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Α)

Αγώνες Ράλλυ Εξωτερικού

Διευκρινίζεται ότι η βαθμολογία που θα δίνεται για αγώνες εξωτερικού θα είναι αναλόγως
της γενικής κατάταξης μεταξύ των Εθνικών Οδηγών (National Drivers) της χώρας
διεξαγωγής του αγώνα.

B)

Εθνική Λίστα Προτεραιότητας
Στη λίστα θα εντάσσονται όσοι τερματίζουν στις πρώτες 3 θέσεις στους αγώνες Ράλλη
πρωταθλήματος συμπεριλαμβανομένους και τους 2 μονοήμερους αγώνες Ράλλη Κύπρου,
η οποία ένταξη θα προσμετρά για την χρονιά ένταξης όπως και την επόμενη.
Επίσης θα εντάσσονται όσοι τερματίσουν στις πρώτες 3 θέσεις στο Ράλλη Κύπρος
(Overall) η οποία ένταξη θα προσμετρά για την χρονιά ένταξης όπως και τις επόμενες 3
χρονιές.

Γ)

Οργανωτικά ζητήματα για Σωματεία
Μετά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Αγώνων (Επ.Α.) αποφασίστηκε όπως τα πιο
κάτω οργανωτικά θέματα προσεχθούν ιδιαίτερα από τα Σωματεία:
Αγώνες Ράλλη:
1. Το Αρχηγείο πρέπει να είναι επανδρωμένο πάντοτε με «official time».
2. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη Γραμματεία του αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
3. Να υπάρχει καθορισμένος αριθμός τηλεφώνου για το αρχηγείο.
4. Ο αγώνας διευθύνεται από το Αρχηγείο του αγώνα στο οποίο θα πρέπει πάντοτε να
ευρίσκεται ο Αλυτάρχης ή/και ο Βοηθός του όπως και ο Υπεύθυνος ασφαλείας ή/και ο
βοηθός του όπως και ένας Αγωνοδίκης.
5. Να υπάρχει χρονοδιάγραμμα προσέλευσης για τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.
6. Στα service parks πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τουαλέτες.
7. Στα service parks δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικά αυτοκίνητα ή auxiliary vehicles.
Αγώνες Ταχύτητας/Ανάβασης:
1. Οι «Safety» πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένοι με διακριτικά, πυροσβεστήρες,
σημαίες για σταμάτημα των αγωνιστικών αυτοκινήτων, σφυρίχτρα και ασύρματο ή
τηλέφωνο.
2. Να υπάρχει χρονοδιάγραμμα προσέλευσης για τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.
3. Στα service parks πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τουαλέτες.
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