
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Αρικμόσ ζγκριςθσ Ο.Μ.Α.Ε. – ΕΡ.Α. αναμζνεται 

 

 

                                     

                

                                     

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
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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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     Παρουςίαςθ 
 
Το “8ο RALLY GREECE OFFROAD ” κα διεξαχκεί 3 – 6 Ιουνίου 2021 με βάςθ: 

     Το Διεκνι Αγωνιςτικό Κϊδικα (ΔΑΚ) τθσ FIA (μαηί με τα παραρτιματα) 

     To Γενικό Κανονιςμό FIA για αγϊνεσ Cross Country Rally (μαηί με τα παραρτιματα) 

       Τον Εκνικό Ακλθτικό Κανονιςμό (ΕΑΚ) τθσ ΟΜΑΕ (μαηί με τα παραρτιματα) 

 Τισ Γενικζσ Διατάξεισ ΟΜΑΕ για αγϊνεσ Cross Country Rally. 

Το Τεχνικό Κανονιςμό ΟΜΑΕ για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ οχθμάτων C.C.R. 

        Τον παρόντα ςυμπλθρωματικό κανονιςμό. 

Κάκε τροποποίθςθ ςτο παρόντα Συμπλθρωματικό Κανονιςμό κα ανακοινϊνεται ζωσ τισ 

2.6.2021 μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του αγϊνα και μετά από ζγκριςθ τθσ ΟΜAΕ-ΕΡ.Α. 

Από 3.6.2021 κάκε τροποποίθςθ του παρόντοσ Ειδικοφ Κανονιςμοφ κα ανακοινϊνεται 

ςτουσ διαγωνιηόμενουσ μόνο με Δελτίο Ρλθροφοριϊν το οποίο κα είναι αρικμθμζνο, κα 

αναγράφει τθν θμερομθνία ζκδοςθσ από τον Οργανωτι και κα ζχει εγκρικεί από το 

Συμβοφλιο Αγωνοδικϊν. 

Οι κανονιςμοί FIA βρίςκονται ςτθ διεφκυνςθ: 

https://www.fia.com/regulation/category/100 

Οι κανονιςμοί τθσ ΟΜΑΕ βρίςκονται ςτθ διεφκυνςθ: 

www.omae-epa.gr 

 

Ο επίςθμοσ πίνακασ ανακοινϊςεων και ο παρόν Συμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ βρίςκονται 
ςτθ διεφκυνςθ: www.rallygreeceoffroad.gr 

 

Παράβολα και Περίοδοι 

 
Α) ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕ ΤΜΜΕΣΟΧΕ 

Περίοδοσ Θμερομθνία θμειϊςεισ 
 
Ζναρξθ  

 
1θ Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΝ Ρεριλαμβάνει Ξενοδοχείο και Διατροφι 
ΔΕΝ Ρεριλαμβάνει επιςτρεφόμενθ εγγφθςθ 
για GPS Tracking. 

Λιξθ  28 Μαΐου 2021 Ραραλαβι ζωσ 12:00 

 
1250€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για τισ κατθγορίεσ Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, ΤΗ1, SSV 
  450€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για τθ κατθγορία RAID 
      0€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για οχιματα θλεκτρικά ι υβριδικά ςε όποια κατθγορία 
 
 
 

https://www.fia.com/regulation/category/100
http://www.omae-epa.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Β) ΓΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΤΜΜΕΣΟΧΕ 
Περίοδοσ Θμερομθνία θμειϊςεισ 
 
Ζναρξθ Ραράβολου 

 
1θ Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΝ Ρεριλαμβάνει Ξενοδοχείο και Διατροφι 
ΔΕΝ Ρεριλαμβάνει επιςτρεφόμενθ εγγφθςθ 
για GPS Tracking. 

Λιξθ Ραραβόλου 28 Μαΐου 2021 Ραραλαβι ζωσ 12:00 

 
1000€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για τισ κατθγορίεσ Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, ΤΗ1, SSV 
  450€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για τθ κατθγορία RAID 
       0€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για οχιματα θλεκτρικά ι υβριδικά ςε όποια κατθγορία 
 

Πρόγραμμα Αγϊνα 
 
Δευτζρα 30.11.2020 

09:00 Δθμοςίευςθ Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ  
(κα τελεί ςε αναμονι ζγκριςθσ από τθν ΟΜΑΕ-ΕΡΑ) 

Ιςτοςελίδα 

Σρίτθ 1.12.2020 
09:00 Άνοιγμα Ρεριόδου Διλωςθσ Συμμετοχισ Ιςτοςελίδα 

Παραςκευι 28.5.2021 
12:00 Κλείςιμο Ρεριόδου Διλωςθσ Συμμετοχισ Ζδρα του Οργανωτι 

Δευτζρα 31.5.2021 
12:00 Δθμοςίευςθ Λίςτασ Συμμετοχϊν Ιςτοςελίδα 

21:00 Δθμοςίευςθ Ωραρίου Διοικθτικοφ Ελζγχου ανά 
ςυμμετζχοντα 

Ιςτοςελίδα 

23:00 Κλείςιμο Γραφείου ςτθν Ακινα Ακινα 

Σρίτθ 1.6.2021 
09:00 Άνοιγμα Γραμματείασ, Γραφείο Τφπου Service Park 

Πζμπτθ 3.6.2021 
08:00 – 21:00 Άνοιγμα Γραμματείασ, Γραφείο Τφπου Service Park 

08:00 – 10:00 Κατάκεςθ εγγράφων Ρρωτοκόλλου Covi19 Είςοδοσ  
Service Park 

08:00 – 11:30 Διαπιςτεφςεισ Εκπροςϊπων Τφπου Γραμματεία 

10:00 – 18:00 Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ Ρλθρωμάτων  
(ςφμφωνα με ωράριο που κα ανακοινωκεί με bulletin) 

Γραμματεία 

10:30 – 18:30 Τοποκζτθςθ GPS tracker και Car-to-Car Alarm 
(ςφμφωνα με ωράριο που κα ανακοινωκεί με bulletin) 

Θ.Α. 

11:00 – 19:00 Τεχνικόσ Ζλεγχοσ οχθμάτων 
(ςφμφωνα με ωράριο που κα ανακοινωκεί με bulletin) 

Θ.Α. 

19:30 1θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν H.Q. 

20:00 Δθμοςίευςθ Λίςτασ εκκινοφντων οχθμάτων, 
Λίςτα εκκίνθςθσ και Ωράριο εκκίνθςθσ  

Ρίνακασ Ανακοινϊςεων 
και ιςτοςελίδα 

20:00 – 21:00 Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων Service Park “Rest Area” 
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Παραςκευι 4.6.2021 
08:00 – 22:00 Άνοιγμα Γραμματείασ, Γραφείο Τφπου Service Park 

09:00 Εκκίνθςθ Αγϊνα Service Park 
09:09 Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι Αεροδρόμιο Αριςτοτζλθσ 

11:00 Δθμοςίευςθ ςειράσ εκκίνθςθσ για το 1ο ΣΚΕΛΟΣ Ρίνακασ Ανακοινϊςεων 
και ιςτοςελίδα 

11:20 Εκκίνθςθ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ Service Park 

20:30 Τερματιςμόσ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ* Service Park 
21:00 2θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν H.Q. 

22:00 Δθμοςίευςθ Ρροςωρινϊν Αποτελεςμάτων  1ου 
ΣΚΕΛΟΥΣ και ςειράσ εκκίνθςθσ για το 2ο ΣΚΕΛΟΣ 

Ρίνακασ Ανακοινϊςεων 
και ιςτοςελίδα 

*ωράριο κατ’ εκτίμηση 

άββατο 5.6.2021 
08:00 – 21:30 Άνοιγμα Γραμματείασ, Γραφείο Τφπου Service Park 

09:00 Εκκίνθςθ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ Service Park 
19:40 Τερματιςμόσ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ* Service Park 

20:30 3θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν H.Q. 
21:30 Δθμοςίευςθ Ρροςωρινϊν Αποτελεςμάτων  2ου 

ΣΚΕΛΟΥΣ και ςειράσ εκκίνθςθσ για το 3ο ΣΚΕΛΟΣ 
Ρίνακασ Ανακοινϊςεων 

και ιςτοςελίδα 
*ωράριο κατ’ εκτίμηση 

Κυριακι 6.6.2021 

07:30 – 21:30 Άνοιγμα Γραμματείασ, Γραφείο Τφπου Service Park 
08:30 Εκκίνθςθ 3ου ΣΚΕΛΟΥΣ Service Park 

12:30 Τερματιςμόσ 3ου ΣΚΕΛΟΥΣ* Service Park 

12:30 – 14:30 Τελικόσ Τεχνικόσ ζλεγχοσ – Parc Ferme Service Park 
15:00 – 16:00 4θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν H.Q. 

16:00 Δθμοςίευςθ Τελικϊν Αποτελεςμάτων Ρίνακασ Ανακοινϊςεων 
και ιςτοςελίδα 

16:30 Απονομι Επάκλων Service Park 
17:30 Τζλοσ Αγϊνα*  

*ωράριο κατ’ εκτίμηση 

 
1. Περιγραφι Αγϊνα 

 
1.1. Ονομαςία και Σοποκεςία Αγϊνα: 
“8ο ALLY GREECE OFFROAD”. Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςτθ Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, 
από 3 ζωσ 6 Ιουνίου 2021 
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1.2. Ο Αγϊνασ προςμετρά: 

 Υποψιφιοσ Αγϊνασ για το 2022 FIA European Baja Cup 

 2021 Ρρωτάκλθμα CCR ACI-Sport, Ιταλίασ. Συντελεςτισ 3 

 2021 Ρρωτάκλθμα SSV ACI-Sport, Ιταλίασ. Συντελεςτισ 3 
1.3. Κεντρικι Γραμματεία: 
Ρλθςίον Service Park – Κζντρο Αγϊνα – Άργοσ Ορεςτικό 
GPS Συντεταγμζνεσ:   040 27.495 Ν 021 15.864 Ε 
Τθλζφωνα: 0030 6972 425999 
e-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 
1.4. Γραφείο Σφπου: 
Ρλθςίον Service Park – Κζντρο Αγϊνα – Άργοσ Ορεςτικό 
GPS Συντεταγμζνεσ:   040 27.495 Ν 021 15.864 Ε 
Τθλζφωνα: 0030 6972 425999 
e-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 

1.5. Επίςθμοσ Πίνακασ Ανακοινϊςεων και Αποτελεςμάτων: 
Κζντρο Αγϊνα – H.Q. και επίςθμθ ιςτοςελίδα. 
1.6. Θμερομθνία και Σόποσ Διοικθτικοφ Ελζγχου: 
03.06.2021. Ρλθςίον Service Park – Κζντρο Αγϊνα 
Με ωράριο προςζλευςθσ ανά πλιρωμα που κα ανακοινωκεί με bulletin μετά τθν 
θμερομθνία λιξθσ υποβολισ ςυμμετοχϊν. 
 1.7. Θμερομθνία και Σόποσ Σεχνικοφ Ελζγχου: 
03.06.2021. Σε χϊρο που κα ανακοινωκεί με bulletin 
Με ωράριο προςζλευςθσ ανά πλιρωμα που κα ανακοινωκεί με bulletin μετά τθν 
θμερομθνία λιξθσ υποβολισ ςυμμετοχϊν. 
1.8. Θμερομθνία και Σόποσ Ζναρξθσ Αγϊνα: 
04.06.2021 – Service Park – Άργοσ Ορεςτικό 
1.9. Σοποκεςία Service Park: 
Άργοσ Ορεςτικό 
GPS Συντεταγμζνεσ:   040 27.495 Ν 021 15.864 Ε 
1.10. Σοποκεςία Parc Ferme: 
Service Park – Άργοσ Ορεςτικό 
1.11. Θμερομθνία, Σόποσ και χϊροσ λιξθσ αγϊνα: 
6.6.2021, Άργοσ Ορεςτικό – Service Park 
1.12. Θμερομθνία, Σόποσ και χϊροσ Απονομισ Επάκλων: 
6.6.2021, Άργοσ Ορεςτικό – Service Park 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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2. Οργάνωςθ 
 
2.1 Οργανωτισ: 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 υνδιοργανωτισ: 

 
    
 
 
   
 
 

 
 
 
 
2.3 Promoter Αγϊνα 
           
 
 
 
 
 
 
2.4 υνεργάτεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

R Team - Italy 
Υπεφκυνοσ: Renato Rickler 
Tθλ.: (+39) 0584 945200 
Κινθτό: (+39) 336 604111 
Email: offroad@rteam.it 

 
 

ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΦΙΛΩΝ  
ΑΤΣΟΚΙΝΘΘ ΑΣΣΙΚΘ 
www.rallygreeceoffroad.gr  
Τθλ: 0030 6972 425999 
E-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 
Επίςθμα Κοινωνικά Δίκτυα: 
Fb Official Page:   
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad 
Fb Official Group: 
https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad 

 

 
 

 

3A-Adventures – Ελλάδα 
www.aadventures.gr 
Υπεφκυνοσ: κ. Αλζκοσ Αποςτολίδθσ 
Τθλ: +30 6972 425999 
Email: alekosapostolidis@gmail.com 
  

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΕΧΘ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΤ  

ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ 

Κφπρου 76, Ρεριςτζρι, 12132 

www.ellada-racingclub.com 

Τθλ: 6944 531231 

 

AtlasTeam 

www.atlasteam.gr 

Email: info@atlasteam.gr 

mailto:offroad@rteam.it
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad
https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad
http://www.aadventures.gr/
mailto:alekosapostolidis@gmail.com
http://www.ellada-racingclub.com/
http://www.atlasteam.gr/
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2.5 Οργάνωςθ 

Σαββόποσιος Γεκήηρηος   Δπίηηκος Πρόεδρος 

        Αληηπερηθερεηάρτες Π.Δ. Καζηορηάς 

Κεπαπηδόγιοσ Παλαγηώηες   Δπίηηκος Αληηπρόεδρος 

       Γήκαρτος Άργοσς Ορεζηηθού   

      

Θεόδωρος Αποζηοιίδες - Διιάδα  Πρόεδρος Οργαλωηηθής Δπηηροπής 

Rickler Ricky   - Ιηαιία  Μέιος Οργαλωηηθής Δπηηροπής 

Φωηεηλή Χαρράθοσ  - Διιάδα  Μέιος Οργαλωηηθής Δπηηροπής 

 

Αιέθος Αποζηοιίδες    Αισηάρτες 

 

Θ.Α.       Παραηερεηής FIA 

Αλίηα Παζζαιή     Παραηερεηής ΟΜΑΔ 

Θ.Α.       Παραηερεηής ACI-Sport 

  

Μήιας Παλαγηώηες    Πρόεδρος Αγωλοδηθώλ 

Alexander Kovatchev    Μέιος Αγωλοδηθώλ 

Αλίηα Παζζαιή     Μέιος Αγωλοδηθώλ 

Daniela Roussekova  Γρακκαηεία Αγωλοδηθώλ 

 

Αιέθα Μάληε     Γρακκαηεία Αγώλα 

Σηρίθθα Φρηζηίλα     Γρακκαηεία Αγώλα 

 

Κώζηας Οηθολοκίδες    Υπεύζσλος Αζθαιείας Γηαδροκώλ 

Γεράζηκος Κοηζίδες    Δπηθεθαιής Ιαηρώλ 

Μάρηος Φηωηόποσιος    Δπηθεθαιής Δπηθοηλωληώλ 

 

Φαραηάζος Φώηες    Δπηθεθαιής Τετληθός Έθορος 

Μηταιόποσιος Ηιίας    1ος Βοεζός Τετληθός Έθορος 

Θ.Α.       ACI Sport Τετληθός Έθορος 

 

Λίηζηοσ Μαρίλα     Δπηθεθαιής Κρηηώλ 

Λέζθα Καηερίλα     Υπεύζσλος Γραθείοσ Τύποσ 

Γεκήηρες Λίηζηος     CRO 

Rickler Ricky     Βοεζός CRO 

RBI       Έθδοζε Αποηειεζκάηωλ 

RBI       GPS Live Tracking 

 
Θεοιόγες Κώζηας     Υπεύζσλος Προώζεζες Αγώλα 

Χαρράθοσ Φωηεηλή    Σσληολίζηρηα Αγώλα 
Προζωπηθό Αζθαιείας    Σύκθωλα κε ηο Πιάλο Αζθαιείας 
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2.6. Αναγνϊριςθ Κριτϊν και τελεχϊν Αγϊνα. 
 

