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Εγκύκλιος 01 -2019

Εγκύκλιος / Circular Αρ. /Θέμα:
No.Έκδοση
5 - 09/02/2019
Αδειών
Α)Όλοι Αγώνες
Ράλλυ.συμπληρωμένες τις αιτήσεις που αφορούν την έκδοση
οι αθλητέςΠρωταθλημάτων
θα πρέπει να αποστέλλουν
αγωνιστικής άδειας με επισυναπτόμενα όλα τα έντυπα τα οποία επισημαίνονται στην αίτηση της
1. Auxiliary
VehiclesΑυτοκινήτου (3 αντίγραφα δελτίου υγείας , αντίγραφο άδειας οδηγού και
Κυπριακής
Ομοσπονδίας
Δεν επιτρέπεται
στα
auxiliary
vehiclesμαζί
ναμεεισέρχονται
3 πρόσφατες
φωτογραφίες
μέγεθος
διαβατηρίου)
το παράβολοστον
και να προκαθορισμένο
αποστέλλονται με χώρο
G.A.P.
AKIS EXPRESS
πιο κάτω
διεύθυνση:μπορεί αν επιθυμεί να ελέγξει τη διέλευση των σε
εξυπηρέτησης
τουστην
αγώνα.
Ο οργανωτής

άλλο προκαθορισμένο χώρο σε κοντινή απόσταση από το χώρο εξυπηρέτησης.

G.A.P. AKIS EXPRESS Έγκωμης - Ηλίας Παναγή (Ταμίας ΚΟΑ) - τηλέφωνο: 99572663

2. Tire Marking

Τα ποσά
που αφορούν την
αγωνιστικής
και ταυτότητας
είναι
τα εξής:
Θα διενεργούνται
tireέκδοση
markings
μετά απόάδειας
κάθε έξοδο
από χώρο
εξυπηρέτησης
του αγώνα.
1. Αγώνες Rally / Speed

3. Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος
a. Driver: CAA entrance fee 50€, CAA Driver License 90€
Α)
Ο αρχικός τελικός έλεγχος όπως και ο τελικός πρέπει να διενεργούνται σε γκαράζ το
b. Co-driver: CAA Driver License 90€
οποίο να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για το σκοπό με την απαραίτητη χωρητικότητα.
c. Company Entrance: 200€ (valid for 4 vehicles)
Β)
Θα καθορίζεται στους συμπληρωματικούς κανονισμούς του αγώνα χρονοδιάγραμμα
d. Driver: CMF entrance and ID fee, 70€
θαdriver:
καθορίζει
ώρα προσέλευσης
των αγωνιστικών αυτοκινήτων.
e.που
CoCMF την
entrance
and ID fee, 70€
Η
παράβαση
του
ωραρίου
θα
επιφέρει
ποινή
f. Non Championship Race: 25€ (CMF Entranceαπό
& IDτους
fee)Αγωνοδίκες του αγώνα.
Γ)
Ο χρόνος που θα δύνεται μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο μέχρι το Park Ferme’ της
εκκίνησης θα πρέπει να επιτρέπει στα αγωνιστικά να διεκπεραιώσουν κάποιες
2. Αγώνες Ανάβασης
μικροδιορθώσεις που θα τους επιβάλουν οι έφοροι τεχνικού ελέγχου.
a. Driver: CAA entrance & Driver License 70€
Δ)
Τα Opening Car 0 και/ή εφεδρικά 0 θα πρέπει και αυτά να περνούν από τον αρχικό
b. Co-driver: CAA entrance & Driver License 70€
c.τεχνικό
Driver:έλεγχο.
CMF entrance and ID 70€

Β)

d. Co-driver: CMF entrance and ID 70€

Διαγωνιζόμενοι με δελτίο ταυτότητας αρχαρίου
Δικαιούνται
συμμετοχή σε αγώνες
3.
Αγώνες Πλαγιολίσθησης
(Drift) ράλλυ σαν οδηγός ή/και συνοδηγός.
Σε αγώνες
ταχύτητας
/ ανάβασης
δικαιούνται
a. Driver:
70€ (CMF
Entrance
& ID fee) μόνο συνοδηγός.
4. Αγώνες Απόλυτου Χρόνου Πίστας (Time Attack)
a. Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee)
5. Αγώνες Επιτάχυνσης (Dragster)
a. Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΑ

6. Αγώνες 4x4 Off Road
a. Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee)
Διαγωνιζόμενος, οδηγός, συνοδηγός ο οποίος δεν έχει εκδομένες άδειες, ταυτότητες ή δελτία
υγείας 10 (δέκα) μέρες πριν τον αγώνα (δηλαδή με την υποβολή της συμμετοχής του) δεν θα έχει
δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγο αγώνα.
Στο Company Entrance πρέπει να προσκομίζετε το πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας και το
πιστοποιητικό για το ποιοι δικαιούνται να υπογράφουν.
Οι επιταγές που εκδίδονται για το CAA θα πρέπει να το αναγράφουν.
Οι επιταγές που εκδίδονται για την ΚΟΑ θα πρέπει να το αναγράφουν.
Χρίστος Πολυκάρπου
Γ. Γραμματέας ΚΟΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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