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Γιώργοσ Καςαπίδθσ 

 

Περιφερειάρχθσ  

Δυτικισ Μακεδονίασ 
  

 
George Kasapidis 

 
Governor  

of Western Macedonia 

 

1. ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ 
 
Χαιρετιςμόσ  Περιφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτο  
9ο RALLY GREECE OFFROAD, 26-29 Μαΐου 2022 
 
Κυρίεσ και Κφριοι, 
 
Με ιδιαίτερθ χαρά χαιρετίηω ςιμερα τθ ςπουδαία 
εκδιλωςθ που διοργανϊνει θ Οργανωτικι Επιτροπι του 
9ου RALLY GREECE OFFROAD, ςτο Άργοσ Ορεςτικό. 
 
Το 9ο RALLY GREECE OFFROAD είναι μια ακλθτικι 
διοργάνωςθ, μζροσ του «FIA CROSS COUNTRY BAJAS 
EUROPE CUP» τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ, αποτελϊντασ 
ζτςι, ζναν διεκνι αγϊνα, εξαιρετικισ ςπουδαιότθτασ, τόςο 
για τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, όςο και 
για τον ελλθνικό μθχανοκίνθτο ακλθτιςμό. 
 
Οι μθχανοκίνθτοι αγϊνεσ, όπωσ εξάλλου κάκε ακλθτικό 
γεγονόσ ι διοργάνωςθ, αποτελοφν μια τεράςτια ευκαιρία 
τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ και τισ ομάδεσ 
τουσ όςο και για τουσ κεατζσ αλλά και τισ περιοχζσ που 
ζχουν τθν τιμι να τουσ φιλοξενοφν. 
 
Ζτςι, ςιμερα θ Δυτικι Μακεδονία και ςυγκεκριμζνα θ 
ιςτορικι πόλθ του Άργουσ Ορεςτικοφ, ζχει τθν τιμι να 
υποδζχεται τισ ομάδεσ και τα πλθρϊματα τουσ που κα 
διαγωνιςτοφν, αλλά και πλικοσ ελλινων και ξζνων κεατϊν 
που κα τουσ παρακολουκιςουν. 
 
Ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ 
και ςτθν οργανωτικι επιτροπι και ευχαριςτοφμε κερμά για 
τθν επιλογι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  
 
Ελπίηουμε να εκμεταλλευτείτε τθν εδϊ παρουςία και 
ςυμμετοχι ςασ και να απολαφςετε τισ μοναδικζσ ομορφιζσ 
τθσ περιοχισ μασ.   
 
Ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 
 
Γεώργιοσ Καςαπίδθσ 

 
1. WELCOME LETTER 
 
Greetings of Governor of West Macedonia Region for the 
9th Rally Greece Offroad 26-29 May 2022. 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
It is a great pleasure that I welcome today this great event 
organized by the Organizing Committee of 9th RALLY 
GREECE OFFROAD in Argos Orestiko. 
 
9th RALLY GREECE OFFROAD is a sporting event which 
consists part of “FIA CROSS COUNTRY BAJAS EUROPE 
CUP”, thus constituting an international race, of 
exceptional importance for the Region of Western 
Macedonia and for the Greek motorsport. 
 
 
Motorsport, like any sporting event, is a huge opportunity 
for the participants and their teams as well as for the 
spectators along with the areas that have the honor to 
host them. 
 
 
Today, Western Macedonia and specifically the historic 
city of Argos Orestiko, has the honor to welcome the 
teams and their crews that will compete, but also a large 
number of Greek and foreign spectators who will attend 
to the rally. 
 
I wish good luck to all participants and to the Organizing 
Committee and we thank you for your selection to make 
this event in Western Macedonia region. 
 
We hope you take advantage of your presence and 
participation and enjoy the unique beauties of our region. 
 
 
Governor of Western Macedonia 
 
George Kasapidis 
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Δζςποινα Κοηατςάνθ 

Αντί-περιφερειάρχθσ ΠΕ Καςτοριάσ 
 

Despina Kozatsani 

Deputy Governor of Kastoria 

 

1.1 ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ 
 
Χαιρετιςμόσ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Καςτοριάσ ςτο 
πλαίςιο διεξαγωγισ του  9ου Rally Greece Offroad ςτο 
Άργοσ Ορεςτικό Καςτοριάσ. 
 
Με ιδιαίτερα αιςκιματα χαράσ, υποδεχόμαςτε  για ακόμθ 
μια φορά ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ αλλά και 
ςτθν Ελλάδα γενικότερα, τθ διοργάνωςθ του Rally Greece 
Offroad.  
 
Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ και θ Ρεριφζρεια 
Δυτικισ Μακεδονίασ δεν κα μποροφςαν να μθν ςτακοφν 
αρωγοί ςε μια τζτοια διοργάνωςθ, θ οποία αποτελεί μζςο 
ςυςπείρωςθσ  και ςυνεργαςίασ ανκρϊπων διαφορετικϊν 
λαϊν, ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικο-οικονομικι και 
πολιτιςτικι ανάπτυξθ ολόκλθρθσ τθσ Ρεριφζρειασ, ενϊ 
ταυτόχρονα αναδεικνφει τθν περιοχι μασ ωσ προοριςμό 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ,  προβάλλοντασ τισ ομορφιζσ τθσ 
ανά τθν υφιλιο. 
 
Ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ Καςτοριάσ, εφχομαι  καλι επιτυχία 
ςτουσ διοργανωτζσ τθσ εκδιλωςθσ και ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ.   
 
Κι ασ μθ ξεχνοφμε πωσ οι νζεσ ςυνκικεσ που ζχουν 
διαμορφωκεί ςτθ ηωι μασ λόγω covid-19, δθμιουργοφν 
ακόμθ πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ όλων μασ, να ςυνεχίςουμε 
να ηοφμε και να ςυμμετζχουμε ςε δράςεισ που μασ γεμίηουν 
ελπίδα και λειτουργοφν κετικά ςτθν ψυχοςφνκεςι μασ! 
 

 
Rally Greece Offroad 2022 καλϊσ να ορίςεισ ςτθν περιοχι 
μασ! 
 
Θ Αντιπεριφερειάρχθσ  Καςτοριάσ 
 
Δζςποινα Κοηατςάνθ 

 
1.1 WELCOME LETTER 
 
Greetings of Deputy Governor of Kastoria on the 
occasion of the organization of 9th Rally Greece Offroad 
in Argos Orestiko of Kastoria Region. 
 
With special feelings of joy, we welcome once again in 
Kastoria Region and in Greece the organization of Rally 
Greece Offroad. 
 

 
Kastoria Region and Western Macedonia could not but 
only help in such event, which contributes to the presence 
and the cooperation of people from different countries, 
resulting the socio-economic and cultural development of 
the entire region. At the same moment it highlights our 
region as destination of alternative tourism and shows 
worldwide the beauty of our nature. 
 
 
 
As Deputy Governor of Kastoria I wish success to the 
Organizers of the event as also to all participants. 
 
 
We must not forget that due covid-19 and the new 
conditions that are formed for our lives, it is more 
imperative the need of all of us to continue living and 
participate in actions that gives us hope and operate 
positively to our frame of mind. 
 
 
Rally Greece Offroad 2022, welcome to our Region. 
 
 
The Deputy Governor of Kastoria 
 
Despina Kozatsani 
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Πάνοσ Κεπαπτςόγλου 

Διμαρχοσ Άργουσ Ορεςτικοφ 

 

Panos Kepaptsoglou 
Mayor of Argos Orestiko 

 
1.2 ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ 
 

Αγαπθτοί ςυμμετζχοντεσ και επιςκζπτεσ, 

 
Είμαςτε περιφανοι που ςυμβάλλαμε ςτθν ζνταξθ του Rally 
Greece Offroad ςτο διεκνζσ καλεντάρι τθσ FIA και 
παράλλθλα νιϊκουμε δικαιωμζνοι γιατί ανταποκρικικαμε 
με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ςτθν εμπιςτοςφνθ που μασ 
ζδειξαν οι ςυνδιοργανωτζσ και θ Γενικι Γραμματεία 
Ακλθτιςμοφ. 
 

Να είςτε ςίγουροι πωσ ιταν μόνο θ αρχι. Θ φετινι 
διοργάνωςθ του Rally Greece Offroad κα ςασ εκπλιξει, τόςο 
με τθν αρτιότθτά τθσ, όςο και με τθ ηεςτι φιλοξενία των 
κατοίκων τθσ καταςτϊντασ τθ διεξαγωγι τθσ ςτο Άργοσ 
Ορεςτικό μονόδρομο.  
 
 
Ιδθ τα δείγματα από πζρυςι, παρά τουσ περιοριςμοφσ που 
επζβαλε ο κορωνοϊόσ, ζδειξαν ότι όλοι, ανεξαρτιτωσ 
θλικίασ, κζλθςαν να κρατιςουν ζνα κομμάτι τθσ μοναδικισ 
αυτισ εμπειρίασ.  
 

Και ξζρουμε πωσ, εάν όλα πάνε καλά και ξεπεράςουμε τον 
ςκόπελο τθσ πανδθμίασ, θ αγάπθ του κόςμου κα ςασ 
εκπλιξει. 

 
Οι μθχανζσ μασ δουλεφουν πυρετωδϊσ, προκειμζνου να 
είναι ζτοιμεσ οι καινοφριεσ, μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ που κα 
φιλοξενιςουν τουσ πρωταγωνιςτζσ ςτθν καλφτερθ 
διοργάνωςθ ςτθν ιςτορία του κεςμοφ! 
 
 

Ο ςτόχοσ μασ ιταν ζνασ. Το μοναδικό αυτό γεγονόσ να 
βρει… το ςπίτι του. Το βρικε ςτο Άργοσ Ορεςτικό!  
 

Πάνοσ Κεπαπτςόγλου 

Διμαρχοσ Άργουσ Ορεςτικοφ 

 

1.2 WELCOME LETTER 

Dear participants and guests, 

 

We are proud to have contributed at the inclusion of Rally 

Greece Offroad at the international FIA calendar, along 

with a justified feeling because we responded with the best 

possible way to the trust it were shown by the co-

organizers and the General Secretariat of Sports. 

 

Be confident that this is only the beginning. This year’s 

organization of Rally Greece Offroad will be of great 

surprise to you, not only with its perfection, but as well 

with the warm hospitality of the residents and establishing 

Argos Orestiko as the permanent place for the event. 

