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ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΑΣ 

(Κατήγορος εκ μέρουςς της Κ.Ο.Α.) 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

(Κατηγορούμενος) 

 

Ο Κατηγορούμενος με δική του παραδοχή βρέθηκε ένοχος της κατηγορίας που 

περιέχεται στο κατηγορητήριο, δηλαδή ότι: 

Ο κατηγορούμενος οδηγός κατά ή περί της 22.05.2021 και ενώ συμμετείχε ως οδηγός  

στον αγώνα Ράλλυ που διοργάνωσε το Σωματείο ”Σύνδεσμος Αυτοκινήτων Λάρνακας 

(LAA)” του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ράλλυ 2021 της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Αυτοκινήτου που διεξήχθη στις 22-23/5/21 και συγκεκριμένα κατά τη διεξαγωγή των 

Ειδικών Διαδρομών 1 και 3, προέβη σε αντιαθλητική πράξη και/ή συμπεριφορά και/ή 

ενέργεια κατά παράβαση του γενικού Κανονισμού Ράλλυ 2021 της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και του “FIA SPORTING CODE REGULATIONS 2021” όπως τα 

εν λόγω νομοθετήματα περιέχονται, ερμηνεύονται και/ή διευκρινίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

04-2021 της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου ημερομηνίας 03/04/2021 και τους 

διεθνείς και/ή τοπικούς κανόνες, κανονισμούς και/ή θεσμούς που αφορούν και διέπουν 

την εν γένει αθλητική δεοντολογία. 



Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εν λόγω κατηγορητήριο, ο 

κατηγορούμενος οδηγός κατά ή περί τις 22/5/2021 και ενώ συμμετείχε στον αγώνα 

“LARNACA ACROPOLIS RALLY 2021” που διεξήχθη στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην 

Ειδική Διαδρομή αριθμό 1 και 3 και σε σημείο μεταξύ της Τουλίπας 1-3 του Βιβλίου 

Διαδρομής του Αγώνα, οδηγούσε το αγωνιστικό του αυτοκίνητο εκτός της δεσμευτικής 

διαδρομής (εκτός του σχεδιασμένου δρόμου, short-cut) με σκοπό και/ή αποτέλεσμα την 

επίτευξη με δόλιο τρόπο, πλεονεκτήματος τελικού καλύτερου χρόνου της Ειδικής 

Διαδρομής, έναντι των άλλων Διαγωνιζόμενων του συγκεκριμένου αγώνα. 

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής, παραδέχθηκε την διάπραξη 

του παραπτώματος για το οποίο κατηγορείται, έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για τον 

λόγο διάπραξης του εν λόγω παραπτώματος και έθεσε ενώπιον της Επιτροπής διάφορα 

στοιχεία για μετριασμό της ποινής του. 

Όσα λέχθηκαν από τον Κατηγορούμενο οδηγό γίνονται αποδεκτά και λαμβάνονται 

υπόψη από την Επιτροπή ως μετριαστικοί παράγοντες. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη 

παν ότι λέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής, από τον κατήγορο και τον κατηγορούμενο, το 

περιεχόμενο των σχετικών τεκμηρίων και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας και 

κανόνων, η Επιτροπή αποφασίζει όπως επιβάλει στον κατηγορούμενο χρηματική ποινή 

προστίμου ύψους €150. 

 

______________________ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΣΗΦ 

Πρόεδρος Πειθαρχικής Επιτροπής 

 

_________________________ 

Κλεόπας Στυλιανού 

Μέλος Πειθαρχικής Επιτροπής 

 

 

___________________________ 

Αντρέας Αντωνίου 

Μέλος Πειθαρχικής Επιτροπής 


