζε ηεο θαηαηαθηήξηαο εηδηθήο 
δηαδξνκήο απαγνξεχεηαη κε νπνηνδήπνηε είδνο νρήκαηνο, κνηνζπθιέηαο ή πνδειάηνπ. Ζ εμεξεχλεζε θαη ε δηάζρηζε 
ηεο θαηαηαθηήξηαο εηδηθήο δηαδξνκήο επηηξέπεηαη κφλν πεδή θαη κφλν ζε ψξεο πξηλ ηε δχζε ηνπ ειίνπ. Υξεκαηηθή 
πνηλή 600 επξψ ζα επηβιεζεί ζε πιήξσκα πνπ ζα παξαβηάζεη ην θαλνληζκφ γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη δηάζρηζε ηεο 
θαηαηαθηήξηαο εηδηθήο δηαδξνκήο. 
 
Ζ εηξά Δθθίλεζεο γηα ηε Καηαηαθηήξηα Δηδηθή Γηαδξνκή ζα δεκηνπξγεζεί σο αθνινχζσο: 
 

Αριθμός Σσμμετοτής / Σειρά Εκκίνησης 

T1 FIA Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T1 ΟΜΑΔ Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T1 ACI Sport Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T1 Άιινη Οδεγνί 

T3/T4 FIA Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T3/T4 ΟΜΑΔ Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T3/T4 ACI Sport Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T3/T4 Άιινη Οδεγνί 

T2 FIA Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T2 ΟΜΑΔ Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T2 ACI Sport Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

T2 Άιινη Οδεγνί 

TZ1(TH) ΟΜΑΔ Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

TZ1 (TH) ACI Sport Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

TZ1 (TH) Άιινη Οδεγνί 

SSV ΟΜΑΔ Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

SSV ACI Sport Οδεγνί Πξνηεξαηφηεηαο 

SSV Άιινη Οδεγνί 

 
ηε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε Καηαηαθηήξηα Δηδηθή Γηαδξνκή ηφηε απηή ε ζεηξά 
εθθίλεζεο ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ 1

νπ
 θέινπο ηνπ αγψλα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Καηαηαθηήξηαο 

Δηδηθήο Γηαδξνκήο, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 33.5 – V2 FIA World Cup γηα Cross Country Bajas – 2021 FIA CCSR, ν 
Οξγαλσηήο κπνξεί λα θαιέζεη ηα 10 πξψηα πιεξψκαηα κε ην θαιχηεξν ρξφλν ζηε  Καηαηαθηήξηα Δηδηθή Γηαδξνκή λα 
παξαζηνχλ ζην Κέληξν ηνπ Αγψλα παξνπζία ελφο CRO θαη λα επηιέμνπλ ηε ζέζε εθθίλεζεο πνπ επηζπκνχλ γηα ηε 
ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ 1

νπ
 θέινπο ηνπ αγψλα. 

 
Άξζξν 11.4 Γηαγσληδόκελνη ζηνλ Αγώλα θαη δηαδηθαζίεο Σεξκαηηζκνύ. 

Ζ δηαδξνκή ηνπ RALLY GREECE OFFROAD 2021 απνηειείηαη απφ Απιέο Γηαδξνκέο κε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν 
νδήγεζεο – εθηέιεζεο, αλνηθηέο ζηε θπθινθνξία άιισλ νρεκάησλ θαη ζε Δηδηθέο Γηαδξνκέο ζε δξφκνπο κε 
απαγφξεπζε θπθινθνξίαο άιισλ νρεκάησλ. Ζ θαηάηαμε ησλ αγσληδνκέλσλ ζηνλ αγψλα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην 
ηαρχηεξν ρξφλν ζηηο Δηδηθέο Γηαδξνκέο θαη ηπρφλ πνηλέο ζε Απιέο ή/θαη Δηδηθέο Γηαδξνκέο. 
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Άξζξν 11.4.1. Πιήξσκα 
Σν πιήξσκα απνηειείηαη απφ 1 έσο 2 άηνκα θαη πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα πξφζσπα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη 
ηα κνλαδηθά πνπ δηθαηνχληαη λα είλαη εληφο ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επίζεκεο 
δηαδξνκήο. Αλ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο απνζπξζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηφηε απηνκάησο ε ζπκκεηνρή ηίζεηαη 
εθηφο αγψλα. 
Άξζξν 11.4.2. Δγθαηάιεηςε 
Πιεξψκαηα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγψλα ή βξίζθνληαη εθηφο επίζεκεο δηαδξνκήο, πξέπεη λα εηδνπνηνχλ ηνλ 
Αιπηάξρε ηνπ αγψλα, ή ην «νπξαγφ» πιήξσκα,  ή ην πιεζηέζηεξν  θξηηή – θχιαθα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη λα 
επηζηξέθνπλ ην θαξλέ ρξνλνκέηξεζεο ζην θνληηλφηεξν ΔΥ. ηα πιεξψκαηα πνπ δελ ζα αθνινπζήζνπλ απηή ηε 
πξφλνηα ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 100 EUR. 
Άξζξν 11.4.3. ηαζκνί Διέγρνπ Υξόλνπ (ΔΥ) – Μέγηζηνο Υξόλνο Καζπζηέξεζεο – Πνηλέο. 
Ζ κέγηζηε θαζπζηέξεζε ζε έλα ΔΥ ηεξκαηηζκνχ κηαο Δηδηθήο Γηαδξνκήο είλαη 30 ιεπηά ηεο ψξαο ζε ζρέζε κε ηνλ 
επηηξεπφκελν ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην αλαιπηηθφ σξάξην ηνπ αγψλα. Μεηά 
απφ απηή ηελ ψξα (επηηξεπφκελνο ρξφλνο + 30 ιεπηά ηεο ψξαο) ην πιήξσκα ζεσξείηαη φηη εγθαηέιεηςε ηελ Δηδηθή 
Γηαδξνκή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηνλ αγψλα ή επηβνιή πνηλήο γηα επαλεθθίλεζε (re-start). ηηο 
Απιέο Γηαδξνκέο ζα επηβάιιεηαη πνηλή 1 ιεπηνχ γηα θάζε 1 ιεπηφ πξνπνξείαο θαη 10 δεπηεξφιεπηα πνηλή γηα θάζε 1 
ιεπηφ αξγνπνξίαο. Κάζε θαζπζηέξεζε ζε Απιή Γηαδξνκή πνπ μεπεξλά ην 30 ιεπηά ηεο ψξαο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηνλ αγψλα ή επηβνιή πνηλήο γηα επαλεθθίλεζε (re-start). Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα επηβάιεη 
δηαθνξεηηθφ κέγηζην ρξφλν εθηέιεζεο Απιψλ Γηαδξνκψλ ηνπ 3

νπ
 θέινπο. Καζπζηέξεζε ζην ηειεπηαίν ΔΥ ζην 3

ν
 

θέινο, πέξαλ ηεο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο, επηθέξεη νξηζηηθφ απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. 
Άξζξν 11.4.4. Απιέο Γηαδξνκέο (Road Sections) Μέγηζηνο Δπηηξεπόκελνο Υξόλνο 
Γηαγσληδφκελν φρεκα κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ην κέγηζην ζην ζχλνιν ησλ Απιψλ Γηαδξνκψλ ελφο θέινπο σο 
αθνινχζσο: 
ην 1

ν
 θέινο έσο 30 ιεπηά 

ην 2
ν
 θέινο έσο 30 ιεπηά 

ην 3
ν
 θέινο έσο 15 ιεπηά 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ρξφλσλ ην πιήξσκα ζεσξείηαη φηη εγθαηέιεηςε ηνλ αγψλα. 
Άξζξν 11.4.5. Δπαλεθθίλεζε (Re-Start) κεηά από εγθαηάιεηςε. 
Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ δελ νινθιήξσζε έλα θέινο ζα ινγίδεηαη φηη επαλεθθηλεί ζην επφκελν θέινο, εθηφο θαη αλ 
δειψζεη δηαθνξεηηθά γξαπηψο ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ Αγψλα. Έηζη ζα ινγίδνληαη δηαγσληδφκελνη πνπ νινθιήξσζαλ 
εθηφο ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνχ ρξφλνπ νπνηαδήπνηε δηαδξνκή (απιή ή εηδηθή) ή δελ παξνπζηάζηεθαλ ζε νπνηνδήπνηε 
ΔΥ. Γελ ζα ινγίδνληαη φηη επαλεθθηλνχλ δηαγσληδφκελνη πνπ ην φρεκα ηνπο απνθιείεηαη γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, γηα 
παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ ή κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ησλ Αγσλνδηθψλ. 
Άξζξν 11.4.6. Δπαλεθθίλεζε (Re-Start) Πνηλέο 
Γηα φια ηα πιεξψκαηα πνπ επαλεθθηλνχλ ζα ηνπο επηβάιιεηαη πνηλή ρξφλνπ. Απηή ε πνηλή ζα είλαη: Γηα θάζε Δηδηθή 
Γηαδξνκή πνπ δελ νινθιήξσζαλ ή εθθίλεζαλ: Πνηλή ρξφλνπ θέινπο. 
Άξζξν 11.4.7. Δπηζθεπέο πξηλ ηελ επαλεθθίλεζε (Re-Start)  
Άξζξν 11.4.7.1 Δπηζθεπέο, Σόπνο θαη Υξόλνο  
Έλα φρεκα πνπ απνηπγράλεη λα ηεξκαηίζεη έλα θέινο κπνξεί λα επηζθεπαζηεί ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ή ηφπν 
επηζθεπήο. Απηφ ην φρεκα αθνχ επηζθεπαζηεί πξέπεη λα εκθαληζηεί ζην ρψξν ηνπ λπθηεξηλνχ Parc Ferme ή 
Αλαζπγθξφηεζεο πξηλ ην επφκελν θέινο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ 1 ψξα απφ ηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε εθθίλεζε ηνπ πξψηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
Άξζξν 11.4.7.2 Σερληθόο Έιεγρνο Δπηζθεπαζκέλνπ Ορήκαηνο 
Σν φρεκα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηα κεραληθά κέξε πνπ έρνπλ ζθξαγηζζεί θαηά ηνλ αξρηθφ Σερληθφ Έιεγρν. 
Αληηθαηάζηαζε ζθξαγηζκέλσλ κεξψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 24.2 ηνπ ΓΚ CCR FIA. 
Σν επηζθεπαζκέλν φρεκα νθείιεη λα παξνπζηαζηεί γηα Σερληθφ επαλέιεγρν ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί 
απφ ηνλ Οξγαλσηή. 
Άξζξν 11.4.7.3 Μέγηζηνο Υξόλνο Δθηέιεζεο Απιήο ή Δηδηθήο Γηαδξνκήο.  
χκθσλα κε ηνπο ρξφλνπο πνπ νξίδνληαη ζην επίζεκν Χξάξην ηνπ Αγψλα, Παξάξηεκα 1. Ο κέγηζηνο ρξφλνο 
εθηέιεζεο Δηδηθήο ή Απιήο Γηαδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε πξφηαζε ηνπ Αιπηάξρε ηνπ Αγψλα θαη κε έγθξηζε 
απφ ηνπο Αγσλνδίθεο. Σα πιεξψκαηα ζηε πεξίπησζε απηή ζα ελεκεξσζνχλ γξαπηψο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 
Άξζξν 11.4.7.4 Πεξηνρέο Πεξηνξηζκνύ Σαρύηεηαο (speed limit zones) 
Γηα πεξηνρέο πεξηνξηζκνχ ηαρχηεηαο (speed limit) πνπ ζεκαίλνληαη ζην roadbook ηνπ αγψλα, ζα επηβάιινληαη νη 
αθφινπζεο πνηλέο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο παξάβαζεο. 
 

