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Εγκύκλιος 04 – 2020 
            
Θέμα: Κανονισμοί Κατηγορίας RCL1 
 
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας RCL1 θα λαμβάνουν μέρος στα προκηρυγμένα πρωταθλήματα και κύπελλα 
2020 με τις πιο κάτω προϋποθέσεις και κανονισμούς:   
 

1. Οι παρόντες κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020. 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν μόνο τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Τμήμα 

Οδικών Μεταφορών ΤΟΜ ως ΑΑ. 
3. Τα αυτοκίνητα αυτά για αγώνες Ράλλυ, Mini Rally και Trial Rally Sprint πρέπει να συμμορφώνονται με 

τους Κυπριακούς Κανονισμούς και νομοθεσία για κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. 
4. Τα αυτοκίνητα αποτελούνται από το αμάξωμα το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή και τα 

μηχανικά μέρη από αυτοκίνητο δωρητή που προέρχονται από αυτοκίνητα με ληγμένο ή τρέχων 
δελτίο αναγνώρισης. 

5. Θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό αμαξώματος από τον κατασκευαστή στο οποίο να 
αναγράφονται όλες οι βασικές διαστάσεις του αυτοκινήτου όπως ολικό μήκος, μεταξόνιο, μπροστινό 
και πισινό μετατρόχιο και όψεις του αμαξώματος ως επίσης το βάρος του. 

6. Το μοντέλο του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε ως δωρητής μηχανικών μερών θα πρέπει να 
δηλώνεται και το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας (homologation) θα πρέπει να συνοδεύει το 
αυτοκίνητο. 

7. Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να είναι όπως του οχήματος δωρητή με εξαίρεση το συριακό 
(Sequential) κιβώτιο. 

8. Ο περιοριστής αέρος εισαγωγής (restrictor) που εφαρμόζεται στον υπερσυμπιεστή ορίζεται στα 
34mm. 

9. Οποιεσδήποτε μετατροπές στο αμάξωμα θα πρέπει να δηλωθούν. 
10. Όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας του Appendix J θα πρέπει να ισχύουν. 
11. Θα λαμβάνουν βαθμούς στα πρωταθλήματα στην κλάση RCL1 μόνο εφόσον λαμβάνουν μέρος 

τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα στο πρωτάθλημα. 
12. Στους αγώνες θα ακολουθείται ο κανονισμός όπως και στις άλλες κλάσεις σε ότι αφορά κύπελλα. 
13. Στους Αγώνες Ράλλυ, διαγωνιζόμενοι στις κατηγορίες RCL1 δεν μπορούν να λάβουν έπαθλο γενικής 

κατάταξης και θα ανεβαίνουν στη ράμπα τερματισμού όχι πριν τον τρίτο γενικής κατάταξη. 
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