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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς Αγώνων Κ.Σ.Α. / Κ.Ο.Α. 

2017 που συμμορφώνεται με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (Δ.Α.Κ.) της F.I.A. και τα 

παραρτήματα του,  την προκήρυξη των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 2017  και τον 

παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό. 

Τροποποιήσεις, ή και αλλαγές στα παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό θα 

ανακοινωθούν μόνο με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ 

1.2.1. Τοποθεσία διεξαγωγής αγώνα:  Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων 

1.2.2. Τύπος οδοστρώματος: 100% Άσφαλτος 

1.2.3.  Συνολική χιλιομετρική διαδρομή του αγώνα: 2,3 χλμ. 

 

1.2 ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Αποδεκτά αυτοκίνητα είναι όσα έχουν αναγνωριστεί (homologated) σύμφωνα με το 

Δ.Α.Κ. και την Προκήρυξη Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Αυτοκινήτου 2017. 

 

1.3 ΚΛΑΣΕΙΣ 

Βλέπε Προκήρυξη αρ. 1 & 1.1 
 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

2.1 Ο Αγώνας περιλαμβάνεται στο προκηρυγμένο Αγωνιστικό Ημερολόγιο Αγώνων 

Αναβάσεων 2017 και προσμετρά τόσο στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αγώνων 

Αναβάσεων  2017 όσο και στα Τοπικά Έπαθλα των Σωματείων - Μελών της Κ.Ο.Α. όπως 

αυτά έχουν εγκριθεί από τον Κ.Ο.Α. για την ίδια αγωνιστική περίοδο. 

2.2 Όνομα Οργανωτή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 

Διεύθυνση: ΚΟΡΟΙΒΟΥ 7,ΠΑΦΟΣ 

Στοιχεία επικοινωνίας οργανωτή Τηλ. 991716757 

 

2.3 Οργανωτική Επιτροπή 

Ανδρέας Μαργαρίτης  (Πρόεδρος) 

Γιώργος Μιχαόλας, Γιώργος Χριστοδούλου (Μέλη) 

2.4 Αγωνοδίκες 

Μάριος Πουλλίτας  Πρόεδρος / Παρατηρητής – (Κ.Ο.Α.) 

Ντίμης Κακογιάννης  (Κ.Ο.Α.),  Πάμπος Δημητρίου (Σ.Α.Π.) 

2.5 Αξιωματούχοι 

Αλυτάρχης Γιώργος Μιχαόλας  

Γραμματέας Δημήτρης Τσαβέλλας 

Υπεύθυνος Ασφαλείας Ανδρέας Μαργαρίτης 

Υπεύθυνος Κριτών Στέλιος Χριστοφίδης 



Υπεύθυνος Αποτελεσμάτων Στέλιος Γεωργίου 

Έφορος Τεχνικού Ελέγχου ΚΟΑ Νίκος Τοφαρίδης 

Βοηθός Έφορος Τεχνικού Ελέγχου Γιάννης Βάννας 

Υπεύθυνος Ιατρός AMBUSERVICES 

Σύνδεσμος Διαγωνιζομένων Μιχαλάκης Ζαμπάς 

Υπεύθυνος Χώρου Εξυπηρέτησης Γιώργος Χριστοδούλου 

Υπεύθυνος Τύπου Offsite Auto 

 Όλοι οι Αξιωματούχοι και Κριτές του αγώνα θα διακρίνονται με ειδικές κάρτες που θα 

φορούν  και θα αναγράφουν το όνομα και την επίσημη ιδιότητα τους. Οι Κριτές, οι 

Υπεύθυνοι Ασφαλείας, όπως και ο Σύνδεσμος Διαγωνιζομένων θα φορούν 

χαρακτηριστικά γιλέκα. 