1-10km/h ππέξβαζε: 10’’ γηα ηελ απφζηαζε θάζε  δηαλπφκελνπ ρικ 

11-30km/h ππέξβαζε:  40’’ γηα ηελ απφζηαζε θάζε  δηαλπφκελνπ ρικ 

31-50km/h ππέξβαζε: 60’’ γηα ηελ απφζηαζε θάζε  δηαλπφκελνπ ρικ 

51km/h ππέξβαζε ή παξαπάλσ: 180’’ γηα ηελ απφζηαζε θάζε  δηαλπφκελνπ ρικ 

2
ε
 ππέξβαζε 51km/h ή παξαπάλσ: 

Καζνξηζκέλε πνηλή ή/θαη ρξεκαηηθή πνηλή 300 EUR ή/θαη άιιε πνηλή απφ ηνπο 
Αγσλνδίθεο. 

3
ε
 ππέξβαζε 51km/h ή παξαπάλσ: Απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα 

 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο ηαρχηεηαο, ηα δηαλπφκελα ρικ ππνινγίδνληαη κε ζηξνγγπινπνίεζε ηνπο πξνο ηα 
επάλσ. Γειαδή, γηα 500 κέηξα δηαλπζείζαο απφζηαζεο ππνινγίδεηαη σο 1 ρικ. Γηα 1,5 ρικ δηαλπζείζαο απφζηαζεο 
ππνινγίδνληαη σο 2 ρικ, θαη νχησ θαζεμήο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο ηαρχηεηαο σο παξάβαζε 
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ππνινγίδεηαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα πνπ επηηεχρζεθε απφ έλα πιήξσκα εληφο ηεο Εψλεο Πεξηνξηζκνχ Σαρχηεηαο θαη κε 
βάζε απηή ζα επηβιεζνχλ νη αλσηέξσ πνηλέο. 
11.4.7.5. Αηύρεκα 
ε πεξίπησζε πνπ δηαγσληδφκελν φρεκα έρεη αηχρεκα θαη ην παξκπξίδ ή άιιν ηδάκη ζπάζεη ή θαηαζηεί επηθίλδπλν, 
ηφηε ην φρεκα απηφ ζα ηνπ επηηξαπεί λα ζπλερίζεη άκεζα ηνλ αγψλα κφλν αλ γίλεη αληηθαηάζηαζε ή ην πιήξσκα θνξά 
θξάλνο full face κε πξνζηαηεπηηθή δειαηίλα ή θνξά θξάλνο open face αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
ηχπνπ motocross.Tα θξάλε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ΟΜΑΔ θαη λα έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο Σ.Δ. ε πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζεο, ην παξκπξίδ ή ηδάκη 
πξέπεη λα αθαηξεζεί πιήξσο απφ ην φρεκα πξηλ ηνπ επηηξαπεί λα εθθηλήζεη. ε πεξίπησζε πνπ δηαγσληδφκελν φρεκα 
έρεη αηχρεκα θαη θξίλεηαη χπνπην λα έρεη ππνζηεί θαηαπνλήζεηο ή δεκηέο ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο, ηφηε ν Σερληθφο 
Έθνξνο ζα πξέπεη πξψηα λα ην επηζεσξήζεη ψζηε λα ζπληάμεη έθζεζε πξνο ηνπο Αγσλνδίθεο θαη λα απνθαζίζνπλ 
αλ ζα δνζεί ε άδεηα ζπλέρηζεο ηνπ αγψλα. Μέρξη λα δνζεί άδεηα ζπλέρηζεο ηνπ αγψλα,  ην φρεκα δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπλερίζεη ηνλ αγψλα θαη επηβαξχλεηαη φιεο ηηο πνηλέο γηα ηα ηκήκαηα ηνπ αγψλα ζηα νπνία δελ έιαβε κέξνο.  
ε πεξίπησζε πνπ αγσληζηηθφ φρεκα αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ αηπρήκαηνο ή κεραληθήο βιάβεο, ην πιήξσκα πξέπεη λα 
επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ηνπο Οξγαλσηέο. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ην επφκελν δηεξρφκελν φρεκα ππνρξενχηαη λα 
ζηακαηήζεη, λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ηνλ Οξγαλσηή θαη λα παξακείλεη ζην ζεκείν παξέρνληαο θάζε δπλαηή 
βνήζεηα έσο φηνπ ν Αιπηάξρεο ηνπ επηηξέςεη λα αλαρσξήζεη. Μεηά ην πξψην δηεξρφκελν φρεκα, θάζε επφκελν φρεκα 
πνπ ζα θηάζεη ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο, πξέπεη λα ζηακαηήζεη, λα ελεκεξσζεί γηα ηε θαηάζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο 
πνπ είρε ην αηχρεκα, λα ζεκεηψζεη ην αθξηβέο ζεκείν αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ην roadbook θαη ακέζσο λα 
αλαρσξήζεη ψζηε λα ελεκεξψζεη ην πξψην ελδηάκεζν αζθαιείαο. Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ δελ ζα αθνινπζήζεη 
πηζηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλή απφ 100 Δπξψ έσο απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα. Δθφζνλ έλαο 
αγσληδφκελνο επηθνηλσλήζεη γηα πεξηζηαηηθφ αηπρήκαηνο ή πηεζηεί ν δηαθφπηεο “SOS” ηνπ GPS Tracking θαη Car-to-
Car Alarm, ηφηε ελεξγνπνηνχληαη ηα ζρέδηα αζθαιείαο ηνπ Αγψλα θαη ν Οξγαλσηήο ζα θάλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα 
λα θηάζεη άκεζα βνήζεηα. Δθφζνλ αγσληζηηθφ φρεκα αθηλεηνπνηεζεί απφ κεραληθή βιάβε, ν Οξγαλσηήο ζα 
πξνζπαζήζεη λα ην πεξηζπιιέμεη θαη λα ην επηζηέςεη ζην Service Park, ρσξίο φκσο λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε αγψλα ή 
απνδπλακψζεη to πιάλν αζθαιείαο ησλ Δηδηθψλ Γηαδξνκψλ. Γηα ηα πιεξψκαηα πνπ ζηακαηνχλ λα παξάζρνπλ 
βνήζεηα ζε αηχρεκα, ν Οξγαλσηήο κεηά απφ απφθαζε ησλ Αγσλνδηθψλ ζα αλαθνηλψλνπλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ζε 
ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ θαζπζηέξεζαλ. 
 
Άξζξν 11.5 Δπηηξεπόκελε Πξν-Άθημε 

Δπηηξέπεηαη ε πξν-άθημε ζηα αθφινπζα ΔΥ:  
• ε φια ηα ΔΥ ηεο Καηαηαθηήξηαο Δ.Γ.  
• ε φια ηα “pre-Start” Park (εθφζνλ ππάξρεη)  
• ην ηέινο ΔΥ θάζε θέινπο.   
 
Άξζξν 11.6 Δπίζεκνο Υξόλνο ηνπ Αγώλα 

Ο επίζεκνο ρξφλνο ηνπ αγψλα ζα επηθνηλσλείηε κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ξνινγηψλ ζην ΔΥ “Service Park Out” 

Άξζξν 11.7 Road Book Γηαλνκή 

Σν roadbook ηεο Καηαηαθηήξηαο Δηδηθήο Γηαδξνκήο θαη φισλ ησλ θειψλ ζα παξαδνζεί ζηα πιεξψκαηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ. Σαπηφρξνλα ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) κέζσ ηεο επίζεκεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ αγψλα.  
 
Άξζξν 11.8 Ηιεθηξνληθή Γηαδηθαζία Δθθίλεζεο Δ.Γ. 