 

Last year’s efforts, despite the restrictions imposed by the 

coronavirus, showed that all people, regardless of their age, 

wanted to keep at their heart a piece of this experience. 

 

And we are certain that, if everything goes well and we 

overcome the obstacle of the coronavirus pandemic, 

people’s love will bring you before a great thrill. 

 

Our “engines” work unstoppably in order for the new, 

permanent facilities to be ready to welcome the 

protagonists in the best organization in the history of the 

event! 

 

Our goal was one. This unique event to find its… home. It 

did it in Argos Orestiko! 
 

Panos Kepaptsoglou 

  

Mayor of Argos Orestiko 
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Αλζκοσ Αποςτολίδθσ 

Αλυτάρχθσ του Αγώνα 

 

Alekos Apostolidis 
Clerk of the Course 

 
1.3 ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ 
 
Αγαπθτοί Αγωνιηόμενοι, μζλθ Ομάδων, αγαπθτοί 
Συνεργάτεσ, Χορθγοί, Επιςκζπτεσ και Εκπρόςωποι Τφπου, 
 

Με ιδιαίτερθ τιμι και ευχαρίςτθςθ ςασ καλωςορίηουμε ςτο 
9ο RALLY GREECE OFFROAD, 26-29 Μαΐου 2022, ζναν 
ςθμαντικό αγϊνα Cross Country Baja που προςελκφει 
αγωνιηόμενουσ από πολλζσ χϊρεσ. 
 
 
Θ Οργανωτικι Επιτροπι εργάηεται αδιάκοπα για τθν 
εκδιλωςθ και είμαςτε υπεριφανοι να παρουςιάςουμε τθν 
9θ ζκδοςθ του αγϊνα και τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 
 
Το 2002 το RALLY GREECE OFFROAD είναι μζροσ του “FIA 
CROSS COUNTRY BAJAS EUROPEAN CUP”. Ραράλλθλα τισ 
ίδιεσ θμζρεσ κα διεξαχκεί και το ΕΚΝΛΚΟ CROSS COUNTRY 
RALLY ωσ ςυνζχεια του αγϊνα Baja τθσ FIA. 
 

Το RALLY GREECE OFFROAD διζπεται από τουσ κανονιςμοφσ 
τθσ FIA και τθσ ΟΜΑΕ. Το αγωνιςτικό μζροσ του FIA-RALLY 
GREECE OFFROAD απαρτίηεται από δφο (2) αγωνιςτικζσ 
θμζρεσ ςυν μία (1) θμζρα για Διοικθτικό και Σεχνικό Ζλεγχο. 
Οι Ειδικζσ Διαδρομζσ ςε χϊμα κα διεξαχκοφν ςτθ 
βορειοδυτικι Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςε περιοχζσ τθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ. Το κζντρο του αγϊνα κα είναι ςτθ πόλθ 
του Άργουσ Ορεςτικοφ. Το ΕΘΝΙΚΟ CROSS COUNTRY RALLY 
απαρτίηεται από τρεισ (3) αγωνιςτικζσ θμζρεσ ςυν μία (1) 
θμζρα για Διοικθτικό και Σεχνικό Ζλεγχο. 

 
Ο Οδθγόσ του Αγϊνα περιλαμβάνει πλθροφορίεσ που δίνονται 
για να βοθκθκοφν οι αγωνιηόμενοι, οι εκπρόςωποι Τφπου και 
οι κεατζσ να προετοιμάςουν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο RALLY 
GREECE OFFROAD 2022 και μαηί το ταξίδι τουσ ςτθν Ελλάδα για 
αυτι τθ κεαματικι εκδιλωςθ. 
Ανανεωμζνεσ πλθροφορίεσ κα δθμοςιεφονται ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του αγϊνα (www.rallygreeceoffroad.gr) και ςτθν 
επίςθμθ ςελίδα και ομάδα ςτο Facebook. Σε περίπτωςθ που 
χρειαςτείτε περαιτζρω πλθροφορίεσ μθ διςτάςετε να 
επικοινωνιςετε με τθ Γραμματεία του Αγϊνα ι το Γραφείο 
Τφπου. 
 

Ευχόμαςτε ςε όλουσ ζνα αςφαλι και απολαυςτικό RALLY 
GREECE OFFROAD 2022. 

 
1.3 WELCOME LETTER 

 
Dear Competitors and Team Members, Dear Partners and 
Sponsors, Guests and Media Representatives, 

 

It is our honor and pleasure to welcome you in 9th RALLY 
GREECE OFFROAD, 26-29 May 2022, a significant 
International Cross Country Baja event which attracts 
Competitors from many countries. 

 

Organization Committee works continuously upon this 
event and we are proud to introduce to you its 9th 
edition and relevant information. 

 

In 2022, RALLY GREECE OFFROAD is part of “FIA CROSS 
COUNTRY BAJAS EUROPEAN CUP”. In parallel and at the 
same dates a NATIONAL CROSS COUNTRY RALLY will be 
held as twined event to FIA’s Baja. 

 

RALLY GREECE OFFROAD is governed by FIA and Greek 
ASN sporting regulations. Sport part of the FIA-RALLY 
GREECE OFFROAD event consists of two (2) days of 
competition plus one (1) more day for scrutineering 
and administrative checks. Special stages on gravel will 
be run in Northwest part of Greece and specifically in 
territories of West Macedonia. Race center will be 
located in city of “Argos Orestiko”. The NATIONAL-RALLY 
GREECE OFFROAD event consists of three (3) days of 
competition plus one (1) more day for scrutineering 
and administrative checks. 

 
Rally Guide consists of information delivered to help 
competitors, media representatives and rally fans to 
prepare their participation in RALLY GREECE OFFROAD 
2022 and their trip to Greece for this spectacular event. 
Updated information will be published in race official 
website (www.rallygreeceoffroad.gr) and on Facebook 
official Page and Group. In case you need further 
information, please do not hesitate to contact our Rally 
or Media Office. 

 

 
We wish you all a safe and enjoyable RALLY GREECE 
OFFROAD 2022. 

 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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2. χετικά με τον Οδθγό του Αγώνα 2. Regarding Rally Guide 
 
Ο παρών Οδθγόσ του Αγώνα δεν ζχει ιςχφ κανονιςμοφ. 

Είναι ζνα ζγγραφο που βοθκά τουσ αγωνιηόμενουσ και 
τουσ εκπροςϊπουσ Τφπου να ζχουν πρόςβαςθ ςε 
πλθροφορίεσ που χριηουν για τθ προετοιμαςία τουσ να 
ςυμμετάςχουν ςτο RALLY GREECE OFFROAD το οποίο 
είναι ο μοναδικόσ ελλθνικόσ αγϊνασ που είναι μζροσ 
του “FIA  CROSS  COUNTRY  BAJAS EUROPEAN CUP”. 

 
Present Rally Guide has no regulatory value. 
It is a document that assists entrants and media 
representatives to have access to information that is 
needed for their preparation to participate in RALLY 
GREECE OFFROAD which is the only Greek event that 
constitutes  part  of  “FIA  CROSS  COUNTRY  
BAJAS EUROPEAN CUP”. 

 

3. Οργανωτισ και Επικοινωνία 3. Organizer and Contacts 
 

ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΘΘ ΑΣΣΙΚΘ 

Ναπ.Ηζρβα 3, Άγιοσ Στζφανοσ, 14565, Αττικι, Ελλάδα. 

Τθλ: +30 6972 425999 

E: info@rallygreeceoffroad.gr  

W: www.rallygreeceoffroad.gr 

 

Θλ.Π.Α: Sportity 

 

FIA αγώνασ, κωδικόσ: 2022FIARGOR 

ΕΘΝΙΚΟ αγώνασ, κωδικόσ: 2022NATRGOR 

RAID αγώνασ κωδικόσ: 2022RAIRGOR 

 

Θ εφαρμογι Sportity μπορεί να εγκαταςτακεί από το Google 
Play ι το AppStore. 

 

Εγκατάςταςθ από App Store: 

https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434 

 

Εγκατάςταςθ από Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity
.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-
PartBadge-Mar2515-1 

 

Θ Οργανωτικι Επιτροπι δθμοςιεφεται ςτο 
υμπλθρωματικό Κανονιςμό του αγώνα. 

 
ATTICA MOTORSPORT CLUB 

Nap.Zerva 3, Agios Stefanos, 14565, Attica, Greece 

Tel: +30 6972 425999 

E: info@rallygreeceoffroad.gr 

W: www.rallygreeceoffroad.gr 

 
DNB: Sportity  
 

FIA EVENT password: 2022FIARGOR 

NATIONAL EVENT password: 2022NATRGOR 

RAID EVENT password: 2022RAIRGOR 

 
The Sportity App can be downloaded from Google Play or 
AppStore.  

 
Download from App Store: 
 https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434 

 
Download from Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sporti
ty.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-
PartBadge-Mar2515-1 
 
 

Organizing Committee is published in the 
Supplementary Regulation of the event. 
 