 
 

 
3.1. Άνοιγμα και Κλείςιμο Περιόδων Τποβολισ υμμετοχισ: 
• άνοιγμα: 01.12.2020 – 09.00 
• κλείςιμο : 28.05.2021 – 12.00 
3.2. Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυμπλθρωκεί με τθ ςυγκεκριμζνθ φόρμα ςυμμετοχισ 
που είναι διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  
www.rallygreeceoffroad.gr 

3.3. Θ διαδικαςία ςυμμετοχισ ελλινων Ακλθτϊν κατόχων δελτίου ακλθτι ΟΜΑΕ κα 
γίνεται με βάςθ τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ΟΜΑΕ για το 2021 και το θλεκτρονικό 
ςφςτθμα εγγραφισ ΣΔΔΑ. 
3.4. Θ διαδικαςία ςυμμετοχισ Αγωνιηόμενων αλλοδαπϊν: 
3.4.1. Θ αποςτολι τθσ Φόρμασ Συμμετοχισ, μαηί με τα υποχρεωτικά παραρτιματα, είναι 
υποχρζωςθ του Αγωνιηόμενου. Κάκε αγωνιηόμενοσ που κζλει να ςυμμετάςχει ςτο RALLY 
GREECE OFFROAD 2021 είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπλθρϊςει πλιρωσ και να αποςτείλει τθ 
Φόρμα Συμμετοχισ το αργότερο όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 3.1 
3.4.2. Θ Φόρμα Συμμετοχισ κα ςυμπλθρωκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ φόρμα που υπάρχει ςτον 
επίςθμο ιςτότοπο www.rallygreeceoffroad.gr, ςωςτά και πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ, με 
επιςυναπτόμενο αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ πλθρωμισ παραβόλου και με αποςτολι μζςω 
email ςτθ διεφκυνςθ: info@rallygreeceoffroad.gr . Ζνα email επιβεβαίωςθσ λιψθσ από τθν 
Οργάνωςθ κα αποςταλεί ςτον αγωνιηόμενο ςτο email που κα ζχει χρθςιμοποιιςει για τθν 
αποςτολι τθσ Συμμετοχισ ι ςτο email που αναγράφεται ςε αυτι. 
3.4.3. Μία αίτθςθ – Φόρμα Συμμετοχισ γίνεται αποδεκτι μόνο όταν ςυνοδεφεται με 
απόδειξθ κατάκεςθσ – εμβάςματοσ του ςυνολικοφ ποςοφ παράβολου που αντιςτοιχεί ςτθ 
κατθγορία που δθλϊνει ο διαγωνιηόμενοσ ότι επικυμεί να ςυμμετάςχει. 
3.4.4. Ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει επίςθσ να αποςτείλει, ςτο email του Οργανωτι – 
info@rallygreeceoffroad.gr : 
 

3. υμμετοχζσ 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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• αντίγραφο άδειασ διαγωνιηόμενου και αγωνιςτικϊν αδειϊν του πλθρϊματοσ, 
• αντίγραφα άδειασ οδιγθςθσ του πλθρϊματοσ, 
• διεκνζσ πιςτοποιθτικό υγείασ (IHF)(εφόςον ζχει εκδοκεί), 
• νόμιμθ άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ, 
• κάρτα πιςτοποίθςθσ FIA για οχιματα Τ1, Τ2, Τ3, T4, 
• νόμιμο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του οχιματοσ και πράςινθ κάρτα, 
• Starting Permission, εφόςον δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αγωνιςτικι άδεια, 
• αντίγραφο άδειασ διαγωνιηομζνου (ομάδασ) εφόςον ο πρϊτοσ οδθγόσ τθσ ςυμμετοχισ 
δεν είναι ταυτίηεται με τον διαγωνιηόμενο. 
3.5. Μζγιςτοσ αρικμόσ υμμετεχόντων και Κατθγοριοποίθςθ: 
3.5.1. Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν – 50  
3.5.2. Κατθγοριοποίθςθ: 
3.5.2.1 GROUP FIA 
Κατθγορία FIA T1 – Οχιματα εκτόσ δρόμου Ρρωτότυπα:  
Κλάςθ 
T1.1: T1 4x4 Βενηίνθ ι Ρετρζλαιο 
T1.2: T1 4x2 Βενηίνθ ι Ρετρζλαιο 
Κατθγορία FIA T2 – Οχιματα εκτόσ δρόμου Ραραγωγισ:  
Κλάςθ 
T2:  Βενηίνθ ι Ρετρζλαιο 
Κατθγορία FIA T3 – “Ελαφρά” Οχιματα εκτόσ δρόμου Βελτιωμζνα:  
Κλάςθ 
Τ3 Βενηίνθ με ι χωρίσ turbo 
Κατθγορία FIA T4 - “Ελαφρά” Οχιματα εκτόσ δρόμου Ραραγωγισ: 
Κλάςθ 
Τ4 Βενηίνθ με ι χωρίσ turbo 
3.5.2.2 GROUP ASN 
Κατθγορία ΣΗ1 (TH αντίςτοιχα) – Οχιματα εκτόσ δρόμου χωρίσ homologation FIA: 
Κλάςθ 
ΤΗ1.1: οχιματα με κινθτιρα ζωσ 2.500cc  
ΤΗ1.2: οχιματα με κινθτιρα από 2501cc ζωσ 3500cc  
ΤΗ1.3: οχιματα με κινθτιρα από 3501cc ζωσ 4500cc 
TΗ1.4: οχιματα με κινθτιρα από 4501cc και πάνω 
Κατθγορία SSV – Ελαφρά Οχιματα εκτόσ δρόμου χωρίσ homologation FIA: 
Κλάςθ 
SSV: οχιματα με κινθτιρα ζωσ 1050cc με turbo ι ατμοςφαιρικά ζωσ 1400cc 
3.5.3. Θ Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να ακυρϊςει οριςτικά 
τον αγϊνα ςτθ περίπτωςθ που ο αρικμόσ ςυμμετοχϊν είναι μικρότεροσ των 25. Στθ 
περίπτωςθ αυτι το παράβολο ςυμμετοχισ κα επιςτραφεί ςτο ακζραιο. 
 
 
 



8
ο
 RALLY GREECE OFFROAD 2021                                                                                                           ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

[11] 
 

3.6. Παράβολα 
3.6.1. Σε περίπτωςθ που διαγωνιηόμενοσ αρνθκεί να επικολλιςει τθν προαιρετικι 
διαφιμιςθ χορθγοφ του Οργανωτι τότε το παράβολο αυξάνεται κατά 50%. 
3.6.2. Διοικθτικό Ραράβολο 300€ δεν επιςτρζφεται. 
3.7. Περιοχζσ Επιςκευϊν (service) 
Στο παράβολο ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται θ παραχϊρθςθ χϊρου ςτθ περιοχι επιςκευϊν. 
Μετά από αίτθμα ενόσ αγωνιηόμενου, ο Οργανωτισ μπορεί να παραχωριςει περαιτζρω 
χϊρο εφόςον αυτόσ είναι διακζςιμοσ. 
3.8. Το παράβολο Συμμετοχισ περιλαμβάνει μία πινακίδα για όχθμα service. Ρρόςκετθ 
πινακίδα service ζχει κόςτοσ 50€ 
3.9 Παράβολο υμμετοχισ – Σραπεηικόσ Λογ/μοσ. 
Δικαιοφχοσ:  Ακλθτικό Σωματείο Φίλων Αυτοκίνθςθσ Αττικισ - ΑΣΦΑΑ 

Διεφκυνςθ:   Ναπ.Ηζρβα 3, Άγιοσ Στζφανοσ, 14565, Ακινα 

Σράπεηα:   Ρειραιϊσ, Υποκατάςτθμα 1850, Λεωφ. Μαρακϊνοσ 3, 14572, Δροςιά. 

IBAN:   GR14 0171 8500 0068 5014 5559 125 

BIC:    PIRBGRAA 

Νόμιςμα:   EURO € 

Γίνονται αποδεκτζσ πλθρωμζσ μόνο ςε Ευρϊ. Κάκε είδουσ τραπεηικά ζξοδα βαρφνουν τον 

αποςτολζα του εμβάςματοσ. 

3.10. Επιςτροφι Παράβολου υμμετοχισ 
Το παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται: 
• αν θ ςυμμετοχι απορριφκεί 
• αν ο αγϊνασ ακυρωκεί. 
• Το διοικθτικό παράβολο επιςτρζφεται μόνο αν ο αγϊνασ ακυρωκεί. 
3.11. Κάκε αγωνιηόμενοσ που εγγράφεται και μετά δεν είναι ςε κζςθ να ςυμμετάςχει ςτον 
αγϊνα, υποχρεοφται να ςτείλει, το αργότερο μία θμζρα πριν το τεχνικό ζλεγχο, γραπτι 
εξιγθςθ του λόγου που δεν κα ςυμμετάςχει. Σε περίπτωςθ αδικαιολόγθτθσ μθ παρουςίασ 
ο Οργανωτισ κα επιβάλει χρθματικι ποινι. Ο Οργανωτισ μπορεί να επιςτρζψει ζωσ 50% 
του παράβολου ςυμμετοχισ ςε διαγωνιηόμενο που κα προςκομίςει γραπτι εξιγθςθ από 
το Σωματείο ι Ομοςπονδία που ανικει και κα εξθγεί και κα επιβεβαιϊνει το λόγο 
ανωτζρασ βίασ που δεν επζτρεψε τθ παρουςία του ςτον αγϊνα. 
 

4. Αςφάλεια 

 
4.1. Θ αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ υπζρ Τρίτων είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ 
διαγωνιηόμενουσ που ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα. Πλοι οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να 
ζχουν για το διαγωνιηόμενο όχθμα αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ ςε ιςχφ. Οι 
αλλοδαπζσ ςυμμετοχζσ κα πρζπει να ζχουν και Αςφαλιςτικι Ρράςινθ Κάρτα για το 
διαγωνιηόμενο όχθμα. Από τθ διάταξθ εξαιροφνται οχιματα που δεν ζχουν κρατικζσ 
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πινακίδεσ κυκλοφορίασ και κρατικι άδεια οχιματοσ αλλά προςκομίηουν πρωτότυπο 
πιςτοποιθτικό ΔΤΤ. 
4.2. Το παράβολο Συμμετοχισ περιλαμβάνει τθ παροχι αςφαλιςτικισ κάλυψθσ των 
διαγωνιηομζνων για Αςτικι Ευκφνθ υπζρ Τρίτων κατά τθ διάρκεια ςυμμετοχισ τουσ ςτο  
RALLY GREECE OFFROAD 2021.  
4.3. Τα αςφαλιηόμενα ποςά τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ είναι: ζωσ 1.220.000,00€ / 
ατφχθμα με μζγιςτθ ευκφνθ τθσ Αςφαλιςτικισ Εταιρίασ ζωσ του ποςοφ των 6.070.000,00€ 
4.4. Το Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο ζχει ςυναφκεί με τθν Αςφαλιςτικι Εταιρία: 
- Πνομα Εταιρίασ:   Θ.Α. 
- Διεφκυνςθ:    Θ.Α. 
- Αρικμόσ Συμβολαίου:  Θ.Α. 
4.5. Οι αγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν υπόψθ ότι θ Αςφαλιςτικι κάλυψθ θ οποία 
παρζχεται από τουσ Οργανωτζσ καλφπτει μόνο ηθμιζσ που προκαλοφνται ςε Τρίτουσ. 
Οποιαδιποτε ηθμιά, ςωματικι ι υλικι, που προκαλοφν οι αγωνιηόμενοι ςτουσ ίδιουσ ι ςε 
άλλουσ αγωνιηόμενουσ ι ςε διαγωνιηόμενα οχιματα, δεν καλφπτεται από τθν εν λόγω 
Αςφάλιςθ.  
4.6. Οι αγωνιηόμενοι είναι ελεφκεροι να ςυνάψουν οποιοδιποτε Αςφαλιςτικό Συμβόλαιο 
που να τουσ καλφπτει για Ρροςωπικό Ατφχθμα κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. Οι κάτοχοι 
δελτίου ακλθτι τθσ ΟΜΑΕ καλφπτονται για Ρροςωπικό Ατφχθμα από τθν ΟΜΑΕ.  
4.7. Τα οχιματα Service, ζςτω και αν είναι εφοδιαςμζνα από τον Οργανωτι με ειδικι 
πινακίδα-ςιμανςθ, δεν λογίηονται ωσ ςυμμετζχοντα ςτον αγϊνα. Ωσ εκ τοφτου, τα 
οχιματα αυτά και οι επιβαίνοντεσ ςε αυτά δεν καλφπτονται από καμία Αςφαλιςτικι 
Κάλυψθ που παρζχει ο Οργανωτισ και θ υποχρζωςθ αυτι είναι αποκλειςτικά δικι τουσ. 
4.8. Ο Οργανωτισ δεν είναι υπόλογοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα, ηθμιά – υλικι ι ςωματικι 
– και αποηθμίωςθ αυτϊν που κα προκλθκεί ςε αγωνιηόμενουσ ι ςυμμετζχοντα οχιματα, 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, όπωσ επίςθσ και ςε περίπτωςθ καταςτροφισ, εξζγερςθσ, 
διαδιλωςθσ, βανδαλιςμό, κλοπι κλπ. Οι αγωνιηόμενοι αναγνωρίηουν ότι υπόκεινται των 
ςυνεπειϊν με δικι τουσ ευκφνθ. Ο Οργανωτισ δεν είναι υπεφκυνοσ για παράνομεσ ι 
παράτυπεσ πράξεισ των αγωνιηόμενων που αντίκειται ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 
4.9. Οι Αςφαλιςτικζσ καλφψεισ τίκενται ςε ιςχφ με τθν ζναρξθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου και 
λιγουν με βάςθ πιο από τα παρακάτω κα είναι θ τελευταία επίςθμθ δραςτθριότθτα του 
αγϊνα:  
- θ ϊρα λιξθσ του δικαιϊματοσ υποβολισ ζνςταςθσ ι ζφεςθσ ι ακρόαςθσ αγωνιηόμενου 
από τουσ Αγωνοδίκεσ. 
- θ ϊρα λιξθσ του τελικοφ Τεχνικοφ Ελζγχου. 
- θ ϊρα λιξθσ τθσ Τελετισ Απονομισ Επάκλων. 
4.10. Θ αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ υπζρ Τρίτων παφει να είναι ςε ιςχφ ςε περίπτωςθ που 
ςυμμετζχων όχθμα ςτον αγϊνα: 
α) αποκλείεται οριςτικά ι προςωρινά από τον αγϊνα, από Σκζλοσ του αγϊνα, από Ειδικι 
Διαδρομι του αγϊνα. 
β) βρίςκεται εκτόσ τθσ επίςθμθσ διαδρομισ του αγϊνα, ακοφςια ι εκοφςια, ςε απόςταςθ 
άνω του ενόσ (1) χιλιομζτρου. 
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γ) βρίςκεται εντόσ τθσ επίςθμθσ διαδρομισ του αγϊνα αλλά ζχει παρζλκει ο μζγιςτοσ 
χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ Απλισ ι Ειδικισ Διαδρομισ, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το παρόντα 
Κανονιςμό και το επίςθμο πίνακα ωραρίων του αγϊνα. 
δ) εμπλακεί ςε ατφχθμα ςε χρόνο που είναι μετά τθν επίςθμθ λιξθ ενόσ ςκζλουσ και πριν 
από τθν επίςθμθ ζναρξθ του επομζνου. 
Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το πλιρωμα είναι υπεφκυνο για οποιοδιποτε ατφχθμα 
και ςε περίπτωςθ που ςυμβεί με ευκφνθ του κα πρζπει να καλυφκεί από τισ Αςφαλιςτικζσ 
καλφψεισ του ιδίου. 
Για τισ περιπτϊςεισ α,β,γ, ο αγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυνεχίςει με δικι του και μόνο 
ευκφνθ ι να απευκυνκεί ςτον Οργανωτι ϊςτε να επιλθφκεί τθ μεταφορά του με γερανό  
ζωσ το χϊρο του Service Park. Ο Οργανωτισ δεν ευκφνεται αν ο αγωνιηόμενοσ χρεωκεί 
ποινζσ λόγω κακυςτζρθςθσ μεταφοράσ. 
4.11. Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ με υλικζσ ι ςωματικζσ βλάβεσ, ςυμμετζχοντεσ και 
αγωνιηόμενοι αποκλείουν των ευκυνϊν τουσ Οργανωτζσ, τθν Οργανωτικι Επιτροπι, τθν 
ΟΜΑΕ, και αποπζμπουν το δικαίωμα να απαιτιςουν αποηθμίωςθ ι να ςτραφοφν νομικά 
εναντίον των ανωτζρω προςφεφγοντασ ςε Αςτικά ι Ροινικά Δικαςτιρια. 
  

