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Άρκρο 1  Ειςαγωγι                                                                      Art. 1 Introduction 
Ονομαςία Αγϊνα:    9

ο
 RALLY GREECE OFFROAD 

Θμερομθνία:              26-28 Μαΐου 2022 
Name of the event:        9

th
 RALLY GREECE OFFROAD 

Date of the event:          26-28 May 2022 
 

Άρκρο 1.1 Περίλθψθ                                                                              Art. 1.1 Preamble 
Σο 9

ο
 RALLY GREECE OFFROAD κα διεξαχκεί ςυμμορφοφμενο με το Διεκνι 

Αγωνιςτικό Κϊδικα τθσ FIA (International Sporting Code) και τα 
Παραρτιματα του, τουσ Ακλθτικοφσ Κανονιςμοφσ FIA για αγϊνεσ Cross-
Country Rally (FIA CCRSR) και τα Παραρτιματα τουσ, τουσ κϊδικεσ 
WADA/NADA και τουσ κανονιςμοφσ FIA Anti-Doping κακϊσ και το παρϊν 
υμπλθρωματικό Κανονιςμό και τυχόν τροποποιιςεισ του. Ο Ελλθνικόσ 
Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ (ΚΟΚ) κα εφαρμόηεται. Εκτόσ και αν ρθτά 
αναγράφεται διαφορετικά ςτο παρϊν υμπλθρωματικό Κανονιςμό, όλοι 
οι ανωτζρω Κανονιςμοί, Διατάξεισ και Νόμοι κα είναι ςε ιςχφ. 
 
Κάκε τροποποίθςθ, προςκικθ ςτουσ Κανονιςμοφσ κα ανακοινϊνεται ςε 
μορφι αρικμθμζνου και χρονολογθμζνουbulletin. Σα bulletin κα 
εκδίδονται από τον Οργανωτι ζωσ τθν ζναρξθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου 
και με τθν ζγκριςθ τθσ FIA. Από τθν ζναρξθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου και 
μετά τα bulletin κα εκδίδονται με τθν ζγκριςθ των Αγωνοδικϊν. Κατ’ 
εξαίρεςθ, μετατροπζσ του Προγράμματοσ μποροφν να γίνουν από τον 
Οργανωτι. Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ κα δθμοςιευκοφν ςτον Οδθγό 
του Αγϊνα. Ο παρϊν υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ και ο Θλεκτρονικόσ 
Πίνακασ Ανακοινϊςεων βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα: 
www.rallygreeceoffroad.gr. Οι κανονιςμοί FIA βρίςκονται ςτθ διεφκυνςθ: 
https://www.fia.com/regulation/category/100 

 
Σα διάφορα ζγγραφα του αγϊνα κα γράφονται ςτα Αγγλικά και Ελλθνικά. 
ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ το Αγγλικό κείμενο κα είναι δεςμευτικό.  
 
Εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά, το Πρωτόκολλο Covid-19 υπεριςχφει 
κάκε άλλου κανονιςμοφ. 
 

9
th

 RALLY GREECE OFFROAD will be run in compliance with the FIA 
International Sporting Code (Code) including appendices, the FIA Cross-
Country Rally Sporting Regulations (FIA CCRSR) including appendices, the 
WADA/NADA Codes, and the FIA Anti-Doping Regulations, as amended from 
time to time. The Greek Road Traffic Law and Regulations shall apply. Unless 
provided otherwise by these Supplementary Regulations, the provisions of 
the above Laws, Rules and Regulations shall apply. 
 

 
Any modifications, amendments and/or additions to the Rules and 
Regulations shall be made in the form of numbered and dated bulletins. 
Bulletins will be issued by the Organizer, up to the commencement of 
administrative checks with the approval of the FIA, after the administrative 
checks by the Stewards of the Meeting. Exceptionally, modifications to the 
itinerary may be made by the Organizer. Additional information will be 
published in the Rally Guide. Present Supplementary Regulation and Official 
Digital Notice Board of event can be found at: www.rallygreeceoffroad.gr. 
FIA regulations can be found https://www.fia.com/regulation/category/100 
 
 
 
The various documents will be written in English and in Greek. In case of any 
discrepancy the English text will be binding.  
 
Unless otherwise stated, Covid-19 protocol articles prevail to any other 
regulation. 
 

 

Άρκρο 1.2 Μικοσ Ειδικϊν Διαδρομϊν                                               Art. 1.2 Length of Selective Sections 
Κατατακτιρια Ε.Δ. 5,95 χλμ 

κζλοσ 1: 216,56 χλμ 

κελοσ 2: 220,56 χλμ 

ΤΝΟΛΟ 443,07 χλμ 
 

Qualifying Stage 5,95 km 

Leg 1: 216,56 km 

Leg 2: 220,56 km 

TOTAL 443,07 km 
 

 

Άρκρο 1.3 υνολικζσ αποςτάςεισ διαδρομϊν                                  Art. 1.3 Overall numbers and total distance of the itinerary 

Αρικμόσ κελϊν 2  

Αρικμόσ Σμθμάτων 4  

Αρικμόσ Ειδικϊν Διαδρομϊν 5  

υνολικι απόςταςθ διαδρομϊν 663,07 χλμ 
 

Number of Legs 2  

Number of Sections 4  

Number of Selective Sections 5  

Total distance of the itinerary 663,07 km 
 

 
 

Άρκρο 1.4 Είδοσ εδάφουσ Ειδικϊν Διαδρομϊν                              Art. 1.4 Route terrain on Selective Sections 
Χϊμα 99,2 % 

Άςφαλτοσ 0,8 % 

 
κζλοσ 1          Safety Type B 

κζλοσ 2          Safety Type B 
 

Gravel 99,2 % 

Tarmac 0,8 % 

 
Leg 1 Safety Type B 

Leg 2 Safety Type B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.fia.com/regulation/category/100
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
https://www.fia.com/regulation/category/100
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Άρκρο 2  Οργάνωςθ                                                                    Art. 2 Organization 
 

Άρκρο 2.1 Σίτλοι που προςμετρά ο αγϊνασ                                    Art. 2.1 Championships and titles for which the Baja counts 
 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - ΤΝΟΔΘΓΩΝ 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - ΟΜΑΔΩΝ 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - T3 ΟΔΘΓΩΝ 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - T4 ΟΔΘΓΩΝ 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - T4 ΟΜΑΔΩΝ 
 