4. Αντιπρόςωποι του Αγώνα 4. Rally Representatives 
 

Οργανιςμόσ – Institution Χώρα – Country Επικοινωνία – Contact Details 

 

Πλεσ οι χϊρεσ 
All countries 

 
Mr. Timos Theologis 
T: (+30) 6955 210090 
E: info@atlasteam.gr 

www.atlasteam.gr 
 

 

Λταλία 
Italy 

Mr. Ricky Rickler 
T: (+39) 0584 945200 
M: (+39) 336 604111 

E: rickler@rteam.it 
www.rteam.it 

mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
mailto:info@atlasteam.gr
http://www.atlasteam.gr/
mailto:rickler@rteam.it
http://www.rteam.it/
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Γαλλία 
France 

 
Mr. Patrice Ryder 

T: (+33) 04 97 25 69 71 
E: contact@randoequipement.com 

www.randoequipment.com 

 

Τουρκία 

Turkey 

 

Mr. Barbaros Ariogul 
T: (+90) 532 274 48 78 

E:istanbuloffroadkulubu@gmail.com 
www.isoff.org.tr 

 

 

Λςραιλ 
Israel 

Mr. Oded Gross 
T: (+972) 03 5616662 

M: (+972) 54 668 9190 
E: info@gatos.co.il 

www.gatos.co.il 

2. χετικά με τον Οδθγό του Αγώνα                                        2. Regarding Rally Guide 

5. Κανονιςμοί του Αγώνα   5. Rally Regulations 
 
FIA Κανονιςμοί: 
https://www.fia.com/regulation/category/100 

 

Εκνικοί Κανονιςμοί Ελλάδασ:  

https://www.omae-epa.gr/ 
 
Εκνικοί Κανονιςμοί Λταλίασ: 

https://www.acisport.it/it/home 

 
Συμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ Αγϊνα: 
https://www.rallygreeceoffroad.gr/downloads 

 

 
FIA Regulations: 

https://www.fia.com/regulation/category/100 

 

Greek National Regulations: 
https://www.omae-epa.gr/ 
 

Italian National Regulations: 

https://www.acisport.it/it/home 
 

Rally Supplementary Regulation: 

https://www.rallygreeceoffroad.gr/downloads 
 

 6.Παράβολα υμμετοχισ                                         6. Entry Fees 

 FIA CROSS COUNTRY BAJAS EUROPEAN CUP                                                                                                                                      

3 days event 

  Reduced Fee Period Standard Fee Period 

  4 March – 22 April 23 April – 16 May 

  Private Entrant 
Legal Entity Entrant 

and                              FIA 
Priority Drivers 

Private Entrant 
Legal Entity Entrant and                              

FIA Priority Drivers 

T1 – T2 – T3 – T4 2.150,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 2.550,00 € 

   
OMAE and ACI Sport CROSS COUNTRY RALLY National Championships                                                          

4days event 

  Reduced Fee Period Standard Fee Period 

  1 february – 22 April 23 April – 20 May 

  Private Entrant Legal Entity Entrant  Private Entrant Legal Entity Entrant  

T1 – T2 – T3 – T4 – TH – SSV 1.250,00 € 1.750,00 € 1.450,00 € 1.950,00 € 
FIA EUROPEAN CUP Entrant 

participating and classified in 
National Championships 

+150,00 € * +300,00 € * +300,00 € * +500,00 € * 

mailto:contact@randoequipement.com
http://www.randoequipment.com/
http://www.isoff.org.tr/
mailto:info@gatos.co.il
http://www.gatos.co.il/
https://www.fia.com/regulation/category/100
https://www.omae-epa.gr/
https://www.acisport.it/it/home
https://www.rallygreeceoffroad.gr/downloads
https://www.fia.com/regulation/category/100
https://www.omae-epa.gr/
https://www.acisport.it/it/home
https://www.rallygreeceoffroad.gr/downloads
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Εntrant that refuses Organizer’s optional advertising, Entry Fee is increased by 60% 

Entry Fees are referring for 1 vehicle + driver + co-driver 

* An entrant of FIA CROSS COUNTRY BAJAS EUROPEAN CUP event may continue racing in the 4th day of ACI Sport-
OMAE national event and classified accordingly. Additional Entry Fee is added on FIA CROSS COUNTRY BAJAS 

EUROPEAN CUP Entry Fees respectively. 

 
 

7. Πρόγραμμα Αγώνα* 
* εκκρεμεί έγκριςη από FIA και ΟΜΑΕ 

7. Rally Program* 
*pending approval by FIA and Greek ASN 

Date 
Ημερομθνία 

Time 
Ώρα 

 Location 
Τοποκεςία 

18/2/2022 23:59 
Publishing Rally Guide V.1 
Δθμοςίευςθ Οδθγοφ Αγϊνα V.1 

Website 

Ιςτοςελίδα 

4/3/2022 23:59 
Publishing of the supplementary regulations (pending FIA approval) 

Δθμοςίευςθ Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ(με αναμονι ζγκριςθσ από τθ FIA) 

Website and DNB 

Ιςτοςελίδα και Ηλ.Π.Α. 

4/3/2022 23:59 
Entry Open (reduced Fee period) 
Άνοιγμα Συμμετοχϊν (περίοδοσ μειωμζνου παράβολου) 

Website 

Ιςτοςελίδα  

22/4/2022 23:59 
Closure date of entries at reduced fees 
Κλείςιμο Συμμετοχϊν (περίοδοσ μειωμζνου παράβολου) 

Website 

Ιςτοςελίδα 

16/5/2022 12:00 

Closure date of entries for FIA event 

(20/5 closure date for National events) 
Κλείςιμο Συμμετοχϊν για αγϊνα FIA 

(20/5 κλείςιμο ςυμμετοχϊν για Εκνικοφσ Αγϊνεσ) 

Website 

Ιςτοςελίδα 

16/5/2022 12:00 
Closing date for order of extra service in Service Park 
Τελευταία θμερομθνία για ηιτθςθ extra χϊρου ςτο Service Park 

Website 

Ιςτοςελίδα 

20/5/2022 21:00 
Publication of entry list 
Δθμοςίευςθ Λίςτασ Συμμετοχϊν 

DNB 

Ηλ.Π.Α. 

25/5/2022 12:00 
Distribution of digital roadbook for terratrip calibration 
Διανομι θλεκτρονικοφ roadbook για ρφκμιςθ οδόμετρου 

Website and DNB 

Ιςτοςελίδα και Ηλ.Π.Α. 

25/5/2022 17:00 Press conference before the rally 
Συνζντευξθ Τφπου πριν τον Αγϊνα 

Media Center 

Κζντρο Τφπου 

25/5/2022 
17:00 

20.00 

Covid-19 protocol process for Teams.  
Only for new cars that wish to obtain FIA passport  

Διαδικαςία πρωτοκόλλου Covid-19.  
Μόνο για νζα οχιματα που αποκτοφν FIA ταυτότθτα 

Outside H.Q. 

Each Team according to schedule 

Ζξω από το H.Q. 

Κάκε Ομάδα ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα 

25/5/2022 
17:30 

20:30 

Administrative checks, Collection of material, documents and rally 

safety tracking system.  

Only for new cars that wish to obtain FIA passport 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ, παραλαβι υλικοφ και εγγράφων και rally safety tracking 

ςφςτθμα. Μόνο για νζα οχιματα που αποκτοφν FIA ταυτότθτα 

Rally Secretariat – H.Q. 

Each Team according to schedule 

Γραμματεία Αγϊνα – H.Q. 

Κάκε Ομάδα ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα 

25/5/2022 
18:00 

21:00 

Scrutineering – sealing & marking of components.  

Only for new cars that wish to obtain FIA passport  

Τεχνικόσ Ζλεγχοσ – Σφράγιςθ εξαρτθμάτων.  

Μόνο για νζα οχιματα που αποκτοφν FIA ταυτότθτα 

Service Park – Scrutineering Area 

Each Team according to schedule 

Service Park – Τεχνικόσ Ζλεγχοσ  

Κάκε Ομάδα ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα 

26/5/2022 
07:00  

15:30 
Covid-19 protocol process 
Διαδικαςία πρωτοκόλλου Covid-19 

Outside H.Q. Each Team according 

to schedule 

Ζξω από το H.Q. Κάκε Ομάδα 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

26/5/2022 08:00 Opening of Media Center 
Άνοιγμα Κζντρου Τφπου 

Rally H.Q. building 
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26/5/2022 
08:00 

16:30 

Administrative checks, Collection of material, documents, 

roadbook for Qualifying Stage, maps and rally safety tracking 

system. 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ, παραλαβι υλικοφ και εγγράφων, roadbook για Κατατακτιρια 

Ε.Δ., χάρτεσ και rally safety tracking ςφςτθμα. 

Rally Secretariat – H.Q. 

Each Team according to schedule 

Γραμματεία Αγϊνα – H.Q. 

Κάκε Ομάδα ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα 

26/5/2022 
09:00 

17:00 

Scrutineering – sealing & marking of components 
Τεχνικόσ Ζλεγχοσ – Σφράγιςθ εξαρτθμάτων 

Service Park – Scrutineering Area. 

Each Team according to schedule 

Service Park – Τ.Ε. Κάκε Ομάδα 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

26/5/2022 10:00 
Start of reconnaissance (Qualifying Stage) 
Ζναρξθ περιόδου αναγνϊριςθσ Κατατακτιριασ Διαδρομισ 

Q.S. Start 
Ζναρξθ Κατατακτιριασ Ε.Δ. 

26/5/2022 17:00 
End of reconnaissance (Qualifying Stage) 
Λιξθ περιόδου αναγνϊριςθσ Κατατακτιριασ Διαδρομισ 

Q.S. Finish 

Λιξθ Κατατακτιριασ Ε.Δ. 

26/5/2022 
Until/ζωσ 

17:00 

Re-scrutineering for cars which did not pass initial scrutineering 
Επαναλθπτικόσ Τεχνικόσ ζλεγχοσ για οχιματα που δεν πζραςαν τον Αρχικό 

Service Park – Scrutineering Area 

Service Park – Τεχνικόσ Ζλεγχοσ 

26/5/2022 17:45 

Publication list of cars eligible to start and starting list for 

Qualifying Stage 
Δθμοςίευςθ λίςτασ οχθμάτων νόμιμα για εκκίνθςθ και λίςτα εκκίνθςθσ για 

Κατατακτιρια ΕΔ 

Official NB / DNB 

Επίςθμοσ ΠΑ / Ηλ.Π.Α. 

26/5/2022 18:00 

Start of the Rally. 1st car (TC P0) Service Park Out to Q.S. start (TC 

P1) 
Εκκίνθςθ Αγϊνα. 1

ο
 όχθμα, (TC P0) Service Park Out προσ Κατατακτιρια Ε.Δ. (TC P1) 

Service Park 

26/5/2022 18:19 
Finish of  Qualifying Stage (estimated time of 1

st
 car) 

Τερματιςμόσ Κατατακτιριασ Ε.Δ. (εκτιμϊμενθ ϊρα 1
ου

 αυτοκινιτου) 
Q.S. Stop 

26/5/2022 20:00 
Selection of Starting Position after Qualifying Stage 
Επιλογι κζςθσ εκκίνθςθσ μετά τθν Κατατακτιρια Ε.Δ. 

