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www.rallygreeceoffroad.gr 

                            

                    

 

 

 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΟΧΘ: 

O παρϊν υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ είναι θ επίςθμθ ζκδοςθ των ιςχυόντων 
κανονιςμϊν ςτο RALLY GREECE OFFROAD 2020. 

Οι όποιεσ εκδόςεισ του υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ ςε άλλεσ γλϊςςεσ  ζχουν γίνει 
για να προετοιμαςτοφν καλφτερα οι αλλοδαποί ςυμμετζχοντεσ. 

ε περίπτωςθ αμφιβολιϊν ςτο νόθμα ι ςτθν ακριβι μετάφραςθ, το ελλθνικό κείμενο 
είναι που δεςμεφει τθν Οργανωτικι Επιτροπι και τα εντεταλμζνα τελζχθ. 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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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 

                                                   
     Παρουςίαςθ 
 
Το “RALLY GREECE OFFROAD 2020” κα διεξαχκεί 28-31 Μαΐου 2020 με βάςθ: 

     Τον Εκνικό Ακλθτικό Κανονιςμό (ΕΑΚ) τθσ ΟΜΑΕ. 

 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. 

RALLY GREECE OFFROAD 
HALL OF FAME 
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Κάκε τροποποίθςθ ςτο παρόντα Συμπλθρωματικό Κανονιςμό κα ανακοινϊνεται ζωσ τισ 

27/5/2020 μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του αγϊνα και μετά από ζγκριςθ τθσ ΟΜAΕ-

ΕΡ.Α. Από 28/5/2020 κάκε τροποποίθςθ του παρόντοσ Ειδικοφ Κανονιςμοφ κα 

ανακοινϊνεται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ μόνο με Δελτίο Ρλθροφοριϊν το οποίο κα είναι 

αρικμθμζνο και κα αναγράφει τθν θμερομθνία ζκδοςθσ από τον Οργανωτι και κα ζχει 

εγκρικεί από το Συμβοφλιο Αγωνοδικϊν. 

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 Ιανουαρίου 2020 ΔΕΝ Ρεριλαμβάνει Ξενοδοχείο και Διατροφι 

Λιξθ  22θ Μαΐου 2020 Ραραλαβι ζωσ 12:00 

 
1200€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για αγωνιηόμενουσ προθγουμζνων ετϊν 
1350€ Ραράβολο ςυμμετοχισ για αγωνιηόμενουσ που ςυμμετζχουν για 1θ φορά ςτο RGOR. 
 
Β) ΓΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΤΜΜΕΣΟΧΕ 

Περίοδοσ Θμερομθνία θμειϊςεισ 
Ζναρξθ Ραράβολου 1θ Ιανουαρίου 2020 ΔΕΝ Ρεριλαμβάνει Ξενοδοχείο και Διατροφι 

Λιξθ Ραραβόλου 22θ Μαΐου 2020 Ραραλαβι ζωσ 12:00 

850,00 € Ραράβολο ςυμμετοχισ για αγωνιηόμενουσ με μόνιμθ ζδρα κατοικίασ τθν Ελλάδα. 
 

Πρόγραμμα Αγϊνα 
 
Σετάρτθ 27/5/2020 
10:00    Άνοιγμα Γραμματείασ και Γραφείου Τφπου του Αγϊνα. 
17:00    Ενθμζρωςθ Κριτϊν, Χρονομετρϊν, παραλαβι υλικϊν  
Πζμπτθ 28/5/2020 
08:00    Άνοιγμα Γραμματείασ του Αγϊνα. 
08:30    Άνοιγμα Service Park για αγωνιηόμενουσ. 
09:00 – 15:00  Διοικθτικόσ και Τεχνικόσ Ζλεγχοσ, με ωράριο προςζλευςθσ ανά 

πλιρωμα που κα ανακοινωκεί μετά τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ 
ςυμμετοχϊν. 