ε θάζε Αθεηεξία Δηδηθήο Γηαδξνκήο ζα ππάξρεη ειεθηξνληθφ ξνιφη εθθίλεζεο. Έλα θσηνθχηηαξν ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλν 100 εθαηνζηά εκπξφο απφ ηε γξακκή εθθίλεζεο. Σν ειεθηξνληθφ ξνιφη εθθίλεζεο ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη νξαηφ απφ ην πιήξσκα θαζήκελν εληφο ηνπ νρήκαηνο ζηε γξακκή 
εθθίλεζεο. Ο Κξηηήο Αθεηεξίαο ηνπνζεηεί ην φρεκα δίλνληαο θαηάιιειεο εληνιέο ζηε γξακκή εθθίλεζεο. Ο Κξηηήο 
Αθεηεξίαο κεηξά αληίζηξνθα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ππνιείπνληαη 30’’. Ο Κξηηήο Δθθίλεζεο κεηξά κε θσλή ή/θαη κε 
έλδεημε ησλ ρεξηψλ ηα εμήο δεπηεξφιεπηα:  30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 θαη Go. Δληφο 20’’ απφ ην “Go” ην αγσληζηηθφ 
φρεκα πξέπεη λα αλαρσξήζεη απφ ηελ Αθεηεξία. Ζ ρξνλνκέηξεζε είλαη κε αθξίβεηα 1’’. 
 
Άξζξν 11.9 Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο θαη Γξαζηεξηόηεηεο 
Άξζξν 11.9.1 Γηαζεζηκόηεηα Πιεξσκάησλ 

Σα πιεξψκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην Parc Ferme’ κεηά ην ηειεπηαίν ΔΥ ηνπ αγψλα πξέπεη λα παξακέλνπλ δηαζέζηκνη 
ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν έσο ηελ αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα κπνξεί 
λα νξηζζνχλ απφ ην Σερληθφ Έθνξν νρήκαηα γηα λα ειεγρζνχλ. Σα πιεξψκαηα απηψλ ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα 
αθνινπζήζνπλ κε αθξίβεηα ηηο εληνιέο ησλ εληεηαικέλσλ θξηηψλ θαη εθφξσλ. Οη αγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα 
δηαζέζνπλ θαηάιιεια εξγαιεία θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηπρφλ ζθξαγηζκέλα αληαιιαθηηθά. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα 
δηαζέζνπλ ηθαλφ αξηζκφ κεραληθψλ εθφζνλ ηνπο δεηεζεί. Σα πιεξψκαηα νθείινπλ λα παξαιάβνπλ ηα νρήκαηα ηνπο 
απφ ην Parc Ferme’ ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε ησλ Αγσλνδηθψλ γηα ιήμε ηνπ Parc Ferme’ Ο Οξγαλσηήο ζα παξέρεη 
αζθάιεηα γηα 30 ιεπηά κεηά ην άλνηγκα ηνπ Parc Ferme’.  
Άξζξν 11.9.2. Service Park 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζα ππάξρεη Service Park ζηε πφιε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ.  
Άξζξν 11.9.2.1. Σα νρήκαηα service κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ Service Park ην αξγφηεξν 1 ψξα πξηλ απφ 
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ηνλ ηδαληθφ ρξφλν εθθίλεζεο ή άθημεο ηνπ πξψηνπ νρήκαηνο. 
Άξζξν 11.9.2.2. Σα δηαγσληδφκελα νρήκαηα κπνξνχλ λα δέρνληαη βνήζεηα απφ άιια δηαγσληδφκελα πιεξψκαηα θαζ’ 
φιε ηε δηαδξνκή.  
Άξζξν 11.9.2.3. Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα θίλεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ, αγσληζηηθψλ θαη service, είλαη 20ρικ/ψξα. 
Παξαβίαζε ηνπ νξίνπ επηθέξεη ρξεκαηηθή πνηλή 100€. 
Άξζξν 11.9.2.4. Αλεθνδηαζκόο θαπζίκσλ 
Ο αλεθνδηαζκφο θαπζίκσλ απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ ρψξνπ Service Park. Ο αλεθνδηαζκφο 
θαπζίκσλ απαγνξεχεηαη έζησ θαη αλ ππάξρεη απφ ζπκκεηέρνληα φρεκα ε ππνδνκή γηα αλεθνδηαζκφ κε ζπζηήκαηα 
πξνδηαγξαθψλ FIA. Πξαηήξηα θαπζίκσλ ππάξρνπλ πιεζίνλ ηνπ Service Park θαζψο θαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο 
δηαδξνκήο ηνπ αγψλα.  
Άξζξν 11.9.2.5. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηα νρήκαηα service ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθνιιεκέλα ηα απηνθφιιεηα 
κε ηελ έλδεημε “Service”. Ορήκαηα ρσξίο ηελ έλδεημε “Service” δελ ζα επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηνπ 
Service Park. Δληφο ηνπ Service Park αγσληδφκελνη θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θνξνχλ ππνρξεσηηθά, κε 
νξαηφ ηξφπν,  ηα θαξηειάθηα πνπ ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη ν Οξγαλσηήο.  
Άξζξν 11.9.3. Γεληθνί θαλόλεο επηζθεπώλ  
Ζ βνήζεηα, επηζθεπή επηηξέπεηαη κφλν φηαλ δηελεξγείηαη: 
Άξζξν 11.9.3.1. ηηο Απιέο θαη Δηδηθέο Γηαδξνκέο 
• Απφ ην πιήξσκα ηνπ δηαγσληδφκελνπ νρήκαηνο 
• Απφ πιήξσκα άιινπ δηαγσληδφκελνπ νρήκαηνο ην νπνίν δελ έρεη ηεζεί εθηφο αγψλα. 
 Άξζξν 11.9.3.2. ην Service Park θαη Πξαηήξηα Καπζίκσλ 
• Απφ ην πιήξσκα ηνπ δηαγσληδφκελνπ νρήκαηνο 
• Απφ πιήξσκα άιινπ δηαγσληδφκελνπ νρήκαηνο ην νπνίν δελ έρεη ηεζεί εθηφο αγψλα. 
• Απφ εληεηαικέλα άηνκα κε θαξηειάθη “Service” 
Άξζξν 11.9.3.3. Κάζε παξάβαζε ησλ θαλφλσλ βνήζεηαο, επηζθεπψλ, αλεθνδηαζκνχ ζα ζεκεηψλεηαη απφ ηα 
εληεηαικέλα άηνκα ηεο Οξγάλσζεο ηα νπνία θαη ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο Αγσλνδίθεο ηνπ αγψλα. Γηα θάζε παξάβαζε 
κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή απφ ηνπο Αγσλνδίθεο απφ 100 Δπξψ θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ 
αγψλα. 
Άξζξν 11.9.3.4. Σν πιχζηκν νρεκάησλ δελ επηηξέπεηαη εληφο ηνπ Service Park.  Γηα θάζε παξάβαζε κπνξεί λα 
επηβιεζεί πνηλή 100 Δπξψ απφ ηνπο Αγσλνδίθεο. Ο  Οξγαλσηήο ζα ππνδείμεη ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηα ην πιχζηκν 
κφλν ησλ αγσληζηηθψλ νρεκάησλ. 
 
Άξζξν 11.9.4 Απνηειέζκαηα - Καηάηαμε 

Σα πξνζσξηλά θαη ηειηθά απνηειέζκαηα δελ ζα δηαλέκνληαη. Θα αλαθνηλψλνληαη θαη αλαξηψληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα 
Αλαθνηλψζεσλ (ONB) θαη ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ (DNB). Γηα ηα ηειηθά επίζεκα απνηειέζκαηα ηνπ 
αγψλα ζα αλαθνηλσζνχλ 3 δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο. Μία γηα ηα πιεξψκαηα θαηεγνξηψλ T1, T2, T3, T4, TZ1 (TH 
relevant), δεχηεξε γηα πιεξψκαηα ηεο θαηεγνξίαο SSV θαη Σξίηε γηα ηε θαηεγνξία RAID. 
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ ν Οξγαλσηήο ζα αλαθνηλψζεη θαη ηειηθά επίζεκα απνηειέζκαηα γηα ηα 
πιεξψκαηα πνπ δηαγσλίδνληαη ζην Ηηαιηθφ Πξσηάζιεκα CCR 2021 θαη ζην Ηηαιηθφ Πξσηάζιεκα SSV 2021. 
 
Άξζξν 11.9.4.1 Πξνζσξηλά Απνηειέζκαηα 
 
• Απνηειέζκαηα Πξνιφγνπ – Καηαηαθηήξηαο Δηδηθήο Γηαδξνκήο. 
• Απνηειέζκαηα κεηά απφ θάζε Δηδηθή Γηαδξνκή καδί κε πξνζσξηλή θαηάηαμε, 
• Πξνζσξηλά απνηειέζκαηα θαη θαηάηαμε θέινπο 1, 
• Πξνζσξηλά απνηειέζκαηα θαη θαηάηαμε θέινπο 2, 
• Πξνζσξηλά απνηειέζκαηα θαη θαηάηαμε θέινπο 3. 
 
 
ηα απνηειέζκαηα Πξνιφγνπ, ησλ Δηδηθψλ Γηαδξνκψλ θαη πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ησλ θειψλ 1,2,3, ζα 
εκθαλίδνληαη φινη νη αγσληδφκελνη ζε κία εληαία θαηάηαμε. 
Γηα ην “2021 Πξσηάζιεκα CCR ACI-Sport, Ηηαιίαο” θαη “2021 Πξσηάζιεκα SSV ACI-Sport, Ηηαιίαο”, ν Οξγαλσηήο ζα 
αλαθνηλψζεη κφλν Σειηθά Απνηειέζκαηα. 
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Άξζξν 12. Αλαγλώξηζε ηειερώλ Αγώλα 
 

 

 
Άξζξν 13. Έπαζια 

Άξζξν13.1. Απνλνκή Δπάζισλ 
Ζ ηειεηή απνλνκήο επάζισλ ζα δηεμαρζεί ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2021 ζε ψξα θαη ηφπν ζχκθσλα κε ην επίζεκν πξφγξακκα 
ηνπ αγψλα (Άξζξν 3 
Άξζξν13.2. Όινη νη αγσληδφκελνη νθείινπλ λα παξίζηαληαη ζηελ απνλνκή επάζισλ κε ηελ ελδεδεηγκέλε ελδπκαζία 
θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη θφζκηα ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο ηνπο. Ζ παξαιαβή ησλ επάζισλ είλαη 
ππνρξεσηηθή. 
 
