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Εγκύκλιος 01 – 2020  (Ανανεωμένη 17/01/2020) 
 
Θέμα: Έκδοση Αδειών 
 
Οι αιτήσεις για έκδοση αγωνιστικού δελτίου ΚΟΑ και αγωνιστικής άδειας ΚΣΑ για το 2020 θα πρέπει να 
παραδίδονται δια χειρός στο γραφείο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου που βρίσκεται στο Κτίριο της 
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γραφείο Β206 στον 2ον όροφο, Τηλ. 22449688, είτε να αποστέλλονται με 
courier, Akis Express ή ΑCS courier στηv Λακατάμια. 
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένες και πιστοποιημένες από το Σωματείο που ο αθλητής 
είναι μέλος και να συνοδεύονται με τρία (3) αντίγραφα του Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ σε ισχύ , τρεις (3) 
φωτογραφίες μέγεθος διαβατηρίου και το ανάλογο παράβολο το οποίο μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη 
των Πρωταθλημάτων 2020. Επιταγές που αφορούν την ΚΟΑ θα εκδίδονται στην Κυπριακή Ομοσπονδία 
Αυτοκινήτου, και ότι αφορά τον ΚΣΑ στο “CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION”. 
 
Οι άδειες είναι χρονιαίες και δεν θα εκδίδονται πλέoν άδειες για συγκεκριμένο αγώνα. 
 
Στα αγωνιστικά δελτία και άδειες θα αναγράφονται τα πλήρη ονόματα των αθλητών. Ψευδώνυμα δεν είναι 
αποδεκτά. 
 
Η έκδοση η παραλαβή και η κατοχή των αγωνιστικών δελτίων ΚΟΑ και αγωνιστικής άδειας ΚΣΑ είναι ευθύνη 
των αθλητών έστω και αν έχει μεσολαβήσει το Σωματείο του αθλητή. 
 
Αθλητής ο οποίος δεν παρουσιάσει το αγωνιστικό δελτίο ΚΟΑ και αγωνιστική άδεια ΚΣΑ όπως και το Δελτίο 
Υγείας του στη Γραμματεία των αγώνων, δεν θα του επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα. 
 
Στο  Company  Entrant  πρέπει  να  προσκομίζεται  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  της  εταιρείας  και  το 
πιστοποιητικό για το ποιοι δικαιούνται να υπογράφουν. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να είναι 
σφραγισμένη με την επίσημη σφραγίδα της εταιρίας. 
 
Οι αρχάριοι οδηγοί/συνοδηγοί πρέπει να συμπληρώνουν αίτηση τόσο της ΚΟΑ όσο και του ΚΣΑ. 
Οι αιτητές για Company Entrant θα πρέπει επίσης για νομικούς σκοπούς να συμπληρώνουν και τη φόρμα 
δελτίου Διαγωνιζομένου της ΚΟΑ. Το παράβολο είναι δωρεάν. 
 
Η έκδοση/ανανέωση αγωνιστικού δελτίου και Διαγωνιζομένου της ΚΟΑ για τους αθλητές Πλαγιολίσθησης 
(Drift), Αγώνες Απόλυτου Χρόνου Πίστας (Time Attack), Αγώνες Επιτάχυνσης (Dragster) και Αγώνες 4x4 Off Road 
θα είναι 70€. Οι αθλητές Πλαγιολίσθησης (Drift) θα πρέπει να εκδώσουν Άδεια Διαγωνιζομένου και 
Αγωνιστική Άδεια Οδηγού του ΚΣΑ για το 2020 με βάση τα παράβολα που αναγράφονται στην Προκήρυξη 
των Πρωταθλημάτων 2020. 
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