
 
Athens, May 10, 2021 

ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ GUIDELINES OF PROCEDURES 
 

1. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 
1.1 ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ – RALLY GREECE OFFROAD 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτον 
αγώνα πρζπει να ςυμπλθρώςει τθ Διλωςθ Συμμετοχισ 
μζςω του ΣΔΔΑ τθσ ΟΜΑΕ, με καταλθκτικι θμερομθνία τθ 
Παραςκευι 26 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59. 
Παράλλθλα πρζπει να αποςταλοφν με email ςτο 
info@rallygreeceoffroad.gr τα ακόλουκα ζγγραφα με 
καταλθκτικι θμερομθνία τθ Παραςκευι 26 Μαΐου 2021 και 
ώρα 23:59 
- Ζντυπο Διλωςθσ Συμμετοχισ του Οργανωτι (επιπλζον τθσ 
διλωςθσ μζςω ΣΔΔΑ) που μπορείτε να δείτε κάνοντασ κλικ 
εδώ. 
- Αντίγραφο πλθρωμισ Παραβόλου Συμμετοχισ ςτον 
Οργανωτι (επιπλζον του παραβόλου ΟΜΑΕ). 
- Δίπλωμα Οδιγθςθσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 
- Αγωνιςτικι Άδεια οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 
- Άδεια κυκλοφορίασ αγωνιςτικοφ οχιματοσ (για οχιματα 
με αγωνιςτικζσ πινακίδεσ ΟΜΑΕ, αποςτζλλεται το ΔΤΤ). 
- Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ (για οχιματα 
με ςυμβατικζσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ). 
- Κατάςταςθ μθχανικών Ομάδασ που κα αναγράφονται τα 
ακόλουκα ςτοιχεία για κάκε ζνα μζλοσ: 
Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρόσ, Ημερομθνία Γζννθςθσ, 
Διεφκυνςθ Κατοικίασ, Κινθτό Τθλζφωνο, email. 
1.2 ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ – RAID GREECE OFFROAD – 
REGULARITY 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτον 
αγώνα πρζπει να ςυμπλθρώςει τθ Διλωςθ Συμμετοχισ 
μζςω του ΣΔΔΑ τθσ ΟΜΑΕ, με καταλθκτικι θμερομθνία τθ 
Παραςκευι 26 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59. 
Παράλλθλα πρζπει να αποςταλοφν με email ςτο 
info@rallygreeceoffroad.gr τα ακόλουκα ζγγραφα με 
καταλθκτικι θμερομθνία τθ Παραςκευι 26 Μαΐου 2021 και 
ώρα 23:59 
- Ζντυπο Διλωςθσ Συμμετοχισ του Οργανωτι (επιπλζον τθσ 
διλωςθσ μζςω ΣΔΔΑ) που μπορείτε να δείτε κάνοντασ κλικ 
εδώ. 
- Αντίγραφο πλθρωμισ Παραβόλου Συμμετοχισ ςτον 
Οργανωτι (επιπλζον του παραβόλου ΟΜΑΕ). 
- Δίπλωμα Οδιγθςθσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 
- Άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ. 
- Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ. 
- Κατάςταςθ μθχανικών Ομάδασ που κα αναγράφονται τα 
ακόλουκα ςτοιχεία για κάκε ζνα μζλοσ: 
Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρόσ, Ημερομθνία Γζννθςθσ, 
Διεφκυνςθ Κατοικίασ, Κινθτό Τθλζφωνο, email. 
 
 

1. PARTICIPATE IN RACE 
 
1.1 COMPETITORS – RALLY GREECE OFFROAD 
Everyone that intends to participate in the race has to fill 
out the ENTRY FORM document and send it by email at: 
info@rallygreeoffroad.gr . Last date Entry Forms to be 
accepted is Friday 26th of May and until 23:59 hours. 
Along with Entry Form, the following documents have to 
be send to Organizers at the latest until Friday 26th of May 
and until 23:59 hours: 
 