15:30-16:30:15 1θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν. 
15:30-17:00:15 Briefing Αγωνιηομζνων – Ραρουςίαςθ “Car-to-Car” Alarm – Σεμινάριο Α’ 

Βοθκειϊν. 
16:30   Ανακοίνωςθ Ρίνακα Εκκινοφντων. 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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18:0015 Ρανθγυρικι Εκκίνθςθ. 
18:30:15 Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι 
21:00 Ανακοίνωςθ Σειράσ Εκκίνθςθσ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ. Επίςθμοσ Ρίνακασ 

Ανακοινϊςεων ςτθ Κεντρικι Γραμματεία Αγϊνα και ςτθ διεφκυνςθ: 
www.rallygreeceoffroad.gr 

Παραςκευι 29/5/2020 
09:00   1ο ΚΕΛΟ. Αναχϊρθςθ 1ου αγωνιςτικοφ οχιματοσ – Service Park. 
18:30:30   Άφιξθ τελευταίου αγωνιςτικοφ οχιματοσ ςτο Service Park  
19:000   Κλείςιμο Στακμοφ Ελζγχου Χρόνου Service Park. 
19:30-20:00:00  Briefing Αγωνιηομζνων 
19:30-20:30:15 2θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν. 
20:3030  Ανακοίνωςθ Ρροςωρινισ Κατάταξθσ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ. Ανακοίνωςθ Σειράσ 

Εκκίνθςθσ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ.  Επίςθμοσ Ρίνακασ Ανακοινϊςεων ςτθ Κεντρικι 
Γραμματεία Αγϊνα και ςτθ διεφκυνςθ: www.rallygreeceoffroad.gr 

άββατο 30/5/2020 
09:00:30    2ο ΚΕΛΟ. Αναχϊρθςθ 1ου αγωνιςτικοφ οχιματοσ – Service Park  
19:30:30  Άφιξθ τελευταίου αγωνιςτικοφ οχιματοσ ςτο Service Park  
20:00:00   Κλείςιμο Στακμοφ Ελζγχου Χρόνου Service Park 
20:00-21:00:15 3θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν. 
22:0030  Ανακοίνωςθ Ρροςωρινισ Κατάταξθσ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ. Ανακοίνωςθ Σειράσ 

Εκκίνθςθσ 3ου ΣΚΕΛΟΥΣ.  Επίςθμοσ Ρίνακασ Ανακοινϊςεων ςτθ Κεντρικι 
Γραμματεία Αγϊνα και ςτθ διεφκυνςθ: www.rallygreeceoffroad.gr 

Κυριακι 31/5/2020 
08:3000    3ο ΚΕΛΟ. Αναχϊρθςθ 1ου αγωνιςτικοφ οχιματοσ – Service Park. 
16:00:00  Άφιξθ τελευταίου αγωνιςτικοφ οχιματοσ ςτο τελευταίο ΣΕΧ 
16:00–17:00 Parc Ferme - Tελικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ – Επιςτροφι εγγφθςθσ GPS 
16:00–17:30  4θ Συνεδρίαςθ Αγωνοδικϊν. 
17:30:02  Ανακοίνωςθ Οριςτικϊν Αποτελεςμάτων Αγϊνα. Επίςθμοσ Ρίνακασ 

Ανακοινϊςεων και ςτθ διεφκυνςθ: www.rallygreeceoffroad.gr 
17:30    Τελετι Λιξθσ, Απονομι Επάκλων. 
ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ. 
 

1. Περιγραφι Αγϊνα 
 
1.1. Ονομαςία και Σοποκεςία Αγϊνα: 
“RALLY GREECE OFFROAD 2020”. Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςτθ Ρεριφζρεια Δυτικισ 
Μακεδονίασ, από 28 ζωσ 31 Μαΐου 2020 και με ζδρα τθ πόλθ τθσ Καςτοριάσ. 
1.2. Ο Αγϊνασ προςμετρά: 
• Δεν προςμετρά 
1.3. Κεντρικι Γραμματεία: 
Καςτοριά – Service Park – Κζντρο Αγϊνα 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/


8ο RALLY GREECE OFFROAD 2020                          ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
 

[5] 
 

Τθλζφωνα: 0030 6972 425999 
e-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 
1.4. Γραφείο Σφπου: 
Καςτοριά – Service Park – Κζντρο Αγϊνα 
Τθλζφωνα: 0030 6972 425999 
e-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 

1.5. Επίςθμοσ Πίνακασ Ανακοινϊςεων και Αποτελεςμάτων: 
Καςτοριά – Service Park – Κζντρο Αγϊνα και επίςθμθ ιςτοςελίδα. 
Τθλζφωνα: 0030 6972 425999 
e-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 
1.6. Θμερομθνία και Σόποσ Διοικθτικοφ Ελζγχου: 
28-5-2020. Καςτοριά – Service Park – Κζντρο Αγϊνα 
1.6.1. 09:00 – 14:00 Για όλεσ τισ ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ όλων των κατθγοριϊν, με ωράριο 

προςζλευςθσ ανά πλιρωμα που κα ανακοινωκεί μετά τθν θμερομθνία 
λιξθσ υποβολισ ςυμμετοχϊν. 