Άξζξν 13.3. “8

ν
 RALLY GREECE OFFROAD” Έπαζια 

 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 4

ε
, 5

ε
, 6

ε
 ζέζε θαηεγνξία CAR (T1, T2, T3, T4, TZ1 (TH)) 2 έπαζια αλά πιήξσκα 

 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T1 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T2 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T3 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T4 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 4

ε
, 5

ε
, 6

ε
 ζέζε θαηεγνξίαΣΕ1 (TH) 2 έπαζια αλά πιήξσκα 

 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θιάζε TZ1.1 (TH.1) 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θιάζε TZ1.2 (TH.2) 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θιάζε TZ1.3 (TH.3) 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θιάζε TZ1.4 (TH.4) 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 4

ε
, 5

ε
, 6

ε
 ζέζε θαηεγνξία SSV 2 έπαζια αλά πιήξσκα 

 

Καιχηεξε επίδνζε αλεμάξηεηα θαηεγνξίαο 2 έπαζια αλά πιήξσκα 

 
Γηα λα απνλεκεζνχλ έπαζια ζε κία θαηεγνξία ή θιάζε ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνλ αγψλα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) 
νρήκαηα ζe απηή ηε θαηεγνξία ή θιάζε. 
 
13.4. 2021 Πξσηάζιεκα CCR ACI-Sport, Ιηαιίαο - έπαζια 
 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 4

ε
, 5

ε
, 6

ε
 ζέζε Γεληθήο Καηάηαμεο 2 έπαζια αλά πιήξσκα 

 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T1 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T2 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T3 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία T4 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, ζέζε θαηεγνξία TΖ 2 κεηάιιηα αλά πιήξσκα 

 
 
Γηα λα απνλεκεζνχλ έπαζια ζε κία θαηεγνξία ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνλ αγψλα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) νρήκαηα ζε 
απηή ηε θαηεγνξία. 
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13.5 2021 Πξσηάζιεκα SSV ACI-Sport, Ιηαιίαο – έπαζια 
 

1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 4

ε
, 5

ε
, 6

ε
 ζέζε Γεληθήο Καηάηαμεο 2 έπαζια αλά πιήξσκα 

 
Γηα λα απνλεκεζνχλ έπαζια ζε κία θαηεγνξία ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνλ αγψλα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) νρήκαηα ζe 
απηή ηε θαηεγνξία 
 
Άξζξν 14. Σειηθνί έιεγρνη – Δλζηάζεηο - Δθέζεηο 

Άξζξν 14.1 Σειηθνί Έιεγρνη 

Υξφλνο; Καη Υψξνο: Βιέπε Άξζξν 3 ηνπ παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ. 
Κάζε πιήξσκα πνπ ζα θιεζεί λα ππνβιεζεί ζε Σειηθφ Έιεγρν πξέπεη άκεζα λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ησλ Κξηηψλ 
έζησ θαη αλ απηφ ηνπο απνηξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ΔΥ. 
 
Άξζξν 14.2 Έλζηαζε θαη Παξάβνιν 

Κάζε έλζηαζε θαη έθεζε πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θαλνληζκψλ ηεο FIA ή/θαη OMAE. Ζ έλζηαζε 
πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη λα παξαδνζεί ζηνλ Αιπηάξρε ζπλνδεπφκελε κε παξάβνιν 600 Δπξψ ζε κεηξεηά κφλν. Σν 
παξάβνιν ηεο έλζηαζεο επηζηξέθεηαη ζην αθέξαην κφλν αλ ε έλζηαζε απνδεηρζεί ζσζηή θαη γίλεη απνδεθηή απφ ηνπο 
Αγσλνδίθεο. Αλ ε έλζηαζε απαηηεί απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηνπ 
νρήκαηνο γηα ην νπνίν ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ε έλζηαζε, ηφηε έλα επηπιένλ ρξεκαηηθφ παξάβνιν ζα θαζνξηζηεί απφ 
ηνπο Αγσλνδίθεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο FIA ή/θαη ηεο ΟΜΑΔ ή ηνπ επηθεθαιή Σερληθνχ Δθφξνπ. ηε πεξίπησζε πνπ 
ε έλζηαζε γίλεη απνδεθηή σο νξζή απφ ηνπο Αγσλνδίθεο ηφηε θάζε θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ έλζηαζε ζα επηβαξχλεη ην 
πιήξσκα γηα ην νπνίν έγηλε ε έλζηαζε. 
 
Άξζξν 14.3 Έθεζε θαη Παξάβνιν 

Σν παξάβνιν έθεζεο γηα Γηεζλή έθεζε αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο FIA: 
https://www.fia.com/international-court-appeal 
Κάζε έλζηαζε θαη/ή έθεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 15 ηνπ ΓΑΚ θαη φπνπ εθαξκφδεηαη 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο “ FIA Judicial and Disciplinary Rules”. 
Σν παξάβνιν έθεζεο γηα Δζληθή Έθεζε πνπ ζα δηθαζηεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΟΜΑΔ νξίδεηαη ζηα 1200 Δπξψ 
θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν ΔΑΚ. 
 
Άξζξν 15. Πεξίιεςε Πνηλώλ 
 

πκβάλ 

Ά
ξ

ζ
ξ

ν
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. 

Α
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ό
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ε
 

Α
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σ
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ν
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ηθ
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Ά
ξ

λ
ε

ζ
ε

 
Δ

θ
θ
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ε
ζ

ε
ο
 

Α
π

ν
θ
ι
ε
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κ
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ο
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ό

 

Α
γ
ώ
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Π
ν
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ή

 


θ
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ν
π

ο
 

Π
ν

ηλ
ή

 

Υ
ξ

ό
λ

ν
π

 

Υ
ξ

ε
κ

α
ηηθ

ή
 

Π
ν

ηλ
ή

 

Prologue reconnaissance regulation violation 11.3      600€ 

Απνπζία από ηελ Δλεκέξσζε Πιεξσκάησλ 11.1      50€ 

Βνήζεηα ζε Αηύρεκα 11.4.7.5 X      

Με ελεκέξσζε Αηπρήκαηνο 11.4.7.5 X  Up to    

Με ζσζηή ελεκέξσζε γηα εγθαηάιεηςε 11.4.7.5 X     100€ 

Με έγθαηξε πξνζέιεπζε ζην Γηνηθεηηθό Έιεγρν 9.2      100€ 

Με έγθαηξε πξνζέιεπζε γηα εγθαηάζηαζε GPS 10.5.1.1      100€ 

Με έγθαηξε πξνζέιεπζε ζην Σερληθό έιεγρν 10.1      100€ 

Παξαβίαζε Οξίνπ Σαρύηεηαο ζε Διεγρόκελε Πεξηνρή 11.4.7.4 X  Up to  X 300€ 

Απνπζία παξκπξίδ ή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ 10.4  X     

Πιήξσκα ρσξίο  “Car-to-Car Alarm” System ζε 
ιεηηνπξγία 10.5.1.1  X    100€ 

Πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ή επεξεαζκνύ ειεθηξνληθνύ 
ζπζηήκαηνο ηνπνζεηεκέλν από ηνλ Οξγαλσηή  

10.5.1.3 X  Up to   100€ 

Παξάβαζε θαλνληζκώλ γηα Service Park θαη 
αλεθνδηαζκνύ θαπζίκσλ 

11.9.3.3 X  Up to    

Πιύζηκν εληόο Service Park ή εθηόο θαζνξηζκέλεο 
πεξηνρήο 

11.9.3.4      100€ 

Τπέξβαζε κέγηζηνπ ρξόλνπ ζε Δ.Γ. ή κε νξζή 
νινθιήξσζε ηεο 

11.4.3    X   

Τπέξβαζε κέγηζηνπ ρξόλνπ ζε Απιή Γηαδξνκή ή κε 
εκθάληζε ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ΔΥ 

 ην 1
ν
 ΔΥ ηνπ θέινπο 

11.4.3    X   

https://www.fia.com/international-court-appeal
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Τπέξβαζε κέγηζηνπ ρξόλνπ ζε Απιή Γηαδξνκή ή κε 
εκθάληζε ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ΔΥ 

 ε όπνην ΔΥ όπνηνπ θέινπο 
11.4.3    X   

Τπέξβαζε κέγηζηνπ ρξόλνπ ζην ηειεπηαίν ΔΥ ηνπ 3
νπ

 
θέινπο 

11.4.3   X    

 
Άξζξν 16. Άιιεο Γηαηάμεηο 
 
Ο Οξγαλσηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ή λα αθπξψζεη νξηζηηθά ηνλ αγψλα. 
Ο Οξγαλσηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα δεκηέο ή απψιεηεο (ζσκαηηθέο ή πιηθέο) πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε 
αγσληδφκελνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα αλεμαξηήησο αηηίαο. Ο Οξγαλσηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα δεκηέο ή 
απψιεηεο (ζσκαηηθέο ή πιηθέο) πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ αγσληδφκελνπο ζε Σξίηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα 
αλεμαξηήησο αηηίαο.    
Ζ θαηάζεζε θαη ππνγξαθή ηνπ έληππνπ δήισζεο ζπκκεηνρήο απφ ην ζπκκεηέρσλ πιήξσκα ππνδειψλεη ρσξίο 
ακθηβνιία εθ κέξνπο ηνπ φηη ηφζν ην ίδην φζν θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ έρνπλ δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη απφιπηα ηνπο 
θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο νδηθήο θπθινθνξίαο, αληηππξηθήο 
πξνζηαζίαο θαη φπνην άιιν θαλνληζκφ πνπ δηέπεη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αγψλα θαη ρψξνπο θηινμελίαο. 
Τπελζπκίδεηαη φηη ηα πιεξψκαηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηελ ελδεδεηγκέλε αζθάιηζε θαη 
ηα ελδεδεηγκέλα έγγξαθα δηαγσληδφκελνπ νρήκαηνο. Σα αθφινπζα παξαξηήκαηα είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηνπ 
παξφληνο πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ. 
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Παξάξηεκα 1 – Αλαιπηηθό Ωξάξην Αγώλα 
 Θ.Α. 
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Παξάξηεκα 2 – Τπεύζπλνη ρέζεσλ κε Αγσληδόκελνπο - CRO 
 