5. Διαφιμιςθ 
 
5.1. Διαφθμιςτικά αυτοκόλλθτα του Οργανωτι 
Οι αγωνιηόμενοι που δζχονται να επικολλιςουν ςτα οχιματα τουσ τα διαφθμιςτικά 
αυτοκόλλθτα του Οργανωτι, πρζπει να ζχουν διακζςιμο χϊρο ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 
2 του παρόντοσ Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ. Τα διαφθμιςτικά λογότυπα που είναι 
εντόσ του αυτοκόλλθτου των αγωνιςτικϊν νοφμερων και πινακίδων είναι υποχρεωτικά. 
5.2. Περιοριςμοί 
Διαφθμίςεισ τςιγάρων, ειδϊν καπνοφ, αλκοολοφχων ποτϊν, απαγορεφονται ςτθν Ελλάδα. 
Επίςθσ απαγορεφονται διαφθμίςεισ κρθςκευτικοφ και πολιτικοφ περιεχομζνου. 
 

6. Νοφμερα Αγϊνα 

 
Σε ποςότθτα και διαςτάςεισ κατ’ ελάχιςτο όπωσ ορίηονται ςτισ διατάξεισ CCR τθσ ΟΜΑΕ. 
  

7. Ελαςτικά 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γ.Κ. CCR και των εγκυκλίων τθσ ΟΜΑΕ. Διευκρινίηεται ότι 
απαγορεφονται ελαςτικά με πζλμα τφπου V.  
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8. Καφςιμα 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γ.Κ. CCR και των εγκυκλίων τθσ ΟΜΑΕ.  
 

9. Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 
 
9.1. Σοποκεςία 
Service Park – Άργοσ Ορεςτικό 
9.2. Πρόγραμμα 
Ο Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ κα διεξαχκεί: 
3.6.2021 και ϊρεσ 08:00 – 18:00 
9.3. Πρόγραμμα Διοικθτικοφ Ελζγχου 
Το πρόγραμμα Διοικθτικοφ Ελζγχου κα ανακοινωκεί ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων 
και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα  www.rallygreeceoffroad.gr Θ παρουςία όλων των 
πλθρωμάτων είναι υποχρεωτικι. Οποιοςδιποτε διαγωνιηόμενοσ παρουςιαςτεί ςτο 
Διοικθτικό Ζλεγχο ςε άλλθ ςτιγμι από αυτι που ζχει προςδιοριςτεί κα του επιβλθκεί 
πρόςτιμο 100 EUR 
9.4. Απαιτοφμενα Ζγγραφα 
• Φόρμα Συμμετοχισ υπογεγραμμζνθ με πρωτότυπεσ υπογραφζσ, 
• Φόρμα Εξοπλιςμοφ αςφαλείασ υπογεγραμμζνθ με πρωτότυπεσ υπογραφζσ 
• Άδεια Οδιγθςθσ ςε ιςχφ, οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, και φωτοτυπία αυτϊν, 
• Άδεια ςυμμετζχοντα (ομάδασ), εφόςον υπάρχει, και φωτοτυπία αυτισ, 
• Αγωνιςτικι Άδεια ι Δελτίο Ακλθτι ΟΜΑΕ, 
• Φωτοτυπία Διαβατθρίου ι Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ, 
• Starting permission που εκδίδεται από τθν οικεία Ομοςπονδία ι Ακλθτικι Αρχι. 
9.5. Κάκε πλιρωμα είναι υπεφκυνο για τθν ορκι διλωςθ του διαγωνιηόμενου οχιματοσ 
ςτθ κατθγορία που αντιςτοιχεί με βάςθ τισ αποδεκτζσ κατθγορίεσ από τον παρόντα 
Συμπλθρωματικό Κανονιςμό. Ο Οργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατθγορία ι 
κλάςθ ενόσ ςυμμετζχοντοσ οχιματοσ εφόςον διαπιςτϊςει ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται 
ςτουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ τθσ κατθγορίασ ι κλάςθσ που αρχικά είχε δθλωκεί. Θ αλλαγι 
κατθγορίασ ι κλάςθσ ενόσ διαγωνιηόμενου οχιματοσ, με πρωτοβουλία του Οργανωτι, 
μπορεί να ςυμβεί μζχρι τθ 1θ ςυνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν με αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ του 
πίνακα εκκινοφντων. Θ απόφαςθ αλλαγισ κατθγορίασ ι κλάςθσ ενόσ διαγωνιηόμενου 
οχιματοσ από τον Οργανωτι δεν μπορεί να είναι λόγοσ ζνςταςθσ από οποιοδιποτε 
ςυμμετζχων πλιρωμα. 
 

10.  Σεχνικόσ ζλεγχοσ, φράγιςθ, Μαρκάριςμα 

 
10.1. Σοποκεςία 
Άργοσ Ορεςτικό ςε τοποκεςία που κα ανακοινωκεί με bulletin.  
 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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10.2. Πρόγραμμα 
Ο Τεχνικόσ ζλεγχοσ κα διεξαχκεί: 
3.6.2021 και ϊρεσ 11:00 – 19:00.  
10.3. Πρόγραμμα Σεχνικοφ Ελζγχου 
Το ςυγκεκριμζνο ωράριο για κάκε ςυμμετζχοντα κα ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ των 
ςυμμετοχϊν.  Το πρόγραμμα Τεχνικοφ Ελζγχου κα ανακοινωκεί ςτον επίςθμο πίνακα 
ανακοινϊςεων και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα  www.rallygreeceoffroad.gr Θ παρουςία όλων 
των πλθρωμάτων είναι υποχρεωτικι. Οποιοςδιποτε διαγωνιηόμενοσ παρουςιαςτεί ςτο 
Τεχνικό Ζλεγχο ςε άλλθ ςτιγμι από αυτι που ζχει προςδιοριςτεί κα του επιβλθκεί 
πρόςτιμο 100 EUR. Θα εφαρμόηεται το πρωτόκολλο COVID19. Δεν κα επιτραπεί θ εκκίνθςθ 
κανενόσ οχιματοσ εφόςον οι Τεχνικοί Ζφοροι με δικαιολογθμζνθ πρόταςθ προσ τουσ 
Αγωνοδίκεσ, κρίνουν ότι ζνα όχθμα είναι επικίνδυνο για το πλιρωμα ι Τρίτουσ.   
10.4. Απαιτοφμενα Ζγγραφα 
• Ζγγραφα ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ και τυχόν αναγόμωςθσ αυτϊν. 
• Ρρωτότυπα Ζγγραφα FIA Homologation για οχιματα κατθγορίασ Τ1, T2, T3, T4. 
• Ρρωτότυπθ Τεχνικι Ταυτότθτα FIA για οχιματα κατθγορίασ Τ1, Τ2, Τ3, T4. 
•Ρρωτότυπα Ζγγραφα δεξαμενισ καυςίμου αςφαλείασ και κλωβοφ αςφαλείασ για 
οχιματα κατθγορίασ Τ1, T2, Τ3, T4. Το ίδιο και για οχιματα ΤΗ1, SSV εφόςον δεν 
διατθροφν τθ δεξαμενι καυςίμου του καταςκευαςτι και ςτθν ίδια κζςθ. 
• Ρρωτότυπθ Άδεια Κυκλοφορίασ και Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο οχιματοσ ςε ιςχφ,  
• Αςφαλιςτικι Ρράςινθ Κάρτα ςε ιςχφ (για αλλοδαπά οχιματα). Εξαιροφνται τα οχιματα 
που ςτεροφνται κρατικζσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ. 
10.5. Προχποκζςεισ  
Ζνα διαγωνιηόμενο όχθμα πριν προςζλκει ςτο Τεχνικό Ζλεγχο κα πρζπει να πλθροί τισ 
παρακάτω προχποκζςεισ:  
• Να ζχει επικολλιςει τα αυτοκόλλθτα του Οργανωτι όπωσ επιδεικνφονται ςτο 
Ραράρτθμα 2 του παρόντοσ Ειδικοφ Κανονιςμοφ. 
• Να υπάρχουν κατάλλθλα τοποκετθμζνα ςφρματα ςφράγιςθσ για οχιματα που 
δθλϊνονται ςε κατθγορίεσ ι/και κλάςεισ που απαιτοφν τζτοια ενζργεια.  
• Να υπάρχει περαςμζνο καλϊδιο (+ και -) από τθ μπαταρία κατευκείαν ςτο εςωτερικό 
του οχιματοσ και ςυγκεκριμζνα ςτθ πλευρά του ςυνοδθγοφ και ςτο φψοσ του παρμπρίη 
ϊςτε να τοποκετθκεί ο πομπόσ του ςυςτιματοσ Gps Tracking. Μία αντίςταςθ 5 Αμπζρ κα 
πρζπει να παρεμβάλλεται μεταξφ μπαταρίασ και πομποφ. 
• Να ζχει εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό του ςυςτιματοσ Gps Tracking και Car-to-Car Alarm 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Οργανωτι. 
• Να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ περί Covid-19. 
10.6. Πλοσ ο εξοπλιςμόσ αςφαλείασ κα εξεταςκεί κατά τθ διάρκεια του Τεχνικοφ Ελζγχου 
με ενδελεχι ζλεγχο από τουσ εντεταλμζνουσ τθσ Οργάνωςθσ.  
10.7. Άλλεσ προχποκζςεισ. 
Θ χριςθ ςυςτιματοσ FIA FHR από όλα τα πλθρϊματα όλων των κατθγοριϊν είναι 
υποχρεωτικι. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα το πλιρωμα είναι υποχρεωμζνο να 
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χρθςιμοποιιςει ι κράνθ τφπου full face με προςτατευτικι ηελατίνθ ι κράνθ τφπου open 
face αλλά ςε ςυνδυαςμό με προςτατευτικά γυαλιά τφπου motocross. 
10.8. Φαρμακείο. Κάκε αγωνιςτικό όχθμα πρζπει υποχρεωτικά να φζρει κουτί φαρμακείου 
με όλα τα προβλεπόμενα από τουσ κανονιςμοφσ υλικά και ςε άψογθ κατάςταςθ. Θ 
εξζταςθ του φαρμακείου κα γίνει από τον Ιατρό του αγϊνα και ςε περίπτωςθ απόρριψθσ 
του ωσ ανεπαρκζσ δεν κα επιτραπεί θ εκκίνθςθ του αγωνιςτικοφ οχιματοσ ζωσ ότου αρκεί 
θ απόρριψθ. Στο φαρμακείο, εκτόσ των άλλων, πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον δφο 
μάςκεσ προςϊπου και αντιςθπτικό υγρό ι μαντιλάκια. 
 

11.  Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 
 
11.1 Σοποκεςία 
Άργοσ Ορεςτικό – Service Park – Rest Area 
11.2 Πρόγραμμα 
Ώρεσ 20:00 – 21:00 
Θ προςζλευςθ όλων των μελϊν του πλθρϊματοσ είναι υποχρεωτικι. Θα εφαρμόηεται το 
πρωτόκολλο COVID19. Θ απουςία ενόσ μζλουσ του πλθρϊματοσ επιφζρει χρθματικό 
πρόςτιμο 50€ 
 

12.  Σελετι Ζναρξθσ, Εκκίνθςθ του Αγϊνα. 
 

12.1.Δθμοςίευςθ πλθρωμάτων με δικαίωμα εκκίνθςθσ και ειρά Εκκίνθςθσ.  
Θ ανακοίνωςθ των πλθρωμάτων που ζχουν δικαίωμα εκκίνθςθσ και θ ςειρά εκκίνθςθσ 
αυτϊν για τθν Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι του αγϊνα κα δθμοςιευκεί ςτον Επίςθμο 
Ρίνακα Ανακοινϊςεων του αγϊνα και ςτθν ιςτοςελίδα www.rallygreeceoffroad.gr τθ 
Ρζμπτθ 3.6.2021 και ϊρα 20:00. Θ ςειρά εκκίνθςθσ για τθ Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι 
κα καταρτιςτεί με τα ακόλουκα κριτιρια: 

Αριθμός Συμμετοχής / Σειρά ΕκκίνησηςΚατατακτήριας ΕΔ 

T1 FIA Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T1 ΟΜΑΕ Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T1 ACI Sport Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T1 Άλλοι Οδθγοί 

T3/T4 FIA Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T3/T4 ΟΜΑΕ Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T3/T4 ACI Sport Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T3/T4 Άλλοι Οδθγοί 

T2 FIA Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T2 ΟΜΑΕ Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T2 ACI Sport Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

T2 Άλλοι Οδθγοί 

TZ1(TH) ΟΜΑΕ Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

TZ1 (TH) ACI Sport Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 
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TZ1 (TH) Άλλοι Οδθγοί 

SSV ΟΜΑΕ Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

SSV ACI Sport Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ 

SSV Άλλοι Οδθγοί 

 
Στθ περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν πραγματοποιθκεί θ Κατατακτιρια Ειδικι 
Διαδρομι τότε θ ανωτζρω Σειρά Εκκίνθςθσ κα εφαρμοςτεί για τθν εκκίνθςθ του 1ου 
ΣΚΕΛΟΥΣ.  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Κατατακτιριασ Ειδικισ Διαδρομισ ο Οργανωτισ 
διατθρεί το δικαίωμα να εφαρμόςει για τθ λίςτα εκκίνθςθσ για το 1ο ΣΚΕΛΟΣ τθ διαδικαςία 
που περιγράφεται ςτο άρκρο 33.5- V2 του ΓΚ CCR τθσ FIA. Στθ περίπτωςθ αυτι κα εκδοκεί 
ζγκαιρα Δελτίο Ρλθροφοριϊν. 
12.2. Πανθγυρικι Σελετι Ζναρξθσ 
Λόγω του πρωτόκολλου Covid19 δεν κα πραγματοποιθκεί πανθγυρικι τελετι ζναρξθσ. Στθ 
περίπτωςθ που τζτοια τελετι επιτραπεί με κρατικι οδθγία, τότε ο τόποσ και ο χρόνοσ κα 
ανακοινωκοφν με bulletin. 
 

