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Race No. 

 

SAFETY EQUIPMENT DECLARATION 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

I declare that the following safety equipment will be used during RALLY GREECE OFFROAD. Any modification or replacement of one of these parts 
should be announced by the competitor to Scrutineers in writing. 

Δηλώνω ότι ο ακόλουθος εξοπλισμός ασφαλείας  θα χρησιμοποιηθεί στο RALLY GREECE OFFROAD. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αντικατάσταση ενός 
είδους θα ανακοινωθεί γραπτώς στους Τεχνικούς Εφόρους από τον διαγωνιζόμενο. 
 

  Manufacturer  
Κατασκευαστής 

Standard  
Πρότυπο 

Model  
Μοντέλο 

D
ri

ve
r 

/ 
Ο
δ
η
γό
ς 

Helmet 
Κράνος 

Open    

Full 

FHR  
Συσκευή FHR 

   

FHR Tethers 
Ιμάντες FHR 

   

Overall 
Φόρμα 

   

Shoes 
Παπούτσια 

   

Socks 
Κάλτσες 

   

Bottom underwear 
Κάτω εσώρουχο 

   

Top underwear 
Πάνω εσώρουχο 

   

Balaclava 
Μπαλακλάβα 

   

Gloves  
Γάντια 

   

C
o

-D
ri

ve
r 

/ 
Συ

νο
δ
η
γό
ς 

Helmet 
Κράνος 

Open 
   

Full 

FHR  
Συσκευή FHR 

   

FHR Tethers 
Ιμάντες FHR 

   

Overall 
Φόρμα 

   

Shoes 
Παπούτσια 

   

Socks 
Κάλτσες 

   

Bottom underwear 
Κάτω εσώρουχο 

   

Top underwear 
Πάνω εσώρουχο 

   

Balaclava 
Μπαλακλάβα 

   

The undersigned declares that all above mentioned are true and the Safety Equipment in this form is in complete comformity with the provisions of 
THE FIA INTERNATIONAL SPORTING CODE and its appendices as also with the relevant safety regulations of Greek ASN – OMAE. This equipment will 
be used by driver and co-driver throughout the entire period of the race.  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και θα χρησιμοποιούνται από οδηγό και συνοδηγό σε όλη τη διάρκεια του 
αγώνα. Επιπρόσθετα δηλώνω ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός συμμορφώνεται πλήρως με τα προβλεπόμενα από το ΔΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ της FIA και τις 
σχετικές διατάξεις της ΟΜΑΕ. 

Date 
Ημερομηνία 

 
 

Competitors’ Full Name 
Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζόμενου 

 

Signature - Υπογραφή 

 


	text_1xjcf: 
	checkbox_2nriq: Off
	checkbox_3twuo: Off
	text_4evvo: 
	text_5nnsx: 
	text_6pllb: 
	text_7ggyg: 
	text_8gmxx: 
	text_9kkjr: 
	text_10kuub: 
	text_11mzxi: 
	text_12taju: 
	text_13pjrq: 
	text_14agio: 
	text_15ndjj: 
	text_16klg: 
	text_17ysf: 
	text_18qqyb: 
	text_19lepg: 
	text_20ejsh: 
	text_21pmxg: 
	text_22dbif: 
	checkbox_23mxsz: Off
	checkbox_24rham: Off
	text_25iodm: 
	text_26uhpz: 
	text_27uumh: 
	text_28minv: 
	text_29adzf: 
	text_30blwj: 
	text_31dqnh: 
	text_32yefs: 
	text_33ecr: 
	text_34gphs: 
	text_35rrqy: 
	text_36gvhc: 
	text_37ctdz: 
	text_38mchk: 
	text_39haiv: 
	text_40atew: 
	text_41ftya: 
	text_42nprr: 
	text_43pzp: 
	text_44imic: 
	text_45uoko: 
	text_46bgxd: 
	text_47liob: 
	text_48rjcr: 
	text_49uypz: 
	text_50xglq: 


