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A.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΡΑΛΛΗ 2021 
 
Ολόκληρο το άρθρο 36.3 αντικαθιστάτε με το πιο κάτω κείμενο: 
 
36.3 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ 
 
36.3.1.  Η σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους έχει ως ακολούθως: 
 

- Λίστα προτεραιότητας οδηγών της FIA. 
- Εθνική Λίστα οδηγών και η σειρά κατάταξης τους θα είναι 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, κ.ο.κ με βάση την 

τελική κατάταξη του Πρωταθλήματος της προηγούμενης χρονιάς για τους πρώτους 3 αγώνες της 
χρονιάς. Για τους υπόλοιπους αγώνες της χρονιάς η κατάταξη τους θα γίνεται με βάση τη 
βαθμολογία του τρέχων πρωταθλήματος.  

- Οι πρώτοι έξι του Πρωταθλήματος της προηγούμενης χρονιάς. 
- Όλοι οι άλλοι οδηγοί υπόκεινται στην κρίση των οργανωτών ανεξαρτήτως της κλάσης του 

αυτοκινήτου αλλά πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη οι δυνατότητες του αυτοκινήτου 
αλλά και οι επιδώσεις του πληρώματος. 

 
36.3.2. -     Η σειρά εκκίνησης των πρώτων 6 οδηγών θα γίνεται με αντίστροφη σειρά (ο 6ος εκκινεί 1ος, 

ο 5ος εκκινεί 2ος, κ.ο.κ.). Σε περίπτωση «ceremonial start» τότε η εκκίνηση θα δίνεται με βάση το 
competition number δηλ. ο 1ος εκκινεί 1ος ο 2ος εκκινεί 2ος κ.ο.κ. και θα πρέπει να υπάρχει holding 
control ή Park Ferme όπου θα μπορεί η σειρά εκκίνησης να γίνει με αντίστροφη σειρά. 

- Στην πρώτη εξάδα θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνονται οι οδηγοί που τερμάτισαν στις τρεις 
πρώτες θέσεις του περσινού πρωταθλήματος. 

- Ο αριθμός συμμετοχής των διαγωνιζομένων (competition number) θα είναι σύμφωνα με τη λίστα 
κατάταξης. 

- Του παρόντος κανονισμού εξαιρείται το Cyprus Rally. 
 
36.3.3 Η Εθνική Λίστα οδηγών τηρείται από την ΚΟΑ. Η Λίστα ανανεώνεται μετά το τέλος κάθε αγώνα. Οι 

πρώτοι 3 γενικής κατάταξης σε κάθε τοπικό αγώνα προστίθενται στη λίστα και παραμένουν στη λίστα 
μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς. Οι πρώτοι 3 γενικής κατάταξης Κυπρίων οδηγών 
του Ράλλυ Κύπρος προστίθενται στη Λίστα και παραμένουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς 3 
χρόνια αργότερα. Για σκοπούς Εθνικής Λίστας οδηγών, οι δύο μέρες του Ράλλυ Κύπρος 
υπολογίζονται μαζί και όχι ως δύο ξεχωριστοί αγώνες. 

 
36.4 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΚΕΛΗ  
 Η σειρά εκκίνησης θα στηρίζεται στην τελική κατάταξη του προηγούμενου σκέλους με τους πρώτους 
 6 οδηγούς με αντίστροφη σειρά (ο 6ος εκκινεί 1ος, ο 5ος εκκινεί 2ος, κ.ο.κ.). αλλά και όπως 
 καθορίζεται στην παράγραφο 36.1. 
 Του παρόντος κανονισμού εξαιρείται το Cyprus Rally.  
 
Η πιο πάνω τροποποίηση θα συμπεριληφθεί στην επόμενη τροποποίηση των Εθνικών Κανονισμών Ράλλη 
2021.
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Β.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 02/2020 ΤΗΣ ΚΟΑ 
 
Ολόκληρο το άρθρο 8.3.1 αντικαθιστάτε με το πιο κάτω κείμενο: 
 

8.3.1. Διευκρινίζεται ότι για να μπορεί ένα αρχάριος οδηγός να αποκτήσει κανονική Αγωνιστική Άδεια ΚΣΑ 
και Αγωνιστικό Δελτίο της ΚΟΑ θα πρέπει πρώτα να κατέχει Αγωνιστικό Δελτίο Αρχαρίου της ΚΟΑ 
και να έχει τερματίσει τουλάχιστο σε (2) δύο αγώνες ως οδηγός και/ή συνοδηγός σε Ράλλυ, Mini 
Rally ή Trial Rally Sprint ή να συμμετείχε επιτυχώς σε τουλάχιστον (3) τρεις αγώνες ως οδηγός και/ή 
συνοδηγός σε Ράλλυ, Mini Rally ή Trial Rally Sprint καλύπτοντας το 50% της προτεινόμενης 
διαδρομής ως αρχάριος οδηγός και/ή συνοδηγός σε κάθε ένα από αυτούς τους αγώνες, κατέχοντας 
προηγουμένως το Αγωνιστικό Δελτίο Αρχαρίου. 

 
Η εγκύκλιος 02/2020 θα τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και θα δημοσιευθεί ως εγκύκλιος του 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου 
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