13.  Διαγωνιηόμενοι ςτον Αγϊνα 
 
13.1. Διαδρομζσ, Απλζσ, Ειδικζσ. 
Θ διαδρομι του RALLY GREECE OFFROAD 2021 αποτελείται από Απλζσ Διαδρομζσ με 
προκακοριςμζνο χρόνο οδιγθςθσ – εκτζλεςθσ, ανοικτζσ ςτθ κυκλοφορία άλλων οχθμάτων 
και ςε Ειδικζσ Διαδρομζσ ςε δρόμουσ με απαγόρευςθ κυκλοφορίασ άλλων οχθμάτων.  
Θ κατάταξθ των αγωνιηομζνων ςτον αγϊνα κα κακορίηεται με βάςθ το ταχφτερο χρόνο 
ςτισ Ειδικζσ Διαδρομζσ και τυχόν ποινζσ ςε Απλζσ ι/και Ειδικζσ Διαδρομζσ. 
Θ κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι προςμετρά μόνο για τον κακοριςμό τθσ ςειράσ εκκίνθςθσ 
του 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ. H αναγνϊριςθ τθσ Κατατακτιριασ Ειδικισ Διαδρομισ, απαγορεφεται με 
οποιοδιποτε τρόπο, εκτόσ από το να περπατθκεί ςε ϊρα πριν τθ δφςθ θλίου. H 
αναγνϊριςθ τθσ Κατατακτιριασ Ειδικισ Διαδρομισ με άλλα μζςα επιφζρει χρθματικι 
ποινι 600 EUR. Σε περίπτωςθ που πλιρωμα δεν εκκινιςει ι δεν καταφζρει να 
ολοκλθρϊςει τθν κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι, κα ζχει το δικαίωμα να εκκινιςει το 1ο 
Σκζλοσ αλλά εκκινϊντασ ςε κζςθ που κα επιλζξει ο Οργανωτισ. Ο Οργανωτισ διατθρεί το 
δικαίωμα να ενθμερϊςει με Δελτίο Ρλθροφοριϊν ότι θ ςειρά εκκίνθςθσ για το 1ο ΣΚΕΛΟΣ, 
των πρϊτων 10 πλθρωμάτων τθσ κατατακτιριασ διαδρομισ, κα γίνει με τθ διαδικαςία 
επιλογισ κζςεων εκκίνθςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ 10 πρϊτουσ αγωνιηόμενουσ. 
13.2. Αγωνιηόμενοι 
Το πλιρωμα (ζωσ 2 άτομα) πρζπει να είναι τα ίδια πρόςωπα ςε όλθ τθ διάρκεια του 
αγϊνα και τα μοναδικά που δικαιοφνται να είναι εντόσ του οχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ 
οποιουδιποτε είδουσ επίςθμθσ διαδρομισ. Αν ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ αποςυρκεί για 
οποιονδιποτε λόγο τότε αυτομάτωσ θ ςυμμετοχι τίκεται εκτόσ αγϊνα. 
 
13.3. Εγκατάλειψθ 
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Ρλθρϊματα που εγκαταλείπουν τον αγϊνα ι βρίςκονται εκτόσ επίςθμθσ διαδρομισ, 
πρζπει να ειδοποιοφν τον Αλυτάρχθ του αγϊνα, ι το «ουραγό» πλιρωμα,  ι το 
πλθςιζςτερο  κριτι – φφλακα, το ςυντομότερο δυνατό και να επιςτρζφουν το καρνζ 
χρονομζτρθςθσ ςτο κοντινότερο ΣΕΧ. Στα πλθρϊματα που δεν κα ακολουκιςουν αυτι τθ 
πρόνοια κα επιβάλλεται χρθματικό πρόςτιμο 100 EUR.  
13.4. Επίςθμοσ Χρόνοσ του Αγϊνα 
Ο επίςθμοσ χρόνοσ του αγϊνα κα επικοινωνείτε μζςω των θλεκτρονικϊν ρολογιϊν ςτο ΣΕΧ 
“Service Park Out” 
13.5. φςτθμα Εντοπιςμοφ “GPS Tracking” και “Car-to-Car Alarm” 
13.5.1. GPS ςφςτθμα αςφάλειασ 
13.5.1.1. Είναι υποχρεωτικό όλοι οι διαγωνιηόμενοι να εφοδιάςουν τα αγωνιςτικά 
οχιματα με το ςφςτθμα “GPS Tracking” και “Car-to-Car Alarm” που προμθκεφει ο 
Οργανωτισ και αποςκοπεί ςτθ παρακολοφκθςθ τουσ ςε πραγματικό χρόνο, τθν 
επικοινωνία μεταξφ πλθρϊματοσ και Οργανωτι κακϊσ και τθ διευκόλυνςθ 
προςπεράςματοσ εντόσ των Ειδικϊν Διαδρομϊν. 
13.5.1.2. Κανζνα αγωνιςτικό όχθμα δεν κα επιτραπεί να εκκινιςει τον Αγϊνα ι Σκζλοσ ι 
Ειδικι Διαδρομι εφόςον δεν είναι εφοδιαςμζνο με το ςφςτθμα “GPS Tracking” και “Car-
to-Car Alarm”και αυτό να είναι ςε λειτουργία. Απουςία των ςυςτθμάτων ι 
απενεργοποίθςθ αυτϊν με ευκφνθ του διαγωνιηόμενου επιφζρει ποινι από 100 Ευρϊ 
χρθματικι ποινι ζωσ αποκλειςμό από τον αγϊνα. 
13.5.1.3. Ο Αλυτάρχθσ του Αγϊνα κα χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα “GPS Tracking” και “Car-to-
Car Alarm” για να εξακριβϊνει και παρατυπίεσ και ειδικά εςκεμμζνθ μείωςθ τθσ 
απόςταςθσ που διανφει ζνα διαγωνιηόμενο όχθμα ι παρεμπόδιςθ προςπζραςθσ. Τζτοιου 
είδουσ ενζργειεσ κα γνωςτοποιοφνται ςτουσ Αγωνοδίκεσ για τθν επιβολι ποινϊν.  
13.5.1.4. Κάκε προςπάκεια επζμβαςθσ, διάρρθξθσ ι παρεμβολισ του πομποφ “GPS 
Tracking” και “Car-to-Car Alarm” που είναι τοποκετθμζνο ςε διαγωνιηόμενο όχθμα κα 
διαβιβάηεται ςτουσ Αγωνοδίκεσ ϊςτε να κακορίςουν ποινι που μπορεί να φκάςει από 100 
Ευρϊ χρθματικι ποινι ζωσ και τον αποκλειςμό από τον αγϊνα. 
13.5.1.5. Το κόςτοσ ενοικίαςθσ του ςυςτιματοσ “GPS Tracking” και “Car-to-Car Alarm” 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράβολο Συμμετοχισ του αγϊνα. Ροςό των 150€ ανά ςυμμετοχι κα 
ηθτθκεί ωσ εγγφθςθ για τον πομπό που κα εγκαταςτακεί ςε κάκε όχθμα. Το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ κα επιςτραφεί ςτο ακζραιο όταν επιςτρζψει ο αγωνιηόμενοσ τον πομπό ςτθν 
ίδια καλι κατάςταςθ που το παρζλαβε. 
13.5.1.6. Το ςφςτθμα “GPS Tracking” και “Car-to-Car Alarm”περιγράφεται αναλυτικά ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του αγϊνα www.rallygreeceoffroad.gr 
13.6. τακμοί Ελζγχου Χρόνου (ΕΧ) – Μζγιςτοσ Χρόνοσ Κακυςτζρθςθσ – Ποινζσ 
Διαγωνιηόμενο όχθμα μπορεί να κακυςτεριςει το μζγιςτο ςτο ςφνολο των Απλϊν 
Διαδρομϊν ενόσ Σκζλουσ ωσ ακολοφκωσ: 
Στο 1ο Σκζλοσ ζωσ 30 λεπτά 
Στο 2ο Σκζλοσ ζωσ 30 λεπτά 
Στο 3ο Σκζλοσ ζωσ 15 λεπτά 
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Ρζρα των ανωτζρω χρόνων το διαγωνιηόμενο όχθμα κεωρείται ότι ζχει εγκαταλείψει και 
δεν του επιτρζπεται να εκκινιςει Ειδικι Διαδρομι. Αν οι ανωτζρω κακυςτεριςεισ 
ςυμβοφν κατά τθν Απλι Διαδρομι προσ επιςτροφι ςτο Service Park, τότε το πλιρωμα για 
να ςυνεχίςει τον αγϊνα κα πρζπει να αιτθκεί ςτον Αλυτάρχθ του αγϊνα τθσ πρόνοιασ “Re-
Start”.  
Ροινι 10’’ δευτερολζπτων κα επιβάλλεται για κάκε 1’λεπτό κακυςτζρθςθσ. Ροινι 1’ 
λεπτοφ επιβάλλεται και για κάκε 1’λεπτό προάφιξθσ. Κακυςτζρθςθ ςε οποιοδιποτε ΣΕΧ 
(πζραν του προβλεπόμενου χρόνου ςυν μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ κακυςτζρθςθσ) κα 
αποφζρει οριςτικό αποκλειςμό ι προςωρινό αποκλειςμό εφόςον το διαγωνιηόμενο 
πλιρωμα κάνει χριςθ τθσ πρόνοιασ “Re-Start”. 
13.7. Τπζρβαςθ Μζγιςτου Χρόνου Κακυςτζρθςθσ ςε ΕΧ ι παράκαμψθ  
Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ κάκε Ειδικισ Διαδρομισ είναι ο ιδανικόσ 
χρόνοσ που αναγράφεται ςτο επίςθμο Ωράριο (Itinerary) του αγϊνα ςυν 30’ τριάντα 
λεπτά. Ρζραν του χρόνου αυτοφ το διαγωνιηόμενο όχθμα κεωρείται ότι ζχει εγκαταλείψει 
και διατθρεί το δικαίωμα χριςθσ τθσ πρόνοιασ “Re-Start”. 
13.8 Επανεκκίνθςθ (Re-Start) μετά από Εγκατάλειψθ 
Κάκε διαγωνιηόμενοσ που δεν ολοκλιρωςε ζνα Σκζλοσ κα λογίηεται ότι επανεκκινεί ςτο 
επόμενο Σκζλοσ, εκτόσ και αν δθλϊςει διαφορετικά γραπτϊσ ςτον Αλυτάρχθ του Αγϊνα. 
Ζτςι κα λογίηονται διαγωνιηόμενοι που ολοκλιρωςαν εκτόσ του μζγιςτου επιτρεπτοφ 
χρόνου οποιαδιποτε διαδρομι (απλι ι ειδικι) ι δεν παρουςιάςτθκαν ςε οποιοδιποτε 
ΣΕΧ. Δεν κα λογίηονται ότι επανεκκινοφν διαγωνιηόμενοι που το όχθμα τουσ αποκλείεται 
για λόγουσ νομιμότθτασ, για παράβαςθ του ΚΟΚ ι με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ των 
Αγωνοδικϊν. 
13.8.1 Ποινζσ 
Για όλα τα πλθρϊματα που επανεκκινοφν κα τουσ επιβάλλεται ποινι χρόνου. Αυτι θ ποινι 
κα είναι: Για κάκε Ειδικι Διαδρομι που δεν ολοκλιρωςαν ι εκκίνθςαν: Ροινι χρόνου 
Σκζλουσ. 
13.8.2 Επιςκευζσ πριν τθν Επανεκκίνθςθ (Re-Start) 
13.8.2.1 Χϊροσ Επιςκευισ και Επιτρεπόμενοσ Χρόνοσ 
Ζνα όχθμα που αποτυγχάνει να τερματίςει ζνα Σκζλοσ μπορεί να επιςκευαςτεί χωρίσ 
χρονικό περιοριςμό ι τόπο επιςκευισ. Αυτό το όχθμα αφοφ επιςκευαςτεί πρζπει να 
εμφανιςτεί ςτο χϊρο του νυκτερινοφ Parc Ferme πριν το επόμενο Σκζλοσ και ςε κάκε 
περίπτωςθ όχι αργότερα από 1 ϊρα από τθν προγραμματιςμζνθ εκκίνθςθ του πρϊτου 
διαγωνιηόμενου. 
13.8.2.2 Σεχνικόσ Ζλεγχοσ Επιςκευαςμζνου Οχιματοσ 
Το όχθμα πρζπει να διατθριςει τα μθχανικά μζρθ που ζχουν ςφραγιςκεί κατά τον αρχικό 
Τεχνικό Ζλεγχο. Αντικατάςταςθ ςφραγιςμζνων μερϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο 
ςφμφωνα με το άρκρο 24.2 του ΓΚ CCR FIA. Το επιςκευαςμζνο όχθμα οφείλει να 
παρουςιαςτεί για Τεχνικό επανζλεγχο ςε τόπο και χρόνο που κα του υποδειχκεί από τον 
Οργανωτι. 
13.9. Σρόποσ Εκκίνθςθσ Ειδικισ Διαδρομισ 
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Σε κάκε Αφετθρία Ειδικισ Διαδρομισ κα υπάρχει θλεκτρονικό ρολόι εκκίνθςθσ. Ζνα 
φωτοκφτταρο κα είναι τοποκετθμζνο 100 εκατοςτά εμπρόσ από τθ γραμμι εκκίνθςθσ. Το 
θλεκτρονικό ρολόι εκκίνθςθσ κα είναι τοποκετθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι ορατό 
από το πλιρωμα κακιμενο εντόσ του οχιματοσ ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ. Ο Κριτισ 
Αφετθρίασ τοποκετεί το όχθμα δίνοντασ κατάλλθλεσ εντολζσ ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ. Ο 
Κριτισ Αφετθρίασ μετρά αντίςτροφα από τθ ςτιγμι που κα υπολείπονται 30’’. Ο Κριτισ 
Εκκίνθςθσ μετρά με φωνι ι/και με ζνδειξθ των χεριϊν τα εξισ δευτερόλεπτα:  30, 15, 10, 
5, 4, 3, 2, 1 και Go. Εντόσ 20’’ από το “Go” το αγωνιςτικό όχθμα πρζπει να αναχωριςει από 
τθν Αφετθρία. Θ ακρίβεια χρονομζτρθςθσ  είναι με ακρίβεια 1’’. 
13.10. Μζγιςτοσ Χρόνοσ Εκτζλεςθσ Ειδικισ Διαδρομισ.  
Σφμφωνα με τουσ χρόνουσ που ορίηονται ςτο επίςθμο Ωράριο του Αγϊνα, Ραράρτθμα 1. 
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ Ειδικισ Διαδρομισ μπορεί να τροποποιθκεί με πρόταςθ του 
Αλυτάρχθ του Αγϊνα και με ζγκριςθ από τουσ Αγωνοδίκεσ. Τα πλθρϊματα ςτθ περίπτωςθ 
αυτι κα ενθμερωκοφν γραπτϊσ το ςυντομότερο δυνατό. 
13.11 Περιοχζσ Περιοριςμοφ Σαχφτθτασ (speed limit zones) 
Για περιοχζσ περιοριςμοφ ταχφτθτασ (speed limit) που ςθμαίνονται ςτο roadbook του 
αγϊνα, κα επιβάλλονται οι ακόλουκεσ ποινζσ ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ παράβαςθσ. 
  