 2022 ACI Sport Ιταλικό Πρωτάκλθμα CCR  
• Ιταλικό CCR Πρωτάκλθμα Οδθγϊν  
• Ιταλικό CCR Πρωτάκλθμα υνοδθγϊν  
• Ιταλικό CCR Πρωτάκλθμα Καταςκευαςτϊν  
• Ιταλικό TH Group ζπακλο   
• ACI Sport Κφπελλο Ομάδων 
• ACI Sport Κφπελλο Gentlemen (άνω 55)  
 
 2022 ACI Sport Italian Championship SSV T4 Bajas  
• Ιταλικό SSV Πρωτάκλθμα Οδθγϊν 
•Ιταλικό SSV Πρωτάκλθμα υνοδθγϊν  
• Ιταλικό SSV Πρωτάκλθμα Καταςκευαςτϊν  
• Κάτω 18 ετϊν SSV Ιταλικό ζπακλο  
• ACI Sport Κφπελλο Κυριϊν 
• ACI Sport Κφπελλο Gentlemen (άνω 55) 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - CO-DRIVERS 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - TEAMS 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - T3 DRIVERS 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - T4 DRIVERS 

 2022 FIA EUROPEAN CUP FOR CROSS-COUNTRY BAJAS - T4 TEAMS 
 
 2022 ACI Sport Italian Championship CCR  
• Italian CCR Drivers’ Championship  
• Italian CCR Co-Drivers’ Championship  
• Italian CCR Manufacturer Championship  
• TH Group Italian Trophy  
• ACI Sport cup for Teams 
• ACI Sport cup for Gentlemen (Over 55)  
 
 2022 ACI Sport Italian Championship SSV T4 Bajas  
• Italian SSV Drivers’ Championship  
• Italian SSV Co-Drivers’ Championship  
• Italian SSV Constructor Championship  
• Under 18 SSV Italian Trophy  
• ACI Sport cup Ladies  
• ACI Sport cup Gentlemen (Over 55)  

 

Άρκρο 2.2 Εγκρίςεισ Αγϊνα                                           Art. 2.2 Approvals 
Αρικμόσ Ζγκριςθσ ΟΜΑΕ 

Visa No.: 003  Εγκρίκθκε: 18.2.2022 

FIA Visa 

Visa No.: 02EUBC/290422  Εγκρίκθκε: 29.4.2022 

 

ASN registration number /Visa 
Visa No.: 003  Approved on: 18.2.2022 

FIA Visa 

Visa No.: 02EUBC/290422  Approved on: 29.4.2022 

 

 

Άρκρο 2.3 Οργανωτισ και ςτοιχεία επικοινωνίασ 
 

Οργανωτισ: ΑΦΑ Αττικισ 
Εκπρόςωποσ: κ. Αλζκοσ Αποςτολίδθσ 

Οδόσ: Ναπ.Ηζρβα 3 

ΣΚ / Πόλθ: 14565, Άγιοσ τζφανοσ, Αττικι 

Σθλζφωνο: +30 6972 425999 

E-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 
 

Art. 2.3 Organizers’ name, address, and contact details 
 

Organizer: Attica Motorsport Club 
Organizer’s representative: Mr. Alekos Apostolidis 

Street/P.O. Box: Nap.Zerva 3 

Post code/city 14565, Agios Stefanos, Greece 

Σelephone: +30 6972 425999 

E-mail: info@rallygreeceoffroad.gr 
 

 
Άρκρο 2.3.1 υνδιοργανωτισ και ςτοιχεία επικοινωνίασ 
 

υνδιοργανωτισ: Ελλθνικι Λζςχθ Αυτοκινιτου 
Δυτικισ Αττικισ 

Εκπρόςωποσ: Κα. Φωτεινι Ψαρράκου 
Street/ P.O. Box: Κφπρου 76 
ΣΚ / Πόλθ: Περιςτζρι, 12132, Ακινα, Ελλάδα 
Σθλζφωνο: +30 6944 531231 
E-mail: ellada.racingclub@gmail.com 

 

 
Art.2.3.1 Co-Organizers’ name, address and contact details 
 

Co-Organizer: Greek Automobile Club West Attica 
Co-Organizers’ representative: Mrs Fotini Psarrakou 
Street/ P.O. Box: Kiprou 76 
Post Code/city: Peristeri, 12132, Athens, Greece 
Telephone: +30 6944 531231 
E-mail: ellada.racingclub@gmail.com 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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Άρκρο 2.4 Οργανωτικι Επιτροπι            Art. 2.4 Organizing Committee 

Επίτιμοσ Πρόεδροσ 
μθ εκτελεςτικόσ 

Παναγιϊτθσ Κεπαπτςόγλου 
Διμαρχοσ Άργουσ Ορεςτικοφ 

Honorary President 
non-executive 

Panagiotis Kepaptsoglou 
Major Argos Orestiko 

Πρόεδροσ Θεόδωροσ Αποςτολίδθσ President Theodoros Apostolidis 

Μζλοσ Ricky Rickler Member Ricky Rickler 

Μζλοσ Φωτεινι Ψαρράκου Member Fotini Psarrakou 

 

Άρκρο 2.5 Αγωνοδίκεσ           Art. 2.5 Stewards of the Meeting 

Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν Andrew Kellit 
Stewards of the Meeting 
(Chairperson): 

Andrew Kellit  

2
οσ

 FIA Αγωνοδίκθσ  Kostyantyn Bevz 2
nd

 FIA Steward  Kostyantyn Bevz  

ΟΜΑΕ Αγωνοδίκθσ Παναγιϊτθσ Μιλασ ASN Steward Panagiotis Milas OMAE128 

Γραμματζασ Αγωνοδικϊν Maela Tercon Secretary of the Stewards Maela Tercon 

Άρκρο 2.6 FIA Παρατθρθτισ και Εντεταλμζνοι         Art. 2.6 FIA Delegates & Observer 

FIA Παρατθρθτισ Kostyantyn Bevz FIA Observer Kostyantyn Bevz 
 

FIA Σεχνικόσ Ζφοροσ  FIA Technical Delegate TBA 
 

 

