MEDIA NFORMATION

Διαδικασία Συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ράλι Κύπρος 2019 πρέπει να χρησιμοποιήσουν την
πλατφόρμα Διαδικτυακής Εγγραφής της FIA (FIA Online Registration). Το έντυπο
ηλεκτρονικής εγγραφής πρέπει να αποσταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης των
συμμετοχών. Οι συμμετοχές γίνονται αποδεκτές μόνο αν συνοδεύονται από το συνολικό
παράβολο της συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες, που επιθυμούν να διεκδικήσουν βαθμούς για
το πρωτάθλημα του ERC, πρέπει να συμπληρώσουν την συμμετοχή τους χρησιμοποιώντας
την τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής για το πρωτάθλημα τους, που είναι διαθέσιμη στο:
https://registrations.fia.com/rally. Οι οδηγοί Non-Priority πρέπει να εγγραφούν
συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο στο: https://registrations.fia.com/erccyprus
Σημειώστε ότι για την πλατφόρμα Διαδικτυακής Εγγραφής της FIA χρειάζεστε ταυτότητα (user
ID) και κωδικό πρόσβασης (password) για πρόσβαση στο σύστημα. Η FIA θα χρειαστεί χρόνο
για να σας εγγράψει στο σύστημα και να ανοίξει το λογαριασμό του χρήστη. Μην περιμένετε
μέχρι την τελευταία στιγμή να κάνετε την καταχώρησή σας για να μην χάσετε την ημερομηνία
λήξης δήλωσης συμμετοχών.
Η εφαρμογή λογαριασμού χρήστη είναι διαθέσιμη μέσω ενός συνδέσμου (link) στη σελίδα
εγγραφής που αναφέρεται πιο πάνω.
Κατά την αποστολή της ηλεκτρονικής σας φόρμας εγγραφής στην FIA, παρακαλείστε πως
θυμηθείτε επίσης να επισυνάψετε ή να στείλετε στο caa@cytanet.com.cy τα ακόλουθα
έγγραφα:
Απόδειξη πληρωμής του συνολικού ποσού συμμετοχής (για να διασφαλιστεί ότι η
πληρωμή θα γίνει κανονικά πριν από το κλείσιμο των συμμετοχών)
Φωτοαντίγραφα της αγωνιστικής άδειας Οδηγού και Συνοδηγού
Φωτοαντίγραφα της άδειας οδήγησης Οδηγούς και Συνοδηγού
Φωτοτυπία της σελίδας της φόρμας έγκρισης (homologation) του αυτοκινήτου που
αναφέρεται ο αριθμός, η κατηγορία και τα κυβικά του κινητήρα
Δήλωση σε ποιο/ποια πρωταθλήματα θα θέλετε να διεκδικήσετε βαθμούς
Σε περίπτωση που υπολείπεται μια ή περισσότερες από τις παραπάνω πληροφορίες, η
Διοργάνωση μπορεί να μην αποδεχθεί την συμμετοχή.
Οι ξένοι οδηγοί πρέπει να έχουν στην κατοχή τους την έγκριση της δικής τους ASN η οποία
πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο συμμετοχής ή να παρουσιαστεί, το αργότερο, στον
έλεγχο (Administrative Checks).
Οι πληροφορίες για τον συνοδηγό μπορούν να σταλούν το αργότερο μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου
2019, η ώρα 20:00.
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Entry Procedure
Those who wish to take part in CYPRUS RALLY 2019 must use the FIA Online Registration
Platform. Duly completed electronic entry form must be sent before the closing date for
entries. Entries are only accepted if accompanied by the total amount of entry fee. ERC
entrants who wish to score points must make their entries by using the standard entry form for
their championship available in the FIA application at: https://registrations.fia.com/rally.
Non-Priority drivers must register and fill-in the electronic entry form available at
https://registrations.fia.com/erccyprus
Please note that the FIA Online Registration Platform requires a user ID and a password to
access the entry system. The FIA will need time to register you in the system and open your
user account. Please do not wait until the last moment to make your entry in order not to miss
the entry closing date.
The user account application is available via a link on the registration page stated above.
When sending your online registration entry form to FIA, please remember also to attach or
send to caa@cytanet.com.cy the following documents:
- Payment receipt of the total entry fee (to ensure that payment is duly receipted prior to
the close of entries)
- Photocopies of the Competitor, Driver and Co-Driver Competition license
- Photocopies of the Driver and Co-Driver driving licenses
- Photocopy of the page of the homologation form for the entered car indicating number,
group and cylinder capacity
- State in which championship(s) they want to score points.
In case one of the above listed obligations is no fulfilled, the Organiser can reject the entry.
Foreign drivers must be in possession of the approval of their own ASN which must be
attached to the Entry Form or shown at Administrative Checks at the latest.
Details concerning the co-driver can be sent up to 24th September 2019 at 20:00 hours.
END
Organizing Committee
Cyprus Rally 2019

Mind Business Ltd Motoring Press & Communication Agency
Tel: +357 22680910 - Mob: +357 99643743 - Fax: +357 22680920
Email: psoutzis@cytanet.com.cy - P.O.Box 22684, 1523 Nicosia, Cyprus