1-10km/h υπζρβαςθ: 10’’ για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 

11-30km/h υπζρβαςθ:  20’’ για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 
31-50km/h υπζρβαςθ: 30’’ για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 

51km/h υπζρβαςθ ι παραπάνω: 60’’ για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 

2nd infringement of 51km/h excess or 
more: 

Κακοριςμζνθ ποινι ι/και χρθματικι ποινι 300 
EUR ι/και άλλθ ποινι από τουσ Αγωνοδίκεσ. 

3rd infringement of 51km/h excess or 
more: 

Exclusion from the race 

 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπζρβαςθσ ταχφτθτασ, τα διανυόμενα χλμ υπολογίηονται με 
ςτρογγυλοποίθςθ τουσ προσ τα επάνω. Δθλαδι, για 500 μζτρα διανυκείςασ απόςταςθσ 
υπολογίηεται ωσ 1 χλμ. Για 1,5 χλμ διανυκείςασ απόςταςθσ υπολογίηονται ωσ 2 χλμ, και 
οφτω κακεξισ.  
13.12. Επιτρεπόμενθ Προάφιξθ 
Επιτρζπεται θ προάφιξθ ςτα ακόλουκα ΣΕΧ:  
• Σε όλα τα ΣΕΧ τθσ Κατατακτιριασ Ε.Δ.τθσ Ραραςκευισ 4.6.2021 
• Σε όλα τα “pre-Start” Park (εφόςον υπάρχει)  
• Στο τζλοσ ΣΕΧ κάκε Σκζλουσ.   
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13.13. Παραλαβι οχθμάτων από Parc Ferme 
Το Parc Ferme (και ο χϊροσ του τελικοφ τεχνικοφ ελζγχου) κα είναι πλθςίον τθσ Τελετισ 
Λιξθσ. Ο Οργανωτισ κα επιβλζπει το χϊρο αυτό για μία ϊρα από τθν ζναρξθ του Parc 
Ferme ι μζχρι τθν ανακοίνωςθ λιξθσ του από τουσ Αγωνοδίκεσ. 
13.14. υμμετοχι ςτον αγϊνα μετά από Ατφχθμα 
13.14.1. Σε περίπτωςθ που διαγωνιηόμενο όχθμα ζχει ατφχθμα και το παρμπρίη ι άλλο 
τηάμι ςπάςει ι καταςτεί επικίνδυνο, τότε το όχθμα αυτό κα του επιτραπεί να ςυνεχίςει 
άμεςα τον αγϊνα μόνο αν γίνει αντικατάςταςθ ι το πλιρωμα φορά κράνοσ full face με 
προςτατευτικι ηελατίνα ι φορά κράνοσ open face αλλά ςε ςυνδυαςμό με προςτατευτικά 
γυαλιά τφπου motocross.Tα κράνθ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε τζτοια περίπτωςθ κα 
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ ΟΜΑΕ και να ζχουν ελεγχκεί από τουσ Τ.Ε. 
Σε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςθσ, το παρμπρίη ι τηάμι πρζπει να αφαιρεκεί πλιρωσ από 
το όχθμα πριν του επιτραπεί να εκκινιςει.    
13.14.2. Σε περίπτωςθ που διαγωνιηόμενο όχθμα ζχει ατφχθμα και κρίνεται φποπτο να ζχει 
υποςτεί καταπονιςεισ ι ηθμιζσ ο εξοπλιςμόσ αςφαλείασ, τότε ο Τεχνικόσ Ζφοροσ κα 
πρζπει πρϊτα να το επικεωριςει ϊςτε να ςυντάξει ζκκεςθ προσ τουσ Αγωνοδίκεσ και να 
αποφαςίςουν αν κα δοκεί θ άδεια ςυνζχιςθσ του αγϊνα. Μζχρι να δοκεί άδεια ςυνζχιςθσ 
του αγϊνα,  το όχθμα δεν επιτρζπεται να ςυνεχίςει τον αγϊνα και επιβαρφνεται όλεσ τισ 
ποινζσ για τα τμιματα του αγϊνα ςτα οποία δεν πιρε μζροσ 
13.14.3. Σε περίπτωςθ που διαγωνιηόμενο όχθμα ζχει ατφχθμα και αυτό ζχει ςαν 
αποτζλεςμα να κακυςτεριςει χρονικά πζρα του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρόνου άφιξθσ 
ςτο ςυςχετιηόμενο με το ατφχθμα ΣΕΧ, τότε είναι υποχρεωτικό να επιςτρζψει ςτο Service 
Park πριν του δοκεί θ άδεια να εκκινιςει πάλι επιβαρυνόμενο πρϊτα όλεσ τισ 
προβλεπόμενεσ ποινζσ. 
13.14.4. Σε περίπτωςθ που αγωνιςτικό όχθμα ακινθτοποιθκεί λόγω ατυχιματοσ ι 
μθχανικισ βλάβθσ, το πλιρωμα πρζπει να επικοινωνιςει άμεςα με τουσ Οργανωτζσ. Σε 
περίπτωςθ ατυχιματοσ το επόμενο διερχόμενο όχθμα υποχρεοφται να ςταματιςει, να 
επικοινωνιςει άμεςα με τον Οργανωτι και να παραμείνει ςτο ςθμείο παρζχοντασ κάκε 
δυνατι βοικεια ζωσ ότου ο Αλυτάρχθσ του επιτρζψει να αναχωριςει. Μετά το πρϊτο 
διερχόμενο όχθμα, κάκε επόμενο όχθμα που κα φτάςει ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ, 
πρζπει να ςταματιςει, να ενθμερωκεί για τθ κατάςταςθ του πλθρϊματοσ που είχε το 
ατφχθμα, να ςθμειϊςει το ακριβζσ ςθμείο ατυχιματοσ ςε ςχζςθ με το roadbook και 
αμζςωσ να αναχωριςει ϊςτε να ενθμερϊςει το πρϊτο ενδιάμεςο αςφαλείασ. Κάκε 
διαγωνιηόμενοσ που δεν κα ακολουκιςει πιςτά τθν ανωτζρω διαδικαςία κα του επιβλθκεί 
ποινι από 100 Ευρϊ ζωσ αποκλειςμό από τον αγϊνα. Εφόςον ζνασ αγωνιηόμενοσ 
επικοινωνιςει για περιςτατικό ατυχιματοσ ι πιεςτεί ο διακόπτθσ “SOS” του GPS Tracking 
και Car-to-Car Alarm, τότε ενεργοποιοφνται τα ςχζδια αςφαλείασ του Αγϊνα και ο 
Οργανωτισ κα κάνει το καλφτερο δυνατό για να φτάςει άμεςα βοικεια. Εφόςον 
αγωνιςτικό όχθμα ακινθτοποιθκεί από μθχανικι βλάβθ, ο Οργανωτισ κα προςπακιςει να 
το περιςυλλζξει και να το επιςτζψει ςτο Service Park, χωρίσ όμωσ να επθρεάςει τθν εξζλιξθ 
αγϊνα ι αποδυναμϊςει to πλάνο αςφαλείασ των Ειδικϊν Διαδρομϊν. 
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14. Service Park, ανεφοδιαςμόσ καυςίμων 
 
14.1. Service park 
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα λειτουργεί Service Park. 
14.2. Είςοδοσ οχθμάτων service 
Τα οχιματα service μποροφν να ειςζλκουν ςτο χϊρο του Service Park το αργότερο 1 ϊρα 
πριν από τον ιδανικό χρόνο εκκίνθςθσ ι άφιξθσ του πρϊτου οχιματοσ. 
14.3. Στο RALLY GREECE OFFROAD 2021, τα διαγωνιηόμενα οχιματα μποροφν να δζχονται 
βοικεια από άλλα διαγωνιηόμενα πλθρϊματα κακ’ όλθ τθ διαδρομι.  
14.4. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα κίνθςθσ όλων των οχθμάτων, αγωνιςτικϊν και service, είναι 
20χλμ/ϊρα. Ραραβίαςθ του ορίου επιφζρει χρθματικι ποινι 100€. 
14.5. Ανεφοδιαςμόσ καυςίμων 
Ο ανεφοδιαςμόσ καυςίμων απαγορεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ του χϊρου 
Service Park. Ο ανεφοδιαςμόσ καυςίμων απαγορεφεται ζςτω και αν υπάρχει από 
ςυμμετζχοντα όχθμα θ υποδομι για ανεφοδιαςμό με ςυςτιματα προδιαγραφϊν FIA. 
Ρρατιρια καυςίμων υπάρχουν πλθςίον του Service Park κακϊσ και ςε διάφορα ςθμεία τθσ 
διαδρομισ του αγϊνα.  
14.6. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα τα οχιματα service κα πρζπει να ζχουν επικολλθμζνα τα 
αυτοκόλλθτα με τθν ζνδειξθ “Service”. Οχιματα χωρίσ τθν ζνδειξθ “Service” δεν κα 
επιτρζπεται να ειςζρχονται ςτο χϊρο του Service Park. Εντόσ του Service Park 
αγωνιηόμενοι και βοθκθτικό προςωπικό κα πρζπει να φοροφν υποχρεωτικά, με ορατό 
τρόπο,  τα καρτελάκια που τουσ ζχει προμθκεφςει ο Οργανωτισ.  
14.7. Γενικοί κανόνεσ επιςκευϊν  
Θ βοικεια, επιςκευι επιτρζπεται μόνο όταν διενεργείται: 
α) Στισ Ειδικζσ Διαδρομζσ 
• Από το πλιρωμα του διαγωνιηόμενου οχιματοσ 
• Από πλιρωμα άλλου διαγωνιηόμενου οχιματοσ το οποίο δεν ζχει τεκεί εκτόσ αγϊνα. 
 β) Στο Service Park 
• Από το πλιρωμα του διαγωνιηόμενου οχιματοσ 
• Από πλιρωμα άλλου διαγωνιηόμενου οχιματοσ το οποίο δεν ζχει τεκεί εκτόσ αγϊνα. 
• Από εντεταλμζνα άτομα με καρτελάκι “Service” 
γ) Στισ Απλζσ Διαδρομζσ 
• Από το πλιρωμα του διαγωνιηόμενου οχιματοσ 
• Από πλιρωμα άλλου διαγωνιηόμενου οχιματοσ το οποίο δεν ζχει τεκεί εκτόσ αγϊνα. 
• Από εντεταλμζνα άτομα με καρτελάκι “Service”. 
14.8. Κάκε παράβαςθ των κανόνων βοικειασ, επιςκευϊν, ανεφοδιαςμοφ κα ςθμειϊνεται 
από τα εντεταλμζνα άτομα τθσ Οργάνωςθσ τα οποία και κα ενθμερϊνουν τουσ Αγωνοδίκεσ 
του αγϊνα. Για κάκε παράβαςθ μπορεί να επιβλθκεί ποινι από τουσ Αγωνοδίκεσ από 100 
Ευρϊ και μπορεί να φτάςει ζωσ τον αποκλειςμό από τον αγϊνα. 
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14.9 Το πλφςιμο οχθμάτων δεν επιτρζπεται εντόσ του Service Park.  Για κάκε παράβαςθ 
μπορεί να επιβλθκεί ποινι από τουσ Αγωνοδίκεσ από 100 Ευρϊ. Ο  Οργανωτισ κα 
υποδείξει ςυγκεκριμζνο χϊρο για το πλφςιμο μόνο των αγωνιςτικϊν οχθμάτων. 
 

15.  Ενςτάςεισ, εφζςεισ 

 
15.1. Κάκε ζνςταςθ και ζφεςθ πρζπει να πραγματοποιείται ακολουκϊντασ τισ διαδικαςίεσ 
του EAK και τουσ κανονιςμοφσ ΟΜΑΕ. 
15.2. Κάκε ζνςταςθ πρζπει να κατατίκεται ςε γραπτι μορφι ςτον Αλυτάρχθ του αγϊνα και 
να ακολουκείται από το παράβολο ζνςταςθσ που ορίηεται ςε 600 Ευρϊ. Σε περίπτωςθ που 
θ ζνςταςθ αποδειχκεί ορκι το παράβολο ζνςταςθσ επιςτρζφεται ςτο ακζραιο.  
15.3. Εφόςον θ ζνςταςθ απαιτεί μερικι ι ολικι αποςυναρμολόγθςθ οχιματοσ τότε το 
φψοσ του παράβολου ζνςταςθσ κα οριςτεί από τουσ Αγωνοδίκεσ με βάςθ το αίτθμα 
αποςυναρμολόγθςθσ του Τεχνικοφ Εφόρου και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΟΜΑΕ.  
15.4. Σε περίπτωςθ που θ ζνςταςθ απορριφκεί και το κόςτοσ αποςυναρμολόγθςθσ 
αποδειχκεί μεγαλφτερο του παράβολου ζνςταςθσ, τότε θ διαφορά κα επιβαρφνει αυτόν 
που κατζκεςε τθν ζνςταςθ. Σε περίπτωςθ που θ ζνςταςθ απορριφκεί και το κόςτοσ 
αποςυναρμολόγθςθσ αποδειχκεί μικρότερο του παράβολου ζνςταςθσ, τότε θ διαφορά κα 
επιςτραφεί ςε αυτόν που κατζκεςε τθν ζνςταςθ. 
15.5. Σε περίπτωςθ που θ ζνςταςθ αποδειχκεί ορκι τότε όλα τα ζξοδα 
αποςυναρμολόγθςθσ βαρφνουν τον αγωνιηόμενο του οποίου το όχθμα βρζκθκε 
παράνομο.  
15.6. Το παράβολο ζφεςθσ για απόφαςθ των Αγωνοδικϊν του αγϊνα ορίηεται ςε 1250 EUR 
Θ διαχείριςθ του παράβολου ζφεςθσ (κατάπτωςθ ι επιςτροφι) γίνεται με βάςθ τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ ΟΜΑΕ. 
15.7 Περίλθψθ Ποινϊν 
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Μθ ενθμζρωςθ για ατφχθμα 

 
Αργοπορία ςτο Διοικθτικό Ζλεγχο πάνω από 30’ 

 Αργοπορία ςτο Τεχνικό Ζλεγχο πάνω από 30’ 

Στθν εκκίνθςθ Ε.Δ. μθ φπαρξθ μπαρμπρίη ι κράνουσ 
full face ι κράνουσ open face με γυαλιά motocross  
 

 

Μθ ενθμζρωςθ για εγκατάλειψθ 
 

Πχθμα χωρίσ ενεργό GPS Tracking ι χωρίσ ςυςκευι 

Aρ. 13.14.4 
Ζωσ το  

X 

 
X 

   
100,00 € 

Aρ. 9.3 
     

100,00 € 

Aρ. 10.3 
     

100,00 € 

 
Aρ. 13.14.1 

  
X 

    

Aρ. 13.3 
     

100,00 € 

Aρ. 13.5.1.2 
 

X 
   100,00 € 
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Ρροςπάκεια παρζμβαςθσ ι αλλοίωςθσ δεδομζνων ςτθ 
ςυςκευι GPS Tracking ι παρεμπόδιςθσ καταγραφισ από 
εξωτερικι πθγι 

 

Πχθμα χωρίσ ι ανενεργό το  “Car to Car Alarm” Σφςτθμα 

Μθ παροχι βοικειασ ςε ατφχθμα 
 

Υπζρβαςθ Μζγιςτου Επιτρεπόμενου Χρόνου ςε Απλι ι 
απουςία από ΣΕΧ 

 

- Στο ΣΕΧ εκκίνθςθσ Σκζλουσ  

- Στο τελευταίο ΣΕΧ των Σκελϊν 

- Στο τελευταίο ΣΕΧ του Αγϊνα 
Υπζρβαςθ μζγιςτου χρόνου ςε Ε.Δ. ι για Ε.Δ. που δεν 
ολοκλθρϊκθκε 
 
Ραραβίαςθ κανονιςμϊν επιςκευϊν και 
ανεφοδιαςμοφ 
  
 Ρλφςιμο οχιματοσ ςτο Service Park ι εκτόσ 
οριηόμενθσ περιοχισ  

Ραραβίαςθ κανονιςμοφ ελζγχου κατατακτιριασ Ε.Δ. 

