
Sunday 13th March 2022  

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022  

  1st Nicosia  

Classic Regularity Challenge 

Information/ Πληροφορίες 

Tel : 99255990 

E-mail: likoknic@cytanet.com.cy 

Sponsors: Supporter: 

Start / Eκκίνηση 10.00 a.m 

From/ Από NICOSIA MALL                                                                                                                 

Classic car, NOT required 



 
Kαλημέρα, 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου Λευκωσίας θα 
ήθελα να σας προσκαλέσω στην πρώτη μας εκδήλωση για το έτος 2022. 

Η αγάπη μας για τα κλασσικά οχήματα είναι αυτό που μας ώθησε να οργανώσουμε 
εκδηλώσεις που αφορούν το κλασσικό όχημα.   

Ο πρώτη εκδήλωση της ΛΕΣΧΗΣ LIKOK ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  έφθασε και είναι γεγονός. 

Την Κυριακή, 13 Μαρτίου 2022, η Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου 
Λευκωσίας θα διοργανώσει  για 1η χρονιά, το 1st Nicosia CLASSIC Challenge Αγώνας 
Ακριβείας. 

Ο αγώνας θα σημάνει την έναρξη των εκδηλώσεων της Λέσχης μας. 

Στον αγώνα εκτός  από τα κλασικά οχήματα (μεγαλύτερα των 25 ετών) μπορούν να 
λάβουν μέρος ΜΗ κλασικά οχήματα ( κάτω των 25 ετών). 

Εκκίνηση και τερματισμός διαδρομής :  THE NICOSIA MALL , ΟΔΟΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2  στη 
Λευκωσία. 

Γραμματεία: 08:00-09:45 π.μ. 

Ώρα εκκίνησης: 10:00 π.μ (10:01 π.μ εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου). 

Κόστος συμμετοχής: Για τα μέλη της ΛΙΚΟΚ το κόστος συμμετοχής είναι στα 60,00€ 
(οδηγός & συνοδηγός) για όλα τα μέλη της ΛΙΚΟΚ. Για μη μέλη (οδηγός & συνοδηγός) 
65,00€ ανά πλήρωμα. 

Στα πληρώματα οδηγούς και συνοδηγούς  προσφέρετε φαγητό και ποτό.  

Σημείο τερματισμού: ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ σε ταβέρνα για μεσημεριανό μπούφε και μετά η 
απονομή κυπέλλων. 
 

Βιβλιάρια διαδρομής:  

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και ωρα: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, 
στις 18:00μ.μ. 
  
Εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
 

 



Παρακαλώ βρείτε συνημμένα

1. Αίτηση συμμετοχής για τον αγώνα
προτιμάτε χορτοφαγικό ή κανονικό γεύμα)

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη 
 Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου Λευκωσίας στα τηλέφωνα:

+35799255990 ( ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΕΣΧΗ ΛΙΚΟΚ

+35799012019( ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΜΟΔΡΟΜΟΣ) ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

+35799620229 ( ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ ΛΙΚΟΚ

Η επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μέσο

 Facebook: LIKOK CLUB of NICOSIA
Facebook 

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας και ακόμη να διαγωνιστείτε.
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας.
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 

 
 
Marios Koutsoullis 
SECRETARY 
 
LIKOK NICOSIA CLUB 
 
TEL: +357 99255990/99620229
E-mail:  likoknic@cytanet.com.cy
Address: Propontidos 12 Strovolos P.O.Box 2033 Nicosia Cyprus
Building: G.KOUTSOULLIS & SON LTD (GROUND FLOOR)
 
 
 
 

 
Παρακαλώ βρείτε συνημμένα 

Αίτηση συμμετοχής για τον αγώνα( παρακαλώ σημειώστε πάνω στην αίτηση αν 
προτιμάτε χορτοφαγικό ή κανονικό γεύμα) 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη 
Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Κύπρου Λευκωσίας στα τηλέφωνα:

+35799255990 ( ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΕΣΧΗ ΛΙΚΟΚ 

+35799012019( ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΜΟΔΡΟΜΟΣ) ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

9620229 ( ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ ΛΙΚΟΚ 

Η επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μέσο email: likoknic@cytanet.com.cy 

NICOSIA-Λέσχη Ιστορικών & Κλασσικών Οχημάτων Κύπρου | 

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας και ακόμη να διαγωνιστείτε. 

Παραμένουμε στην διάθεση σας. 

620229 
likoknic@cytanet.com.cy 

Address: Propontidos 12 Strovolos P.O.Box 2033 Nicosia Cyprus 
Building: G.KOUTSOULLIS & SON LTD (GROUND FLOOR) 
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Τι είναι το CHALLENGE REGULARITY; 

Το  CHALLENGE REGULARITY οργανώνεται και απευθύνεται σε κατόχους ιστορικών αυτοκινήτων. 

Τα αυτοκίνητα που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες ακριβείας πρέπει να είναι πάνω των 25 ετών. 
Αυτοκίνητα μικρότερης ηλικίας μπορούν να συμμετάσχουν αλλά σε διαφορετική κατηγορία. 

