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03 -2019
Θέμα: Έκδοση
ΑδειώνΑναθεωρημένη 09/02/2019
Συμπλ.
Κανονισμών,
λίσταπου
συμμετοχών,
Όλοι οιΘέμα:
αθλητέςΔιαδικασία
θα πρέπει ναέγκρισης
αποστέλλουν
συμπληρωμένες
τις αιτήσεις
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
1. Συμπληρωματικοί
Κανονισμοί
αγώνων
3 πρόσφατες φωτογραφίες μέγεθος διαβατηρίου) μαζί με το παράβολο και να αποστέλλονται με
a) Για να γίνουν αποδεκτοί οι Συμπληρωματικοί Κανονισμοί ενός αγώνα θα πρέπει να υπάρχει
G.A.P. AKIS EXPRESS στην πιο κάτω διεύθυνση:

πρώτα έγκριση της πίστας / διαδρομής από την Επιτροπή Ασφαλείας της ΚΟΑ.
b) ΘαAKIS
γίνονται
αποδεκτοί
Συμπληρωματικοί
Κανονισμοί
οι οποίοι
θα χρησιμοποιούν
G.A.P.
EXPRESS
Έγκωμης
- Ηλίας Παναγή
(Ταμίας ΚΟΑ)
- τηλέφωνο:
99572663 το draft
έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΚΟΑ και οι μόνες αλλαγές θα είναι στα «κόκκινα»
Τα ποσά
που αφορούν την έκδοση αγωνιστικής άδειας και ταυτότητας είναι τα εξής:
σημεία.
c) Οι Συμπληρωματικοί Κανονισμοί θα πρέπει να αποστέλλονται από τα Σωματεία στην
1. Αγώνες Rally / Speed
Επιτροπή Αγώνων 6 εβδομάδες πριν τον αγώνα στο email: mc@webcfm.com για μελέτη.
a. Driver: CAA entrance fee 50€, CAA Driver License 90€
d) Εφόσονb.εγκριθούν
αποστέλλετε
από την
Co-driver:θα
CAA
Driver License
90€Επ.Α. γραπτή έγκριση στα Σωματεία.
e) Οι εγκριμένοι
κανονισμοί
θα αναρτούνται
στην
ιστοσελίδα της ΚΟΑ.
c. Company
Entrance:
200€ (valid for
4 vehicles)
d. Driver: CMF entrance and ID fee, 70€
Co- driver: CMF entrance and ID fee, 70€
2. Λίστεςe.εκκίνησης
f.
Non
25€ (CMF
Entrance
ID fee)
a) H Οργανωτική Championship
Επιτροπή του Race:
Σωματείου
θα πρέπει
να &
χρησιμοποιεί
και να συμπληρώνει τη

σχετική λίστα από την ιστοσελίδα για το σκοπό αυτό.
2. Αγώνες
Ανάβασης
b) Δεν
θα γίνεται
αποδεκτή η λίστα αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη.
Driver: CAA
entrance starting
& Driverlist)
License
70€
c) Η λίσταa.εκκίνησης
(provisional
θα δημιουργείτε
από την οργανωτική επιτροπή
b.
Co-driver:
CAA
entrance
&
Driver
License
70€τη λήξη των συμμετοχών.
του αγώνα η οποία θα την αποστέλλει στην Επ.Α μετά
Driver: CMF entrance and ID 70€
d) Η λίσταc.εκκίνησης
(provisional starting list) θα ελέγχεται από την Επ.Α.
d. Co-driver: CMF entrance and ID 70€
e) Η εγκριμένη λίστα θα αναρτάτε στην ιστοσελίδα της ΚΟΑ.
f) Δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη μετά την ανάρτηση της στην
3. Αγώνες Πλαγιολίσθησης (Drift)
ιστοσελίδα.
a. Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee)

3. Επιστολές για άδειες από Αστυνομία και Δασονομείο
4. Αγώνες Απόλυτου Χρόνου Πίστας (Time Attack)
Όλα τα σχετικά έγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στην Επ.Α το αργότερο πέντε εβδομάδες
a. Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee)
πριν τον αγώνα, η οποία θα αναλαμβάνει για τις σχετικές επιστολές που πρέπει να
αποσταλούν.
Αγώνες Επιτάχυνσης (Dragster)
Στα 5.
σχετικά
έγραφα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται:
a. Driver: 70€ (CMF Entrance & ID fee)
a) Itinerary
για αγώνες ράλλυ, σχεδιάγραμμα πίστας για αγώνες ταχύτητας / ανάβασης.
b) Ηλεκτρονικό αρχείο σε format KMZ or GPX με το σχεδιασμό της διαδρομής όπου να
6. Αγώνες
4x4 Off Road
φαίνονται
ξεχωριστά
οι ειδικές διαδρομές από τα road sections ή η πίστα.
a.
Driver:
70€
(CMF Entranceστα
& ID
fee)
Οι σχετικές άδειες θα
αποστέλλονται
Σωματεία
μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας με την
Αστυνομία
και
Δασονομείο.
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
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