Ceremony Start Area 

Χϊροσ Τελετι Ζναρξθσ 

26/5/2022 20:30 
Rally Ceremonial Start 
Πανθγυρικι Εκκίνθςθ Αγϊνα 

Ceremony Start Area  

Χϊροσ Τελετι Ζναρξθσ 

26/5/2022 ΤΒΑ 
Re-scrutineering, cars to re-start after retirement 
Επανζλεγχοσ οχθμάτων που επανεκκινοφν μετά από εγκατάλειψθ 

TBA with bulletin if necessary 

ΘΑ με bulletin εφόςον χρειαςτεί 

26/5/2022 21:30 
Publication of starting and time list for Leg 1 
Δθμοςίευςθ Λίςτασ και ωραρίου εκκίνθςθσ για το 1

ο
 Σκζλοσ 

Official NB and  DNB 

 Επίςθμοσ ΠΑ / Ηλ.Π.Α. 

27/5/2022 08:00 
Roadbook distribution for LEG1 and Competitors’ briefing -1 
Διανομι roadbook 1

ου
 Σκζλουσ – Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 

HQ – Competitors’ Area  

HQ – Χϊροσ Αγωνιηομζνων 

27/5/2022 09:00 
Start of Leg 1. 1st car due 
Εκκίνθςθ 1

ου
 Σκζλουσ. Ωράριο 1

ου
 οχιματοσ 

Service Park 

27/5/2022 17:53 
Finish of  Leg.1 (estimated time of 1

st
 car) 

Τερματιςμόσ 1
ου

 Σκζλουσ (εκτιμϊμενθ ϊρα 1
ου

 αυτοκινιτου) 
Service Park 

27/5/2022 ΤΒΑ 
Re-scrutineering, cars to re-start after retirement 
Επανζλεγχοσ οχθμάτων που επανεκκινοφν μετά από εγκατάλειψθ 

TBA with bulletin if necessary 

ΘΑ με bulletin εφόςον χρειαςτεί 

27/5/2022 21:30 
Publication of starting and time list for Leg 2 
Δθμοςίευςθ Λίςτασ και ωραρίου εκκίνθςθσ για το 2

ο
 Σκζλοσ 

Official NB and  DNB 

Επίςθμοσ ΠΑ / Ηλ.Π.Α. 

28/5/2022 08:00 
Roadbook distribution for LEG2 and Competitors’ briefing -2 
Διανομι roadbook 2

ου
 Σκζλουσ – Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 

HQ – Competitors’ Area 

HQ – Χϊροσ Αγωνιηομζνων 

28/5/2022 09:00 
Start of Leg 2. 1st car due 
Εκκίνθςθ 2

ου
 Σκζλουσ. Ωράριο 2

ου
 οχιματοσ 

Service Park 

28/5/2022 17:42 
Finish of  Leg 2 (estimated time of 1

st
 car) 

Τερματιςμόσ 2
ου

 Σκζλουσ (εκτιμϊμενθ ϊρα 1
ου

 αυτοκινιτου) 
Service Park 

28/5/2022 17:42 

A) Park Ferme’  

B) Final scrutineering; Immediate after arrival in the finish 

(following the marshals’ instructions) 
Park Ferme’ – Τελικόσ Τεχνικόσ ζλεγχοσ με τθν άφιξθ ςτο τερματιςμό 

(ακολουκϊντασ οδθγίεσ των Κριτϊν) 

Α) Park Ferme’ 

Area for non selected vehicles 

B) Park Ferme’ – Scrutineering 

Area for selected vehicles 
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28/5/2022 20:15 
Publication of Provisional Classification 
Δθμοςίευςθ Προςωρινϊν Αποτελεςμάτων 

Official NB and  DNB 

Επίςθμοσ ΠΑ / Ηλ.Π.Α. 

28/5/2022 20:30 
Podiums Ceremony / Prize-giving Ceremony 
Τελετι Απονομισ Επάκλων 

Podium 

28/5/2022 
20:45 

 

Publication of Final Classification; After the Stewards have 

declared the Classification final. 
Δθμοςίευςθ Τελικϊν Αποτελεςμάτων. Μζτα τθν ανακιρυξθσ τουσ από τουσ 

Αγωνοδίκεσ ωσ οριςτικά 

Official NB and  DNB 

Επίςθμοσ ΠΑ / Ηλ.Π.Α. 

28/5/2022 22:00 

Press Conference, post-rally (obligatory presence of each category 

winners) 
Συνζντευξθ Τφπου (υποχρεωτικι παρουςία των νικθτϊν κάκε κατθγορίασ) 

Media Center 

Κζντρο Τφπου 

28/5/2022 22:30 
END OF THE FIA RACE 
Τζλοσ του Αγϊνα FIA 

FIA Event Competitors are 

reminded that may continue to 

LEG.3 of the National Event. 

29/5/2022 ΤΒΑ 
Re-scrutineering, cars to re-start after retirement 
Επανζλεγχοσ οχθμάτων που επανεκκινοφν μετά από εγκατάλειψθ 

TBA with bulletin if necessary  

ΚΑ με bulletin εφόςον χρειαςτεί 

29/5/2022 08:00 
Start of Leg 3 for NATIONAL Event. 1st car due 
Εκκίνθςθ 3

ου
 Σκζλουσ. Για τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ. Ωράριο 2

ου
 οχιματοσ 

Service Park 

29/5/2022 14:56 
Finish of  Leg 3 (estimated time of 1st car) 
Τερματιςμόσ 1

ου
 Σκζλουσ (εκτιμϊμενθ ϊρα 1

ου
 αυτοκινιτου) 

Service Park 

29/5/2022 14:56 

A) Park Ferme’  

B) Final scrutineering; Immediate after arrival in the finish 

(following the marshals’ instructions) 
Park Ferme’ – Τελικόσ Τεχνικόσ ζλεγχοσ με τθν άφιξθ ςτο τερματιςμό 

(ακολουκϊντασ οδθγίεσ των Κριτϊν) 

Α) Park Ferme’  

Area for non selected vehicles 

B) Service Park – Scrutineering 

Area for selected vehicles 

29/5/2022 17:15 

Publication of Final Classification; After the Stewards have 

declared the Classification final. 
Δθμοςίευςθ Τελικϊν Αποτελεςμάτων. Μζτα τθν ανακιρυξθσ τουσ από τουσ 

Αγωνοδίκεσ ωσ οριςτικά 

Official NB and  DNB 

Επίςθμοσ ΠΑ / Ηλ.Π.Α. 

29/5/2022 17:30 
Podiums Ceremony / Prize-giving Ceremony 
Τελετι Απονομισ Επάκλων 

Podium 

29/5/2022 19:00 
END OF THE NATIONAL RACE 
Τζλοσ του Εκνικοφ Αγϊνα  

 

 

8. Διαγωνιηόμενοι ςτον Αγώνα 8. Running the Rally 
 
ΔΕΚΣΑ ΟΧΘΜΑΣΑ: 

 “FIA CROSS COUNTRY BAJAS EUROPEAN CUP” 
FIA T1, T2, T3, T4 

 “NATIONAL-RALLY GREECE OFFROAD” 
SSV, TH (ΤΗ1), ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΟΜΑΕ 
και τθσ ACI Sport. 
 

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ: 
Οι Ειδικζσ Διαδρομζσ κα διεξαχκοφν ςε χωμάτινεσ 
διαδρομζσ κλειςτζσ ςτθ κυκλοφορία άλλων οχθμάτων. 
Θ κατάταξθ των αγωνιηομζνων κα γίνεται ςφμφωνα με το 
ταχφτερο χρόνο που επιτυγχάνεται ςτισ Ειδικζσ Διαδρομζσ 
και με τυχόν ποινζσ όπωσ περιγράφονται ςτο 
Συμπλθρωματικό Κανονιςμό του Αγϊνα. Ο εξοπλιςμόσ 
αςφαλείασ για οχιματα και πλθρϊματα περιγράφεται 
ςτουσ κανονιςμοφσ FIA, OMAE και ACI Sport κακϊσ και 
ςτο Συμπλθρωματικό Κανονιςμό. 
Σε οριςμζνα ςθμεία των Ειδικϊν Διαδρομϊν μπορεί να 
επιβλθκοφν όρια ταχφτθτασ. Αυτά τα όρια ταχφτθτασ 

 
VEHICLES ACCEPTED: 

 “FIA CROSS COUNTRY BAJAS EUROPEAN CUP” 
FIA T1, T2, T3, T4 

 “NATIONAL-RALLY GREECE OFFROAD” 
SSV, TH (ΤΗ1), according to regulations of Greek ASN and 
ACI Sport. 
 

SPECIAL STAGES: 
Special Stages will run in gravel roads closed to other 
traffic. Classification of competitors will be formed 
according to the fastest time achieved in Special Stages 
and in respect with penalties as described in event’s 
Supplementary Regulation. Safety equipment required for 
vehicles and competitors are stated in FIA regulations, in 
Greek Motorsport Federation regulations, in ACI Sport 
regulations and in event’s Supplementary Regulation.  
 
Speed limits may be imposed for certain parts of Special 
Stages. These speed limits must be kept by competitors. 
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πρζπει να τθρθκοφν από τουσ αγωνιηόμενουσ. Ο 
Οργανωτισ κα επιβάλλει ποινζσ για παραβάςεισ των 
ορίων ταχφτθτασ. Ζνα ςφςτθμα επικοινωνίασ  “car-to-car” 
κα τοποκετθκεί ςε όλα τα αγωνιςτικά οχιματα ϊςτε να 
ειδοποιοφνται και να διευκολφνονται οι προςπεράςεισ. 
Ζνα ςφςτθμα GPS tracking κα τοποκετθκεί επίςθσ για 
λόγουσ αςφαλείασ και παρακολοφκθςθσ από τον 
Οργανωτι. 
ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Στισ Ειδικζσ Διαδρομζσ οι μζγιςτεσ επιτρεπτζσ 
ταχφτθτεσ για κάκε κατθγορία είναι: 
Κατθγορία Χλμ / Ώρα 
T1 170 
T2 170 
T3 135 
T4 125 
TH(TZ1) 170 
SSV 135 

Κάκε και όποια παράβαςθ των ανωτζρω μζγιςτων 
ταχυτιτων κα ζχει ωσ αποτζλεςμα ποινζσ όπωσ 
αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ 
ΑΠΛΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ: 
Οι Απλζσ Διαδρομζσ ςυνδζουν τισ Ειδικζσ Διαδρομζσ και 
είναι ανοικτζσ ςτθ κυκλοφορία. Οι Απλζσ Διαδρομζσ 
διανφονται ωσ επί των πλείςτων ςε αςφαλτοςτρωμζνουσ 
δρόμουσ. Οι αγωνιηόμενοι οφείλουν να ςυμμορφϊνονται 
με τον Ελλθνικό Κϊδικα Κυκλοφορίασ. Ο Οργανωτισ κα 
παρζχει ικανό χρόνο ςτουσ αγωνιηόμενουσ ϊςτε να 
ολοκλθρϊςουν τισ Απλζσ Διαδρομζσ με τθ νόμιμθ 
ταχφτθτα. Το ςφςτθμα GPS tracking κα παρακολουκεί 
τουσ αγωνιηόμενουσ για υπζρβαςθ ορίων. 
ΑΝΑΣΟΛΘ – ΔΤΘ ΘΛΙΟΤ: 
Κατά τισ θμζρεσ του αγϊνα θ ανατολι και δφςθ του θλίου 
είναι αντίςτοιχα: 06:03 | 20:46 

Organizers will impose penalties for speed limits 
violations. A “car-to-car” communication system will be 
installed to all competition vehicles in order to warn each 
other and facilitate overtakes. A GPS tracking system will 
be also supplied to all competitors for safety alarm and 
surveillance by Organizers. 
 
