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Εγκύκλιος / Circular Αρ. / No. 2 - 24/02/2017
Αγωνιστικές Άδειες – Δελτία Ταυτότητας – Αιτήσεις - Συμμετοχές Αγώνων
Μετά από δύο αγώνες της φετινής χρονιάς έχει παρατηρηθεί ότι οι σχετικοί κανονισμοί που
διέπουν την έγκαιρη έκδοση των Αγωνιστικών Αδειών ΚΣΑ και Δελτίων Ταυτότητας ΚΟΑ όπως και
των δηλώσεων συμμετοχής στους αγώνες δεν τηρούνται.
Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
1. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων, οδηγών, συνοδηγών η έγκαιρη έκδοση ή ανανέωση
των αδειών και ταυτοτήτων τους, αρκετά πριν τους αγώνες που προτίθενται να λάβουν
μέρος, όπως και των δελτίων υγείας τους.
2. Η ΚΟΑ δεν θα αποδέχεται αιτήσεις για έκδοση ή ανανέωση αδειών ή ταυτοτήτων, όταν οι
φόρμες δεν είναι υπογραμμένες και σφραγισμένες από το Σωματείο όπου είναι μέλος ο
διαγωνιζόμενος, οδηγός, συνοδηγός.
3. Τα Σωματεία δεν μπορούν να αποδέχονται δηλώσεις συμμετοχής η οποίες δεν είναι
πλήρως συμπληρωμένες, ιδιαίτερα όταν απουσιάζουν τα στοιχεία των αδειών, ταυτοτήτων
και δελτίων υγείας.
4. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων, οδηγών, συνοδηγών όπως μεριμνήσουν έγκαιρα
για την παραλαβή των εκδομένων αδειών, ταυτοτήτων και δελτίων υγείας τους από το
γραφείο της Ομοσπονδίας.
5. Διαγωνιζόμενος, οδηγός, συνοδηγός ο οποίος δεν έχει εκδομένες άδειες, ταυτότητες ή
δελτία υγείας 10 (δέκα) μέρες πριν τον αγώνα (δηλαδή με την υποβολή της συμμετοχής
του) δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγο αγώνα.
6. Η λίστα συμμετοχών δεν θα παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας για
έκδοση λίστας εκκίνησης από τα Σωματεία αν δεν είναι τυπωμένη στη σχετική φόρμα για το
σκοπό αυτό και δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη με όλους τους αριθμούς αδειών και
ταυτοτήτων. Η σχετική φόρμα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
7. Στη Γραμματεία όλων των αγώνων πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται οι αγωνιστικές
άδειες, δελτία ταυτότητας και δελτία υγείας των διαγωνιζομένων, οδηγών και συνοδηγών
διαφορετικά δεν θα επιτρέπετε η συμμετοχή.
8. Καλούνται τα Σωματεία όπως διενεργούν ενδελεχή Γραμματεία πριν τους αγώνες τους,
ώστε να ελέγχονται τα απαραίτητα έγραφα και να αναφέρονται στους Αγωνοδίκες του
αγώνα οι παραβάτες.
Τα πιο πάνω θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο. Μη τήρηση τους θα επιφέρει εκτός από τον
αποκλεισμό από το σχετικό αγώνα, και περεταίρω ποινές από τους Αγωνοδίκες και/ή την
Ομοσπονδία.
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