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1. Αρχάρια πληρώματα - Συνοδηγοί 
Διευκρινίζεται ότι για να μπορεί ένα αρχάριος οδηγός να αποκτήσει αγωνιστική άδεια ΚΣΑ και 
αγωνιστική ταυτότητα ΚΟΑ θα πρέπει πρώτα να κατέχει άδεια novice και να συμμετείχε επιτυχώς 
σε τουλάχιστον τρεις αγώνες ως οδηγός και/ή συνοδηγός σε ράλλυ, novice rally ή trial rally 
καλύπτοντας το 50% της προτεινόμενης διαδρομής ως αρχάριος οδηγός και/ή συνοδηγός σε κάθε 
ένα από αυτούς τους αγώνες, κατέχοντας προηγουμένως την άδεια novice. 
 
Η συμμετοχή συνοδηγού σε αγώνες rally sprint, auto sprint, hill climb σε καμία περίπτωση δεν θα 
προσμετρά ως δεδομένο για την συμπλήρωση του αριθμού των αγώνων και /ή του ποσοστού 
διαδρομής που προαπαιτείται για την έκδοση αγωνιστικής άδειας ή ταυτότητας. 

 
2. Απονομή Κυπέλων σε συνοδηγούς 

Στους αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων θα δίνονται κύπελλα και στους συνοδηγούς στους 
οποίους η συμμετοχή έχει δηλωθεί στην δήλωση συμμετοχής του αγώνα. 
Με τη νέα χρονιά 2020 η συμμετοχή συνοδηγού σε αγώνες ανάβασης και ταχύτητας καταργείται. 
 

3. Καταλύτες 
Διευκρινίζεται ότι οι καταλύτες είναι υποχρεωτικοί για όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τα οποία 
λαμβάνουν μέρος στους αγώνες της Ομοσπονδίας. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας S τα οποία όταν 
αρχικά κατασκευάστηκαν δεν έφεραν καταλύτες, υποχρεωτικά πρέπει να εγκαταστήσουν 
καταλύτες, αλλά μπορούν να τοποθετήσουν καταλύτες μη FIA αλλά με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας από τον προμηθευτή. 

 
4. Σωλήνες ασφαλείας 

Διευκρινίζεται ότι οι σωλήνες ασφαλείας των αγωνιστικών αυτοκινήτων πρέπει να είναι 
homologated ή ASN approved με τα αναγκαία πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται 
στους αγώνες. 
 

5. Κατηγορία S 
Διευκρινίζεται ότι σε αγώνες ράλλυ αυτοκίνητα με ληγμένο homologation λαμβάνουν μέρος στην 
κατηγορία S και με πιστή εφαρμογή των προνοιών του homologation αυτού. Αυτοκίνητα που ποτέ 
δεν είχαν homologation δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε αγώνες ράλλυ. 
Για αγώνες ταχύτητας και ανάβασης η κατηγορία S περιλαμβάνει αυτοκίνητα με ληγμένο ή που 
ποτέ δεν είχαν homologation, εάν αυτά συνάδουν με τις ελαφρύνσεις / χαλαρώσεις που 
επιτρέπουν οι κανονισμοί για αυτούς τους αγώνες. 

 
6. Θερμαντήρες Ελαστικών σε αγώνες Ανάβασης 

Απαγορεύονται από τους αγώνες ανάβασης με άμεση ισχύ. 
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