2.6 Αρχηγείο του αγώνα 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΦΟΥ 

Διεύθυνση: ΚΟΡΟΙΒΟΥ 7,ΠΑΦΟΣ, -Τηλ: 99176757 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
ΔΕΥΤΕΡ  26 ΙΟΥΝΙΟΥ  2017 

 19:00  - Έκδοση Συμπληρωματικών Κανονισμών, έναρξη συμμετοχών 
 

ΤΡΙΤΗ  04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 
 19:00 - Λήξη δηλώσεων Συμμετοχών  
 

ΤΕΤΑΡΤΗ  5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 
   12:00 - Δημοσίευσης της λίστας συμμετοχών 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ  09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 
07:00 – Έναρξη Διοικητικού Ελέγχου, Γραμματεία – Αγία Μαρίνα Κελ. 
07:05 – Έναρξη Τεχνικού Ελέγχου - Είσοδος Κοινότητας Αγίας Μαρίνας 
08:30 – Τερματισμός Γραμματείας 
08:35 – Τερματισμός Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου 
08:45 – Πρώτη Συνεδρία Αγωνοδικών 
09:00 – Έναρξη ελεύθερης δοκιμής 
09:30 - Έναρξη δοκιμαστικής διαδρομής 
10:00 - Έναρξη χρονομετρημένων διαδρομών 
14:00 - Τερματισμός αγώνα 
14:15 - Τελικός Τεχνικός Έλεγχος – PARK FERME 
14:30 - Ανάρτηση Τελικών Προσωρινών αποτελεσμάτων 
15:00 - Τελετή Βράβευσης – Στη ΠΛΑΤΕΙΑ  της Κοινότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει 

Αγωνιστική Άδεια Διαγωνιζομένου του Κ.Σ.Α. για το 2017. 

4.2 Απαραίτητο επίσης είναι ο οδηγός και συνοδηγός (αν δηλωθεί) να κατέχουν: 

4.2.1 Έγκυρη Άδεια Οδηγού (Τ.Ο.Μ.) 

4.2.2 Έγκυρο Δελτίο Υγείας του Κ.Ο.Α  

4.2.3 Δελτίο Ταυτότητας της Κ.Ο.Α. για το 2017 

4.2.4 Αγωνιστική Άδεια  F.I.A./Κ.Σ.Α. για το 2017 

4.3 Αν ο διαγωνιζόμενος δεν είναι νομικό πρόσωπο τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι 

μέλος του πληρώματος. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο η 

δεν είναι ο οδηγός, τότε ο οδηγός όπως ορίζεται στη Δήλωση Συμμετοχής θα 

αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου σε όλη τη διάρκεια 

του αγώνα. 

4.4 Τα ποιο πάνω έγγραφα πρέπει να παρουσιαστούν υποχρεωτικά στη Γραμματεία του 

αγώνα. Διαγωνιζόμενοι που δεν συμμορφώνονται θα αναφέρονται στους Αγωνοδίκες 

του αγώνα. 

4.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

4.5.1 Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στον Αγώνα πρέπει να καταθέσουν τη 

συνημμένη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με τις ανάλογες υπογραφές και 

σφραγίδες, και συνοδευόμενη με το παράβολο συμμετοχής στον Αλυτάρχη του αγώνα 

πριν από την ημερομηνία και ώρα λήξης των δηλώσεων συμμετοχής όπως αναφέρονται 

στο πρόγραμμα του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού. 

4.5.2 Συμμετοχές που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από 

το παράβολο συμμετοχής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση που ο 

διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, η συμμετοχή αυτή πρέπει να φέρει 

πληρεξούσια βεβαίωση, σφραγίδα και υπογραφή του νομικού προσώπου. Δε θα 

γίνονται αποδεκτές συμμετοχές από τηλεφώνου ή με φαξ. 

Συμμετοχές θα γίνονται αποδεκτές στο όνομα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΦΟΥ» 

και τηλέφωνο 99176757, μόνο με το Akis Express, μέχρι τις 19:00, Τρίτη 04/07/2017. 

4.6 ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ – ΔΙΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η συμμετοχή συνοδηγού είναι προαιρετική με δικαίωμα €20,00 επιπλέον και πρέπει να 

δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής στον αγώνα. 

 

4.7 Το ίδιο αγωνιστικό αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί από δύο διαφορετικούς οδηγούς. Οι 

οδηγοί που επιθυμούν να μοιραστούν ένα αυτοκίνητο πρέπει να το δηλώσουν στην 

αίτηση συμμετοχής τους ούτως ώστε να τοποθετηθούν ανάλογα στη λίστα εκκίνησης. 