 

Aρ. 13.5.1.4 

 
Ζωσ το  

X 

  

X 

   
 

100,00 € 

Aρ. 13.5.1.2 
 

X 
    

100,00 € 

Aρ. 13.14.4 X 
     

 
 
 
 
 

Aρ. 13.8.1 
 
 
Aρ.13.6 
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        X 
 

 

 

Aρ. 14.8 
Ζωσ το  

X 

  
       X 

  

 
 

100,00 € 

Aρ. 14.9 
  

 
  100,00 € 

 Aρ. 13.1      600,00 € 

 Απουςία από τθν Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων  Aρ. 11      50,00 € 

 
 

16.  Σελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 
 
16.1. Σοποκεςία 
Service Park – Parc Ferme 
16.2. Θμερομθνία 
Κυριακι 6.6.2021 και ϊρα ςφμφωνα με το επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα. 
16.3. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ του αγϊνα μπορεί να οριςκοφν από το Τεχνικό Ζφορο οχιματα 
για να ελεγχκοφν. Τα πλθρϊματα αυτϊν των οχθμάτων πρζπει να ακολουκιςουν με 
ακρίβεια τισ εντολζσ των εντεταλμζνων κριτϊν και εφόρων. Οι αγωνιηόμενοι υποχρεοφνται 
να διακζςουν κατάλλθλα εργαλεία και να προςκομίςουν τυχόν ςφραγιςμζνα 
ανταλλακτικά. Επίςθσ υποχρεοφνται να διακζςουν ικανό αρικμό μθχανικϊν εφόςον τουσ 
ηθτθκεί.    
 

17.  Κατάταξθ 
 
17.1. Τα τελικά αποτελζςματα κα δθμοςιευτοφν ςτον Επίςθμο Ρίνακα Ανακοινϊςεων τθ 
Κυριακι 6.6.2021 και ϊρα ςφμφωνα με το επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα. 
18.2. Αποτελζςματα, κατατάξεισ κατά τθ διάρκεια του RALLY GREECE OFFROAD 2021: 
• Αποτελζςματα Ρρολόγου – Κατατακτιριασ Ειδικισ Διαδρομισ. 
• Αποτελζςματα μετά από κάκε Ειδικι Διαδρομι μαηί με προςωρινι κατάταξθ, 
• Ρροςωρινά αποτελζςματα και κατάταξθ Σκζλουσ 1, 
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• Ρροςωρινά αποτελζςματα και κατάταξθ Σκζλουσ 2, 
• Ρροςωρινά αποτελζςματα και κατάταξθ Σκζλουσ 3, 
• Επίςθμα Τελικά αποτελζςματα και Κατάταξθ. 
 
Στα αποτελζςματα Ρρολόγου, των Ειδικϊν Διαδρομϊν και προςωρινϊν αποτελεςμάτων 
των Σκελϊν 1,2,3, κα εμφανίηονται όλοι οι αγωνιηόμενοι ςε μία ενιαία κατάταξθ. Στα 
επίςθμα Τελικά αποτελζςματα κα εμφανίηεται μία κατάταξθ για τα οχιματα Τ1, Τ2, Τ3, T4, 
ΤΗ1 και μία διαφορετικι κατάταξθ για οχιματα SSV. 
 
Για το “2021 Ρρωτάκλθμα CCR ACI-Sport, Ιταλίασ” και “2021 Ρρωτάκλθμα SSV ACI-Sport, 
Ιταλίασ”, ο Οργανωτισ κα ανακοινϊςει μόνο Τελικά Αποτελζςματα. 
  

18.  Απονομι, ζπακλα 
 
19.1. Σελετι Απονομισ Επάκλων 
Θ τελετι απονομισ επάκλων κα διεξαχκεί τθ Κυριακι 6.6.2021 ςε ϊρα και τόπο που 
αναγράφεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα. 
19.2. Πλοι οι αγωνιηόμενοι οφείλουν να παρίςτανται ςτθν απονομι επάκλων με τθν 
ενδεδειγμζνθ ενδυμαςία και να ςυμπεριφζρονται κόςμια τόςο οι ίδιοι όςο και τα μζλθ τθσ 
Ομάδασ τουσ. Θ παραλαβι των επάκλων είναι υποχρεωτικι. 
 
19.3. Ζπακλα 8ο RALLY GREECE OFFROAD: 
• 1θ,2θ , 3θ, 4θ, 5θ, 6θ κζςθ Κατάταξθσ Τ1, Τ2, Τ3, T4, ΤΗ1   – δίδυμα ζπακλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία Τ1       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T2       – δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T3       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T4       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, 5θ , 6θ κζςθ Κατθγορία TΗ1(ΤΘ)    - δίδυμα ζπακλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ κζςθ Κλάςθσ TΗ.1       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ κζςθ Κλάςθσ TΗ.2       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ κζςθ Κλάςθσ TΗ.3       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ κζςθ Κλάςθσ TΗ.4       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ,2θ , 3θ, 4θ, 5θ, 6θ κζςθ Κατάταξθσ SSV    - δίδυμα ζπακλα, 
• 1θ Καλφτερθ ςυνολικι επίδοςθ ςε ολόκλθρο τον αγϊνα  – δίδυμα ζπακλα. 
Για να απονεμθκοφν ζπακλα ςε μία κατθγορία ι κλάςθ κα πρζπει να εκκινιςουν τον 
αγϊνα τουλάχιςτον τρία (3) οχιματα ςe αυτι τθ κατθγορία ι κλάςθ. 
19.4 Ζπακλα “2021 Πρωτάκλθμα CCR ACI-Sport, Ιταλίασ”: 
• 1θ,2θ , 3θ, 4θ, 5θ, 6θ κζςθ Γενικισ Κατάταξθσ   – δίδυμα ζπακλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία Τ1       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T2       – δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T3       - δίδυμα μετάλλια, 
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• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T4       - δίδυμα μετάλλια, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία TΗ1(ΤΘ)      - δίδυμα ζπακλα, 
Για να απονεμθκοφν ζπακλα ςε μία κατθγορία κα πρζπει να εκκινιςουν τον αγϊνα 
τουλάχιςτον τρία (3) οχιματα ςe αυτι τθ κατθγορία. 
19.5 Ζπακλα “2021 Πρωτάκλθμα SSV ACI-Sport, Ιταλίασ”: 
• 1θ,2θ , 3θ, 4θ, 5θ, 6θ κζςθ Γενικισ Κατάταξθσ   – δίδυμα ζπακλα, 
Για να απονεμθκοφν ζπακλα ςτθ κατθγορία κα πρζπει να εκκινιςουν τον αγϊνα 
τουλάχιςτον τρία (3) οχιματα ςe αυτι τθ κατθγορία. 
 

19.  Άλλεσ διατάξεισ 
 
Ο Οργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να ακυρϊςει οριςτικά τον αγϊνα. 
Ο Οργανωτισ δεν φζρει καμία ευκφνθ για ηθμιζσ ι απϊλειεσ (ςωματικζσ ι υλικζσ) που κα 
προκλθκοφν ςε αγωνιηόμενουσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα ανεξαρτιτωσ αιτίασ. Ο 
Οργανωτισ δεν φζρει καμία ευκφνθ για ηθμιζσ ι απϊλειεσ (ςωματικζσ ι υλικζσ) που κα 
προκλθκοφν από αγωνιηόμενουσ ςε τρίτουσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα ανεξαρτιτωσ 
αιτίασ.    
Θ κατάκεςθ και υπογραφι του ζντυπου διλωςθσ ςυμμετοχισ από το ςυμμετζχων 
πλιρωμα υποδθλϊνει χωρίσ αμφιβολία εκ μζρουσ του ότι τόςο το ίδιο όςο και τα μζλθ τθσ 
ομάδασ του ζχουν διαβάςει και κατανοιςει απόλυτα τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τον 
ςυγκεκριμζνο αγϊνα κακϊσ και τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ, αντιπυρικισ 
προςταςίασ και όποιο άλλο κανονιςμό που διζπει εγκαταςτάςεισ του αγϊνα και χϊρουσ 
φιλοξενίασ. 
Υπενκυμίηεται ότι τα πλθρϊματα κα πρζπει να φζρουν ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα τθν 
ενδεδειγμζνθ αςφάλιςθ και τα ενδεδειγμζνα ζγγραφα διαγωνιηόμενου οχιματοσ. Τα 
ακόλουκα παραρτιματα είναι αναπόςπαςτα μζρθ του παρόντοσ Συμπλθρωματικοφ 
Κανονιςμοφ. 
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Παράρτθμα No 1 - Timetable – Αναλυτικό Ωράριο Αγϊνα. 
Θ.Α. 
 
Παράρτθμα No 2 
Σοποκζτθςθ αγωνιςτικά νοφμερα και διαφθμιςτικά αυτοκόλλθτα 
 
1.  2 αυτοκόλλθτα 25 cm x 10 cm φψοσ, αριςτερά / δεξιά του παρμπρίη, υποχρεωτικό 
2. 1 αρικμό ςυμμετοχισ 43 x 21 cm πίςω μζροσ οχιματοσ, υποχρεωτικό 
3.  2 αρικμοί ςυμμετοχισ 67 x 17 cm, υποχρεωτικό 
4. 1 αρικμό ςυμμετοχισ 50 x 52 cm επάνω μζροσ, υποχρεωτικό 
5.  2 αυτοκόλλθτα διαφθμιςτικά 50 x 52 cm, προαιρετικά (+50% παράβολο ςυμμετοχισ) 
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Παράρτθμα No 3 
Δείγμα Καρνζ εγγραφισ χρόνων 
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Παράρτθμα No 4 
ιμανςθ Διαδρομϊν 
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Παράρτθμα No 5 
Λεξικό Δρομοβιβλίου (roadbook) 
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Παράρτθμα No 6 
Τπεφκυνοι χζςεων με Αγωνιηόμενουσ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    
  
 
                            

       CRO                 Βοθκόσ CRO 
                     Δθμιτρθσ Λίτςιοσ                Ricky Rickler 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Νο.7  

COVID19 
1. Γενικά 

1.1 Το παρϊν παράρτθμα κζτει το πλαίςιο ενεργειϊν που αναλαμβάνουν οι Οργανωτζσ 

ζτςι ϊςτε να προςτατευκοφν τα άτομα από τον ιό Covid-19 κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 

Το παράρτθμα κα ανανεϊνεται τακτικά ζτςι ϊςτε να ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ και 

οδθγίεσ που εκδίδονται από: 

- Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Υγείασ 

- Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ 

- ΔΟΑ 

- ΟΜΑΕ 

Ρροτείνεται εμφατικά τα άτομα που εμπλζκονται με οποιοδιποτε τρόπο ςτον αγϊνα να 

ακολουκοφν τισ οδθγίεσ και να ενθμερϊνονται για όποια νζα οδθγία. 

1.2 Οι Οργανωτζσ πρζπει να διακζτουν αντιςθπτικά υλικά, γάντια και μάςκεσ ςε κάκε 

ενδεδειγμζνο χϊρο του αγϊνα. 

1.3 Οι Οργανωτζσ πρζπει να διανζμουν φυλλάδια για τθ πρόλθψθ μετάδοςθσ του ιοφ 

Covid-19 ςε όλα τα άτομα που εμπλζκονται ςτον αγϊνα. Αν ο αγϊνασ ζχει ςυμμετζχοντεσ 
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από παραπάνω από μία (1) χϊρα τότε τα φυλλάδια πρζπει να είναι ςτα Αγγλικά και ςτθ 

τοπικι γλϊςςα τθσ χϊρασ που φιλοξενεί τθν εκδιλωςθ. 

1.4 Εφόςον πραγματοποιθκεί ενθμζρωςθ για τον αγϊνα, οι Οργανωτζσ πρζπει να 

αναφζρουν με λεπτομζρεια όλεσ τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθν αποφυγι 

εξάπλωςθσ του ιοφ Covid-19. 

1.5 Το παρϊν Ραράρτθμα είναι ςε ιςχφ για όςο διάςτθμα οι Αρχζσ υποχρεϊνουν για 

κανονιςμοφσ πρόλθψθσ για τον ιό 

 Covid-19. 

1.6 Το ελλθνικό κείμενο του παρόντοσ Ραραρτιματοσ είναι αυτό που δεςμεφει τον 

Οργανωτι για τθν ορκι εφαρμογι του. 

2. Προςωπικά Δεδομζνα 

Ρροςωπικά δεδομζνα που δίνονται ςτουσ Οργανωτζσ, διαχειρίηονται με βάςθ το 

κανονιςμό GDPR. 

3. Εγγραφι ςτον Αγϊνα 

3.1 Οι αγωνιηόμενοι, εκτόσ των άλλων εγγράφων, είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν 

και το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ” και να το αποςτείλουν ςτον Οργανωτι τουλάχιςτον τρεισ 

(3) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. Αν για όποιο λόγο το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ” δεν 

κατατεκεί εμπρόκεςμα ι δεν είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο, τότε ςε 

αυτό το άτομο δεν κα επιτραπεί να ςυμμετζχει ι να παρίςταται ςτουσ χϊρουσ του αγϊνα. 

3.2 Το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ” είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκεί και από όλα τα άτομα 

που περιλαμβάνονται ςε μία ομάδα. Δθλαδι, μθχανικοί, βοθκθτικό προςωπικό, 

καλεςμζνοι, κλπ είναι υποχρεωμζνοι να το αποςτείλουν ςτον Οργανωτι τουλάχιςτον τρεισ 

(3) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. 

3.3 Στθ περίπτωςθ που αγωνιηόμενοσ, ομάδα ι άλλο εμπλεκόμενο άτομο αποτφχει να 

κατακζςει εμπρόκεςμα και πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ”, τότε ο 

Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί κάκε επιςτροφι χρθμάτων που αφοροφν 

Ραράβολο Συμμετοχισ, ζξοδα διαμονισ ι κάκε άλλο ζξοδο που ςχετίηεται με τον αγϊνα. 

3.4 Το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ” είναι διακζςιμο από τον Οργανωτι τουλάχιςτον τριάντα 

(30) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα και λογίηεται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

Διλωςθσ Συμμετοχισ του αγϊνα. 

