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ΕΠΙΣΗΜΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Απριλίου 2004 
 
Παρεµπόδιση Κύπριων Αθλητών να συµµετάσχουν στο Ράλλυ Κύπρος 2004 
 
Η Κυπριακή Οµοσπονδία Αγωνιστικού Αυτοκινήτου (ΚΟΑΑ) καταγγέλλει δηµόσια την αυθαίρετη 
και απαράδεκτη στάση του Κυπριακού Συνδέσµου Αυτοκινήτου (ΚΣΑ), να µην επιτρέψει τη 
συµµετοχή Αθλητών µελών της ΚΟΑΑ στο φετινό Ράλλυ Κύπρος. 
 
Όπως είναι γνωστό ο ΚΟΑ επιλύοντας το πρόβληµα που µάστιζε εδώ και χρόνια το άθληµα του 
αυτοκινήτου, αναγνώρισε την ΚΟΑΑ ως τον µόνο εξουσιοδοτηµένο φορέα για τη διεξαγωγή των 
Εθνικών Πρωταθληµάτων αυτοκινήτου στη Κύπρο και στον ΚΣΑ αναγνώρισε το δικαίωµα να 
διοργανώνει τους διεθνείς αγώνες µόνο. Ζήτησε επίσης από τις δύο πλευρές να διαβουλευτούν 
µεταξύ τους ώστε να υπάρξει συνεργασία και ανάπτυξη στο άθληµα µε βάση την πιο πάνω 
απόφαση. 
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσµος Αυτοκινήτου για δεύτερη συνεχή χρονιά στερεί το δικαίωµα των Κύπριων 
Αθλητών που λαµβάνουν µέρος στα επίσηµα Πρωταθλήµατα Ράλλυ και Ταχύτητας του ΚΟΑ να 
λάβουν µέρος στον διεθνή µας αγώνα και να εκπροσωπήσουν επάξια την Κύπρο,  
εκµεταλλευόµενος καταχραστικά την εξουσία που του παρέχει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινήτου 
να οργανώνει το Ράλλυ Κύπρου. Αναφέρουµε ότι στα άτοµα που δεν επιτράπηκε η συµµετοχή 
συµπεριλαµβάνεται ο περσινός Παγκύπριος Πρωταθλητής Ράλλυ και ο Πρωταθλητής µε κίνηση 
στους δύο τροχούς. Σηµειωτέο είναι ότι οι αθλητές που εµποδίστηκαν είναι αθλητές του Κυπριακού 
Οργανισµού Αθλητισµού και γενικότερα της Κύπρου, οι οποίοι στο παρελθών εκπροσώπησαν 
επάξια και µε πολύ καλές επιδόσεις την Κύπρο στο εξωτερικό. 
 
Η απόφαση του ΚΣΑ να µην επιτρέψει τη συµµετοχή αθλητών στον αγώνα, εκτός από την 
αγανάκτηση που προκαλεί στους καθ ‘όλα νόµιµους αθλητές µε απρόβλεπτες συνέπειες για τον 
αγώνα, προκαλεί και ένα κάθετο πλήγµα τορπιλίζοντας την προσπάθεια συνεργασίας µεταξύ των 
δύο πλευρών. 
 
Η ατυχής αναφορά στο άρθρο 3 των Συµπληρωµατικών Κανονισµών του Ράλλυ Κύπρου το οποίο 
καθορίζει το µέγιστο αριθµό συµµετοχών διαγωνιζοµένων στις 50, δείχνει ξεκάθαρα την 
προσπάθεια των οργανωτών να εκµεταλλευτούν τον κανονισµό, τιµωρώντας ετσιθελικά τους 
αθλητές σε µια προσπάθεια να βλάψουν τόσο την Οµοσπονδία όσο και το άθληµα γενικότερα. 
 
∆ιαβάζοντας κάποιος τη λίστα συµµετοχών βλέπει ξεκάθαρα εικονικές συµµετοχές αθλητών που 
είτε δεν κατέχουν αγωνιστικό αυτοκίνητο είτε έχει αρκετά χρόνια να συµµετέχουν σε αγώνες στην 
Κύπρο ώστε να συµπληρωθεί ο µέγιστος επιτρεπτός αριθµός των 50 συµµετοχών. 
 
Η ΚΟΑΑ έχει προβεί σε άµεσες καταγγελίες για το θέµα τόσο προς τον ΚΟΑ όσο και προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αναµένοντας την παρέµβαση τους το συντοµότερο. 
 