Άρκρο. 2.7 τελζχθ Αγϊνα         Art. 2.7 Officials 

Διευκυντισ Αγϊνα Κϊςτασ Θεολόγθσ Event Director Kostas Theologis  

Αλυτάρχθσ Αλζκοσ Αποςτολίδθσ Clerk of the Course Alekos Apostolidis OMAE24 

Βοθκόσ Αλυτάρχθ A’ Νίκοσ Καραλισ 
1

st
 Deputy Clerk of the 

Course 
Nikos Karalis OMAE136 

Βοθκόσ Αλυτάρχθ B’ Χριςτόδουλοσ Πενταράσ 
2

nd
 Deputy Clerk of the 

Course 
Christodoulos Pentaras OMAE1264 

Γραμματζασ Αγϊνα Χριςτίνα τρίκκα Secretary of the Event Christina Strikka  

Βοθκόσ Γραμματζα Μαρία Μαργαρίτθ Assistant Secretary Maria Margariti  

Βοθκόσ Γραμματζα Βαςιλικι πανδϊνθ Assistant Secretary Vasiliki Spandoni  

Τπεφκυνοσ 
Αςφαλείασ 

Κϊςτασ Οικονομίδθσ Chief Safety Officer Kostas Oikonomidis  

Βοθκόσ Τπ. 
Αςφαλείασ 

Θεόδωροσ Αποςτολίδθσ Deputy Chief Safety Officer Theodoros Apostolidis  

Άλλα Μζλθ 
Αςφαλείασ 

φμφωνα με το πλάνο αςφαλείασ Other Safety Personnel According to Safety Plan  

Επικεφαλισ Σεχνικόσ 
Ζφοροσ 

Φϊτθσ Χαρατάςοσ Chief Scrutineer Fotis Charatasos OMAE127 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Θλίασ Μιχαλόπουλοσ Scrutineer Ilas Michalopoulos OMAE472 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Γιάννθσ Σςικίνασ Scrutineer Ioannis Tsikinas OMAE46 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Παφλοσ Πινοφλθσ Scrutineer Pavlos Pinoulis OMAE577 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Άγγελοσ Κοκκολάκθσ Scrutineer Aggelos Kokkolakis OMAE1282 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Βαςίλθσ Γεωργακάσ Scrutineer Vasilis Georgakas OMAE149 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Γιάννθσ ταμοφλθσ Scrutineer Giannis Stamoulis 
OMAE1070 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Κίμων αμαράσ-Σάχοσ Scrutineer Kimon Samaras-Tachos 
OMAE1297 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Νίκοσ Πολυχρονίδθσ Scrutineer Nikos Polichronides 
OMAE1221 

Σεχνικόσ Ζφοροσ Ιωάννθσ Χατηθαναςταςίου Scrutineer Ioannis Chatzianastasiou 
OMAE792 
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Επικεφαλισ Ιατρόσ Βαςίλθσ Ναοφμ 
Chief Medical Officer 
(CMO) 

Vasilis Naoum  

Επικεφαλισ 
Χρονομετρϊν 

Δθμιτρθσ Λίτςιοσ Chief Timekeeper Dimitris Litsios OMAE416 

Τπεφκυνοσ χζςεων 
με Αγωνιηόμενουσ 
(CRO) 

Σίμοσ Θεολόγθσ 
Competitors’ Relations 
Officer (CRO) 

Timos Theologis  

Τπεφκυνοσ χζςεων 
με Αγωνιηόμενουσ – 
Βοθκόσ 

Ricky Rickler 
Competitors’ Relations 
Officer (CRO) Assistant 

Ricky Rickler  

Αποτελζςματα RBI Results RBI  

Safety Tracking RBI Safety Tracking RBI  

Γραφείο Σφπου Βαςιλικι πανδϊνθ Press Officer Vasiliki Spandoni  

Τπεφκυνοσ 
Περιβαλλοντικισ 
Ευκφνθσ 

Κϊςτασ Καρατηάσ Environmental Officer Kostas Karatzas  

Τπεφκυνοσ 
πρωτοκόλλου 
Covid19 

Alexandra Morh Protocol Covid19 Officer Alexandra Morh  

Πλοθγό όχθμα «0» Πζτροσ ιοφτθσ Opening Car “0” Petros Sioutis  

Τπεφκυνοσ Service 
Park 

Μάριοσ Χιωτόπουλοσ Service Park Officer Marios Chiotopoulos  

Τπεφκυνοσ Τλικϊν Παναγιϊτθσ Δθμόπουλοσ Warehouse Officer Panagiotis Dimopoulos  

 
Άρκρο 2.8 Σοποκεςία Κζντρου Αγϊνα και επικοινωνία              Art 2.8 Location of Rally HQ and contact details 

Όνομα Κτιριο Διοίκθςθσ Rally Greece Offroad Name Rally Greece Offroad HQ Building 

Διεφκυνςθ Κωνοσ Δραγοφμθ Street Ionos Dragoumi 

ΣΚ, Πόλθ 52200, Άργοσ Ορεςτικό, Καςτοριά Post Code, City 52200 Argos Orestiko, Kastoria 

Σθλζφωνο +30 6972 425999 Phone +30 6972 425999 

Email info@rallygreeceoffroad.gr Email info@rallygreeceoffroad.gr 

GPS υντεταγμζνεσ Ν 40.458231   Ε 21.264670 GPS Coordinates Ν 40.458231   Ε 21.264670 

 

Λειτουργία Κζντρου Αγϊνα Από 
23.05.2022 

12:00 
Ζωσ 

28.05.2022 
22:30 

Rally HQ in operation From 
23.05.2022 

12:00 
To 

28.05.2022 
22:30 

Επίςθμοσ Πίνακασ 
Ανακοινϊςεων 

Γραμματεία Αγϊνα 
Official Notice Board 
(NB) 