 
                                                               
 

 
 

CRO 
 

Μάξηνο Υησηόπνπινο 
 

GRE – ENG – ITA 
 

E: info@rallygreeceoffroad.gr 

 
 

Assistant CRO 
 

Ricky Rickler 
 

ITA – ENG 
 

E: ricky@rteam.it 
  



 
8

ο 
RALLY GREECE OFFROAD – πκπιεξσκαηηθφο Καλνληζκφο Δλεκεξψζεθε 29/03/2021- Page 21/35 

Παξάξηεκα 3 – ήκαλζε θαη Γηαθήκηζε 
 
Σνπνζεζία αξηζκώλ ζπκκεηνρήο θαη δηαθήκηζεο  
 
1.  2 απηνθφιιεηα 25 cm x 10 cm χςνο, αξηζηεξά / δεμηά ηνπ παξκπξίδ, ππνρξεσηηθφ 
2. 1 αξηζκφ ζπκκεηνρήο 43 x 21 cm πίζσ κέξνο νρήκαηνο, ππνρξεσηηθφ 
3.  2 αξηζκνί ζπκκεηνρήο 67 x 17 cm, ππνρξεσηηθφ 
4. 2 απηνθφιιεηα δηαθεκηζηηθά 50 x 52 cm, πξναηξεηηθά (+50% παξάβνιν ζπκκεηνρήο) 
5.  Απηνθφιιεην γηα ηελ νξνθή δελ ζα δηαλεκεζεί 
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Παξάξηεκα 4 – Απηνιεμεί ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα 
FIA ISC Appendix L relating to overalls, helmets and any other safety requirements 
 
All competitors are reminded of Appendix L of the FIA International Sporting Code, in particular its  
Chapter III - Drivers’ Equipment. 
 
Helmets (Appendix L, Chapter III, Άξζξν 1)  
All crews must wear crash helmets homologated to one of the following FIA standards: 

 8858-2002 or 8858-2010  (Technical List N°41),  

 8859-2015   (Technical List N°49), 

 8860-2004 or 8860-2010  (Technical List N°33), or 

 8860-2018 or 8860-2018-ABP  (Technical List N°69)  
 
Frontal Head Restraint (FHR, Appendix L, Chapter III, Άξζξν 3)  
All crews must use FIA approved FHR systems homologated to FIA standard 8858.  
Approved FHRs, anchorages and tethers are listed in Technical List N° 29.  
See also helmet compatibility chart in Appendix L, Chapter III, Άξζξν 3.3. 
 
Flame-resistant clothing (Appendix L, Chapter III, Άξζξν 2)  
All drivers and co-drivers must wear overalls as well as gloves (optional for co-drivers), long underwear, a balaclava, 
socks and shoes homologated to the FIA 8856-2000 standard (Technical List N°27) or 8856-2018 (Technical List N° 
74). Please pay special attention to the prescriptions of Άξζξν 2 concerning embroidery and printing on flame-
resistant clothing (manufacturer certificates etc.) as well as concerning the correct wearing of the clothing 
elements! See also Regional Rally Sporting Regulations, Article 53.1. 
 
Biometric Devices (Appendix L, Chapter III, Άξζξν 2.1)  
Drivers may wear a device to collect biometric data during racing. 

 If the biometric device is integrated into a protective garment homologated to FIA Standard 8856, the garment 
shall be homologated to FIA Standards 8856 and 8868-2018. 

 If the biometric device is a stand-alone device, then the device must be homologated to FIA Standard 8868-2018 
only. This device must be worn in addition to the garment homologated to FIA Standard 8856.  

 
Wearing of jewellery (Appendix L, Chapter III, Άξζξν 5)  
The wearing of jewellery in the form of body piercing or metal neck chains is prohibited during the competition and 
may therefore be checked before the Start. 
 

RELATED LINKS: 
FIA International Sporting Code and appendices:  https://www.fia.com/regulation/category/123 
FIA Technical Lists:    https://www.fia.com/regulation/category/761 

 
  

https://www.fia.com/regulation/category/123
https://www.fia.com/regulation/category/761
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Παξάξηεκα 5 – Νηθεηέο Πξνεγνπκέλσλ Δηώλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Year Position Country Team Driver Co-driver Vehicle 

2019 

1st Car Israel 
R Team Ralliart 

Italy 
SHACHAM NIMROD 

T1 Mitsubishi 
L200 

1st SSV Israel Kafri Driving Racing KAFRI REGEV SSV2 CANAM 

2018 
1st Car Israel Pointer I-Go HEIMANN SEGAL T1 LAYOGEV 

1st SSV Israel RallyArt HAY BEZALEL SSV2 CANAM 

2017 
1st Car Bulgaria 

Bulgaria Offroad 
Team 

VARBANOV ANTOV 
T1 Mitsubishi 

Pajero 

1st SSV Israel CanAm Isreal ELIRAL MELAMED SSV2 CANAM 

2016 
1st Car Italy Ralliart Team SCHIUMARINI SALVATORE 

T2 Mitsubishi 
Pajero 

1st SSV Israel D.L.B. Motorsport ELIRAL MELAMED SSV2 POLARIS 

2015 
1st Car Israel Gatos 4x4  SHIMONI GIDON BEN 

T1 Mitsubishi 
L200 

1st SSV Bulgaria Crazy Fox GOCHEV HRISTOV SSV2 POLARIS 

2014 1st Car Italy 
Bombelli  Offroad 

Team 
BOMBELLI QUATTRO 

TH Mitsubishi 
Pajero 

2013 1st Car Greece Buff Team DIMITRIADIS KALFAS 
TH Mitsubishi 

Pajero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RALLY GREECE OFFROAD 
HALL OF FAME 
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Παξάξηεκα 6 – GPS Tracking System θαη “Car-to-Car Alarm” System 
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Παξάξηεκα 7 – Γείγκα Καξλέ Πιεξώκαηνο 
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Παξάξηεκα 8 – ήκαλζε Αγώλα 
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8

ο 
RALLY GREECE OFFROAD – πκπιεξσκαηηθφο Καλνληζκφο Δλεκεξψζεθε 29/03/2021- Page 30/35 