 1.6.2. 09:00 – 15:00 Για όλεσ τισ αλλοδαπζσ ςυμμετοχζσ όλων των κατθγοριϊν, με ωράριο 
προςζλευςθσ ανά πλιρωμα που κα ανακοινωκεί μετά τθν θμερομθνία 
λιξθσ υποβολισ ςυμμετοχϊν. 

1.7. Θμερομθνία και Σόποσ Σεχνικοφ Ελζγχου: 
28-5-2020 Καςτοριά – Service Park 
1.7.1. 09:00 – 14:00 Για όλεσ τισ ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ όλων των κατθγοριϊν, με ωράριο 

προςζλευςθσ ανά πλιρωμα που κα ανακοινωκεί μετά τθν θμερομθνία 
λιξθσ υποβολισ ςυμμετοχϊν. 

1.7.2. 09:00 – 15:00 Για όλεσ τισ αλλοδαπζσ ςυμμετοχζσ όλων των κατθγοριϊν, με ωράριο 
προςζλευςθσ ανά πλιρωμα που κα ανακοινωκεί μετά τθν θμερομθνία 
λιξθσ υποβολισ ςυμμετοχϊν. 

 1.8. Θμερομθνία και Σόποσ Ζναρξθσ Αγϊνα: 
28-5-2020 Καςτοριά 
1.9. Σοποκεςία Service Park: 
Καςτοριά – Service Park – Δθμοτικό Parking 
Τθλζφωνο: 0030 6972 425999 
1.10. Σοποκεςία Parc Ferme: 
Καςτοριά – Service Park – Δθμοτικό Parking 
1.11. Θμερομθνία, Σόποσ και χϊροσ λιξθσ αγϊνα: 
31-05-2020 Καςτοριά  
1.12. Θμερομθνία, Σόποσ και χϊροσ Απονομισ Επάκλων: 
31-05-2020 Καςτοριά 
 
 
 
 

mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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2. Οργάνωςθ 

 
2.1 Οργανωτισ: 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2. Promoter Αγϊνα 
           
 
 
 
 
 
 
2.3. 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 
  

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
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2.4 Οργάνωςθ 

Σαββόποσιος Γεκήηρηος   Δπίηηκος Πρόεδρος 

        Αληηπερηθερεηάρτες Π.Δ. Καζηορηάς 

Κορεληδίδες Ιωάλλες    Δπίηηκος Αληηπρόεδρος    

       Γήκαρτος Καζηορηάς 

 

Θεόδωρος Αποζηοιίδες - Διιάδα  Πρόεδρος Οργαλωηηθής Δπηηροπής 

Rickler Ricky   - Ιηαιία  Μέιος Οργαλωηηθής Δπηηροπής 

Gross Oded    - Ιζραήι  Μέιος Οργαλωηηθής Δπηηροπής 

 

Αιέθος Αποζηοιίδες    Αισηάρτες 

Θ.Α. Παραηερεηής ΟΜΑΔ &  

Πρόεδρος Αγωλοδηθώλ 

Θ.Α.       Μέιος Αγωλοδηθώλ 

Μήιας Παλαγηώηες    Μέιος Αγωλοδηθώλ 

Αιέθα Μάληε     Γρακκαηεία 

Σηρίθθα Φρηζηίλα     Γρακκαηεία 

Κώζηας Οηθολοκίδες    Υπεύζσλος Αζθαιείας Γηαδροκώλ 

Γεράζηκος Κοηζίδες    Δπηθεθαιής Ιαηρώλ 

Μάρηος Φηωηόποσιος    Δπηθεθαιής Δπηθοηλωληώλ 

Φαραηάζος Φώηες    Δπηθεθαιής Τετληθός Έθορος 

Μηταιόποσιος Ηιίας    1ος Βοεζός Τετληθός Έθορος 

Λίηζηος Γεκήηρες     Δπηθεθαιής Κρηηώλ 

Θεοιόγες Κώζηας     Υπεύζσλος Γραθείοσ Τύποσ 

Βιάκε Νεθηαρία     CRO 

Rickler Ricky     Βοεζός CRO 

RBI       Έθδοζε Αποηειεζκάηωλ 

RBI       GPS Live Tracking 

Προζωπηθό Αζθαιείας Αγώλα   Σύκθωλα κε ηο Πιάλο Αζθαιείας 
Θεοιόγες Κώζηας     Σσληοληζηής Αγώλα 

2.5. Αναγνϊριςθ Κριτϊν και τελεχϊν Αγϊνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κριτισ  
 

 

Τπεφκυνοσ 

Ε. Δ. 