Race Secretariat 

Θλεκτρονικόσ Πίνακασ 
Ανακοινϊςεων (DNB) 

www.rallygreeceoffroad.gr 
Digital Notice Board 
(DNB) 

www.rallygreeceoffroad.gr 

            
Άρκρο 2.8.1 Επικοινωνία Οργάνωςθσ και Αγωνιηομζνων 

Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ατομικι και γενικι επικοινωνία μεταξφ όλων 
των τελεχϊν (Rally Control, CoC, Γραμματείασ, Αγωνοδικϊν, Σεχνικϊν 
Εφόρων, κλπ) και αγωνιηόμενων/ μελϊν πλθρωμάτων κα γίνεται 
πρωτίςτωσ και κατά το δυνατό με θλεκτρονικά μζςα (κινθτά τθλζφωνα, 
email, Sportity, WhatsApp). Κάκε αγωνιηόμενοσ οφείλει να ορίςει ΕΝΑ 
επίςθμο εκπρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο μαηί με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
του (κινθτά τθλζφωνα, email, WhatsApp) για να λαμβάνει κάκε επίςθμθ 
ειδοποίθςθ. Ο εκπρόςωποσ πρζπει να οριςκεί ςτθ Φόρμα υμμετοχισ. Ο 
εκπρόςωποσ κα χρθςιμοποιείται για κάκε ατομικι επικοινωνία. Κάκε 
επιβεβαίωςθ λιψθσ, εφόςον απαιτείται, κα πρζπει να αποςτζλλεται από 
τον εκπρόςωπο προσ τον Τπεφκυνο χζςεων με Αγωνιηόμενουσ (CRO): 
 
 
Σίμοσ Θεολόγθσ 
Κ: +30 6955 210090  

Art 2.8.1 Communication among Organizers and Entrants 

During the event, individual and general communication between all Rally 

officials (Race Control/CoC, Rally secretariat, CRO, Stewards, Technical staff 

etc.) and the competitors/crew members will primarily and as far as 

possible be conducted electronically (Cellphone, Email, Sportity App, 

WhatsApp). For this purpose, each competitor is required to nominate ONE 

official representative authorised for the purpose of receiving any official 

notifications, along with the respective contact (cellphone, Email, 

WhatsApp). This contact must be notified in the entry form.  

This contact will be used for all individual communications. Any 

confirmation of receipt, if required, must mandatorily be returned by this 

contact to the Competitors’ Relations Officer (CRO):  

Timos Theologis 

M: +30 6955 210090 
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Άρκρο 2.8.2 (NB) Πίνακασ Ανακοινϊςεων / (ΘΠΑ) 
Θλεκτρονικόσ Πίνακασ Ανακοινϊςεων: 

Ο Θλεκτρονικόσ Πίνακασ Ανακοινϊςεων είναι μζςω τθσ εφαρμογισ 
SPORTITY για κινθτά τθλζφωνα και tablets. 
 
ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΒΑΘ: 2022FIARGOR 
 
Σθν εφαρμογι SPORTITY μπορείτε να τθ κατεβάςετε από : 
 

App Store: 
 https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434 
 
Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&pcampa
ignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 

   
Οι ενθμερϊςεισ “push” εμφανίηουν κάκε νζο ζγγραφο που αναρτάται ςτον 
θλεκτρονικό πίνακα ανακοινϊςεων. 
 
Ο Επίςθμοσ Πίνακασ Ανακοινϊςεων βρίςκεται ςτθν είςοδο τθσ 
Γραμματείασ. 

Art. 2.8.2 Official Notice Board (NB) / Digital Official Notice 
Board (DNB):  

The Digital Official Notice Board is the SPORTITY application on mobile 
phones and tablets.  
 
Password: 2022FIARGOR 
 
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.sportity.app&pcampaig
nid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 
 
“Push” notifications show any new document that is posted on the Digital 

Notice Board.  

 

Official Notice Board is located on the entrance of Race Secretariat. 

 
 

Άρκρο 3  Πρόγραμμα Αγϊνα και Σοποκεςίεσ          Art.3 Program in chronological order & locations 

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 final approval by FIA) 
Δθμοςίευςθ Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ(με αναμονι τελικισ 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 23:59 
Closure date of entries 
Κλείςιμο Συμμετοχϊν 

Website 

Ιςτοςελίδα 

16/5/2022 23:59 
Closing date for order of extra service in Service Park 
Τελευταία θμερομθνία για ηιτθςθ extra χϊρου ςτο Service Park 

Website 

Ιςτοςελίδα 

20/5/2022 16:00 
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 17:30 Press conference before the rally 
Συνζντευξθ Τφπου πριν τον Αγϊνα 

Media Center 

Κζντρο Τφπου 

25/5/2022 
16:00 

20.00 
Covid-19 protocol process for Teams. Only for cars to obtain FIA passport 
Διαδικαςία πρωτοκόλλου Covid-19. Μόνο για Ομάδεσ με οχιματα που αποκτοφν FIA ταυτότθτα 

Outside H.Q. 

Each Team according to 

schedule 

Ζξω από το H.Q. 

Κάκε Ομάδα ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα 

 

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://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
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25/5/2022 
17:30 

20:30 

Administrative checks, Collection of material, documents, roadbook for 

Qualifying Stage, maps and rally safety tracking system.  

Only for cars to obtain FIA passport 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ, παραλαβι υλικοφ και εγγράφων, roadbook για Κατατακτιρια Ε.Δ., χάρτεσ 

και rally safety tracking ςφςτθμα. Μόνο για Ομάδεσ με 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 cars to obtain FIA passport. 

Τεχνικόσ Ζλεγχοσ – Σφράγιςθ εξαρτθμάτων. Μόνο για Ομάδεσ με 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 

H.Q. 

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 
Until/ζωσ 

17:00 

Re-scrutineering for cars which did not pass initial scrutineering  
(each car according to time given by Scrutineers)  

Επαναλθπτικόσ Τεχνικόσ ζλεγχοσ για οχιματα που δεν πζραςαν τον Αρχικό 

Service Park – Scrutineering 

Area 

Service Park – Τεχνικόσ Ζλεγχοσ 

26/5/2022 17:30 
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 Publication of Provisional Classification of Qualifying Stage 
Official NB and  DNB 

Επίςθμοσ ΠΑ / Ηλ.Π.Α. 

26/5/2022 20:30 
Selection of Starting Position after Qualifying Stage 
Επιλογι κζςθσ εκκίνθςθσ μετά τθν Κατατακτιρια Ε.Δ. 