Παξάξηεκα 9 – Roadbook Λεμηθό 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10 COVID19 
1. Γεληθά 
1.1 Σν παξψλ παξάξηεκα ζέηεη ην πιαίζην ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη Οξγαλσηέο έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ 
ηα άηνκα απφ ηνλ ηφ Covid-19 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 
Σν παξάξηεκα ζα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά έηζη ψζηε λα αθνινπζεί ηνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ: 
- Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Τγείαο 
- Δζληθφ Οξγαληζκφ Γεκφζηαο Τγείαο 
- ΓΟΑ 
- ΟΜΑΔ 
Πξνηείλεηαη εκθαηηθά ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνλ αγψλα λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη λα 
ελεκεξψλνληαη γηα φπνηα λέα νδεγία. 
1.2 Οη Οξγαλσηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ αληηζεπηηθά πιηθά, γάληηα θαη κάζθεο ζε θάζε ελδεδεηγκέλν ρψξν ηνπ αγψλα. 
1.3 Οη Οξγαλσηέο πξέπεη λα δηαλέκνπλ θπιιάδηα γηα ηε πξφιεςε κεηάδνζεο ηνπ ηνχ Covid-19 ζε φια ηα άηνκα πνπ 
εκπιέθνληαη ζηνλ αγψλα. Αλ ν αγψλαο έρεη ζπκκεηέρνληεο απφ παξαπάλσ απφ κία (1) ρψξα ηφηε ηα θπιιάδηα πξέπεη 
λα είλαη ζηα Αγγιηθά θαη ζηε ηνπηθή γιψζζα ηεο ρψξαο πνπ θηινμελεί ηελ εθδήισζε. 
1.4 Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε γηα ηνλ αγψλα, νη Οξγαλσηέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ κε ιεπηνκέξεηα φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηνπ ηνχ Covid-19. 
1.5 Σν παξψλ Παξάξηεκα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν δηάζηεκα νη Αξρέο ππνρξεψλνπλ γηα θαλνληζκνχο πξφιεςεο γηα ηνλ 
ηφ Covid-19. 
1.6 Σν ειιεληθφ θείκελν ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο είλαη απηφ πνπ δεζκεχεη ηνλ Οξγαλσηή γηα ηελ νξζή εθαξκνγή 
ηνπ. 
2. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 
Πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δίλνληαη ζηνπο Οξγαλσηέο, δηαρεηξίδνληαη κε βάζε ην θαλνληζκφ GDPR. 
3. Δγγξαθή ζηνλ Αγώλα 
3.1 Οη αγσληδφκελνη, εθηφο ησλ άιισλ εγγξάθσλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη ην “Δξσηεκαηνιφγην 
Τγείαο” θαη λα ην απνζηείινπλ ζηνλ Οξγαλσηή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Αλ γηα φπνην 
ιφγν ην “Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο” δελ θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ή δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, 
ηφηε ζε απηφ ην άηνκν δελ ζα επηηξαπεί λα ζπκκεηέρεη ή λα παξίζηαηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ αγψλα. 
3.2 Σν “Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο” είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί θαη απφ φια ηα άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία 
νκάδα. Γειαδή, κεραληθνί, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, θαιεζκέλνη, θιπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην απνζηείινπλ ζηνλ 
Οξγαλσηή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 
3.3 ηε πεξίπησζε πνπ αγσληδφκελνο, νκάδα ή άιιν εκπιεθφκελν άηνκν απνηχρεη λα θαηαζέζεη εκπξφζεζκα θαη 
πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ην “Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο”, ηφηε ν Οξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί θάζε επηζηξνθή 
ρξεκάησλ πνπ αθνξνχλ Παξάβνιν πκκεηνρήο, έμνδα δηακνλήο ή θάζε άιιν έμνδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αγψλα. 
3.4 Σν “Δξσηεκαηνιφγην Τγείαο” είλαη δηαζέζηκν απφ ηνλ Οξγαλσηή ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ αγψλα θαη ινγίδεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο ηνπ αγψλα. 
4. Covid-19 πκπηώκαηα θαη Σεζη 
4.1 ηε πεξίπησζε πνπ άηνκν εκπιεθφκελν κε ηνλ αγψλα έρεη ζπκπηψκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ κφιπλζε απφ Covid-
19, ε παξαθάησ δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζεζεί: 
-  Καιεί άκεζα ηνλ Τπεχζπλν ρέζεσλ κε Αγσληδφκελνπο (ΤΑ) ή ηνλ επηθεθαιήο Ηαηξφ ηνπ αγψλα. 
- Κξαηά απφζηαζε απφ άιια άηνκα θαη θνξά άκεζα κάζθα θαη γάληηα. 
- Αλ βξίζθεηαη ζην Service Park ή ζε άιιν αλνηθηφ ρψξν θξαηνχληαη νη απνζηάζεηο κε άιια άηνκα. Αλ βξίζθεηαη ζε 
μελνδνρείν ή άιιε εγθαηάζηαζε ηνπ αγψλα ηφηε απνκνλψλεηαη απφ κφλνο ηνπ έσο λα ιάβεη νδεγίεο απφ ηνλ ΤΑ ή 
ηνλ επηθεθαιή Ηαηξφ ηνπ Αγψλα. 
- Γελ επηηξέπεηαη λα κεηαβεί απφ κφλνο ηνπ ζε λνζνθνκείν. 
- Ο ΤΑ ή ν επηθεθαιήο Ηαηξφο ηνπ Αγψλα επηθνηλσλεί κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Γεκφζηαο Τγείαο θαη θαλνλίδεη ηνλ 
ηξφπν κεηάβαζεο ηνπ αηφκνπ ζην λνζνθνκείν. 
4.2 Ο Οξγαλσηήο νθείιεη λα δψζεη γξαπηέο πιεξνθνξίεο ζε φια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ αγψλα ζρεηηθά κε ην 
πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ή εξγαζηήξην φπνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηεζη γηα Covid-19. ηε 
πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν επηζπκεί λα θάλεη ηέηνην ηεζη, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη πξψηα κε ηνλ επηθεθαιή Ηαηξφ 
ηνπ Αγψλα γηα λα ιάβεη νδεγίεο. Σν ηεζη γηα Covid-19 δελ είλαη ππνρξεσηηθφ εθηφο αλ ππάξρεη άιιε νδεγία απφ ηε 
θπβέξλεζε. 
5. Service Park 
Οη παξαθάησ νδεγίεο ζα εθαξκφδνληαη ψζηε λα απνθεπρζεί πηζαλή δηαζπνξά ηνπ ηνχ Covid-19. 
5.1 Γεληθά 
Δίζνδνο θαη έμνδνο ζην Service Park επηηξέπεηαη κφλν ζηα εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα απφ ηελ Οξγάλσζε θαη πνπ 
θαηέρνπλ ηε “Κάξηα Δηζφδνπ Service Park” 
Θεαηέο θαη επηζθέπηεο δελ επηηξέπεηαη λα εηζέξρνληαη ζην Service Park. 
πζηήλεηαη κε έκθαζε ν ρψξνο ηνπ Service Park λα έρεη πεξηκεηξηθά θξάθηε γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ αηφκσλ κε-
εμνπζηνδνηεκέλσλ. 
Σν Service Park πξέπεη λα έρεη ην πνιχ κία (1) είζνδν θαη κία (1) έμνδν. πζηήλεηαη κε έκθαζε ε ειάρηζηε απφζηαζε 
κεηαμχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξα. 
Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ Service Park πξέπεη λα θπιάζζεηαη απφ εληεηαικέλν πξνζσπηθφ γηα ηνλ έιεγρν εηζφδνπ 
κε-εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ. 
5.2 Οκάδεο 
Ο Οξγαλσηήο ζα παξαρσξήζεη ρψξν ζηηο νκάδεο ζε αλαινγία ηνπιάρηζηνλ 10η.κ. αλά δηαπηζηεπκέλν άηνκν. Ο 
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Οξγαλσηήο πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ε νκάδεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ ίδηα ρψξα ή πφιε 
λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ίδην ρψξν. 
Οη νκάδεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πγηεηλή θαη πξνθχιαμε ησλ κειψλ ηεο θαη ππνρξενχηαη λα έρεη γηα ρξήζε: 
5.2.1 Μάζθεο γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο Οξγαλσηήο ζπζηήλεη κε έκθαζε αιιά δελ ππνρξεψλεη ηε ρξήζε κάζθαο 
ζε αλνηθηνχο ρψξνπο φπσο ην Service Park. 
5.2.2 Γάληηα κίαο ρξήζεο γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ζε πνζφηεηα επαξθή γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ 
αγψλα. Ο Οξγαλσηήο ζπζηήλεη κε έκθαζε αιιά δελ ππνρξεψλεη ηε ρξήζε γαληηψλ ζε αλνηθηνχο ρψξνπο φπσο ην 
Service Park. 
5.2.3 Αληηζεπηηθά πιηθά γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ζε πνζφηεηα επαξθή γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ αγψλα. 
πζηήλεηαη ε ζπρλή ρξήζε. 
5.2.4 Οη νκάδεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ εηδηθνχο θάδνπο απφξξηςεο γηα γάληηα θαη κάζθεο. Απηνί νη θάδνη πξέπεη λα 
είλαη ζε ηθαλφ αξηζκφ ζε ζρέζε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο Οξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηηο νκάδεο γηα ην 
πνπ ζα αδεηάδνληαη νη θάδνη ησλ νκάδσλ. 
5.2.5 Μέιε νκάδσλ, πξνζσπηθφ Οξγάλσζεο θαη θάζε άιιν άηνκν νθείιεη λα θξαηά απνζηάζεηο θαη λα απνθεχγεη 
ρεηξαςίεο, αγθαιηάζκαηα, θηιήκαηα. 
5.2.6 ηνπο ηαζκνχο Διέγρνπ Υξφλνπ ζηε είζνδν θαη έμνδν ηνπ Service Park, νη ζπλνδεγνί θαη νη Κξηηέο νθείινπλ λα 
αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13.5. 
6. Κέληξν Αγώλα 
Ο Οξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα δεκηνπξγήζεη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1.5 κέηξσλ αλάκεζα ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο. 
Όια ηα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ή εξγάδνληαη πξέπεη λα θνξνχλ κάζθεο θαη γάληηα. Ο Οξγαλσηήο ζα παξέρεη 
αληηζεπηηθά πιηθά, γάληηα θαη κάζθεο ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ θαη ζα ηνπνζεηήζεη εηδηθφ θάδν απφξξηςεο. 
6.1 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε θαλέλα άηνκν εθηφο απφ απηά πνπ 
εξγάδνληαη ζε απηφ ην ρψξν. 
6.2 Αγσληδφκελνη, κέιε νκάδσλ, δεκνζηνγξάθνη θαη φπνην άιιν άηνκν έρεη νπνηνδήπνηε αίηεκα ή εξψηεκα πξέπεη λα 