 

 

Ενδιάμεςοσ 
 

Τπεφκυνοσ 

ΕΧ 

 

 

Σεχνικόσ 

 Ζφοροσ 

 

 

Τπεφκυνοσ 

χζςεων με 

Αγωνι-

ηόμενουσ 
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3.1. Άνοιγμα και Κλείςιμο Περιόδων Τποβολισ υμμετοχισ: 
3.1.1. Για αλλοδαπζσ ςυμμετοχζσ 
• άνοιγμα: 01.01.2020 – 00.00 
• κλείςιμο : 22.05.2020 – 12.00 
3.1.2. Για ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ 
• άνοιγμα: 01.01.2020 – 00.00 
• κλείςιμο : 22.05.2020 – 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 2020 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 2019 είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπλθρϊςει πλιρωσ και να αποςτείλει τθ 
Φόρμα Συμμετοχισ το αργότερο ζωσ 22.05.2020. 
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 
ςυγκεκριμζνθ περίοδο και κατθγορία.  
3.4.4. Ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει επίςθσ να αποςτείλει, ςτο email του Οργανωτι – 
info@rallygreeceoffroad.gr : 
• 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 FIA για οχιματα Τ1, Τ2, Τ3, T4 
• νόμιμο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο του οχιματοσ και πράςινθ κάρτα. 
• Starting Permission, εφόςον δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αγωνιςτικι άδεια. 
3.5. Μζγιςτοσ αρικμόσ υμμετεχόντων και Κατθγοριοποίθςθ: 
3.5.1. Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν – 50  
 
 

3. υμμετοχζσ 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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3.5.2. Κατθγοριοποίθςθ:   
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 
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 ι χωρίσ turbo 
 
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 20. Στθ 
περίπτωςθ αυτι το παράβολο ςυμμετοχισ κα επιςτραφεί ςτο ακζραιο. 
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 ικανοφ χϊρου ςτθ περιοχι 
επιςκευϊν. Κάκε διαγωνιηόμενοσ πρζπει το αργότερο ζωσ τθ Ραραςκευι 22/05/2020 να 
δθλϊςει ςτον Οργανωτι, με θλεκτρονικό μινυμα, το μζγεκοσ χϊρου που επικυμεί ςτθ 
περιοχι επιςκευϊν. Ο Οργανωτισ δεν ευκφνεται αν κάποιοσ διαγωνιηόμενοσ δεν 
καταλάβει επαρκι χϊρο, εφόςον δεν είχε κοινοποιθκεί ζγκαιρα το μζγεκοσ του χϊρου που 
επικυμοφςε. 
3.8. Μόνο για τισ Ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ, το παράβολο Συμμετοχισ περιλαμβάνει μία 
πινακίδα για όχθμα service. Ρρόςκετθ πινακίδα service ζχει κόςτοσ 50€ 
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3.9. Επιςτροφι Παράβολου υμμετοχισ 
Το παράβολο ςυμμετοχισ επιςτρζφεται: 
• αν θ ςυμμετοχι απορριφκεί 
• αν ο αγϊνασ ακυρωκεί. 
• Το διοικθτικό παράβολο επιςτρζφεται μόνο αν ο αγϊνασ ακυρωκεί. 
3.10. 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. 
3.11 Παράβολο υμμετοχισ – Σραπεηικόσ Λογ/μοσ Οργανωτι. 
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 € 

 

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 
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 2020.  
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:   ΕΘΝΙΚΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΑΕΓΑ 
- Διεφκυνςθ:    Λεωφ. Συγγροφ 103, Ακινα, 117 45, Ελλάδα. 
- Αρικμόσ Συμβολαίου:  94091/6. 
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. 
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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. 
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. 
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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, 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, αρ.12 και τθσ εγκυκλίου 14 τθσ ΟΜΑΕ. 
Διευκρινίηεται ότι απαγορεφονται ελαςτικά με πζλμα τφπου V.  
 

8. Καφςιμα 
 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γ.Κ. CCR και τθσ εγκυκλίου 14 τθσ ΟΜΑΕ.  
 

9. Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 
 
9.1. Σοποκεςία 
Καςτοριά – Service Park 
9.2. Πρόγραμμα 
Ο Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ κα διεξαχκεί: 
28.5.2020 και ϊρεσ 09:00 – 15:00 
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 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Διοικθτικό Ζλεγχο ςε άλλθ ςτιγμι από αυτι που ζχει προςδιοριςτεί κα του επιβλθκεί 
πρόςτιμο 100 EUR 
9.4. Απαιτοφμενα Ζγγραφα 
• Φόρμα Συμμετοχισ υπογεγραμμζνθ, 
• 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 
Καςτοριά – Service Park 
10.2. Πρόγραμμα 
Ο Τεχνικόσ ζλεγχοσ κα διεξαχκεί: 
28.5.2020 και ϊρεσ 09:00 – 15:00. Το ςυγκεκριμζνο ωράριο για κάκε ςυμμετζχοντα κα 
ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ των ςυμμετοχϊν. 
10.3. Πρόγραμμα Σεχνικοφ Ελζγχου 
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. 
10.4. Απαιτοφμενα Ζγγραφα 
• Ζγγραφα ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ. 
• 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. 
• Ρρωτότυπθ Άδεια Κυκλοφορίασ και Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο οχιματοσ ςε ιςχφ,  

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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• 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. 
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 τα πλθρϊματα είναι υποχρεωτικι. Κατά τθ διάρκεια του 
αγϊνα το πλιρωμα είναι υποχρεωμζνο να χρθςιμοποιιςει ι κράνθ τφπου full face με 
προςτατευτικι ηελατίνθ ι κράνθ τφπου open face αλλά ςε ςυνδυαςμό με προςτατευτικά 
γυαλιά τφπου motocross. 
 

11.  Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 

 
 Σοποκεςία 
• Θ.Α. 
Θ προςζλευςθ όλων των μελϊν του πλθρϊματοσ είναι υποχρεωτικι. 
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 επίςθμθ ιςτοςελίδα www.rallygreeceoffroad.gr 
τθ Ρζμπτθ 28/5/2020 και ϊρα 16:30 
Θ ανακοίνωςθ των πλθρωμάτων που ζχουν δικαίωμα εκκίνθςθσ και θ ςειρά εκκίνθςθσ 
αυτϊν για τθ κατατακτιρια Ε.Δ. , το 1ο , το 2ο και 3ο Σκζλοσ του αγϊνα (ςφμφωνα με τον 
παρόντα Συμπλθρωματικό Κανονιςμό) κα ανακοινωκοφν με τουσ ίδιουσ τρόπουσ και 
ςφμφωνα με το επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα. 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Ο Οργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να εφαρμόςει για τθ λίςτα εκκίνθςθσ για το 1ο ΣΚΕΛΟΣ 
τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 18.3 του ΓΚ CCR τθσ FIA. Στθ περίπτωςθ αυτι 
κα εκδοκεί ζγκαιρα Δελτίο Ρλθροφοριϊν. 
12.1.1 Θ ςειρά εκκίνθςθσ για τθ Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι κα καταρτιςτεί με τα 
ακόλουκα κριτιρια: 
1. FIA Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ Cross Country Rally 
2. FIA Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ Rally 
3. ASN Οδθγοί Ρροτεραιότθτασ – Ρρωτακλθτζσ, Κυπελλοφχοι Rally 2019 
4. Νικθτζσ ΕΕΤΤS 2019 
5. Νικθτζσ RGOR 2019 ι προγενζςτερων ετϊν 
6. Οδθγοί οχθμάτων Τ1 FIA 
7. Οδθγοί οχθμάτων T2 FIA 
8. Οδθγοί οχθμάτων T3 FIA 
9. Οδθγοί οχθμάτων Τ4 FIA 
10. Νικθτζσ επάκλων CCR άλλων χωρϊν 
11. Αγωνιηόμενοι ΤΗ1 (ΤΘ) και βάςθ κλάςεων 
12. Αγωνιηόμενοι SSV 
 12.2. Πανθγυρικι Σελετι Ζναρξθσ 
Καςτοριά  
12.3. Πλοι οι αγωνιηόμενοι κα πρζπει να είναι παρόντεσ και ντυμζνοι με το προςωπικό 
εξοπλιςμό αςφαλείασ.  
 