- Copy of Entry Fee payment 
- Driving License (Driver and Co-driver) 
- Racing License (Driver and Co-Driver) 
- Starting Permission for parent ASN (not for international 
racing licenses) 
- Vehicle Registration document 
- Vehicle Insurance Green Card 
- List of Team mechanics that will attend to rally, informing 
for each person: Name and Surname, father’s name, Date 
of Birth, Address, Mobile telephone number, email. 
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2. ΕΙΟΔΟ ΣΟ SERVICE PARK 
Επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο χώρο του Service Park μόνο ςε 
αγωνιηόμενουσ, μθχανικοφσ, μζλθ τθσ Οργάνωςθσ, 
Δθμοςιογράφουσ με διαπίςτευςθ, εντεταλμζνα όργανα 
Σωμάτων Αςφαλείασ, διακεκριμζνουσ καλεςμζνουσ. 
Στθν είςοδο του Service Park όλοι οι προαναφερόμενοι 
πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρώςουν τθ φόρμα “COVID19 
Test Declaration” που μπορείτε να δείτε εδώ. 
Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε κεατζσ και επιςκζπτεσ. 
3. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
Κάκε διαγωνιηόμενοσ προςζρχεται ςτο Διοικθτικό Ζλεγχο τθ 
Πζμπτθ 3 Ιουνίου και ςε ώρα που κα ανακοινωκεί με Δελτίο 
Πλθροφοριών τθ Δευτζρα 31 Μαΐου 2021 και επιδεικνφει τα 
πρωτότυπα ζγγραφα:  
- Δίπλωμα Οδιγθςθσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 
- Αγωνιςτικι Άδεια οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 
- Άδεια κυκλοφορίασ αγωνιςτικοφ οχιματοσ (για οχιματα 
με αγωνιςτικζσ πινακίδεσ ΟΜΑΕ, αποςτζλλεται το ΔΤΤ). 
- Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ (για οχιματα 
με ςυμβατικζσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ). 
Κάκε ςυμμετζχων πρζπει να καταβάλει ςε μετρθτά εγγφθςθ 
150€ για τα ςυςτιματα GPS tracking και “Car-to-Car Alarm” 
και τα οποία επιςτρζφονται ςτο τζλοσ του αγώνα με τθ 
παράδοςθ των ανωτζρω ςυςτθμάτων. 
Στο Διοικθτικό Ζλεγχο προςζρχεται ζνα (1) άτομο από κάκε 
διαγωνιηόμενο. 
4. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
Στο Τεχνικό Ζλεγχο προςζρχεται ζνα (1) άτομο από κάκε 
διαγωνιηόμενο ςε ώρα που κα ανακοινωκεί με Δελτίο 
Πλθροφοριών τθ Δευτζρα 31 Μαΐου 2021. 
5. ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Στθν ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων προςζρχεται τουλάχιςτον 
ζνα (1) άτομο του πλθρώματοσ από κάκε διαγωνιηόμενο. 
6. ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 
Η χριςθ μάςκασ προςώπου είναι υποχρεωτικι για όλουσ 
τουσ παρευριςκόμενουσ ςτο χώρο του Service Park. O χώροσ 
του Service Park κα λειτουργεί με βάςθ το Πρωτόκολλο 
Υγείασ που μπορείτε να δείτε εδώ. 
7. ΣΕΣ COVID 
Στο χώρο του Service Park κα υπάρχει διαπιςτευμζνο 
προςωπικό υγείασ που κα εκτελεί test PCR τθ:  
Παραςκευι 4 Ιουνίου και ώρεσ 08:30 – 12:00 και το 
Σάββατο 5 Ιουνίου και ώρεσ 08:30 – 11:30  
Οποιοςδιποτε επικυμεί να υποβλθκεί ςε PCR τεςτ COVID ι 
Rapid Test, πρζπει να ενθμερώςει με email τον Οργανωτι 
το αργότερο ζωσ τθ Παραςκευι 26 Μαΐου 2021 και ώρα 
23:59, δθλώνοντασ Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρόσ, 
Ημερομθνία Γζννθςθσ, Διεφκυνςθ Κατοικίασ, Κινθτό 
Τθλζφωνο, email. Το PCR test κοςτίηει 60€ ανά άτομο. Τα 
αποτελζςματα του test αποςτζλλονται email που διλωςε ο 
ενδιαφερόμενοσ. 
 
Η Γραμματεία του 
8ου RALLY GREECE OFFROAD 

 
2. ENTRANCE GREECE and TO SERVICE PARK 
All persons arriving in Greece must follow the procedures 
described in Greek Government’s relevant website. 
Entrance in Service Park is permitted only to competitors, 
team members, mechanics, members of Organizing 
Committee, Media and Press representatives with 
accreditation, VIP guests. 
At Service Park entrance all above mentioned persons 
must submit the “COVID19 Test Declaration” form. 
Entrance is not allowed to visitors and spectators. 
3. ADMINISTRATIVE CHECKS 
Every participant has to be present in Administrative 
Checks on Thursday 3rd of June and in hour that will be 
announced with Bulletin on Monday 31st of May. 
Participant must present the following original documents: 
- Driving License (Driver and Co-driver) 
- Racing License (Driver and Co-Driver) 
- Starting Permission for parent ASN (not for international 
racing licenses) 
- Vehicle Registration document 
- Vehicle Insurance Green Card 
Every participant has to submit a refundable deposit of 
150€ for GPS tracking and “Car-to-Car Alarm” systems. 
Refund takes place after the end of the race. 
Only one (1) person from each entrant Team is allowed to 
enter in Administrative Checks area. 
4. SCRUTINEERING 
Only one (1) person from each entrant Team is allowed to 
enter in Scrutineering area and the exact time schedule 
will be announced with Bulletin on Monday 31st of May. 
5. COMPETITORS BRIEFING 
At least one (1) person from the crew must be present in 
Competitor’s Briefing. 
6. SAFETY PRECAUTIONS 
Face mask is obligatory for every person that is in Service 
Park area.  The Hygiene Protocol will be in force during 
operation hours of Service Park. 
 
7. COVID TEST 
In Service Park area will be present certified health 
personnel that will conduct PCR test on: 
Friday 4th of June from 08:30 to 12:00 hours and 
Saturday 5th of June from 08:30 to 11:30 hours. 
Anyone that whishes to be tested with a PCR test must 
inform Organizers by email not later than Friday 26th of 
May 23:59 hours, submitting Name and Surname, father’s 
name, Nationality, Date of Birth, Address, Mobile 
telephone number, email. 
PCR test results will be delivered to each one’s email as he 
has declared it. 
 
 
Secretariat 
8th RALLY GREECE OFFROAD 
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