Ceremony Start Area 

Χϊροσ Τελετι Ζναρξθσ 

26/5/2022 21:00 
Rally Ceremonial Start 
Πανθγυρικι Εκκίνθςθ Αγϊνα 

Ceremony Start Area  

Χϊροσ Τελετι Ζναρξθσ 

26/5/2022 ΣΒΑ 
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 – Section 2 
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 Service Park 
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Εκκίνθςθ 1
ου

 Σκζλουσ. Ωράριο 1
ου

 οχιματοσ 

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 ΣΒΑ 
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 

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 

 
 

Άρκρο 4  υμμετοχζσ                                                                  Art. 4 Entries 

Άρκρο 4.1 Θμερομθνίεσ για κλείςιμο ςυμμετοχϊν 
 
Βλζπε το πρόγραμμα (Κ Άρκρο 3) και FIA CCRSR άρκρο 17 
 

Άρκρο 4.2 Διαδικαςία Διλωςθσ υμμετοχισ 
Οι ςυμμετοχζσ πρζπει να κατατεκοφν ςφμφωνα με FIA CCRSR άρκρο 16, 
άρκρο 18. Δείτε επίςθσ FIA Δ.Α.Κ. άρκρο 3.8 – άρκρο 3.14 
 
Σο ζντυπο διλωςθσ ςυμμετοχισ και όλα τα υπόλοιπα απαραίτθτα 
ζγγραφα για τθν αποςτολι τουσ ςτον Οργανωτι ςτθν ιςτοςελίδα: 
www.rallygreeceoffroad.gr 
 
Αν θ διλωςθ αποςταλεί με fax, email ι θλεκτρονικά, τότε θ 
υπογεγραμμζνθ πρωτότυπα φόρμα πρζπει να παραλθφκεί από τον 
Οργανωτι εντόσ 5 θμερϊν πριν τθν θμερομθνία για το κλείςιμο των 
ςυμμετοχϊν. 
Θ Διλωςθ υμμετοχισ πρζπει να ςυνοδεφεται με αντίγραφο ζγκυρθσ 
αγωνιςτικισ άδειασ. Αν ζνασ από τα μζλθ του πλθρϊματοσ είναι ο 
«διαγωνιηόμενοσ» τότε κα πρζπει να υποβάλλει ζγκυρθ άδεια 
«διαγωνιηόμενου» και ζγκυρθ αγωνιςτικι άδεια αγωνιηόμενου. 
Σα ζγγραφα που πρζπει να παραλθφκοφν από τουσ Οργανωτζσ όχι 
αργότερα από τθ Δευτζρα 16.05.2022 είναι: 
   
• Φόρμα υμμετοχισ υπογεγραμμζνθ με πρωτότυπεσ υπογραφζσ, 
• Φόρμα Εξοπλιςμοφ αςφαλείασ υπογεγραμμζνθ με πρωτότυπεσ 

Art. 4.1 Closing date for entries 

See program in chronological order (SR Art. 3) and FIA CCRSR Art. 17 
 

Art. 4.2 Entry procedure 

Entries must be submitted in accordance with the FIA CCRSR Art. 16, Art. 18. 
See also FIA International Sporting Code Art. 3.8 – Art. 3.14 
 
Entry Form and all other documents necessary to be send to Organizer are 
available on the website:  www.rallygreeceoffroad.gr  
 

If the application is sent by fax, by email or made electronically, the original 
duly signed entry form must reach the organizers within 5 days following 
the close of entries. 
 
The entry form must be accompanied by a copy of the valid competitor’s 
license. If one of the drivers will be the competitor, he must hold a valid a 
competitor’s license and a driver’s competition license. 
 
Documents to be submitted and received by Organizers not later than 
Monday 16.05.2022: 
 
- Entry Form fully completed, and signed with original signatures 
- Competitors Safety Equipment Form signed with original signatures 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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υπογραφζσ 
• Φόρμα Λίςτασ μελϊν Ομάδασ 
• Φόρμα Διλωςθσ κάμερασ εντόσ αυτοκινιτου (εφόςον υπάρχει) 
• Άδεια Οδιγθςθσ ςε ιςχφ, οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, και φωτοτυπία 
αυτϊν, 
• Άδεια ςυμμετζχοντα (ομάδασ), εφόςον υπάρχει, και φωτοτυπία αυτισ, 
• Αγωνιςτικι Άδεια ι Δελτίο Ακλθτι ΟΜΑΕ για οδθγό και ςυνοδθγό, 
• Φωτοτυπία Διαβατθρίου ι Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, 
• Starting permission που εκδίδεται από τθν οικεία Ομοςπονδία ι 
Ακλθτικι Αρχι, 
• Άδεια κυκλοφορίασ αγωνιςτικοφ οχιματοσ 
• Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο οχιματοσ ςε ιςχφ 
• Πράςινθ κάρτα αςφάλιςθσ (για αλλοδαπά οχιματα) 
 
Email Οργανωτι: info@rallygreeceoffroad.gr 
 
Διεφκυνςθ Αλλθλογραφίασ για τθ Διλωςθ υμμετοχισ: 
ΑΦΑ-ΑΣΣΙΚΘ 
Ναπ.Ηζρβα 3, 14565 
Άγιοσ τζφανοσ, Αττικι, 
Ελλάδα. 
 

Θ Διλωςθ υμμετοχισ (και θλεκτρονικι) κα είναι δεκτι μόνο αν 
ςυνοδεφεται από το ςφνολο του Παραβόλου υμμετοχισ. 
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διαςφαλίςουν ότι το όνομα του 
ςυμμετζχοντα και το όνομα του δικαιοφχου κα εμφανίηονται ςε όλα τα 
εμβάςματα. Όποια τραπεηικι επιβάρυνςθ πρζπει να πλθρϊνεται από τον 
ςυμμετζχοντα και επιπρόςκετα του ποςοφ του Παραβόλου υμμετοχισ. 
Σραπεηικζσ επιταγζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Ολόκλθρο το παράβολο ςυμμετοχισ πρζπει να πιςτωκεί ςτο Σραπεηικό 
Λογαριαςμό του Οργανωτι: 

τοιχεία Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ Οργανωτι: 
Βλζπε Άρκρο 4.5 του παρόντα Κ 
 

Άρκρο 4.3 Αρικμόσ υμμετοχϊν, οχιματα κατθγορίεσ και 
κλάςεισ 

Άρκρο 4.3.1 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν περιορίηεται ςε: 60       

Ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν είναι: 20 

Αν ο αρικμόσ αυτόσ δεν επιτευχκεί, ο Οργανωτισ μπορεί να ακυρϊςει 
τον αγϊνα με ζγκριςθ τθσ FIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Teams’ member List 
- On Board Camera Declaration Form (if existing) 
- Copy of valid driving license for driver and co-driver 
- Team License (if existing) 
- Valid Racing License for driver and Co-driver 
- Copy of passport or ID 
- Starting Permission letter from parent ASN 
- Racing vehicles’ Registration document 
- Racing vehicles’ valid Insurance Policy 
- Racing vehicles’ valid Insurance Green Card   
 
 
 
 
Organizers’ E-mail address: info@rallygreeceoffroad.gr 
 
Mail address for Entry Form: 
ATTICA MOTORSPORT CLUB 
Nap.Zerva 3, 14565 
Agios Stefanos, Attica,  
Greece. 
 