13.  Διαγωνιηόμενοι ςτον Αγϊνα 
 
13.1. Διαδρομζσ, Απλζσ, Ειδικζσ. 
Θ διαδρομι του RALLY GREECE OFFROAD 2020 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 500 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. 
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13.2. Αγωνιηόμενοι 
Το πλιρωμα 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 
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 ςε κάκε 
ΣΕΧ.  
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. 
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 ζωσ και 
τον αποκλειςμό. 
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 
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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 
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 ςτο τελευταίο ΣΕΧ του 
κάκε Σκζλουσ (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 (timetable) 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”. 
Κατά τθ διαδικαςία “Re-Start”το ποινολογοφμενο όχθμα επιβαρφνεται με: 
Το ςφνολο των ιδανικϊν χρόνων όλων των τμθμάτων διαδρομισ που δεν εκτζλεςε + 30 
λεπτά για κάκε τμιμα διαδρομισ που δεν εκτζλεςε. 
13.8. Σρόποσ Εκκίνθςθσ Ειδικισ Διαδρομισ 
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’’. 
13.9. Μζγιςτοσ Χρόνοσ Εκτζλεςθσ Ειδικισ Διαδρομισ.  
Σφμφωνα με τουσ χρόνουσ που ορίηονται ςτο επίςθμο Ωράριο του Αγϊνα.  
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. 
ΠΡΟΟΧΘ:  Κάκε μζροσ διαδρομισ ζχει διαφορετικό χρόνο εκτζλεςθσ. Ζτςι, οι Ειδικζσ 
Διαδρομζσ ζχουν χρόνο εκτζλεςθσ από Αφετθρία Ειδικισ ζωσ Τερματιςμό Ειδικισ. Οι 
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Απλζσ Διαδρομζσ ζχουν ωσ ξεχωριςτό χρόνο εκτζλεςθσ από Τερματιςμοφ Ειδικισ (ι ΣΕΧ 
εξόδου από Service Park) ωσ το επόμενο Αφετθρίασ Ειδικισ (ι ΣΕΧ ειςόδου ςτο Service 
Park). Αναλυτικά ςτο επίςθμο Ωράριο του Αγϊνα – Ραράρτθμα 1. Για το ςυγκεκριμζνο 
κανονιςμό οι ςυμμετζχοντεσ κα ενθμερωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ενθμζρωςθσ 
αγωνιηομζνων με Δελτίο Ρλθροφοριϊν.  
13.10. Προκακοριςμζνεσ Ποινζσ μθ ολοκλιρωςθσ Ειδικϊν Διαδρομϊν 
Οι προκακοριςμζνεσ ποινζσ προςτίκενται ςτουσ μζγιςτουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ Ειδικϊν 
Διαδρομϊν, ςωρευτικά μαηί με άλλεσ ποινζσ που ζχουν επιβλθκεί.  
Για να καταταχκεί ζνα διαγωνιηόμενο όχθμα ςτθ Τελικι Γενικι Κατάταξθ επιβαρυμζνο με 
όλεσ τισ τυχόν ποινζσ (είτε κάνει χριςθ τθσ πρόνοιασ “Re-Start”, είτε όχι) και να αποφφγει 
τον οριςτικό αποκλειςμό από τον αγϊνα, κα πρζπει: 
Να παρουςιαςτεί εγκαίρωσ και πριν από το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρόνο ςτο τελευταίο 
ΣΕΧ του αγϊνα. 
Για περιοχζσ περιοριςμοφ ταχφτθτασ που ςθμαίνονται ςτο roadbook του αγϊνα, κα 
επιβάλλονται οι ακόλουκεσ ποινζσ ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ παράβαςθσ.  
- Υπζρβαςθ ταχφτθτασ 1-10 χλμ/ω :  
- 10 δευτερόλεπτα για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 
- Υπζρβαςθ 11-30 χλμ/ω : 

20 δευτερόλεπτα για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 
- Υπζρβαςθ 31-50 χλμ/ω : 

30 δευτερόλεπτα για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 
- Υπζρβαςθ 51 χλμ/ω και άνω : 

60 δευτερόλεπτα για τθν απόςταςθ κάκε  διανυόμενου χλμ 
2θ παράβαςθ για υπζρβαςθ άνω των 51χλμ/ω:  
- Κακοριςμζνθ ποινι ι/και χρθματικι ποινι 300 EUR ι/και άλλθ ποινι εκ μζρουσ των 
Αγωνοδικϊν 