Το πλήρωμα κάθε αυτοκινήτου στα CHALLENGE ακριβείας  αποτελείται από δύο άτομα, τον οδηγό 
και το συνοδηγό. Το/α άτομα πέραν του πληρώματος θεωρούνται πρόσθετα μέλη πληρώματος 
και δηλώνονται στη φόρμα συμμετοχής. 

Το κάθε αυτοκίνητο που συμμετέχει πρέπει να είναι αξιόπιστο, ασφαλισμένο, με πληρωμένα τέλη 
κυκλοφορίας για να συμμετέχει σε αγώνες που γίνονται σε δημόσιους δρόμους. 

Κάθε αυτοκίνητο με το πλήρωμά του αποτελεί ένα διαγωνιζόμενο στον οποίο δίνεται ένας 
αριθμός συμμετοχής. Ο αριθμός  είναι σχετικός με την ηλικία του κάθε αυτοκινήτου. Η εκκίνηση 
των αυτοκινήτων γίνεται κατά αύξοντα αριθμό συμμετοχής. 

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει τη δήλωση συμμετοχής στους 
διοργανωτές του αγώνα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση. 

Οι συμμετέχοντες πριν την έναρξη του αγώνα ακριβείας ενημερώνονται σχετικά με τους κανόνες 
και τη  διαδρομή που καλούνται να ακολουθήσουν. 

Σε κάθε διαγωνιζόμενο δίνεται ένα βιβλίο διαδρομής (Roadbook) το οποίο περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται έτσι ώστε ο συνοδηγός να μπορεί να κατευθύνει σωστά τον οδηγό 
για τις προκαθορισμένες διαδρομές . Επίσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με την μέση ταχύτητα 
από σημείο ελέγχου σε σημείο ελέγχου καθώς και τον ιδανικό χρόνο κάλυψής τους. 

Η κύρια ιδέα των CHALLENGE ακριβείας είναι τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν να διανύουν την  
απόσταση από το ένα σημείο  το άλλο μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.  Σε κάθε σημείο 
υποχρεωτικής στάσης για καταγραφή χρόνου (time control) υπάρχει κριτής που καταγράφει τον 
χρόνο διέλευσης κάθε αυτοκινήτου. Το ζητούμενο είναι κάθε αυτοκίνητο να διατηρεί την 
προκαθορισμένη μέση ταχύτητα. 

 

 

 

 



 
 

Τι είναι η ειδική δοκιμασία ακριβείας; 

Στις ειδικές δοκιμασίες ακριβείας είναι το πλήρωμα του κάθε αυτοκινήτου καλείται, κατόπιν 
συγκεκριμένων οδηγιών,  να διατηρήσει σταθερή τη ζητούμενη ταχύτητα για τη συγκεκριμένη 
διαδρομή. 

Οι διοργανωτές του αγώνα ορίζουν τον ακριβή χρόνο εκκίνησης του Α΄ αυτοκινήτου. Τα υπόλοιπα 
αυτοκίνητα εκκινούν ανά πρώτο λεπτό της ώρας με διαφορά ενός λεπτού από το προηγούμενο 
αυτοκίνητο. 

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής το κάθε αυτοκίνητο θα περάσει από σταθμούς ελέγχου. Η θέση 
των κριτών συνήθως δεν γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους. Η ακριβής ώρα που το κάθε 
αυτοκίνητο καταφθάνει στον σταθμό ελέγχου καταγράφεται και χρησιμοποιείται στο τέλος του 
αγώνα για την βαθμολόγηση των διαγωνιζόμενων. 

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν πινακίδες που ορίζουν την αρχή και το τέλος κάθε 
ειδικής δοκιμασίας.   

Στόχος είναι  οι διαγωνιζόμενοι να διανύσουν την απόσταση μεταξύ των σταθμών ελέγχου στον 
ζητούμενο χρόνο.  

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης κατά την διαδρομή διανύουν αποστάσεις όπου δεν υπάρχουν κριτές και 
συνεπώς κανένας βαθμός ποινής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κάθε CHALLENGE ακριβείας έχει προκαθορισμένη διαδρομή και προγραμματισμό. Αυτό σημαίνει 
ότι οι διοργανωτές ορίζουν τα ακριβή χρονικά πλαίσια στα οποία θα κινηθεί κάθε διαγωνιζόμενος 
σε κάθε σημείο ελέγχου κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η διαφορά ανάμεσα στον πραγματικό και τον ακριβή χρόνο του κάθε διαγωνιζόμενου επιφέρει 
βαθμούς ποινής( πρόωρη ή καθυστερημένη άφιξη  σε σημεία ελέγχου). 

Νικητής του αγώνα είναι ο διαγωνιζόμενος που έχει περάσει απ΄ όλα τα σημεία ελέγχου και έχει 
τους λιγότερους βαθμούς ποινής. 

Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα!!!

Δηλώστε συμμετοχή! 