An entry application (also made electronically) will be accepted only if 
accompanied by the total entry fees. 
All entrants must ensure that the entrant’s name and account holder are 
included as reference on all wire transfers. 
Any bank charges incurred must be paid by the entrant in addition to the 
entry fees. 
Bank checks will not be accepted. 
The entry fee must be credited in full to the organizer’s bank account: 
 

Organizer’s bank details: 
See Art. 4.5 of present SR 

 
Art. 4.3 Number of competitors accepted and vehicle 

classes 

Art. 4.3.1 The number of competitors shall be limited to: 60 

The minimum number of entered automobiles required is.: 20  
If that number is not reached, the Organizer may cancel the competition 
after obtaining the FIA’s approval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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Άρκρο 4.3.2 Δεκτά Οχιματα 

 

T1 

T1.1 

Πρωτότυπα Cross-Country 4x4 οχιματα ςφμφωνα με 
2022 Παράρτθμα J, Άρκρο 285 

Πρωτότυπα Cross-Country 4x4 οχιματα ςφμφωνα με 
2009 Παράρτθμα J, Άρκρο 285 (Άρκρο. 8.4 CCRSR) 
Πρωτότυπα Cross-Country 4x4 οχιματα με κεντρικό ι 
πίςω κινθτιρα με FIA ΔΣΣ πριν από 31/12/2005 
 (Άρκρο. 8.6.2 CCRSR) 
Παραγωγισ  Cross Country οχιματα με λθγμζνο FIA ΔΣΣ 
και ςφμφωνα με 2022 Appendix J, Άρκρο 285  
(Άρκρο 8.6.1 CCRSR) 

T1.2 

Πρωτότυπα Cross-Country οχιματα 4x2 ςφμφωνα με 
2022 Παράρτθμα  J, Άρκρο 285 

Πρωτότυπα Cross-Country οχιματα 4x2 ςφμφωνα με 
2009 Παράρτθμα  J, Άρκρο 285 (Άρκρο 8 .4 CCRSR) 

T1.3 
Οχιματα ςφμφωνα με “SCORE” κανονιςμοφσ.  
(Άρκρο 8.5 CCRSR) 

T2 

 Παραγωγισ Cross-Country οχιματα ςφμφωνα με 2022 
Παράρτθμα  J, Άρκρο 284 και Παράρτθμα  IV, CCRSR 

Παραγωγισ Cross-Country οχιματα ςφμφωνα με 2021 
ASO Dakar Auto κανονιςμοφσ και Παράρτθμα  IV, CCRSR 

T3  Ελαφρά Πρωτότυπα Cross-Country οχιματα ςφμφωνα 
με  with 2022 Παράρτθμα J, Άρκρο 286 

T4 

 Βελτιωμζνα Παραγωγισ  Cross-Country Side-by-Side 
(SSV) οχιματα ςφμφωνα με 2022 Παράρτθμα  J, 
Άρκρο.286A 

Βελτιωμζνα Παραγωγισ  Cross-Country Side-by-Side 
(SSV) οχιματα ςφμφωνα με 2021 ASO Dakar Auto 
κανονιςμοφσ. 

 
Βλζπε και FIA CCRSR άρκρο 8 για πρόςκετεσ διατάξεισ. 
 

Άρκρο 4.4 Παράβολα υμμετοχισ και πακζτα 
 
Με τθν προαιρετικι διαφιμιςθ του Οργανωτι (CCRSR άρκρο 20) και 
μζχρι τθν θμερομθνία κλειςίματοσ  

 

EUR 

EUR 

EUR 

 

EUR 

2.150,00 

2.350,00 

2.350,00 

 

2.550,00 

Ιδιωτικι υμμετοχι  – ζωσ 22 Απριλίου2022 

Ιδιωτικι υμμετοχι – 23/4 – 16/5/2022 

 Νομικό Πρόςωπο και οδθγοί προτεραιότθτασ 

FIA  – ζωσ 22 Απριλίου2022 

Νομικό Πρόςωπο και οδθγοί προτεραιότθτασ 

FIA – 23/4/ - 16/5/2022 

 
Χωρίσ τθν προαιρετικι διαφιμιςθ του Οργανωτι (CCRSR άρκρο 20) και 
μζχρι τθν θμερομθνία κλειςίματοσ: 
60% αυξθμζνο παράβολο επί των ανωτζρω ποςϊν. 
 
 

Επιπρόςκετα παράβολα: 

EUR   100,00 Επιπρόςκετο ςετ εγγράφων για Ομάδα, 

1 ςετ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Παράβολο 

υμμετοχισ 

Παράβολα Χϊρου Επιςκευϊν: 
Κάκε αγωνιηόμενο όχθμα δικαιοφται χϊρο ζωσ 50 τμ ςτο Service Park και 
το παράβολο για αυτό το χϊρο περιλαμβάνεται ςτο Παράβολο 
υμμετοχισ. 
Αν αγωνιηόμενοσ ι Ομάδα απαιτεί περιςςότερο χϊρο τότε πρζπει να 
ενθμερϊςει τον Οργανωτι όχι αργότερα από 10 θμζρεσ από τθν 

Art. 4.3.2 Eligible cars 
 

T1 

T1.1 

Prototype Cross-Country 4x4 Cars complying with 2022 
Appendix J, Art.285 

Prototype Cross-Country 4x4 Cars complying with 2009 
Appendix J, Art.285 (see Art. 8.4 CCRSR) 
Prototype Cross-Country 4x4 Cars with central or rear 
engine with FIA Technical Passport drawn up before 
31/12/2005 (see Art. 8.6.2 CCRSR) 
Series Production Cross Country Cars with expired 
homologation, complying with 2022 Appendix J, Art.285 
(see Art.8.6.1 CCRSR) 