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.  
13.11 Διαδικαςία και Ποινζσ “Re-Start” 
Στο RALLY GREECE OFFROAD 2020 οι διαγωνιηόμενοι ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυνεχίςουν 
και τελικά να καταταγοφν ςτθ Τελικι Γενικι Κατάταξθ του αγϊνα ζςτω και αν δεν ζχουν 
εκκινιςει ι ολοκλθρϊςει όλεσ τισ Απλζσ ι Ειδικζσ Διαδρομζσ. 
 Ζωσ τι ςτιγμι που ζνα διαγωνιηόμενο όχθμα εγκαταλείψει τον αγϊνα οι χρονομετριςεισ 
και τυχόν ποινζσ υπολογίηονται και είναι ςε ιςχφ. 
 Κατά τθ διαδικαςία “Re-Start” το ποινολογοφμενο όχθμα επιβαρφνεται με: 
Το ςφνολο των μζγιςτων επιτρεπτϊν χρόνων (ωράριο κλειςίματοσ ΣΕΧ) όλων των 
τμθμάτων διαδρομισ που δεν εκτζλεςε + 30 λεπτά για κάκε τμιμα διαδρομισ που δεν 
εκτζλεςε. Σε περίπτωςθ που οι ακροιηόμενεσ ποινζσ τοποκετοφν το διαγωνιηόμενο όχθμα 
ςε κατάταξθ υψθλότερθ από άλλο που ζχει εκτελζςει όλεσ ι περιςςότερεσ διαδρομζσ, 
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τότε επιβάλλεται επιπλζον ποινι τριάντα (30) λεπτϊν. Αν και θ επιπρόςκετθ αυτι ποινι 
δεν επαναφζρει τθ κατάταξθ ςε ςειρά που να είναι δίκαιθ, τότε επιβάλλεται επιπλζον 
ποινι τριάντα (30) λεπτϊν και οφτω κακεξισ ζωσ ότου αποκαταςτακεί θ ςωςτι κατάταξθ 
των διαγωνιηομζνων. 
Στθ Τελικι Γενικι Κατάταξθ του αγϊνα κατατάςςονται όλα τα τερματίηοντα οχιματα, είτε 
ολοκλθρϊνοντασ κανονικά τον αγϊνα είτε κάνοντασ χριςθ του  κανόνα “Re-Start”αρκεί να 
τερματίςουν τον αγϊνα με ίδιεσ δυνάμεισ.  
• Σε περίπτωςθ εγκατάλειψθσ διαγωνιηόμενου οχιματοσ και εφαρμογισ του κανόνα “Re-
Start”, ο Αλυτάρχθσ του αγϊνα ζχει αποκλειςτικά και μόνο τθ δικαιοδοςία να ορίςει ςε πιο 
ΣΕΧ κα επανζλκει ςτον αγϊνα το εν λόγω όχθμα και πάντα με τθ προχπόκεςθ ότι το ΣΕΧ 
αυτό κα είναι SERVICE PARK OUT. 
• Ο Αλυτάρχθσ του αγϊνα μπορεί να αρνθκεί τθν εφαρμογι του κανόνα “Re-Start”για 
οποιοδιποτε όχθμα με αιτιολογθμζνθ και γραπτι εξιγθςθ ςτο ενδιαφερόμενο πλιρωμα. 
Το δε πλιρωμα δεν ζχει το δικαίωμα ζνςταςθσ. 
• Σε κάκε περίπτωςθ, ο κανόνασ “Re-Start”δεν μπορεί να εφαρμοςτεί με τζτοιο τρόπο που 
ζνα διαγωνιηόμενο όχθμα να καταταχκεί ςε υψθλότερθ κζςθ ςτθ Τελικι Γενικι Κατάταξθ 
από ζνα άλλο διαγωνιηόμενο όχθμα το οποίο ζχει τρζξει κανονικά τον αγϊνα ι ζχει 
χρθςιμοποιιςει τον κανόνα αυτό λιγότερεσ φορζσ.  
13.12. Επιτρεπόμενθ Προάφιξθ 
Επιτρζπεται θ προάφιξθ ςτα ακόλουκα ΣΕΧ:  
• Σε όλα τα ΣΕΧ τθσ Ρζμπτθσ 28/5/2020. 
• Σε όλα τα ΣΕΧ Άφιξθσ, όλων των θμερϊν, ςτισ Υπζρ-Ειδικζσ Διαδρομζσ  
• Στο τζλοσ κάκε Σκζλουσ.   
13.13. Παραλαβι οχθμάτων από Parc Ferme 
Το Parc Ferme (τελικοφ τεχνικοφ ελζγχου) κα είναι ςτον ίδιο χϊρο με αυτό 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 
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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. Ζνα πλιρωμα μπορεί να αποφαςίςει να εγκαταλείψει ζνα Σκζλοσ και να 
επανεκκινιςει ςτο επόμενο επιβαρυνόμενο πρϊτα όλεσ τισ προβλεπόμενεσ ποινζσ. 
 13.14.5. Σε περίπτωςθ που αγωνιςτικό όχθμα ακινθτοποιθκεί λόγω ατυχιματοσ ι 
μθχανικισ βλάβθσ, το πλιρωμα πρζπει να επικοινωνιςει άμεςα με τουσ Οργανωτζσ. 
Εφόςον ο αγωνιηόμενοσ επικοινωνιςει για περιςτατικό ατυχιματοσ ι πιζςει το διακόπτθ 
“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.  
 