 
NOTE: In Special Stages the maximum top speed 
allowed for each category is: 
 

Category Km / Hour 
T1 170 
T2 170 
T3 135 
T4 125 
TH(TZ1) 170 
SSV 135 

Each and any violation of the above maximum top speed 
will result penalty as it is referred in Regulations. 

 
ROAD SECTIONS: 
Road sections connect Special Stages and are open to 
other traffic. Road Sections are mostly run in tarmac 
roads. Competitors must comply with Greek Traffic Law, 
road signs and speed limits. Organizers will provide 
substantial time to competitors in order to complete Road 
Sections in a lawful speed. GPS tracking system will also 
monitor competitors for speed violations. 
 
 
SUNRISE – SUNSET: 
During the race days, sunrise and sunset are 
respectively: 06:03 | 20:46 

 

9. Χώροσ Επιςκευών 9. Service Park 
 
Ο χϊροσ επιςκευϊν κα βρίςκεται ςτθ πόλθ του Άργουσ 
Ορεςτικοφ ςτθ Δυτικι Μακεδονία. 
υντεταγμζνεσ: 40°27’30.1»N 21°15’54.5»E 
 
Οι Ομάδεσ κα τοποκετθκοφν ςτο χϊρο τουσ από τον 
Οργανωτι. Κάκε Team Manager πρζπει να επικοινωνιςει 
πρϊτα με τον Υπεφκυνο Σχζςεων με Αγωνιηομζνουσ (CRO) 
ϊςτε να λάβει οδθγίεσ για το ακριβζσ ςθμείο που κα 
τοποκετθκεί θ ομάδα του. 
 
Για κάκε αγωνιςτικό όχθμα κα είναι διακζςιμοσ χϊροσ 
50τμ. Σε περίπτωςθ που μία Ομάδα επικυμεί περιςςότερο 
χϊρο πρζπει να επικοινωνιςει με email με τον Οργανωτι 
και όχι αργότερα από τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κλείνουν οριςτικά οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ. 

 
Ο χϊροσ των 50τμ περιλαμβάνεται ςτο παράβολο 
ςυμμετοχισ κάκε οχιματοσ. 
 
Κάκε όχθμα άνω των 3.500 κιλϊν μικτοφ βάρουσ και κάκε 
τρζιλερ, απαγορεφεται να μετακινθκοφν αφοφ ειςζλκουν 

 

Race Service Park is located in the city of “Argos 
Orestiko” in West Macedonia. 

GPS Coordinates: 40°27’30.1”N 21°15’54.5”E 

Competitor’s Teams will be allocated by Organizers to 
their area in Service Park. Each Team Manager must 
first communicate with Competitors Relations Officer 
(CRO) in order to take instructions for the exact spot 
where his Team will be placed. 
 

For each competition vehicle will be available an area 
up to 50sq.m. In case a Team wishes to have more 
space it has to communicate via email with the 
Organizer not later than the date and hour that 
corresponds to the closure of Entries. 
 

Service space of 50sq.m. is included to Entry Fee of 
each competition vehicle. 

 
Any vehicle of more than 3.500kg gross weight and any 
trailer are forbidden to be moved after they have 
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ςτο Χϊρο Επιςκευϊν και τοποκετθκοφν ςτθ κζςθ τθσ 
Ομάδασ και μζχρι τθ λιξθ του αγϊνα. 
 

Θ μζγιςτθ επιτρεπτι ταχφτθτα ςτο Χϊρο Επιςκευϊν είναι 
30χλμ/ω. 
 
Οι ακόλουκεσ παροχζσ κα  είναι διακζςιμεσ κατά τισ ϊρεσ 
λειτουργίασ του Χϊρου Επιςκευϊν. 
 Γενικόσ Φωτιςμόσ 

 Ελεφκερο WiFi 

 Οκόνεσ με το GPS Tracking 

 Ρρίηεσ 220V 

 Ραροχι νεροφ 

 Φφλαξθ, 22:00 – 07:00 

 Τουαλζτεσ 

 Ντουςιζρεσ 

 Κάδοι απορριμμάτων και ανακφκλωςθσ 

 Ρλφςιμο αγωνιςτικϊν οχθμάτων 

 Χϊροσ ανάπαυςθσ και γευμάτων 

 Φυλλάδια τοπικϊν εςτιατορίων που παρζχουν 

παράδοςθ τροφισ, αναψυκτικϊν και καφζ 

Τπεφκυνοσ χζςεων με Αγωνιηόμενουσ και Service Park: 

Τίμοσ Κεολόγθσ. Τ: +30 6955 210090 

entered in Service Park and allocated to Team’s 
designated area, until the end of the race. 
 

Maximum allowed speed in Service Park Area is 30km/h. 

 
The following services will be available during 
operation hours of Service Park. 

 General lighting 

 Free WiFi Access 

 TV screens for GPS Tracking 

 Electricity plugs 220V 

 Water supply 

 General Security, 22:00 – 07:00 

 Public WC 

 Public Showers 

 Garbage and re-cycling Containers 

 Free Washing of racing vehicles 

 Rest and Lunch area 

 Leaflets with list of local restaurants providing food, 
beverages and coffee delivery. 
 

 

 

Competitors Relations Officer (CRO) and Service Park: 

Timos Theologis. T: +30 6955 210090 
 

10. Ραδιοεπικοινωνίεσ 10. Two way Radio 
 

Θ χριςθ αςυρμάτων επικοινωνίασ από Ομάδεσ και όποιον 
άλλον εμπλζκεται ςτον αγϊνα, εκτόσ τθσ Οργάνωςθσ, δεν 
επιτρζπεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 

 
The use of Radio communication by Teams and any 
other involved in the race, apart Organizers, is not 
permitted throughout the entire period of the race. 

 

11. Καφςιμα και Ελαςτικά 11. Fuels and Tyres 
 

Ππωσ αναφζρονται τουσ κανονιςμοφσ CCR τθσ FIA 
 

As stated in FIA CCR Sporting Regulations. 
 

12. Άφιξθ ςτθν Ελλάδα 12. Arriving in Greece 
 
Θ Ελλάδα είναι κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. και τθσ ηϊνθσ 
Schengen. 

 Αγωνιηόμενοι/πολίτεσ Ε.Ε. μποροφν να ειςζλκουν ςτθν 
Ελλάδα με Διαβατιριο ι Ταυτότθτα χωρίσ Visa. 

 Αγωνιηόμενοι/πολίτεσ εκτόσ Ε.Ε. ειςζρχονται ςτθν 
Ελλάδα με Visa που εκδίδεται από τθν Ελλθνικι 
Ρρεςβεία ςτθ χϊρα προζλευςθσ. Επιςκεφκείτε τθ 
ςελίδα του Υπ.Εξωτερικϊν για να επιβεβαιϊςετε αν ι 
χϊρα προζλευςθσ εξαιρείται τθσ visa: 
http://www.mfa.gr/en/visas/ 

 Ρολίτεσ Ε.Ε. και μθ-Ε.Ε πρζπει να τθροφν τισ 
διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ειςόδου ςτθν Ελλάδα που 
βρίςκονται εδϊ: https://travel.gov.gr 

 
 

 
Greece is member state of E.U. and Schengen zone. 
 E.U. competitors/citizens may enter in Greece with a 

valid Passport or I.D. and without Visa. 

 Non-E.U. competitors/citizens may enter in Greece 
only with valid Passport and appropriate issued Visa 
by Greek Embassy in the country of origin. Please visit 
the official website of Greek Ministry of Foreign 
Affairs and confirm if your country’s citizens are 
exempted for Visa. More information: 
http://www.mfa.gr/en/visas/ 

 E.U. and non-E.U. citizens must comply with Greek Covid-
19 procedures and protocols for arriving in Greece, found 
in: https://travel.gov.gr 

 
 

http://www.mfa.gr/en/visas/
https://travel.gov.gr/
http://www.mfa.gr/en/visas/
https://travel.gov.gr/
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 ΑΠΟ ΧΩΡΕ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ 
Αγωνιηόμενοι/πολίτεσ από τθν Ε.Ε. δεν χρειάηονται 
τελωνειακζσ διαδικαςίεσ για τθ προςωρινι ειςαγωγι 
οχθμάτων, εξοπλιςμοφ και ανταλλακτικϊν για το 
ςκοπό ςυμμετοχισ ςτο RALLY GREECE OFFROAD. Πλα 
τα οχιματα πρζπει να διακζτουν Ρράςινθ Κάρτα 
Αςφάλιςθσ. 

 ΑΠΟ ΧΩΡΕ ΕΚΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ 
Αγωνιηόμενοι/πολίτεσ από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. οφείλουν 
να επιδείξουν ςτο Τελωνείο ειςόδου ςτθν Ε.Ε. το 
ζγγραφο ATA Carnet (που το εκδίδει το Εμπορικό 
Επιμελθτιριο τθσ χϊρασ προζλευςθσ). 