T1.2 

Prototype Cross-Country Cars 4x2 complying with 2022 
Appendix J, Art.285 

Prototype Cross-Country Cars 4x2 complying with 2009 
Appendix J, Art.285 (see Art.8 .4 CCRSR) 

T1.3 
Vehicles complying with “SCORE” regulations.  
(See Art.8.5 CCRSR) 

T2 

 Series Production Cross-Country Cars complying with 2022 
Appendix J, Art.284 and Appendix IV of CCRSR 

Series Production Cross-Country Cars complying with 2021 
ASO Dakar Auto regulations and Appendix IV of CCRSR 

T3  Lightweight Prototype Cross-Country Vehicles complying 
with 2022 Appendix J, Art.286 

T4 

 Modified Production Cross-Country Side-by-Side (SSV) 
Vehicles complying with 2022 Appendix J, Art.286A 

Modified Production Cross-Country Side-by-Side (SSV) 
Vehicles complying with 2021 ASO Dakar Auto regulations. 

 
See also FIA CCRSR Art. 8 for additional provisions. 

Art. 4.4 Entry fees - entry fee packages 

With organizer’s optional advertising (see also FIA CCRSR Art. 20) 
up to entry closing date 

 

EUR 

EUR 

EUR 

 

EUR 

2.150,00 

2.350,00 

2.350,00 

 

2.550,00 

Private Entrant – up to 22 April 2022 

Private Entrant – from 23 April to 16 May 2022 

 Legal Entity Entrant and FIA Priority drivers – 

up to 22 April 2022 

Legal Entity Entrant and FIA Priority drivers – 

from 23 April 2022 to 16 May 2022 

 
Without organizer’s optional advertising: (see also FIA CRRSR Art. 20) 
up to entry closing date: 
60% increased fee on the above mentioned amounts. 
 
 

Additional fees: 

EUR   100,00 Additional set of service documents 

1 set of service documents being included with 

the entry package 

Service Area Fees: 
Each competition vehicle is entitled for up to 50sq.m. space in Service Park 
and fee for this space is included in Entry Fee. 
If a competitor or Team requires more space in Service Park area then 
Organizer must be notified no later than 10 days before the start of the 
race.  
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ζναρξθ του αγϊνα.  
Σα ακόλουκα Παράβολα κα εφαρμόηονται: 
 

Ζωσ 50 τ.μ. Περιλαμβάνεται ςτο Παράβολο υμμετοχισ 

Κάκε πρόςκετα 20 τμ 100 EURO 

Κάκε πρόςκετα 50 τμ 200 EURO 

Ο μζγιςτοσ χϊροσ για 1 αγωνιςτικό όχθμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
100 τμ. 
GPS Tracking and “Car-to-Car Alarm” υςτιματα 
Κατά τθ διάρκεια του Διοικθτικοφ Ελζγχου κα ηθτθκεί για κάκε 
αγωνιςτικό όχθμα μία επιςτρεπτζα εγγφθςθ 150€ ςε μετρθτά. Αυτι θ 
εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον αγωνιηόμενο αμζςωσ μόλισ  επιςτραφεί ο 
εξοπλιςμόσ ςτον Οργανωτι και ςτθ ίδια άψογθ κατάςταςθ που αρχικά 
παραδόκθκε. Θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ κα γίνεται ςτο HQ. 
 

Άρκρο 4.5 Πλθρωμι 
Διλωςθ υμμετοχισ που δεν ςυνοδεφεται από απόδειξθ εξόφλθςθσ του 
Παραβόλου υμμετοχισ είναι άκυρθ ςφμφωνα με το Άρκρο 3.9.3 FIA 
International Sporting Code. Σο Παράβολο υμμετοχισ πρζπει να 
εξοφλθκεί μόνο με τραπεηικό ζμβαςμα ςτο λογαριαςμό που 
αναγράφεται παρακάτω: 
 

τοιχεία Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ Οργανωτι: 
 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ: ΑΦΑ ΑΣΣΙΚΘ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ: 
Ναπ.Ηζρβα 3, Άγιοσ τζφανοσ, 14565, 
Αττικι, Ελλάδα 

ΣΡΑΠΕΗΑ: ΠΕΙΡΑΙΩ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ 
ΣΡΑΠΕΗΑ:  

Τποκ/μα 1850, Λ.Μαρακϊνοσ 3, 14572, 
Δροςιά, Αττικι, Ελλάδα  

ΙΒΑΝ: GR14 0171 8500 0068 5014 5559 125 
BIC: PIRBGRAA 
ΝΟΜΙΜΑ: EURO € 

 

Άρκρο 4.6 Επιςτροφι Παραβόλου υμμετοχισ 
 
Σο παράβολο ςυμμετοχισ κα επιςτραφεί ολόκλθρο 

 Αν ο αγϊνασ δεν διεξαχκεί 

 ε Ομάδεσ που απορρίφκθκε θ αίτθςθ ςυμμετοχισ 
Με βάςθ τθν αίτθςθ που κα λάβει ο Οργανωτισ με email, 
Θ αφαίρεςθ κα είναι: 

 25% του παραβόλου για αιτιςεισ που κα λθφκοφν ζωσ 30 
θμζρεσ πριν το Διοικθτικό Ζλεγχο 

 50% του παραβόλου για αιτιςεισ που κα λθφκοφν ζωσ 5 
θμζρεσ πριν το Διοικθτικό Ζλεγχο. 
Μθ επιςτρεπτζο Διοικθτικό παράβολο είναι 300 EURO. 
 

Άρκρο 5  Αςφαλιςτικι Κάλυψθ 
 

Άρκρο 5.1 Θ αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ υπζρ Σρίτων είναι 

υποχρεωτικι για όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ που ςυμμετζχουν ςτον 
αγϊνα. Όλοι οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν για το διαγωνιηόμενο 
όχθμα αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ ςε ιςχφ. Οι αλλοδαπζσ 
ςυμμετοχζσ κα πρζπει να ζχουν και Αςφαλιςτικι Πράςινθ Κάρτα για το 
διαγωνιηόμενο όχθμα. Από τθ διάταξθ εξαιροφνται οχιματα που δεν 
ζχουν κρατικζσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ και κρατικι άδεια οχιματοσ αλλά 
προςκομίηουν πρωτότυπο πιςτοποιθτικό ΔΣΣ και αγωνιςτικζσ πινακίδεσ. 