 

4.8 Παράβολα Συμμετοχής 

Παράβολο συμμετοχής Νομικού ή Φυσικού Προσώπου @ €150,00. 

Προαιρετική συμμετοχή συνοδηγού @ €20,00 



5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

5.1 Τα Δικαιώματα Συμμετοχής περιλαμβάνουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτου για τα 

διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα και ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ €1000.00 ΚΑΘΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. 

5.2 Δεν καλύπτει επίσης ζημιές πάνω σε διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα 

εξυπηρέτησης  και τραυματισμό των επιβατών τους, ούτε την ευθύνη ενός μέλους του 

πληρώματος προς στο άλλο μέλος του πληρώματος του διαγωνιζόμενου αυτοκινήτου. Η 

κάλυψη κάθε συμμετέχοντα τίθεται σε ισχύ με την εκκίνηση του αγώνα και παύει να 

ισχύει στο τέλος του αγώνα ή τη στιγμή αποχώρησης ή αποκλεισμού του από τον 

αγώνα. 

5.3 Η Ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Ασφαλιστική Εταιρεία “Μινέρβα 

Ασφαλιστική Λτδ”. 

5.4 Ο Σύνδεσμος Αυτοκινήτου Πάφου μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής, η Κυπριακή 

Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Κ.Ο.Α.), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (Κ.Σ.Α.), καθώς 

και οι υποστηρικτές, χορηγοί ή αθλοθέτες, απεκδύονται κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε 

ατύχημα ήθελε συμβεί σε σχέση με το αγώνα. 

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

6.1 Ο αρχικός και τελικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του αγώνα έξω 

από το Park Ferme’. 

6.2 Τα αυτοκίνητα μπορούν να παρουσιαστούν στον αρχικό τεχνικό έλεγχο από το 

πλήρωμα η και από εκπρόσωπο της ομάδας. 

6.3 Το πλήρωμα πρέπει να παρουσιάσει το πλήρες γνήσιο δελτίο αναγνώρισης  της F.I.A. 

(homologation) του αυτοκινήτου τους, το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός αυτού καθ’ 

όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι και τον τελικό Τεχνικό Έλεγχο. 

6.4 Στον αρχικό τεχνικό έλεγχο οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν όλα τα είδη 

ένδυσης, (στολή, εσώρουχα, μπαλακλάβα, κάλτσες, παπούτσια, γάντια) 

συμπεριλαμβανομένων των HANS και κράνη που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. 

Συμμόρφωση με το Παράρτημα L Κεφάλαιο ΙΙΙ του Δ.Α.Κ.  θα πρέπει να ισχύει. 

7. ΕΠΑΘΛΑ 
Έπαθλα θα δοθούν στους πιο κάτω: 

          

• 1ος Καλύτερος χρόνος  

• 1ος ,2ος ,3ος RC  

• 1ος,2ος,3ος RCE  

• 1ος ,2ος ,3ος RCS  

• 1ος Κλάσης -2ος Κλάσης (Ελάχιστος αριθμός 4 αυτοκίνητα στην κλάση)  

• 1ος ,2ος,3ος 2WD  

• 1ος ,2ος ,3ος 2WD S  



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

• Εάν σε μια κλάση υπάρχει μόνο ένας διαγωνιζόμενος θα βραβευθεί. Εάν είναι 
δύο ή τρείς οι διαγωνιζόμενοι θα βραβευθεί μόνο ο πρώτος. Εάν είναι τέσσερεις 
οι διαγωνιζόμενοι θα βραβευθούν οι δυο πρώτοι.   

• Οι 1ος,2ος,3ος Γενικής κατάταξης όπως και οι  1ος δικίνητης και 1ος  δικίνητης 
S θα βραβεύονται με το έπαθλο της κατηγορίας και δεν θα λαμβάνουν το 
έπαθλο της κλάσης το οποίο θα λαμβάνουν οι αμέσως επόμενοι. 

 

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΕΦΕΣΕΙΣ 

• Όλες οι ενστάσεις και εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 
του Δ.Α.Κ.  

• Το παράβολο της ένστασης είναι το διπλάσιο της συμμετοχής.  

• Το παράβολο της έφεσης είναι το διπλάσιο της ένστασης. 
 
 
 
 