Τπθρεςίεσ Σελωνείων: 
Λαφριο λιμάνι T:+302292321200 

Θγουμενίτςα λιμάνι T: +302665022290 

Ελλθνο-τουρκικά ςφνορα Κιποι T: +302555088868 
 

 FROM EUROPEAN UNION COUNTRIES 

Competitors/citizens from European Union states do 
not need to have any special custom clearance for 
temporary import of cars, equipment and spare parts 
for the purpose of participating in RALLY GREECE 
OFFROAD. All vehicles must have valid Insurance Green 
Card. 

 FROM NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES 

Non-EU competitors/citizens will need to show their 
ATA Carnet (obtainable from the Chamber of 
Commerce of the country of origin) to customs 
authorities at the point of entry into European Union. 

Customs Authorities: 
Lavrio Port T:+302292321200 

Igoumenitsa Port T: +302665022290 

Greek-Turkish Borders (Kipoi) T: +302555088868 
 

 

13. Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 13. Administrative Checks 
 

Ζγγραφα που πρζπει να ςταλοφν και παρουςιαςτοφν: 
Με τθν εγγραφι τθσ ςυμμετοχισ και ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ, τα ακόλουκα ζγγραφα πρζπει να 
ςκαναριςτοφν και αποςταλοφν ςτον Οργανωτι με email: 
info@rallygreeceoffroad.gr 

 Αγωνιςτικι άδεια Ομάδασ (πρωτότυπθ), εφόςον 
υπάρχει. 

 Αγωνιςτικι άδεια οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 

 Άδεια οδιγθςθσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 

 Διαβατιριο ι ταυτότθτα οδθγοφ και ςυνοδθγοφ. 

 Βεβαίωςθ ASN (starting permission) για όλουσ τουσ 
αλλοδαποφσ ςυμμετζχοντεσ, Ομάδα, οδθγόσ 
ςυνοδθγόσ, εκτόσ αν διακζτουν διεκνι αγωνιςτικι 
άδεια. 

 Άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ 

 Βεβαίωςθ ιδιοκτιτθ οχιματοσ ότι επιτρζπει τθ 
ςυμμετοχι του ςτον αγϊνα (αν ο ιδιοκτιτθσ δεν είναι 
μζλοσ του πλθρϊματοσ) 

 Διλωςθ ςυμμετοχισ υπογεγραμμζνθ από οδθγό και 
ςυνοδθγό 

 Αντίγραφο πλθρωμισ Ραραβόλου Συμμετοχισ. 
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υπογράψουν πρωτότυπα τθν 
Διλωςθ ςυμμετοχισ κατά το Διοικθτικό Ζλεγχο 
 
Ο Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ κα γίνει από ΕΝΑ εκπρόςωπο τθσ 
Ομάδασ που κα διαπιςτευτεί ςτθ Γραμματεία του αγϊνα. 
 
 
Κατά τθ διάρκεια του Διοικθτικοφ Ελζγχου οι πρωτότυπεσ  
άδειεσ Ομάδασ, οδθγοφ και ςυνοδθγοφ πρζπει να 
παρουςιαςτοφν ςτθ Γραμματεία του αγϊνα. 

 
Documents to be send and presented: 
With the registration of the entry and according to 
regulations all the following required documents must be 
scanned and sent to the organizer by email at: 
info@rallygreeceoffroad.gr 
 

• Competitor’s license (original), if existing 
• Driver’s and co-driver’s competition licenses 
• Driver’s and co-driver’s valid driving licenses 
• Driver’s and co-driver’s passports or identification cards 
• ASN authorization (Starting Permission), for all 
foreign entrants and / or drivers and co-drivers, except 
those than have obtain international racing license. 
• Car registration documents 
• Car owner authorization to participate in the 
rally (if not one of the crew members) 
• Entry forms must be signed from all drivers/co-drivers 
• Portrait photos of the crew (4x4 cm) 

 Copy of Entry Fee payment 

 

Competitors are required to sign the original entry form 
when collecting all event materials. 

 

Administrative Checks will be done by ONE 
representative of the Team, who will be registered to the 
Rally Secretariat. 

 

During the Administrative Checks, Teams’, competitors’ 
and drivers’ original licenses must be presented to the 
Rally Secretariat. 
 

Οι Ομάδεσ που επικυμοφν να εκδϊςουν για το όχθμα 
τουσ πιςτοποιθτικό FIA πρζπει να παρουςιαςτοφν τθν 
Τετάρτθ 25.5.2022 και ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

Any Team that wishes to obtain FIA passport for their 
vehicle must be present on Wednesday 25.5.2022 and 
according to race program. 

 
 
 

mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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14. Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 14. Scrutineering 
 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου, όλα 
τα οχιματα πρζπει να περάςουν από τεχνικό ζλεγχο από 
τουσ διοριςμζνουσ Τεχνικοφσ Εφόρουσ ςε ϊρα και τόπο 
που κα δθμοςιευκεί από τον Οργανωτι. 
 

Αγωνιηόμενοι που αποτυγχάνουν να παρουςιάςουν τα 
οχιματα τουσ ςτθ προγραμματιςμζνθ ϊρα κα τιμωρθκοφν 
ζωσ και με αποκλειςμό από τον αγϊνα και ςφμφωνα με 
τουσ κανονιςμοφσ. 
Οχιματα του αγϊνα FIA που αποτυγχάνουν να περάςουν 
επιτυχϊσ το Τεχνικό ζλεγχο, μποροφν να εγγραφοφν ςτον 
Εκνικό αγϊνα μόνο αν τα αίτια αποτυχίασ Τεχνικοφ 
Ελζγχου δεν ςχετίηονται με κζματα αςφαλείασ που 
αντιςτοιχοφν ςτθ κατθγορία. 
 

 
After the successful completion of Administrative Checks, 
all vehicles will have to pass technical inspection by the 
appointed scrutineers in time and place according to the 
time schedule published by Organizer. 
 

Competitors failing to present vehicles in scheduled time 
will be penalized up to exclusion from the race and in 
accordance to regulations. 
 
 

FIA event vehicles failing to pass successfully scrutineering 
may register for the National event only if scrutineering 
failures are not associated with safety standards of 
corresponding category. 

Οι Ομάδεσ που επικυμοφν να εκδϊςουν για το όχθμα 
τουσ πιςτοποιθτικό FIA πρζπει να παρουςιαςτοφν τθν 
Τετάρτθ 25.5.2022 και ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

Any Team that wishes to obtain FIA passport for their 
vehicle must be present  on Wednesday 25.5.2022 and 
according to race program. 

 

15. Ξενοδοχεία και Διαμονι 15. Hotels and Accommodation 
 
Θ πόλθ του Άργουσ Ορεςτικοφ είναι κοντά ςτθ Καςτοριά 
που είναι δθμοφιλισ τουριςτικόσ προοριςμόσ και παρζχει 
πλθκϊρα προτάςεων διαμονισ. Από 5 αςτζρων 
ξενοδοχεία ζωσ οικονομικά διαμερίςματα, θ περιοχι είναι 
ζτοιμθ να ςασ υποδεχκεί. 
 

Σθμειϊςτε ότι οι θμερομθνίεσ του αγϊνα είναι ςε υψθλι 
τουριςτικι περίοδο. Συμβουλεφουμε να κάνετε τθ 
κράτθςθ ςασ το ςυντομότερο δυνατό. 
 
Το ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA www.limneon.gr  
είναι αυτό ςτο οποίο κα καταλφςει θ Οργάνωςθ. 
 

Σθμαντικό: Κατά τθ διαδικαςία κράτθςθσ ενθμερϊςτε τα 
ξενοδοχεία αν κα χρειαςτείτε late check-out για το 
Σάββατο 28 ι Κυριακι 29 Μαΐου. 
 
Ρροτείνουμε να αναηθτιςετε για καλζσ τιμζσ ςτα: 

www.booking.com 
www.trivago.com  
www.tripadvisor.com  
www.hotels.com  
www.hotelscombined.gr  
www.hotels.gr 

 
City of “Argos Orestiko” is near to city of Kastoria which 
is a popular touristic destination in Greece and as such it 
provides a variety of accommodation solutions. From 5 
star hotels down to budget apartments the region is ready 
to welcome you. 
 

Note that race dates are considered high season for 
tourism in this area. It is advised to book your 
accommodation as soon as possible. 
 
The hotel LIMNEON RESORT & SPA www.limneon.gr is 
where Organizers will be accommodated. 
 

Important: During booking process you must inform 
hotels in case you need late check-out on Saturday 28th or 
Sunday 29th of May. 

We suggest you to search for best prices at:  

www.booking.com 
www.trivago.com  
www.tripadvisor.com  
www.hotels.com  
www.hotelscombined.gr  
www.hotels.gr 

 

16. Τπθρεςίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ  16. Emergency Services 
 
Συμβουλεφουμε τουσ αγωνιηόμενουσ να μθν 
παρεκκλίνουν  από τθ διαδρομι του roadbook του αγϊνα 
που διανζμεται από τον Οργανωτι. Επίςθσ ςυνιςτάται οι 
αγωνιηόμενοι να ελζγχουν τακτικά ότι θ λειτουργεί 

 

Competitors are strongly advised not to deviate from race 

route as indicated in the Roadbook distributed by 

Organizers. It also strongly recommended competitors to 

http://www.limneon.gr/
http://www.booking.com/
http://www.trivago.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hotelscombined.gr/
http://www.hotels.gr/
http://www.limneon.gr/
http://www.booking.com/
http://www.trivago.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hotelscombined.gr/
http://www.hotels.gr/
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κανονικά θ ςυςκευι GPS tracking που εγκακίςταται από 
τον Οργανωτι. 
 

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΘ ΟΡΓΑΝΩΣΘ: 
 Αλζκοσ 
Αποςτολίδθσ +30 6972 425999 Αλυτάρχθσ 

Κεόδωροσ 
Αποςτολίδθσ +30 6977 693481 

Υπεφκυνοσ 
Αςφαλείασ 

Τίμοσ Κεολόγθσ +30 6955 210090 
Υπ. Σχζςεων 

Αγωνιηομζνων 
Κϊςτασ 
Οικονομίδθσ + 30 6948 272803 Αςφάλεια Ε.Δ. 