Μελετώντας επίσης τη λίστα συµµετοχών βλέπουµε µε µεγάλη χαρά και ικανοποίηση τη 
συµµετοχή αρκετών Τουρκοκύπριων αθλητών στο ∆ιεθνή µας αγώνα. Όπως είναι γνωστό η 
συµµετοχή Τουρκοκύπριων αθλητών επικροτείται τόσο από τον ΚΟΑ όσο και από την 
Οµοσπονδία µας, πάντοτε όµως µε τις σωστές διαδικασίες και ενηµέρωση του ΚΟΑ. 
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Ο ΚΟΑ σε πρόσφατη εγκύκλιο του Αρ. 59 ηµερ. 11/12/2003, αναφέρει ότι η πάγια πολιτική που 
ισχύει για τους Ελληνοκύπριους θα πρέπει να ισχύει και για τους Τουρκοκύπριους αθλητές, 
δηλαδή να είναι εγγεγραµµένοι σε Σωµατεία τα οποία έχουν αθλητικό µητρώο στον ΚΟΑ και σε 
Οµοσπονδίες που είναι αναγνωρισµένες από τον ΚΟΑ. Επίσης λόγω της σοβαρότητας του 
θέµατος ο ΚΟΑ θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα για τη συµµετοχή Τουρκοκυπρίων σε αθλητικές 
εκδηλώσεις. 
Ο ΚΣΑ αγνοώντας τις οδηγίες του ΚΟΑ και τις προσπάθειες της Οµοσπονδίας εδώ και καιρό για 
ένταξη των Τουρκοκυπρίων αθλητών στο άθληµα µε τις σωστές βάσεις και προϋποθέσεις, 
συµπεριέλαβε τις συµµετοχές χωρίς να ενηµερώσει την ΚΟΑΑ που είναι και η µόνη αρµόδια 
αναγνωρισµένη Οµοσπονδία στην Κύπρο να χειριστεί το θέµα των Τουρκοκυπρίων µε βάση τις 
διατάξεις του ΚΟΑ. 
Οι Τουρκοκύπριοι αθλητές που αναγράφονται στη λίστα συµµετοχής δεν είναι εγγεγραµµένοι σε 
οποιοδήποτε Σωµατείο µε αθλητικό µητρώο του ΚΟΑ ούτε στην ΚΟΑΑ που είναι η µόνη 
Οµοσπονδία που είναι αναγνωρισµένη στην Κύπρο για το άθληµα του αυτοκινήτου. 
Επί πλέον δεν είναι γνωστό αν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συµµετοχής όπως είναι η 
αγωνιστική άδεια που αποκτάται µετά από τη συµµετοχή τους σε αγώνες ράλλυ και το δελτίο 
υγείας που χορηγείται από τον ΚΟΑ. 
Στην προσπάθεια του ο ΚΣΑ να παρουσιαστεί ως η µόνη αρχή του αθλήµατος εµπλέκεται σε 
θέµατα που έχουν σχέση µε την αναγνώριση του στάτους των κατεχοµένων, θέµα για το οποίο δεν 
έχει καµία απολύτως αρµοδιότητα. 
 
Αναφέροντας τα πιο πάνω επιθυµούµε να επαναλάβουµε ότι όχι µόνο δεν αντιτιθέµεθα αλλά 
τουναντίον επικροτούµε τη συµµετοχή των Τουρκοκυπρίων στους αγώνες ράλλυ που 
οργανώνονται στην Κύπρο, νοουµένου όµως ότι αυτή θα γίνεται µε σεβασµό στους νόµους και 
κανονισµούς οι οποίοι διέπουν και τη συµµετοχή των Ελληνοκυπρίων αθλητών. 
 
Με την απαράδεκτη και αυταρχική συµπεριφορά του ο ΚΣΑ επιφέρει δεινό πλήγµα στο άθληµα του 
αυτοκινήτου, διαιωνίζει το διχασµό µεταξύ των αθλητών και κορυφώνει την αγανάκτηση των 
αποκλεισµένων για δεύτερη συνεχή χρονιά αθλητών µε απρόβλεπτες συνέπειες και ουσιαστικά 
θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του αγώνα, µε αποκλειστικά δική του ευθύνη. 
 
Ελπίζουµε ότι ακόµα και την υστάτη ο ΚΣΑ θα αναλογιστεί τις ευθύνες του και τις συνέπειες που θα 
προκύψουν και να επιτρέψει τη συµµετοχή των αθλητών της ΚΟΑΑ, όπως επίσης να προβεί στις 
ανάλογες διευθετήσεις σε συνεννόηση µε την Οµοσπονδία για υπέρβαση των προβληµάτων για 
την ορθή συµµετοχή των Τουρκοκυπρίων αθλητών. 
 