Η ομάδα της Λ.Ι.Κ.Ο.K 

 

Marios Koutsoullis 

SECRETARY 

LIKOK NICOSIA CLUB 

TEL: +357 99255990/99620229 

E-mail:  likoknic@cytanet.com.cy 

Address: Propontidos 12 Strovolos P.O.Box 2033 Nicosia Cyprus

Building: G.KOUTSOULLIS & SON LTD (GROUND FLOOR)
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:Έχω διαβάσει τους όρους συμμετοχής και συμφωνώ να τηρώ και να δεσμεύομαι από αυτούς. Σε αντάλλαγμα αποδοχής της συμμετοχής μου για να 
μου επιτραπεί να συμμετάσχω στον αγώνα ακριβείας αυτό, δηλώνω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα η συμμετοχή μου θα είναι καλυμμένη από Ασφάλεια 
έναντι Δημόσιας Ευθύνης από εμένα. Δηλώνω επίσης ότι ευθύνομαι να φροντίσω ώστε το διαγωνιζόμενο όχημα να είναι καλυμμένο κατά τη διάρκεια του 
αγώνα από ασφάλεια όπως προνοείται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή οποιουσδήποτε άλλους Νόμους ή Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(ΜΟΤ και Τέλη Κυκλοφορίας). Επίσης δηλώνω ότι ο οδηγός ή οδηγοί του διαγωνιζόμενου οχήματος είναι κάτοχοι της αναγκαίας άδειας οδηγού όπως απαιτείται 
από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος να κατέχουν ή να εξασφαλίσουν τοιαύτη άδεια. Αμετάκλητα δηλώνω 
επίσης ότι ο οργανωτής, ή, οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχών ζημιές από οποιαδήποτε ατύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα και το πλήρωμα 
του διαγωνιζόμενου οχήματος τον / τους απαλλάσσει από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη.  
INDEMNITY:I have read the conditions of entry and agree to be bound by them. In consideration of the acceptance of my entry, or my being permitted to take part 
in this regularity, I declare that during the whole period of the event a Public Liability Policy will be provided by me to cover my entry. I further declare that I am 
responsible to provide the necessary statutory insurance, as required by the Road Traffic Laws of Cyprus to cover the use of the vehicle hereby entered (ΜΟΤ and 
Road Tax). I also declare that the driver or drivers of my vehicle herein entered hold(s) the necessary driving license(s) as required by the Laws of Cyprus and have 
not been disqualified from holding or obtaining such license. Furthermore, I / we the crew, hereby irrevocably declare that organizer (s) bears absolutely no 
responsibility for property or bodily damages in the event of an accident during the period of this Regularity and that we, the crew, indemnify the same from such 
responsibility arising from such event.  

ONOMA/NAME:………………………………………………………………….SIGNATURE:………………………………….DATE:…/.…/.…  

ΈχετεΑσφάλειαπουκαλύπτειτοόχημασαςΝΑΙ / ΟΧΙDoyouhaveInsurancecovering your car YES / NO 

ΑνΝΑΙ σημειώστε: Εταιρεία            Ημερ. Έκδοσης:…/…./….If YES Note: Company                      Issue Date:.../…/…        

Αρ. Συμβολαίου:                                                                                               Contract No:                                                                            

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ / ENTRY FEE FOR 2 PERSONS/LIKOK MEMBERS: € 60,00  
                                                                                                     / NON LIKOK MEMBERS: € 65,00 
ΕΠΙΠΛΕΟΝΕΠΙΒΑΤΗΣ / ADDITIONAL PASSENGER :  € 25,00 
ΠΑΙΔΙΑΚΑΤΩΤΟΝ 12 EΤΩΝ/ CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD: € 15,00 
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ Η ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΙ: Αρ. Ατόμων: ………………………………….. 

Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα συμμέτοχης, καφέ, φαγητό και ποτό!! 
NOTE: All above prices include participation cost, coffee, food and beverages! 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ/ DRIVERSDETAILS 
Όνομα / Επίθετο: 

Name / Surname: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟY/CO-DRIVERDETAILS 
Όνομα / Επίθετο:  

Name / Surname:  

Διεύθυνση / Address: 
 

Διεύθυνση / Address: 
 

Κινητό / Mobile: Κινητό / Mobile: 
Εθνικότητα/ Nationality:  Εθνικότητα/ Nationality:  

Αρ. ΆδειαςΟδηγού/ Driving LicenceNo. Αρ. ΆδειαςΟδηγού/ Driving LicenceNo. 

Email: Email: 

ΠρόσθεταΜέληΠληρώματος/Additional Crew Members 
Όνομα / Επίθετο: 
Name / Surname: 

ΣτοιχείαΟχήματος/Vehicles Details 
Μάρκα/Make: Μοντέλο/Model:  

Αρ. Εγγραφής/Registration No: ΈτοςΚατασκευής/Year of Manufacture: 

Αρ. Μηχανής/Engine No: Αρ. Πλαισίου/Chassis No: 

H P / cc’s: Αρ. Κυλίνδρων/No. Of Cylinders: Χρώμα/Colour:    

 

 

 