Χριςτίνα Στρίκκα +30 6970 209320 
Γραμματεία 

Αγϊνα 

ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ: 
(δείτε ςτθν ιςτοςελίδα οδθγίεσ ςτο google maps) 
Αςτυνομία  100 or 112 
Αςτυνομία Άργοσ Ορεςτικό +30 24670 42211 

Αςτυνομία Καςτοριά 
+30 24670 21523 
+30 24670 21547 

Ρρϊτεσ Βοικειεσ 166 or 112 
Κζντρο Υγείασ Άργοσ Ορεςτικό +30 24670 41090 

Νοςοκομείο Καςτοριάσ +30 24673 50600 
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 199 or 112 
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Καςτοριά  +30 24670 82464 

 

check frequently that GPS tracking device, provided and 

installed by Organizers in their vehicle, is operational. 
 

ORGANIZERS EMERGENCY TELEPHONES: 
Alekos 
Apostolidis +30 6972 425999 Clerk of the Course 

Theodoros 
Apostolidis +30 6977 693481 Chief Safety 

Timos 
Theologis +30 6955 210090 

Competitors 
Relations Officer 

Kostas 
Oikonomides + 30 6948 272803 S.S. Safety 

Christina 
Stricca +30 6970 209320 Race Secretariat 

GREECE EMERGENCY SERVICES: 
(check on official website for google maps directions) 
Police  100 or 112 
Police Argos Orestiko +30 24670 42211 

Police Kastoria 
 +30 24670 21523 

+30 24670 21547 

First Aid  166 or 112 
Health Center Argos Orestiko +30 24670 41090 
Hospital Kastoria  +30 24673 50600 
Fire Department  199 or 112 
Fire Department Kastoria +30 24670 82464 

 

 

17. Κζντρο Σφπου 17. Media Center 
 
Τπεφκυνοι Σφπου: 
Επικεφαλισ Γραφείου Τφπου: Ππωσ αναφζρεται ςτο ΣΚ 
Κοινωνικά Δίκτυα και Λςτόσ: Ππωσ αναφζρεται ςτο ΣΚ 
Γραφείου Σφπου ςτθ διάρκεια του αγώνα: 
H.Q. – Άργοσ Ορεςτικό 
 
Γραφείο Σφπου ώρεσ λειτουργίασ: 

 Τετάρτθ 25 Μαΐου 12:00 – 21:00 

 Ρζμπτθ 26 Μαΐου 07:30 – 21:30 

 Ραραςκευι 27 Μαΐου 07:30 – 21:30 

 Σάββατο 28 Μαΐου 07:30 – 21:30 

 Κυριακι 29 Μαΐου 07:30 – Race End 

 
υνζντευξθ Σφπου – Ώρα και τόποσ: 
Βλζπε πρόγραμμα αγϊνα – Άρκρο 6 RALLY GUIDE 
 
Διαπίςτευςθ 
Βεβαιωκείτε ότι όλεσ οι ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςτθ 
φόρμα διαπίςτευςθσ περιλαμβάνονται και ζχουν 
προωκθκεί ςτον Οργανωτι ςτθ ςωςτι θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ παραλαβϊν. 
Αιτιματα διαπιςτεφςεων πρζπει να γίνουν θλεκτρονικά 
ςτθν ιςτοςελίδα: www.rallygreeceoffroad.gr 
Θ διαδικαςία διαπίςτευςθσ ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ 
τθσ FIA και ΟΜΑΕ 
 

 
Media Contact 
Chief Press Officer: As mentioned in SR  
Social and Web Officer: As mentioned in SR 

Media office during the event 
H.Q. – Argos Orestiko 
 
Media office opening times: 

 

 Wednesday 25 May 12:00 – 21:00 

 Thursday 26 May 07:30 – 21:30 

 Friday 27 May 07:30 – 21:30 

 Saturday 28 May 07:30 – 21:30 

 Sunday 29 May 07:30 – Race End 

 
Press Conference – Times and location: 
See Rally Program – Art.6 RALLY GUIDE 

 

Accreditation 
Make sure that all information requests in the 
accreditation form are included and forwarded to 
Organizers at the correct email address and until 
deadline. 
Requests for accreditation must be made online at the 
following website: www.rallygreeceoffroad.gr 
The accreditation process follows the FIA and Greek 
ASN regulations. 

 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Πλθροφορίεσ για το Σφπο 
Κατατάξεισ και Δελτία Σφπου 
Οι κατατάξεισ και τα Δελτία Τφπου κα είναι διακζςιμα ςτο 
Γραφείο Τφπου. Οι εκπρόςωποι Τφπου κα ζχουν ςτθ 
διάκεςθ τουσ τθλεοπτικι οκόνθ ςυνδεδεμζνθ ςτο δίκτυο 
επίςθμων αποτελεςμάτων του αγϊνα. 
Τα δελτία Τφπου κα είναι επίςθσ διακζςιμα ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα. Τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ εντόσ των 
Ειδικϊν Διαδρομϊν κα είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα. 
Αςφρματθ πρόςβαςθ ςτον Ιςτό (WI-FI) 
Μία δωρεάν αςφρματθ ςφνδεςθ ςτον Λςτό κα είναι 
διακζςιμθ ςτο Γραφείο Τφπου. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ κα 
δοκοφν κατά τθ διαδικαςία διαπίςτευςθσ. 
Επίςθμοσ Πίνακασ Ανακοινώςεων του Αγώνα 
Κα είναι διακζςιμοσ μζςω τθσ εφαρμογισ Sportity 
Οδθγίεσ και αναγνώριςθ για εκπροςώπουσ Σφπου 
Οι Εκπρόςωποι Τφπου παίηουν ςθμαντικό ρόλο για τθ FIA 
και τθν ΟΜΑΕ και όλα οι εκπρόςωποι πρζπει να 
λαμβάνουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 
Ραρόλα αυτά οι Εκπρόςωποι Τφπου  πρζπει να ςζβονται 
τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ. 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διαπίςτευςθσ, κάκε εκπρόςωποσ 
Τφπου κα λάβει: 
Α) Ρινακίδα MEDIA – για το αυτοκίνθτο του θ οποία 
υποχρεωτικά πρζπει να τοποκετθκεί ςε εμφανζσ ςθμείο 
του εμπρόςκιου παρμπρίη. 
Β) Ράςο MEDIA – το οποίο πρζπει να φοριζται 
υποχρεωτικά ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα και να είναι 
εμφανζσ. 
Γ) Βραχιόλι – αναγνωριςτικό. Σε περίπτωςθ που αυτό 
καταςτραφεί πρζπει να ηθτθκεί θ αντικατάςταςθ του από 
τον Υπεφκυνο Τφπου. 
Πλα τα παραπάνω κα ελζγχονται τακτικά από τον 
Οργανωτι και παρακαλείςκε να ςυνεργαςτείτε μαηί τουσ 
ϊςτε να επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ και να αποφφγετε 
τθν είςοδο ςε απαγορευμζνεσ περιοχζσ. 

Media information 

 Classification and Press Releases 
Classification and press releases will be available in the 
Press Room. The Media will have at disposal a TV 
connected to the official results networks. 
Press releases will also be available on the official website. 
Media Points in Special Stages will be available in 
official website. 

Wireless Internet Access (WI-FI) 
A free wireless internet connection will be at disposal 
by the Press Room. ID and Password will be given at 
the accreditation desk. 

Official Notice Board of the Race 
It will be available through the Sportity app. 

Media Guide - instructions & identification 
1. Media personnel play an important role in FIA and 

Greek ASN (OMAE) and all Media members have to be 
provided with the best working conditions. 
Nevertheless, Media representatives must respect 
safety rules. 

 

Each Media Representative will receive during the 
accreditation: 
a) MEDIA PLATE – car plate to be compulsorily affixed 
to the car in a clearly visible position on front 
windscreen. 
b) MEDIA PASS – to be worn compulsorily in every 
phase of the race in a clearly visible position. 
c) BRACELET – identification bracelet. In case the 
bracelet is damaged, the person must ask the Chief 
Press Officer for replace it 
These identification instruments will be regularly 
checked by Organizers and it is requested to fully co-
operate in order to speed up procedures and respect 
the prohibition to access the Media off-limits areas. 
 

 
 

Ηωντανι Μετάδοςθ 
Κατά τθ διάρκεια των 4 θμερϊν του αγϊνα κα είναι 
διακζςιμθ ηωντανι ροι εκπομπισ που κα καλφπτει όλθ τθ 
δράςθ. 
Θ ηωντανι μετάδοςθ κα ζχει κακθμερινι διάρκεια 8-10 
ωρών και για τισ 4 θμζρεσ τθσ εκδιλωςθσ. 
Θ ηωντανι μετάδοςθ κα είναι διακζςιμθ ςε: 

 www.rallygreeceoffroad.gr 

 https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad 

 Live Streaming πλατφόρμα: ΚΑ 
Οι ακριβείσ ϊρεσ μεταδόςεων και το περιεχόμενο τουσ κα 
ανακοινωκοφν με Δελτίο Τφπου. 

Live TV 
During the 4 days of the event it will be available a live 
streaming broadcast that will cover all the action. 
Live TV will have 8-10 hours daily program for all 4 days of 
the event.  
Live TV will be available in: 

 www.rallygreeceoffroad.gr 

 https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad 

 Live Streaming platform: TBA 
 

The exact hours of broadcasting and the content will be 
announced with a Press release. 
 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad
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18. Χριςιμεσ Πλθροφορίεσ για τθν Ελλάδα 18. Useful Information about Greece 
 
Γλϊςςα: Ελλθνικι 

 
Κριςκευμα: 98% Χριςτιανοί Ορκόδοξοι 

 
 

Κακεςτϊσ: 
Μζλοσ Ε.Ε. 
Μζλοσ Ηϊνθσ Ευρϊ 
Μζλοσ Ηϊνθσ Schengen  
 

 
 

Υγεία: 

Ρολίτεσ τθσ Ε.Ε. και μθ πρζπει να 
ςυμμορφϊνονται με τισ Ελλθνικζσ 
διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα για το 
Covid-19 που αναγράφονται εδϊ: 

https://travel.gov.gr 
 

εφμα: 
220 Volts AC, πρίηεσ Ευρωπαϊκοφ 
προτφπου  
 

 
 

Τθλεφωνία: 

Θ τθλεφωνία είναι ανεπτυγμζνθ ςτθ 
Ελλάδα. Ο ι  GSM πάροχοι 
(COSMOTE, VODAFONE, WIND) 
παρζχουν 4G / 5G υπθρεςίεσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ 
 

Κωδικόσ Χϊρασ: +30 
 

 

Νόμιςμα: 
EURO € 
Για ιςοτιμίεσ επιςκεφκείτε:  
 BANK of GREECE. 
 