14. Service Park, ανεφοδιαςμόσ καυςίμων 

 
14.1. Service park 
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα λειτουργεί Service Park ςτθ Καςτοριά. 
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 2020, τα διαγωνιηόμενα οχιματα μποροφν να δζχονται 
βοικεια από άλλα διαγωνιηόμενα πλθρϊματα κακ’ όλθ τθ διαδρομι. Εντόσ του Service 
Park, μποροφν να βοθκθκοφν από άλλα πλθρϊματα ι από οποιοδιποτε άτομο το οποίο 
ζχει το Συμπλθρωματικό ςιμα τθσ Οργάνωςθσ “service”.  
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 
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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 θμζρα και μετά το τζλοσ του ωραρίου κάκε Σκζλουσ, θ επιςκευι των οχθμάτων 
είναι ελεφκερθ ζωσ τθν ϊρα εκκίνθςθσ του επόμενου Σκζλουσ και δεν προβλζπεται Parc 
Ferme. Τα αγωνιςτικά οχιματα μποροφν να εξζρχονται του Service Park ελεφκερα. 
14.9. 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 που 
μπορεί να φτάςει ζωσ τον αποκλειςμό από τον αγϊνα.  
 

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 ίςο με το παράβολο 
ςυμμετοχισ. 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. 
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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 1000 EUR 
Θ διαχείριςθ του παράβολου ζφεςθσ (κατάπτωςθ ι επιςτροφι) γίνεται με βάςθ τουσ 
κανονιςμοφσ CCR τθσ ΟΜΑΕ. 
 

16.  Σελικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 

 
16.1. Σοποκεςία 
Καςτοριά – Service Park 
16.2. Θμερομθνία 
Κυριακι 31.5.2020 και ϊρα 15:00 
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 31.5.2020 και ϊρα 16:30.  
18.2. Αποτελζςματα, κατατάξεισ κατά τθ διάρκεια του RALLY GREECE OFFROAD 2020: 
• Αποτελζςματα Ρρολόγου – Κατατακτιριασ Ειδικισ Διαδρομισ. 
• Αποτελζςματα μετά από κάκε Ειδικι Διαδρομι μαηί με προςωρινι κατάταξθ, 
• Ρροςωρινά αποτελζςματα και κατάταξθ Σκζλουσ 1, 
• Ρροςωρινά αποτελζςματα και κατάταξθ Σκζλουσ 2, 
• Ρροςωρινά αποτελζςματα και κατάταξθ Σκζλουσ 3, 
• Επίςθμα Τελικά αποτελζςματα και Κατάταξθ. 
 
Στα αποτελζςματα Ρρολόγου 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. 
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18.  Απονομι, ζπακλα 

 
19.1. Σελετι Απονομισ Επάκλων 
Θ τελετι απονομισ επάκλων κα διεξαχκεί τθ Κυριακι 31 Μαΐου 2020 ςε ακριβι ϊρα και 
τόπο που κα ανακοινωκεί με Δελτίο Ρλθροφοριϊν. 
19.2. Ζπακλα 
• 1θ,2θ , 3θ, 4θ, 5θ, 6θ κζςθ Κατάταξθσ Τ1, Τ2, Τ3, ΤΗ1   – δίδυμα κφπελλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία Τ1       - δίδυμα κφπελλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T2       – δίδυμα κφπελλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T3       - δίδυμα κφπελλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ Κατθγορία T4       - δίδυμα κφπελλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, 5θ , 6θ κζςθ Κατθγορία TΗ1     - δίδυμα κφπελλα, 
• 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 κφπελλα, 
• 1θ, 2θ, 3θ, κζςθ γυναίκασ (οδθγόσ ι ςυνοδθγόσ)    – 1 κφπελλο, 
• 1θ κζςθ ανά εκνικότθτα       – δίδυμα κφπελλα, 
• 1θ Καλφτερθ ςυνολικι επίδοςθ ςε ολόκλθρο τον αγϊνα  – δίδυμα κφπελλα. 
 

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.  
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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 
Τπεφκυνοι χζςεων με Αγωνιηόμενουσ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    
  
 
                            

       CRO                 Βοθκόσ CRO 
                     Nektaria Vlami                 Ricky Rickler 
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