4. Covid-19 υμπτϊματα και Σεςτ 

4.1 Στθ περίπτωςθ που άτομο εμπλεκόμενο με τον αγϊνα ζχει ςυμπτϊματα που 

υποδεικνφουν μόλυνςθ από Covid-19, θ παρακάτω διαδικαςία πρζπει να ακολουκθκεί: 

-  Καλεί άμεςα τον Υπεφκυνο Σχζςεων με Αγωνιηόμενουσ (ΥΣΑ) ι τον επικεφαλισ Ιατρό του 

αγϊνα. 

- Κρατά απόςταςθ από άλλα άτομα και φορά άμεςα μάςκα και γάντια. 
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- Αν βρίςκεται ςτο Service Park ι ςε άλλο ανοικτό χϊρο κρατοφνται οι αποςτάςεισ με άλλα 

άτομα. Αν βρίςκεται ςε ξενοδοχείο ι άλλθ εγκατάςταςθ του αγϊνα τότε απομονϊνεται 

από μόνοσ του ζωσ να λάβει οδθγίεσ από τον ΥΣΑ ι τον επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα. 

- Δεν επιτρζπεται να μεταβεί από μόνοσ του ςε νοςοκομείο. 

- Ο ΥΣΑ ι ο επικεφαλισ Ιατρόσ του Αγϊνα επικοινωνεί με τον Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ 

Υγείασ και κανονίηει τον τρόπο μετάβαςθσ του ατόμου ςτο νοςοκομείο. 

4.2 Ο Οργανωτισ οφείλει να δϊςει γραπτζσ πλθροφορίεσ ςε όλα τα άτομα που 

εμπλζκονται ςτον αγϊνα ςχετικά με το πλθςιζςτερο νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ ι 

εργαςτιριο όπου μπορεί να πραγματοποιιςει τεςτ για Covid-19. Στθ περίπτωςθ που ζνα 

άτομο επικυμεί να κάνει τζτοιο τεςτ, κα πρζπει να επικοινωνιςει πρϊτα με τον επικεφαλι 

Ιατρό του Αγϊνα για να λάβει οδθγίεσ. Το τεςτ για Covid-19 δεν είναι υποχρεωτικό εκτόσ 

αν υπάρχει άλλθ οδθγία από τθ κυβζρνθςθ. 

5. Service Park 

Οι παρακάτω οδθγίεσ κα εφαρμόηονται ϊςτε να αποφευχκεί πικανι διαςπορά του ιοφ 

Covid-19. 

5.1 Γενικά 

Είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο Service Park επιτρζπεται μόνο ςτα εξουςιοδοτθμζνα άτομα από 

τθν Οργάνωςθ και που κατζχουν τθ “Κάρτα Ειςόδου Service Park” 

Θεατζσ και επιςκζπτεσ δεν επιτρζπεται να ειςζρχονται ςτο Service Park. 

Συςτινεται με ζμφαςθ ο χϊροσ του Service Park να ζχει περιμετρικά φράκτθ για τθν 

αποφυγι ειςόδου ατόμων μθ-εξουςιοδοτθμζνων. 

Το Service Park πρζπει να ζχει το πολφ μία (1) είςοδο και μία (1) ζξοδο. Συςτινεται με 

ζμφαςθ θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ ειςόδου και εξόδου να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) 

μζτρα. 

Θ είςοδοσ και ζξοδοσ του Service Park πρζπει να φυλάςςεται από εντεταλμζνο προςωπικό 

για τον ζλεγχο ειςόδου μθ-εξουςιοδοτθμζνων ατόμων. 

5.2 Ομάδεσ 

Ο Οργανωτισ κα παραχωριςει χϊρο ςτισ ομάδεσ ςε αναλογία τουλάχιςτον 10τ.μ. ανά 

διαπιςτευμζνο άτομο. Ο Οργανωτισ πρζπει να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε 

θ ομάδεσ προερχόμενεσ από τθν ίδια χϊρα ι πόλθ να είναι τοποκετθμζνεσ ςτον ίδιο χϊρο. 

Οι ομάδεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν υγιεινι και προφφλαξθ των μελϊν τθσ και υποχρεοφται 

να ζχει για χριςθ: 

5.2.1 Μάςκεσ για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ο Οργανωτισ ςυςτινει με ζμφαςθ αλλά δεν 

υποχρεϊνει τθ χριςθ μάςκασ ςε ανοικτοφσ χϊρουσ όπωσ το Service Park. 
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5.2.2 Γάντια μίασ χριςθσ για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ και ςε ποςότθτα επαρκι για όλεσ τισ 

θμζρεσ και ϊρεσ του αγϊνα. Ο Οργανωτισ ςυςτινει με ζμφαςθ αλλά δεν υποχρεϊνει τθ 

χριςθ γαντιϊν ςε ανοικτοφσ χϊρουσ όπωσ το Service Park. 

5.2.3 Αντιςθπτικά υλικά για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ και ςε ποςότθτα επαρκι για όλεσ τισ 

θμζρεσ και ϊρεσ του αγϊνα. Συςτινεται θ ςυχνι χριςθ. 

5.2.4 Οι ομάδεσ υποχρεοφνται να ζχουν ειδικοφσ κάδουσ απόρριψθσ για γάντια και 

μάςκεσ. Αυτοί οι κάδοι πρζπει να είναι ςε ικανό αρικμό ςε ςχζςθ με τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Ο Οργανωτισ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τισ ομάδεσ για το που κα αδειάηονται οι κάδοι 

των ομάδων. 

5.2.5 Μζλθ ομάδων, προςωπικό Οργάνωςθσ και κάκε άλλο άτομο οφείλει να κρατά 

αποςτάςεισ και να αποφεφγει χειραψίεσ, αγκαλιάςματα, φιλιματα. 

5.2.6 Στουσ Στακμοφσ Ελζγχου Χρόνου ςτθ είςοδο και ζξοδο του Service Park, οι ςυνοδθγοί 

και οι Κριτζσ οφείλουν να ακολουκοφν τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 13.5. 

6. Κζντρο Αγϊνα 

Ο Οργανωτισ υποχρεοφται να δθμιουργιςει απόςταςθ τουλάχιςτον 1.5 μζτρων ανάμεςα 

ςε κάκε κζςθ εργαςίασ. Πλα τα άτομα που ειςζρχονται ι εργάηονται πρζπει να φοροφν 

μάςκεσ και γάντια. Ο Οργανωτισ κα παρζχει αντιςθπτικά υλικά, γάντια και μάςκεσ ςτθν 

είςοδο του χϊρου και κα τοποκετιςει ειδικό κάδο απόρριψθσ. 

6.1 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε κανζνα 

άτομο εκτόσ από αυτά που εργάηονται ςε αυτό το χϊρο. 

6.2 Αγωνιηόμενοι, μζλθ ομάδων, δθμοςιογράφοι και όποιο άλλο άτομο ζχει οποιοδιποτε 

αίτθμα ι ερϊτθμα πρζπει να απευκφνεται πρϊτα ςτον ΥΣΑ. Αν ο ΥΣΑ εκτιμά ότι αυτό το 

άτομο πρζπει να ειςζλκει ςτο Κζντρο του Αγϊνα τότε κα ηθτιςει πρϊτα ζγκριςθ από τον 

Διευκυντι του Αγϊνα ι τον Αλυτάρχθ. Για τθν αποφυγι αιτθμάτων ειςόδου ςτο χϊρο ο 

Οργανωτισ κα λειτουργεί online πλατφόρμα (πχ zoom ι WhatsApp) ϊςτε να 

απευκφνονται μζςω αυτισ οι αγωνιηόμενοι, οι αρχθγοί ομάδων και οι δθμοςιογράφοι. 

6.3 Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει ςυχνό κακαριςμό του χϊρου και ειδικά ςτισ 

τουαλζτεσ οι οποίεσ, εφόςον είναι εφικτό, κα διαχωρίηονται ςε αντρικζσ και γυναικείεσ. 

6.4 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικϊν και μθχανθμάτων ανακφκλωςθσ του αζρα 

εντόσ του χϊρου. 

7. Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 

Για να περιοριςτεί θ ςυνάκροιςθ αγωνιηομζνων και για κρατθκοφν οι αποςτάςεισ, οι 

ακόλουκεσ διαδικαςίεσ πρζπει να εφαρμοςτοφν για το Διοικθτικό ζλεγχο. 

7.1 Πλα τα ζγγραφα που είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου 

κα αποςτζλλονται ςτον Οργανωτι με email (όχι μζςω WhatsApp, Viber, Messenger, κλπ). 
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Αυτά τα ζγγραφα πρζπει να αποςταλοφν τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν εκκίνθςθ 

του αγϊνα. 

7.2 Στο επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα κα προγραμματιςτεί χρόνοσ για Διοικθτικό Ζλεγχο 

και μόνο για: 

- Ρλθρωμι τυχόν υπολοίπου Ραραβόλου Συμμετοχισ. 

- Ρλθρωμι εγγυιςεων (πχ ςυςκευι GPS) 

- Ρλθρωμι υπθρεςιϊν μεταφοράσ. 

- Επίδειξθ πρωτότυπων εγγράφων 

- Ραράδοςθ από τον Οργανωτι τθσ τςάντασ αγωνιηομζνου (αρικμοί ςυμμετοχισ, 

αυτοκόλλθτα, κλπ). 

7.3 Θ διαδικαςία Διοικθτικοφ Ελζγχου κα ολοκλθρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο για κάκε 

αγωνιηόμενο. Ο Οργανωτισ κα ανακοινϊςει ςτο Συμπλθρωματικό Κανονιςμό ι με Δελτίο 

Ρλθροφοριϊν κακϊσ και ςτον επίςθμο πίνακα πλθροφοριϊν του αγϊνα, τθν ακριβι ϊρα 

προςζλευςθσ κάκε αγωνιηόμενου. 

7.4 Για κάκε αγωνιςτικό όχθμα επιτρζπεται θ είςοδοσ μόνο ενόσ (1) ατόμου για τθ 

διεξαγωγι του Διοικθτικοφ Ελζγχου. Θα πρζπει να ακολουκείται θ διαδικαςία υγιεινισ 

από όλουσ τουσ ειςερχόμενουσ, πλφςιμο χεριϊν, μάςκα, γάντια. 

8. Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 

Για να περιοριςτεί θ ςυνάκροιςθ αγωνιηομζνων και για κρατθκοφν οι αποςτάςεισ, οι 

ακόλουκεσ διαδικαςίεσ πρζπει να εφαρμοςτοφν για το Τεχνικό Ζλεγχο. 

8.1 Ο Οργανωτισ πρζπει να προςδιορίςει ςυγκεκριμζνο χϊρο όπου κα πρζπει να 

εμφανιςτοφν τα αγωνιςτικά οχιματα για Τεχνικό ζλεγχο. Αυτόσ ο χϊροσ κα πρζπει να είναι 

προςβάςιμοσ  από περιοριςμζνο αρικμό εξουςιοδοτθμζνων ατόμων. Ο χϊροσ του 

Τεχνικοφ Ελζγχου προτείνεται να ζχει μία (1) μόνο είςοδο και μία (1) μόνο ζξοδο. Θ 

είςοδοσ και ζξοδοσ κα πρζπει να φυλάςςεται από εντεταλμζνα από τον Οργανωτι άτομα 

και να αποτρζπουν τθν είςοδο ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. 

8.2 Για κάκε αγωνιςτικό όχθμα επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο του Τεχνικοφ ζλεγχου 

μόνο ενόσ ατόμου – μζλουσ τθσ ομάδασ που κα φζρει και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα. 

Αυτό το άτομο – μζλοσ τθσ ομάδασ αμζςωσ μόλισ ειςζλκει με το αγωνιςτικό όχθμα ςτο 

χϊρο του Τεχνικοφ ελζγχου κα πρζπει να ακολουκιςει τθ παρακάτω διαδικαςία: 

- Να φορά γάντια και ςυςτινεται ζνκερμα να φορά και μάςκα. 

- Να βάλει χειρόφρενο ςτο αυτοκίνθτο. 

- Να πραγματοποιιςει μόνοσ του εκκίνθςθ κινθτιρα και ςβιςιμο αυτοφ από το Γενικό 

Διακόπτθ ρεφματοσ δφο φορζσ (μία από εςωτερικό και μία από εξωτερικό διακόπτθ) και 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των Τεχνικϊν Εφόρων. 

- Να ανοίξει πλιρωσ όλεσ τισ πόρτεσ 
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- Να ανοίξει τθ πίςω πόρτα (αν υπάρχει) 

- Να ανοίξει και ςτθρίξει με αςφάλεια το καπϊ του κινθτιρα. 

- Να τοποκετιςει μόνοσ του ςε τραπζηι όλο τον εξοπλιςμό αςφαλείασ (κράνθ, Hans, 

φόρμεσ, εςϊρουχα, κλπ) και των δφο μελϊν του πλθρϊματοσ και με τζτοιο τρόπο που να 

είναι εμφανι τα ταμπελάκια τθσ homologation. 

- Να απομακρυνκεί ςε απόςταςθ 2 μζτρων από το όχθμα και να περιμζνει οδθγίεσ από 

τουσ Τεχνικοφσ Εφόρουσ. 

- Να ςυλλζξει μόνοσ του τον εξοπλιςμό αςφαλείασ (κράνθ, Hans, φόρμεσ, εςϊρουχα, κλπ) 

και των δφο μελϊν του πλθρϊματοσ. 

- Να βγάλει το όχθμα εκτόσ του χϊρου Τεχνικοφ ελζγχου αμζςωσ μόλισ ολοκλθρωκεί θ 

διαδικαςία. 

8.3 Οι Τεχνικοί Ζφοροι πρζπει να φοροφν γάντια και ςυςτινεται ζνκερμα θ χριςθ μάςκασ. 

Επίςθσ, 

- Οι Τεχνικοί Ζφοροι πρζπει να υποδεικνφουν ςτο μζλοσ τθσ ομάδασ να ακολουκεί βιμα-

βιμα τθ παραπάνω διαδικαςία. 

- Να αποφεφγεται το άγγιγμα το εξοπλιςμοφ αςφαλείασ των αγωνιηομζνων. 

- Να πραγματοποιοφν πρϊτο από κάκε άλλο ζλεγχο τον ζλεγχο λειτουργίασ των διακοπτϊν 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

- Να προςεγγίηουν το όχθμα μόνο όταν όλεσ οι πόρτεσ και καπϊ είναι πλιρωσ ανοικτά και 

παράλλθλα  το μζλοσ τθσ ομάδασ είναι ςε απόςταςθ 2 μζτρων. 

- Να αποφεφγουν να αγγίηουν το όχθμα όςο αυτό είναι εφικτό 

- Να αποφεφγουν να τουσ προςεγγίηει το μζλοσ τθσ ομάδασ για απάντθςθ ςε απορίεσ που 

τυχόν ζχουν. 

8.4 Στθ περίπτωςθ που παρζχονται από τον Οργανωτι ςυςκευζσ εντοπιςμοφ GPS και “Car-

to-Car alarm” τότε θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ τουσ γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

Τεχνικοφ Ελζγχου από μζλοσ τθσ ομάδασ με τθν επίβλεψθ τθσ Οργάνωςθσ. 

8.5 Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει αντιςθπτικά υλικά, γάντια και μάςκεσ δίπλα από 

τραπζηι εναπόκεςθσ του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ. Ζνασ ειδικόσ κάδοσ απόρριψθσ πρζπει να 

υπάρχει πλθςίον του τραπεηιοφ. 

9. Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 

Ο Οργανωτισ κα πρζπει να αποφεφγει τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ αγωνιηομζνων. 

Ρροτείνεται θ πραγματοποίθςθ του μζςω τθλεδιάςκεψθσ ι διανομι ζντυπων 

ςθμειϊςεων.  

Αν αποφαςιςτεί να διεξαχκεί ενθμζρωςθ τότε οι ακόλουκεσ προφυλάξεισ κα πρζπει να 

λθφκοφν. 
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9.1 Διεξαγωγι τθσ ενθμζρωςθσ ςε ανοικτό χϊρο αν αυτό το επιτρζπουν οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ. Στθ περίπτωςθ αυτι οι αγωνιηόμενοι πρζπει να ςτζκονται ςε απόςταςθ όχι 

μικρότερθ του 1 μζτρου ο ζνασ από τον άλλον. Ο χρόνοσ τθσ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να 

περιοριςτεί κατά το δυνατό. 

9.2 Εφόςον θ ενθμζρωςθ γίνει ςε κλειςτό χϊρο τότε οι αγωνιηόμενοι πρζπει να κάκονται 

ςε απόςταςθ όχι μικρότερθ του 1,5 μζτρα ο ζνασ από τον άλλον. Ο εκτελϊν τθν 

ενθμζρωςθ πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ αςφαλείασ. Θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν 

είναι υποχρεωτικι για όλουσ. Μάςκα μπορεί να μθ φορά μόνο αυτόσ που εκτελεί τθν 

ενθμζρωςθ. Ο χρόνοσ τθσ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να περιοριςτεί κατά το δυνατό. 

9.3 Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφφγει τθ διανομι οποιουδιποτε υλικοφ. 

9.4 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικϊν και μθχανθμάτων ανακφκλωςθσ του αζρα 

εντόσ του χϊρου. 

10. Εκδιλωςθ Καλωςορίςματοσ 

Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφεφγει τθ διεξαγωγι εκδιλωςθσ καλωςορίςματοσ. Αν 

αποφαςιςτεί θ διεξαγωγι τότε οι ακόλουκεσ προφυλάξεισ κα πρζπει να λθφκοφν. 

10.1 Διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ ςε ανοικτό χϊρο αν αυτό το επιτρζπουν οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ. 

10.2 Σε περίπτωςθ διεξαγωγισ τθσ εκδιλωςθσ ςε κλειςτό χϊρο ο Οργανωτισ κα πρζπει να 

πιςτοποιιςει ότι ζχει γίνει επιτυχισ  απολφμανςθ του χϊρου. 

10.3 Ο χϊροσ (ςε τ.μ.) όπου διεξάγεται θ εκδιλωςθ και ο αρικμόσ των παρευριςκομζνων 

κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ. 

10.4 Συνιςτάται ζνκερμα θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν από όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ. 

Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει αντιςθπτικά υλικά, μάςκεσ, γάντια. Ειδικοί κάδοι 

απόρριψθσ πρζπει να είναι ςε ςθμεία εμφανι. 

11. Πανθγυρικι Εκκίνθςθ Αγϊνα. 

Ρροτείνεται με ζμφαςθ ο Οργανωτισ να μθ περιλαμβάνει ςτο πρόγραμμα του αγϊνα 

Ρανθγυρικι Εκκίνθςθ ϊςτε να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ κεατϊν. Επίςθσ για να 

αποφευχκεί θ ςφναξθ αγωνιηομζνων, μελϊν ομάδων και επιςκεπτϊν τθν ίδια ςτιγμι ςτον 

ίδιο χϊρο. Αν ο Οργανωτισ αποφαςίςει τθ πραγματοποίθςθ Ρανθγυρικισ Εκκίνθςθσ τότε 

είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει τα μζτρα και οδθγίεσ που δίνει ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ 

Δθμόςιασ Υγείασ. 

12. Τπζρ-Ειδικι Διαδρομι 

Δεν επιτρζπεται θ διεξαγωγι υπζρ-ειδικισ διαδρομισ με ςκοπό τθν αποφυγι 

προςζλκυςθσ κεατϊν. 
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Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα του αγϊνα μόνο 

αν μπορεί να προβλεφκεί θ περιοριςμζνθ παρουςία κεατϊν. Για αυτό το λόγο προτείνεται 

να διεξάγεται ςε τόπο και χρόνο που να δυςκολεφει τθ προςζλευςθ κεατϊν. 

13. Ειδικζσ Διαδρομζσ 

Ο Οργανωτισ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ ϊςτε να ελαχιςτοποιεί 

τθ παρουςία κεατϊν, να προςτατεφει τουσ αγωνιηόμενουσ και Κριτζσ κακϊσ και το 

Ρροςωπικό Άμεςθσ Επζμβαςθσ. 

13.1 Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφεφγει τθ διαφιμιςθ των Ειδικϊν Διαδρομϊν, τθ 

διαδρομι και το ωράριο τουσ κακϊσ και τα ςθμεία εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ. 

13.2 Θ Ειδικι Διαδρομι πρζπει να απομονωκεί όςο πιο πολφ είναι δυνατό. Δθλαδι, 

ελάχιςτθ και επιτθροφμενθ πρόςβαςθ για κεατζσ. Οι κφριοι δρόμοι πρόςβαςθσ ςτθν 

Ειδικι Διαδρομι κα πρζπει να αποκλείονται από τον Οργανωτι. 

13.3 Θ πρόςβαςθ κεατϊν πρζπει να περιορίηεται ςε δφο (2) ϊρεσ πριν τθν εκκίνθςθ του 

πρϊτου αγωνιςτικοφ οχιματοσ. 

13.4 Τα οχιματα αςφαλείασ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ, “000”, “00”, “0” πρζπει να 

ενθμερϊνουν τον Αλυτάρχθ για ςθμεία ςυνωςτιςμοφ κεατϊν. Αν αυτό ςυμβεί κα πρζπει 

να ενθμερωκοφν για τισ αποςτάςεισ που πρζπει να κρατοφν και να φοροφν μάςκεσ. 

13.5  Στο Σθμείο Ελζγχου Χρόνου (ΣΕΧ) ςτθν αρχι τθσ Ειδικισ Διαδρομισ θ παρακάτω 

διαδικαςία πρζπει να ακολουκείται από αγωνιηόμενουσ, Κριτζσ και Ρροςωπικό Άμεςθσ 

Επζμβαςθσ. 

-  Κατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ του ΣΕΧ ο χϊροσ “NO-GO” για κεατζσ κα πρζπει να 

είναι όςο μεγαλφτεροσ γίνεται και ςε κάκε περίπτωςθ να είναι ζτςι χωροκετθμζνοσ που να 

αποκλείει κεατζσ να πλθςιάηουν ςε απόςταςθ μικρότερθ των δζκα (10) μζτρων από τισ 

πινακίδεσ ΣΕΧ και όλεσ τισ νοθτζσ γραμμζσ μεταξφ αυτϊν. 

- Το Ρροςωπικό Άμεςθσ Επζμβαςθσ κα τοποκετοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να κρατοφν 

αποςτάςεισ και μεταξφ τουσ αλλά και με τουσ Κριτζσ του ΣΕΧ. 

- Πταν αγωνιςτικά οχιματα φκάνουν με προάφιξθ ςτθ προειδοποιθτικι πινακίδα του ΣΕΧ 

τότε κα πρζπει να ςτακμεφουν με τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρα απόςταςθ μεταξφ τουσ. Οι 

αγωνιηόμενοι μποροφν να εξζρχονται των οχθμάτων αλλά δεν μποροφν να ςυνακροίηονται 

ςε αρικμό που υπερβαίνει τουσ δζκα (10). 

- Οι ςυνοδθγοί δεν επιτρζπεται να περπατιςουν ζωσ το τραπεηάκι των Κριτϊν του ΣΕΧ. 

- Για τθν αποφυγι επαφισ ι πικανισ μεταφοράσ μόλυνςθσ μεταξφ αγωνιηομζνων και 

Κριτϊν, όταν ζνα αγωνιςτικό όχθμα ειςζρχεται εντόσ του ΣΕΧ πρζπει να ςταματιςει δίπλα 

ςτο τραπεηάκι των Κριτϊν. Ο ςυνοδθγόσ δεν επιτρζπεται να βγει από το όχθμα. Ο 

ςυνοδθγόσ ανοίγει το παράκυρο (όςο δυνατό λιγότερο) και αναφζρει ςτο Κριτι το χρόνο 
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άφιξθσ που επικυμεί. Ο Κριτισ κα ςτζκεται ςε απόςταςθ δφο (2) μζτρων από το όχθμα και 

κα επιβεβαιϊςει (ι όχι) το ακριβι χρόνο. 

Ο ςυνοδθγόσ πρζπει να αναγράψει μόνοσ του ςτο Καρνζ το χρόνο που υπζδειξε ο Κριτισ 

και μετά πάλι ο ςυνοδθγόσ να υπογράψει δίπλα ςε αυτό το χρόνο. Μετά πρζπει να 

επιδείξει το Καρνζ ςτο Κριτι ο οποίοσ με τθ ςειρά του κα το φωτογραφίςει με το κινθτό 

τθλζφωνο και κα υποδείξει ςτον αγωνιηόμενο να οδθγιςει ωσ τθν εκκίνθςθ τθσ Ειδικισ 

Διαδρομισ. 

- Στθν εκκίνθςθ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ ο ςυνοδθγόσ και ο Κριτισ κα ακολουκιςουν τθν 

ίδια διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 

- Στο ΣΕΧ τερματιςμοφ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ ο ςυνοδθγόσ και ο Κριτισ κα ακολουκιςουν 

τθν ίδια διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 

13.6 Ο Οργανωτισ οφείλει να προμθκεφςει ςε όλα τα ΣΕΧ αντιςθπτικά υλικά, μάςκεσ και 

γάντια. 

14. Σελετι Απονομισ Επάκλων 

Ο Οργανωτισ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ ϊςτε να ελαχιςτοποιεί 

το κίνδυνο διαςποράσ ιοφ. 

14.1 Σε ανοικτοφσ χϊρουσ ο Οργανωτισ πρζπει να παροτρφνει τουσ παρόντεσ, κάκε 10-15 

λεπτά, να τθροφν αποςτάςεισ. Θ χριςθ μικροφϊνου και θχείων ςυςτινεται ωσ ζνασ 

τρόποσ ϊςτε οι παρευριςκόμενοι να μζνουν μακριά από το βάκρο απονομισ. 

14.2 Συςτινεται με ζμφαςθ θ αποφυγι πανθγυριςμϊν με ςαμπάνιεσ ι άλλα υγρά. 

14.3 Σε εςωτερικοφσ χϊρουσ ο Οργανωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει τα μζτρα και 

οδθγίεσ που δίνει ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ ςχετικά με τα τετραγωνικά 

μζτρα και αναλογία τουσ με παρευριςκόμενουσ. Ο Οργανωτισ οφείλει να ζχει διακζςιμα 

αντιςθπτικά υλικά, μάςκεσ και γάντια. 

14.4 Πλα τα ζπακλα πρζπει να απολυμανκοφν και μετά να αγγίηονται μόνο από 

εντεταλμζνα άτομα που κα φοροφν γάντια. Κατά τθ διάρκεια των απονομϊν τα μετάλλια 

κα δίνονται ςτο χζρι και δεν κα κρεμιοφνται ςτο λαιμό. Οι απονζμοντεσ πρζπει να 

προςπακοφν ςυνεχϊσ να τθροφν αποςτάςεισ. 

15. Προςωπικό Οργάνωςθσ 

15.1 Ο Οργανωτισ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα πρζπει να επικοινωνιςει ςε όλα τα μζλθ τθσ 

οργάνωςθσ όλεσ τισ υποχρεωτικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθ προφφλαξθ από τον ιό Covid-

19 και να διανείμει ικανό αρικμό ςε μάςκεσ, γάντια και αντιςθπτικό υλικό. 

15.2 Κάκε μζλοσ τθσ οργάνωςθσ πρζπει να αναφζρει άμεςα ςτον ΥΣΑ ι ςτον Επικεφαλι 

Ιατρό του Αγϊνα ι ςτον Αλυτάρχθ κάκε ενζργεια αγωνιηόμενου ι μζλουσ ομάδασ που 

τυχόν είναι επικίνδυνθ για τθ διαςπορά ιοφ ι δεν ακολουκεί τισ οδθγίεσ του παρόντοσ 

Ραραρτιματοσ. 
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15.3 Κάκε μζλοσ τθσ οργάνωςθσ κα πρζπει να ζχει ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα να 

προςτατεφςει τον εαυτό του ζςτω και αν αυτό επθρεάςει τα κακικοντα του. 

16. Ομάδεσ Άμεςθσ Επζμβαςθσ – Ιατρικό Προςωπικό 

16.1 Στθ περίπτωςθ που οι ομάδεσ άμεςθσ επζμβαςθσ πρζπει να παρζμβουν ςε ατφχθμα ι 

αδιακεςία τότε το άτομο που χριηει βοικειασ κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ πικανά 

προςβλθμζνο από τον ιό Covid-19. Δθλαδι, όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ άεςθε επζμβαςθσ κα 

πρζπει να φοροφν επαγγελματικζσ μάςκεσ, γάντια, γυαλιά. 

16.2 Αν ζνα άτομο ζχει ςυμπτϊματα που είναι ςχετικά με τον ιό Covid-19, ο Ιατρόσ που 

ζχει αναλάβει το περιςτατικό πρζπει να επικοινωνιςει άμεςα με τον επικεφαλι Ιατρό του 

Αγϊνα. 

16.3 Κάκε μζλοσ των ομάδων άμεςθσ επζμβαςθσ κα πρζπει να ζχει ωσ πρϊτθ 

προτεραιότθτα να προςτατεφςει τον εαυτό του ζςτω και αν αυτό επθρεάςει τα κακικοντα 

του. 

17. Δθμόςια Διλωςθ 

Ο Οργανωτισ δθλϊνει ότι κα κάνει τισ καλφτερεσ δυνατζσ προςπάκειεσ και κα πάρει όλεσ 

τισ προφυλάξεισ για να αποτρζψει τθ διάδοςθ του ιοφ Covid-19 κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ. 

Ρροςωπικό τθσ Οργάνωςθσ, αγωνιηόμενοι, μζλθ ομάδων, επιςκζπτεσ και κεατζσ δεν 

μποροφν να κατθγοριςουν τθν Οργανωτικι Επιτροπι ι άλλο φορζα ςτθ περίπτωςθ που 

μολυνκοφν με οποιοδιποτε είδοσ ιοφ ι αςκζνειασ. 

Το “Ραράρτθμα Covid-19” πρζπει να λογίηεται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του 

Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ του αγϊνα. Ωσ εκ τοφτου, οι Αγωνοδίκεσ, μετά από 

πρόταςθ του Αλυτάρχθ, μποροφν να επιβάλλουν ποινζσ βαςιηόμενοι ςτο Διεκνι Ακλθτικό 

Κϊδικα, τον Εκνικό Ακλθτικό Κϊδικα, το Συμπλθρωματικό Κανονιςμό και τουσ νόμουσ τθσ 

χϊρασ, περιλαμβανομζνων και των παραρτθμάτων τουσ. 

 
Ο παρϊν υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ τελεί υπό ζγκριςθ από τθν ΟΜΑΕ-ΕΠΑ 

 
www.rallygreeceoffroad.gr 

                          
 
 
 
 
 
 
 