 
 

Τράπεηεσ: 

Ώρεσ λειτουργίασ είναι 08:00 -14:00 
από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. 
Διακζτουν ΑΤΜ για όλο το 24ωρο. 
Λςοτιμίεσ αναγράφονται ςτισ 
προκικεσ τουσ. 
 

Χρεωςτικζσ και 
Ριςτωτικζσ 
Κάρτεσ 

Πλεσ οι κφριεσ πιςτωτικζσ και 
χρεωςτικζσ κάρτεσ γίνονται δεκτζσ ςε 
ξενοδοχεία, ςοφπερ μάρκετ κλπ. 
 

 

Αςφάλιςθ: 
Πλα τα οχιματα που ειςζρχονται ςτθ 
Ελλάδα πρζπει να ζχουν Ρράςινθ 
Κάρτα Αςφάλιςθσ. 
 

 
 
 
 

Κανόνεσ 
Κυκλοφορίασ: 

Οδιγθςθ ςτθ δεξιά λωρίδα, 
προςπζραςθ από τθν αριςτερι. 
Οδθγοί και επιβαίνοντεσ πρζπει να 
φοροφν ηϊνεσ αςφαλείασ και οι 
μοτοςυκλετιςτζσ, κράνθ. 
Οι οδθγοί πρζπει να ζχουν μαηί τουσ 
ςυνεχϊσ τθν άδεια οδιγθςθσ. 
Ο οδθγοί υπό τθν επιρεια αλκοόλ 
υπόκεινται ςε αυςτθρά πρόςτιμα που 
φκάνουν ζωσ φυλάκιςθ. 
Το νόμιμο ποςοςτό αλκοόλ ςτο αίμα 
κατά τθν οδιγθςθ είναι 0.25 mg/l  
(test αναπνοισ) or 0,5 g/l (test 

 
Language: Greek 

 
Religion: 98% Christian Orthodox 

 
 

Status: 
E.U. Member 
Euro Zone Member 
E.U. Schengen Zone Member 
 

 
 

Health: 

E.U.  and  non-E.U.  citizens  must 
comply with Greek Covid-19 
procedures and protocols for 
arriving in  Greece, found  in: 
https://travel.gov.gr 
 

Power: 
220 Volts AC, plugs are of standard 
European type. 
 

 
 

Telephony: 

Telecommunication  is  very  well 
developed in Greece. Greek GSM 
operators (COSMOTE, VODAFONE, 
WIND) offer excellent mobile 
services as per 4G / 5G data. 
 

Country Code: +30 
 

 

Currency: 
EURO € 
For currency rates visit official 
website BANK of GREECE. 
 

 
 

Banks: 

Banks’ opening hours are Monday 
to Friday from 08:00 to 14:00. All 
banks use ATM machines, available 
24/7. Most banks display exchange 
rates on their windows. 
 

Debit/Credit 
Cards: 

All  major  debit-credit  cards  are 
widely accepted in hotels, 
restaurants, super markets, etc. 
 

 

Traffic Insurance: 
All vehicles entering Greece must 
possess a valid green card (traffic 
insurance). 
 

 
 
 
 

Traffic Rules: 

Drive on the right side, overtake on 
the left. 
Drivers and all passengers are 
required to use front and rear seat 
belts at all times and motorcyclists to 
wear helmets. 
Drivers must carry their driving license 
at all times. 
Drunk drivers are liable to heavy 
penalties that may go as far as 
imprisonment. 
The legal blood alcohol limit for driving 
is 0.25 mg/l (breath test) or 0,5 g/l 

https://travel.gov.gr/
https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
https://travel.gov.gr/
https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
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αίματοσ). Θ Αςτυνομία μπορεί να 
ςταματιςει τουσ οδθγοφσ και να τουσ 
υποβάλλει ςε test αναπνοισ. Αν αυτό 
ςασ ηθτθκεί πρζπει να υπακοφςετε. 
  

 

Πρια 
Ταχφτθτασ 

Εκτόσ αν άλλωσ αναγράφεται: 
Κατοικθμζνεσ περιοχζσ   50 χλμ/ω 
Κφριοι Δρόμοι 110χλμ/ω 
Αυτοκινθτόδρομοι 130 χλμ/ω 
 

Νερό Βρφςθσ: Είναι αςφαλζσ για πόςθ 

Πλθροφορίεσ για Σο Άργοσ Ορεςτικό και Δυτ.Μακεδονία 

 Θ Δυτικι Μακεδονία βρίςκεται ςτο βορειοδυτικό 
μζροσ τθσ Ελλάδασ. Το μζγεκόσ τθσ είναι 9.500 
τετραγωνικά χλμ και ο πλθκυςμόσ τθσ περίπου 
300.000 κάτοικοι. Είναι θ καρδιά τθσ θλεκτρικισ 
παραγωγισ τθσ Ελλάδασ καλφπτοντασ τα 2/3 τθσ 
αναγκαίασ ενζργειασ. Θ Δυτικι Μακεδονία 
αποτελείται από βουνά, δάςθ και χωμάτινεσ 
διαδρομζσ. 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Macedonia 

 Το Άργοσ Ορεςτικό είναι μία από τισ κφριεσ πόλεισ τθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ με 9.000 κατοίκουσ και με 
οικονομικι δραςτθριότθτα όπωσ θ αγροτικι θ 
γουνοποιία,  ο τουριςμόσ και θ υλοτομία. Τα 
περιβάλλοντα βουνά δθμιουργοφν τθν ιδανικι 
τοποκεςία για το RALLY GREECE OFFROAD. 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Argos_Orestiko 
 

(blood test). The police may stop 
motorists randomly to take a breathily 
test. If you are asked you should 
comply.  

 

Road Speed 
Limits: 

Unless signs indicate other limit: 
Built up areas 50 km/h  
Main roads 110 km/h 
Motorways 130 km/h 
 

Tap Water: Is safe to drink 

Information about Argos Orestiko & West Macedonia 

 West Macedonia is part of Greece situated in the 
northwest part of the country. Its size is 9.500 Square 
kilometers and population is approximately 300.000 
inhabitants. It is the electricity “heart” of Greece since 2/3 
of power needed for the entire country is produced here. 
West Macedonia consists of mountains with forests and 
many off-road routes. 
 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Macedonia 

 Argos Orestiko is one of the main cities of West 

Macedonia with 9.000 inhabitants and an economy 

dominated by fur industry, agriculture, logging and 

tourism. The surrounding mountains create an ideal area 

for RALLY GREECE OFFROAD. 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Argos_Orestiko 
 

 

 

19. Αναλυτικό Ωράριο Αγώνα 19. Rally Itinerary 
 
Κα δθμοςιευτεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του αγϊνα: 
www.rallygreeceoffroad.gr 

 
To be published in the official website of the race: 
www.rallygreeceoffroad.gr 

 

20. Χάρτθσ με θμεία Ενδιαφζροντοσ 20. Map with Points of Interest 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/West_Macedonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Argos_Orestiko
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Macedonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Argos_Orestiko
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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21. Τπεφκυνοι χζςεων με Αγωνιηόμενουσ 21. Competitors’ Relations Officers 
 

 
 

Chief Competitors Relations Officer 

CRO 

Timos Theologis 

M: +30 6955 210090 
 

 

 

 
 

 
Assistant Competitors Relations Officer 

CRO 

Ricky Rickler 

M: +39 3381502307 

 

 
 

 

22. Χριςιμοι φνδεςμοι 22. Useful Links 
 

 FIA Επίςθμθ 
Λςτοςελίδα www.fia.com
 Greek ASN (OMAE) Επίςθμθ 
Λςτοςελίδα  www.omae-epa.gr

 Italian ASN (Aci Sport) Επίςθμθ 
Λςτοςελίδα  www.acisport.it

 
 RALLY GREECE OFFROAD Επίςθμθ 
Λςτοςελίδα  www.rallygreeceoffroad.gr

 RALLY GREECE OFFROAD Επίςθμθ ςελίδα Facebook 
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad

 
 RALLY GREECE OFFROAD Επίςθμο Group in Facebook 
https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad

 
 RALLY GREECE OFFROAD Επίςθμθ ςελίδα Instagram 
https://www.instagram.com/rallygreeceoffroad/

 
 RALLY GREECE OFFROAD Επίςθμο Κανάλι YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCks2yNlR_Dh5
Q- OWnzZspuA 

 

 FIA Official 
Website www.fia.com

 Greek ASN (OMAE) Official 
Website www.omae-epa.gr

 Italian ASN (Aci Sport) Official 
Website www.acisport.it

 
 RALLY GREECE OFFROAD Official 

Website www.rallygreeceoffroad.gr

 RALLY GREECE OFFROAD Official Page in 
Facebook 
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad

 
 RALLY GREECE OFFROAD Official Group in 

Facebook 
https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad

 
 RALLY GREECE OFFROAD Official Page in 

Instagram 
https://www.instagram.com/rallygreeceoffroad/

 
RALLY GREECE OFFROAD Official Channel in YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCks2yNlR_Dh5Q- 
OWnzZspuA 

 

http://www.fia.com/
http://www.omae-epa.gr/
http://www.acisport.it/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad
https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad
https://www.instagram.com/rallygreeceoffroad/
https://www.youtube.com/channel/UCks2yNlR_Dh5Q-OWnzZspuA
https://www.youtube.com/channel/UCks2yNlR_Dh5Q-OWnzZspuA
https://www.youtube.com/channel/UCks2yNlR_Dh5Q-OWnzZspuA
http://www.fia.com/
http://www.omae-epa.gr/
http://www.acisport.it/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad
https://www.facebook.com/groups/rallygreeceoffroad
https://www.instagram.com/rallygreeceoffroad/
https://www.youtube.com/channel/UCks2yNlR_Dh5Q-OWnzZspuA
https://www.youtube.com/channel/UCks2yNlR_Dh5Q-OWnzZspuA
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