απεπζχλεηαη πξψηα ζηνλ ΤΑ. Αλ ν ΤΑ εθηηκά φηη απηφ ην άηνκν πξέπεη λα εηζέιζεη ζην Κέληξν ηνπ Αγψλα ηφηε ζα 
δεηήζεη πξψηα έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Αγψλα ή ηνλ Αιπηάξρε. Γηα ηελ απνθπγή αηηεκάησλ εηζφδνπ ζην ρψξν 
ν Οξγαλσηήο ζα ιεηηνπξγεί online πιαηθφξκα (πρ zoom ή WhatsApp) ψζηε λα απεπζχλνληαη κέζσ απηήο νη 
αγσληδφκελνη, νη αξρεγνί νκάδσλ θαη νη δεκνζηνγξάθνη. 
6.3 Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη ζπρλφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη εηδηθά ζηηο ηνπαιέηεο νη νπνίεο, εθφζνλ είλαη 
εθηθηφ, ζα δηαρσξίδνληαη ζε αληξηθέο θαη γπλαηθείεο. 
6.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ θαη κεραλεκάησλ αλαθχθισζεο ηνπ αέξα εληφο ηνπ ρψξνπ. 
7. Γηνηθεηηθόο Έιεγρνο 
Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ζπλάζξνηζε αγσληδνκέλσλ θαη γηα θξαηεζνχλ νη απνζηάζεηο, νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ γηα ην Γηνηθεηηθφ έιεγρν. 
7.1 Όια ηα έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ζα απνζηέιινληαη ζηνλ 
Οξγαλσηή κε email (φρη κέζσ WhatsApp, Viber, Messenger, θιπ). Απηά ηα έγγξαθα πξέπεη λα απνζηαινχλ 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα. 
7.2 ην επίζεκν πξφγξακκα ηνπ αγψλα ζα πξνγξακκαηηζηεί ρξφλνο γηα Γηνηθεηηθφ Έιεγρν θαη κφλν γηα: 
- Πιεξσκή ηπρφλ ππνινίπνπ Παξαβφινπ πκκεηνρήο. 
- Πιεξσκή εγγπήζεσλ (πρ ζπζθεπή GPS) 
- Πιεξσκή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο. 
- Δπίδεημε πξσηφηππσλ εγγξάθσλ 
- Παξάδνζε απφ ηνλ Οξγαλσηή ηεο ηζάληαο αγσληδνκέλνπ (αξηζκνί ζπκκεηνρήο, απηνθφιιεηα, θιπ). 
7.3 Ζ δηαδηθαζία Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ζα νινθιεξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν γηα θάζε αγσληδφκελν. Ο Οξγαλσηήο 
ζα αλαθνηλψζεη ζην πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ ή κε Γειηίν Πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα 
πιεξνθνξηψλ ηνπ αγψλα, ηελ αθξηβή ψξα πξνζέιεπζεο θάζε αγσληδφκελνπ. 
7.4 Γηα θάζε αγσληζηηθφ φρεκα επηηξέπεηαη ε είζνδνο κφλν ελφο (1) αηφκνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ. 
Θα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πγηεηλήο απφ φινπο ηνπο εηζεξρφκελνπο, πιχζηκν ρεξηψλ, κάζθα, γάληηα. 
8. Σερληθόο Έιεγρνο 
Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ζπλάζξνηζε αγσληδνκέλσλ θαη γηα θξαηεζνχλ νη απνζηάζεηο, νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ γηα ην Σερληθφ Έιεγρν. 
8.1 Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ζπγθεθξηκέλν ρψξν φπνπ ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ ηα αγσληζηηθά 
νρήκαηα γηα Σερληθφ έιεγρν. Απηφο ν ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο  απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ. Ο ρψξνο ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ πξνηείλεηαη λα έρεη κία (1) κφλν είζνδν θαη κία (1) κφλν 
έμνδν. Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη απφ εληεηαικέλα απφ ηνλ Οξγαλσηή άηνκα θαη λα απνηξέπνπλ 
ηελ είζνδν ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. 
8.2 Γηα θάζε αγσληζηηθφ φρεκα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν ηνπ Σερληθνχ έιεγρνπ κφλν ελφο αηφκνπ – κέινπο ηεο 
νκάδαο πνπ ζα θέξεη θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Απηφ ην άηνκν – κέινο ηεο νκάδαο ακέζσο κφιηο εηζέιζεη κε ην 
αγσληζηηθφ φρεκα ζην ρψξν ηνπ Σερληθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
- Να θνξά γάληηα θαη ζπζηήλεηαη έλζεξκα λα θνξά θαη κάζθα. 
- Να βάιεη ρεηξφθξελν ζην απηνθίλεην. 
- Να πξαγκαηνπνηήζεη κφλνο ηνπ εθθίλεζε θηλεηήξα θαη ζβήζηκν απηνχ απφ ην Γεληθφ Γηαθφπηε ξεχκαηνο δχν θνξέο 
(κία απφ εζσηεξηθφ θαη κία απφ εμσηεξηθφ δηαθφπηε) θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Σερληθψλ Δθφξσλ. 
- Να αλνίμεη πιήξσο φιεο ηηο πφξηεο 
- Να αλνίμεη ηε πίζσ πφξηα (αλ ππάξρεη) 
- Να αλνίμεη θαη ζηεξίμεη κε αζθάιεηα ην θαπψ ηνπ θηλεηήξα. 
- Να ηνπνζεηήζεη κφλνο ηνπ ζε ηξαπέδη φιν ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο (θξάλε, Hans, θφξκεο, εζψξνπρα, θιπ) θαη ησλ 
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δχν κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη εκθαλή ηα ηακπειάθηα ηεο homologation. 
- Να απνκαθξπλζεί ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ απφ ην φρεκα θαη λα πεξηκέλεη νδεγίεο απφ ηνπο Σερληθνχο Δθφξνπο. 
- Να ζπιιέμεη κφλνο ηνπ ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο (θξάλε, Hans, θφξκεο, εζψξνπρα, θιπ) θαη ησλ δχν κειψλ ηνπ 
πιεξψκαηνο. 
- Να βγάιεη ην φρεκα εθηφο ηνπ ρψξνπ Σερληθνχ ειέγρνπ ακέζσο κφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 
8.3 Οη Σερληθνί Έθνξνη πξέπεη λα θνξνχλ γάληηα θαη ζπζηήλεηαη έλζεξκα ε ρξήζε κάζθαο. Δπίζεο, 
- Οη Σερληθνί Έθνξνη πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ ζην κέινο ηεο νκάδαο λα αθνινπζεί βήκα-βήκα ηε παξαπάλσ 
δηαδηθαζία. 
- Να απνθεχγεηαη ην άγγηγκα ην εμνπιηζκνχ αζθαιείαο ησλ αγσληδνκέλσλ. 
- Να πξαγκαηνπνηνχλ πξψην απφ θάζε άιιν έιεγρν ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
- Να πξνζεγγίδνπλ ην φρεκα κφλν φηαλ φιεο νη πφξηεο θαη θαπψ είλαη πιήξσο αλνηθηά θαη παξάιιεια  ην κέινο ηεο 
νκάδαο είλαη ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ. 
- Να απνθεχγνπλ λα αγγίδνπλ ην φρεκα φζν απηφ είλαη εθηθηφ 
- Να απνθεχγνπλ λα ηνπο πξνζεγγίδεη ην κέινο ηεο νκάδαο γηα απάληεζε ζε απνξίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ. 
8.4 ηε πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Οξγαλσηή ζπζθεπέο εληνπηζκνχ GPS θαη “Car-to-Car alarm” ηφηε ε 
δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπο γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ απφ κέινο ηεο νκάδαο κε ηελ 
επίβιεςε ηεο Οξγάλσζεο. 
8.5 Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη αληηζεπηηθά πιηθά, γάληηα θαη κάζθεο δίπια απφ ηξαπέδη ελαπφζεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ αζθαιείαο. Έλαο εηδηθφο θάδνο απφξξηςεο πξέπεη λα ππάξρεη πιεζίνλ ηνπ ηξαπεδηνχ. 
9. Δλεκέξσζε Αγσληδνκέλσλ 
Ο Οξγαλσηήο ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο αγσληδνκέλσλ. Πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 
κέζσ ηειεδηάζθεςεο ή δηαλνκή έληππσλ ζεκεηψζεσλ.  
Αλ απνθαζηζηεί λα δηεμαρζεί ελεκέξσζε ηφηε νη αθφινπζεο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ. 
9.1 Γηεμαγσγή ηεο ελεκέξσζεο ζε αλνηθηφ ρψξν αλ απηφ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. ηε πεξίπησζε απηή νη 
αγσληδφκελνη πξέπεη λα ζηέθνληαη ζε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε ηνπ 1 κέηξνπ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Ο ρξφλνο ηεο 
ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θαηά ην δπλαηφ. 
9.2 Δθφζνλ ε ελεκέξσζε γίλεη ζε θιεηζηφ ρψξν ηφηε νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα θάζνληαη ζε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε 
ηνπ 1,5 κέηξα ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Ο εθηειψλ ηελ ελεκέξσζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο. Ζ 
ρξήζε κάζθαο θαη γαληηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο. Μάζθα κπνξεί λα κε θνξά κφλν απηφο πνπ εθηειεί ηελ 
ελεκέξσζε. Ο ρξφλνο ηεο ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θαηά ην δπλαηφ. 
9.3 Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα απνθχγεη ηε δηαλνκή νπνηνπδήπνηε πιηθνχ. 
9.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ θαη κεραλεκάησλ αλαθχθισζεο ηνπ αέξα εληφο ηνπ ρψξνπ. 
10. Δθδήισζε Καισζνξίζκαηνο 
Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα απνθεχγεη ηε δηεμαγσγή εθδήισζεο θαισζνξίζκαηνο. Αλ απνθαζηζηεί ε δηεμαγσγή ηφηε νη 
αθφινπζεο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ. 
10.1 Γηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο ζε αλνηθηφ ρψξν αλ απηφ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
10.2 ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο ζε θιεηζηφ ρψξν ν Οξγαλσηήο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη φηη έρεη 
γίλεη επηηπρήο  απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ. 
10.3 Ο ρψξνο (ζε η.κ.) φπνπ δηεμάγεηαη ε εθδήισζε θαη ν αξηζκφο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Γεκφζηαο Τγείαο. 
10.4 πληζηάηαη έλζεξκα ε ρξήζε κάζθαο θαη γαληηψλ απφ φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα 
παξέρεη αληηζεπηηθά πιηθά, κάζθεο, γάληηα. Δηδηθνί θάδνη απφξξηςεο πξέπεη λα είλαη ζε ζεκεία εκθαλή. 
11. Παλεγπξηθή Δθθίλεζε Αγώλα. 
Πξνηείλεηαη κε έκθαζε ν Οξγαλσηήο λα κε πεξηιακβάλεη ζην πξφγξακκα ηνπ αγψλα Παλεγπξηθή Δθθίλεζε ψζηε λα 
απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο ζεαηψλ. Δπίζεο γηα λα απνθεπρζεί ε ζχλαμε αγσληδνκέλσλ, κειψλ νκάδσλ θαη 
επηζθεπηψλ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηνλ ίδην ρψξν. Αλ ν Οξγαλσηήο απνθαζίζεη ηε πξαγκαηνπνίεζε Παλεγπξηθήο 
Δθθίλεζεο ηφηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα κέηξα θαη νδεγίεο πνπ δίλεη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Γεκφζηαο Τγείαο. 
12. Τπέξ-Δηδηθή Γηαδξνκή 
Γελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή ππέξ-εηδηθήο δηαδξνκήο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πξνζέιθπζεο ζεαηψλ. 
Καηαηαθηήξηα Δηδηθή Γηαδξνκή κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πξφγξακκα ηνπ αγψλα κφλν αλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε 
πεξηνξηζκέλε παξνπζία ζεαηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη λα δηεμάγεηαη ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ λα δπζθνιεχεη ηε 
πξνζέιεπζε ζεαηψλ. 
13. Δηδηθέο Γηαδξνκέο 
Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηε παξνπζία ζεαηψλ, λα 
πξνζηαηεχεη ηνπο αγσληδφκελνπο θαη Κξηηέο θαζψο θαη ην Πξνζσπηθφ Άκεζεο Δπέκβαζεο. 
13.1 Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα απνθεχγεη ηε δηαθήκηζε ησλ Δηδηθψλ Γηαδξνκψλ, ηε δηαδξνκή θαη ην σξάξην ηνπο 
θαζψο θαη ηα ζεκεία εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ. 
13.2 Ζ Δηδηθή Γηαδξνκή πξέπεη λα απνκνλσζεί φζν πην πνιχ είλαη δπλαηφ. Γειαδή, ειάρηζηε θαη επηηεξνχκελε 
πξφζβαζε γηα ζεαηέο. Οη θχξηνη δξφκνη πξφζβαζεο ζηελ Δηδηθή Γηαδξνκή ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηνλ 
Οξγαλσηή. 
13.3 Ζ πξφζβαζε ζεαηψλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε δχν (2) ψξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ πξψηνπ αγσληζηηθνχ 
νρήκαηνο. 
13.4 Σα νρήκαηα αζθαιείαο ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο, “000”, “00”, “0” πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Αιπηάξρε γηα ζεκεία 
ζπλσζηηζκνχ ζεαηψλ. Αλ απηφ ζπκβεί ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θξαηνχλ θαη λα 
θνξνχλ κάζθεο. 
13.5  ην εκείν Διέγρνπ Υξφλνπ (ΔΥ) ζηελ αξρή ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο ε παξαθάησ δηαδηθαζία πξέπεη λα 
αθνινπζείηαη απφ αγσληδφκελνπο, Κξηηέο θαη Πξνζσπηθφ Άκεζεο Δπέκβαζεο. 
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-  Καηά ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ ΔΥ ν ρψξνο “NO-GO” γηα ζεαηέο ζα πξέπεη λα είλαη φζν κεγαιχηεξνο γίλεηαη 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη έηζη ρσξνζεηεκέλνο πνπ λα απνθιείεη ζεαηέο λα πιεζηάδνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 
ησλ δέθα (10) κέηξσλ απφ ηηο πηλαθίδεο ΔΥ θαη φιεο ηηο λνεηέο γξακκέο κεηαμχ απηψλ. 
- Σν Πξνζσπηθφ Άκεζεο Δπέκβαζεο ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θξαηνχλ απνζηάζεηο θαη κεηαμχ ηνπο 
αιιά θαη κε ηνπο Κξηηέο ηνπ ΔΥ. 
- Όηαλ αγσληζηηθά νρήκαηα θζάλνπλ κε πξνάθημε ζηε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα ηνπ ΔΥ ηφηε ζα πξέπεη λα 
ζηαζκεχνπλ κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Οη αγσληδφκελνη κπνξνχλ λα εμέξρνληαη ησλ 
νρεκάησλ αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπλαζξνίδνληαη ζε αξηζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δέθα (10). 
- Οη ζπλνδεγνί δελ επηηξέπεηαη λα πεξπαηήζνπλ έσο ην ηξαπεδάθη ησλ Κξηηψλ ηνπ ΔΥ. 
- Γηα ηελ απνθπγή επαθήο ή πηζαλήο κεηαθνξάο κφιπλζεο κεηαμχ αγσληδνκέλσλ θαη Κξηηψλ, φηαλ έλα αγσληζηηθφ 
φρεκα εηζέξρεηαη εληφο ηνπ ΔΥ πξέπεη λα ζηακαηήζεη δίπια ζην ηξαπεδάθη ησλ Κξηηψλ. Ο ζπλνδεγφο δελ 
επηηξέπεηαη λα βγεη απφ ην φρεκα. Ο ζπλνδεγφο αλνίγεη ην παξάζπξν (φζν δπλαηφ ιηγφηεξν) θαη αλαθέξεη ζην Κξηηή 
ην ρξφλν άθημεο πνπ επηζπκεί. Ο Κξηηήο ζα ζηέθεηαη ζε απφζηαζε δχν (2) κέηξσλ απφ ην φρεκα θαη ζα επηβεβαηψζεη 
(ή φρη) ην αθξηβή ρξφλν. 
Ο ζπλνδεγφο πξέπεη λα αλαγξάςεη κφλνο ηνπ ζην Καξλέ ην ρξφλν πνπ ππέδεημε ν Κξηηήο θαη κεηά πάιη ν ζπλνδεγφο 
λα ππνγξάςεη δίπια ζε απηφ ην ρξφλν. Μεηά πξέπεη λα επηδείμεη ην Καξλέ ζην Κξηηή ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ην 
θσηνγξαθίζεη κε ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ζα ππνδείμεη ζηνλ αγσληδφκελν λα νδεγήζεη σο ηελ εθθίλεζε ηεο Δηδηθήο 
Γηαδξνκήο. 
- ηελ εθθίλεζε ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο ν ζπλνδεγφο θαη ν Κξηηήο ζα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. 
- ην ΔΥ ηεξκαηηζκνχ ηεο Δηδηθήο Γηαδξνκήο ν ζπλνδεγφο θαη ν Κξηηήο ζα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία σο 
αλσηέξσ. 
13.6 Ο Οξγαλσηήο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ζε φια ηα ΔΥ αληηζεπηηθά πιηθά, κάζθεο θαη γάληηα. 
14. Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ 
Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ην θίλδπλν δηαζπνξάο ηνχ. 
14.1 ε αλνηθηνχο ρψξνπο ν Οξγαλσηήο πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο παξφληεο, θάζε 10-15 ιεπηά, λα ηεξνχλ 
απνζηάζεηο. Ζ ρξήζε κηθξνθψλνπ θαη ερείσλ ζπζηήλεηαη σο έλαο ηξφπνο ψζηε νη παξεπξηζθφκελνη λα κέλνπλ καθξηά 
απφ ην βάζξν απνλνκήο. 
14.2 πζηήλεηαη κε έκθαζε ε απνθπγή παλεγπξηζκψλ κε ζακπάληεο ή άιια πγξά. 
14.3 ε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ν Οξγαλσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα κέηξα θαη νδεγίεο πνπ δίλεη ν Δζληθφο 
Οξγαληζκφο Γεκφζηαο Τγείαο ζρεηηθά κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαη αλαινγία ηνπο κε παξεπξηζθφκελνπο. Ο 
Οξγαλσηήο νθείιεη λα έρεη δηαζέζηκα αληηζεπηηθά πιηθά, κάζθεο θαη γάληηα. 
14.4 Όια ηα έπαζια πξέπεη λα απνιπκαλζνχλ θαη κεηά λα αγγίδνληαη κφλν απφ εληεηαικέλα άηνκα πνπ ζα θνξνχλ 
γάληηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ απνλνκψλ ηα κεηάιιηα ζα δίλνληαη ζην ρέξη θαη δελ ζα θξεκηνχληαη ζην ιαηκφ. Οη 
απνλέκνληεο πξέπεη λα πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα ηεξνχλ απνζηάζεηο. 
15. Πξνζσπηθό Οξγάλσζεο 
15.1 Ο Οξγαλσηήο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ζε φια ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο φιεο ηηο 
ππνρξεσηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε πξνθχιαμε απφ ηνλ ηφ Covid-19 θαη λα δηαλείκεη ηθαλφ αξηζκφ ζε κάζθεο, 
γάληηα θαη αληηζεπηηθφ πιηθφ. 
15.2 Κάζε κέινο ηεο νξγάλσζεο πξέπεη λα αλαθέξεη άκεζα ζηνλ ΤΑ ή ζηνλ Δπηθεθαιή Ηαηξφ ηνπ Αγψλα ή ζηνλ 
Αιπηάξρε θάζε ελέξγεηα αγσληδφκελνπ ή κέινπο νκάδαο πνπ ηπρφλ είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δηαζπνξά ηνχ ή δελ 
αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
15.3 Κάζε κέινο ηεο νξγάλσζεο ζα πξέπεη λα έρεη σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ έζησ θαη 
αλ απηφ επεξεάζεη ηα θαζήθνληα ηνπ. 
16. Οκάδεο Άκεζεο Δπέκβαζεο – Ιαηξηθό Πξνζσπηθό 
16.1 ηε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο άκεζεο επέκβαζεο πξέπεη λα παξέκβνπλ ζε αηχρεκα ή αδηαζεζία ηφηε ην άηνκν 
πνπ ρξήδεη βνήζεηαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο πηζαλά πξνζβιεκέλν απφ ηνλ ηφ Covid-19. Γειαδή, φια ηα 
κέιε ηεο νκάδαο άεζεε επέκβαζεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ επαγγεικαηηθέο κάζθεο, γάληηα, γπαιηά. 
16.2 Αλ έλα άηνκν έρεη ζπκπηψκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηνλ ηφ Covid-19, ν Ηαηξφο πνπ έρεη αλαιάβεη ην πεξηζηαηηθφ 
πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ηνλ επηθεθαιή Ηαηξφ ηνπ Αγψλα. 
16.3 Κάζε κέινο ησλ νκάδσλ άκεζεο επέκβαζεο ζα πξέπεη λα έρεη σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ 
εαπηφ ηνπ έζησ θαη αλ απηφ επεξεάζεη ηα θαζήθνληα ηνπ. 
17. Γεκόζηα Γήισζε 
Ο Οξγαλσηήο δειψλεη φηη ζα θάλεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνζπάζεηεο θαη ζα πάξεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο γηα λα 
απνηξέςεη ηε δηάδνζε ηνπ ηνχ Covid-19 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. 
Πξνζσπηθφ ηεο Οξγάλσζεο, αγσληδφκελνη, κέιε νκάδσλ, επηζθέπηεο θαη ζεαηέο δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξήζνπλ ηελ 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ή άιιν θνξέα ζηε πεξίπησζε πνπ κνιπλζνχλ κε νπνηνδήπνηε είδνο ηνχ ή αζζέλεηαο. 
Σν “Παξάξηεκα Covid-19” πξέπεη λα ινγίδεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ 
αγψλα. Χο εθ ηνχηνπ, νη Αγσλνδίθεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αιπηάξρε, κπνξνχλ λα επηβάιινπλ πνηλέο βαζηδφκελνη 
ζην Γηεζλή Αζιεηηθφ Κψδηθα, ηνλ Δζληθφ Αζιεηηθφ Κψδηθα, ην πκπιεξσκαηηθφ Καλνληζκφ θαη ηνπο λφκνπο ηεο 
ρψξαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπο. 

 


