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Ημερομηνία: 08/01/2018  
Εγκύκλιος 01 -2019 

 
Θέμα: Έκδοση Αδειών 

 
Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να αποστέλλουν συμπληρωμένες τις αιτήσεις που αφορούν την έκδοση 

αγωνιστικής άδειας με επισυναπτόμενα όλα τα έντυπα τα οποία επισημαίνονται στην αίτηση της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (3 αντίγραφα δελτίου υγείας , αντίγραφο άδειας οδηγού και 

3 πρόσφατες φωτογραφίες μέγεθος διαβατηρίου) μαζί με το παράβολο και να αποστέλλονται με 

G.A.P. AKIS EXPRESS στην πιο κάτω διεύθυνση: 
 

G.A.P. AKIS EXPRESS Έγκωμης - Ηλίας Παναγή (Ταμίας ΚΟΑ) - τηλέφωνο: 99572663 
 
Τα ποσά που αφορούν την έκδοση αγωνιστικής άδειας και ταυτότητας είναι τα εξής: 
 

1.   Αγώνες Rally / Speed 

a.   Driver: CAA entrance fee 50€, CAA Driver License 90€ 

b.   Co-driver: CAA Driver License 90€ 

c.   Company Entrance: 200€ (valid for 4 vehicles) 
d.  Driver: CMF  entrance and ID fee, 70€ 
e.   Co- driver: CMF entrance and ID fee, 70€ 

f. Non Championship Race: 25€ (CMF Entrance & ID fee) 

 
2.   Αγώνες Ανάβασης 

a.   Driver: CAA entrance & Driver License 70€ 

b.   Co-driver: CAA entrance & Driver License 70€ 
c.   Driver: CMF entrance and ID 70€ 
d.   Co-driver: CMF entrance and ID 70€ 

 
3.   Αγώνες Πλαγιολίσθησης (Drift) 

a.   Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee) 

 
4.   Αγώνες Απόλυτου Χρόνου Πίστας (Time Attack) 

a.   Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee) 

 
5.   Αγώνες Επιτάχυνσης (Dragster) 

a.   Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee) 

 
6.   Αγώνες 4x4 Off Road 

a.   Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee) 
 

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. 

Στο Company Entrance πρέπει να προσκομίζετε το πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας και το 

πιστοποιητικό για το ποιοι δικαιούνται να υπογράφουν. 

Οι επιταγές που εκδίδονται  για το CAA θα πρέπει να το αναγράφουν. 

Οι επιταγές που εκδίδονται για την ΚΟΑ θα πρέπει να το αναγράφουν. 

 
Χρίστος Πολυκάρπου 
Γ. Γραμματέας ΚΟΑ 

 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

MEMBER OF THE CYPRUS 

SPORTS ORGANISATION 

 

Ημερομηνία 20/01/2019 

Εγκύκλιος 02 -2019 Αναθεωρημένη 8/2/19 
 

Θέμα: Αγώνες Trial Rally sprint 

 
Οι αγώνες Trial Rally sprint θα ακολουθούν τους πιο κάτω κανονισμούς: 

 

a) Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται με βάση τους κανονισμούς Ράλλη. 
b) Το itinerary του θα αποτελείται από 1 ειδική διαδρομή πέραν των 8 χιλ η οποία θα διεξάγεται 

3 φορές. 
c) Για θέμα κατάταξης θα προσμετρά το σύνολο των 3 ειδικών διαδρομών 
d) Θα τηρούνται πλήρως τα θέματα ασφαλείας 
e) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο αγωνιστικά αυτοκίνητα εγγεγραμμένα στον ΤΟΜ. 
f) Με την προϋπόθεση ότι είναι σε καλή κατάσταση, με απόφαση του Τεχνικού Ελέγχου πριν 

τον αγώνα, δικαιούνται εξαίρεση καρέκλες και ζώνες μέχρι 2 χρόνια με ληγμένο 
homologation. 

g)  Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει αυτόματη πυρόσβεση θα πρέπει να διαθέτει 2 hand-held 
πυροσβεστήρες τουλάχιστο 2 kg έκαστος 

h) Τα έπαθλα στο τέλος του αγώνα θα είναι όπως τους αγώνες Ράλλη. 
i) Προκηρύσσεται Παγκύπρια Ασπίδα που θα περιλαμβάνει όλους τους αγώνες Trial για το έτος 

για τους πρώτους 6 κάθε κατηγορίας. 
j) Για να προσμετρούν οι βαθμοί για την Ασπίδα θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος οδηγός / 

συνοδηγός να εκκινήσουν τουλάχιστο 4 από τους αγώνες του ημερολογίου. 