Άρκρο 5.2 Σο παράβολο υμμετοχισ περιλαμβάνει τθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ των διαγωνιηομζνων για Αςτικι Ευκφνθ υπζρ Σρίτων κατά τθ 
διάρκεια ςυμμετοχισ τουσ ςτο 9

ο
 RALLY GREECE OFFROAD. 

Άρκρο 5.3 Σα αςφαλιηόμενα ποςά τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ είναι: 

ζωσ 1.220.000,00€ ανά ατφχθμα με μζγιςτθ ευκφνθ τθσ Αςφαλιςτικισ 

 
Additional Fees will be implemented as follows: 
 

Up to 50 sqm Included in Entry Fee 

Every additional 20 sqm 100 EURO 

Every additional 50 sqm 200 EURO 

The maximum space of 1 competition vehicle cannot exceed 100 sqm 
 
SafetyTracking and “Car-to-Car Alarm” Systems 
During Administrative Checks a refundable deposit of 150€ in cash will be 
asked for each competition vehicle. This deposit will be returned to 
competitor as soon as the systems’ hardware is returned to the appointed 
Official in the same excellent condition and operational as it was initially 
delivered. The deposit return will be given in HQ. 
 

Art. 4.5 Payment 

Any entry not accompanied by the entry fee shall be according to Art. 3.9.3 
of FIA International Sporting Code, null and void. The entry fee shall be paid 
only by bank transfer to the account indicated below (adequate proof of 
payment must be attached to the entry form) 

 
Organizer’s bank details: 
 

BENEFICIARY: ATTICA MOTORSPORT CLUB 

ADDRESS: 
NAP.ZERVA 3, AGIOS STEFANOS, 
14565, ATHENS, GREECE 

BANK:   PIRAEUS BANK 

BANK ADDRESS: 
1850 BRANCH,MARATHONOS  Ave.3, 
14572, DROSIA, GREECE 

IBAN: GR14 0171 8500 0068 5014 5559 125 
BIC: PIRBGRAA 
CURRENCY: EURO € 

 
Art. 4.6 Entry fee refunds 

The entry fee shall be refunded in full 

 if the event does not take place 

 to teams whose entry application is rejected. 
Subject to the application reaching the organizer per email. 
The deduction will be: 

• 25 % of the entry fees for requests received until 30 days before 
administrative checks 
• 50 % of the entry fees for requests received until 5 days before 
administrative checks 
Non-refundable administrative fee is 300 EURO. 

 

Art. 5 Insurance Cover 

 

Art. 5.1 Third party liability insurance (Traffic insurance) is compulsory for 

all crews taking part in the rally. All competitors must have a valid traffic 
insurance policy and present it at the administration checking including a 
valid Insurance Green Card. Vehicles with Technical Passport and racing 
plate numbers issued by the Greek Motorsport Federation are exempt from 
the obligations of this article. 
 
  

Art. 5.2 Entry fee includes a premium for liability insurance towards third 

parties during participation in 9
th

 RALLY GREECE OFFROAD.  
 

Art. 5.3 Indemnity provided under insurance is: 1.220.000,00€ per 
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Εταιρίασ ζωσ του ποςοφ των 6.070.000,00€. Αυτά τα ποςά είναι 
ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

Άρκρο 5.4 Σο Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο ζχει ςυναφκεί με τθν 

Αςφαλιςτικι Εταιρία: 
- Όνομα Εταιρίασ: ALLIANZ ΕΛΛΑΔΑ  
- Διεφκυνςθ:  Λ.Ακθνϊν 110, Κτιριο Γ, 10442, Ακινα   
- Αρικμόσ υμβολαίου: 20015751/20013391 

Άρκρο 5.5 Οι αγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν υπόψθ ότι θ 

Αςφαλιςτικι κάλυψθ θ οποία παρζχεται από τουσ Οργανωτζσ καλφπτει 
μόνο ηθμιζσ που προκαλοφνται ςε Σρίτουσ. Οποιαδιποτε ηθμιά, 
ςωματικι ι υλικι, που προκαλοφν οι αγωνιηόμενοι ςτουσ ίδιουσ ι ςε 
άλλουσ αγωνιηόμενουσ ι ςε διαγωνιηόμενα οχιματα, δεν καλφπτεται από 
τθν εν λόγω Αςφάλιςθ.  

Άρκρο 5.6 Οι αγωνιηόμενοι είναι ελεφκεροι να ςυνάψουν οποιοδιποτε 

Αςφαλιςτικό υμβόλαιο που να τουσ καλφπτει για Προςωπικό Ατφχθμα 
κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
επαναπατριςμοφ. Οι κάτοχοι δελτίου ακλθτι τθσ ΟΜΑΕ καλφπτονται για 
Προςωπικό Ατφχθμα από τθν ΟΜΑΕ.  

Άρκρο 5.7 Σα οχιματα Service, ζςτω και αν είναι εφοδιαςμζνα από τον 

Οργανωτι με ειδικι πινακίδα-ςιμανςθ, δεν λογίηονται ωσ ςυμμετζχοντα 
ςτον αγϊνα. Ωσ εκ τοφτου, τα οχιματα αυτά και οι επιβαίνοντεσ ςε αυτά 
δεν καλφπτονται από καμία Αςφαλιςτικι Κάλυψθ που παρζχει ο 
Οργανωτισ και θ υποχρζωςθ αυτι είναι αποκλειςτικά δικι τουσ.  

Άρκρο 5.8 Ο Οργανωτισ δεν είναι υπόλογοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα, 

ηθμιά – υλικι ι ςωματικι – και αποηθμίωςθ αυτϊν που κα προκλθκεί ςε 
αγωνιηόμενουσ ι ςυμμετζχοντα οχιματα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
αγϊνα, όπωσ επίςθσ και ςε περίπτωςθ καταςτροφισ, εξζγερςθσ, 
διαδιλωςθσ, βανδαλιςμό, κλοπι κλπ. Οι αγωνιηόμενοι αναγνωρίηουν ότι 
υπόκεινται των ςυνεπειϊν με δικι τουσ ευκφνθ. Ο Οργανωτισ δεν είναι 
υπεφκυνοσ για παράνομεσ ι παράτυπεσ πράξεισ των αγωνιηόμενων που 
αντίκειται ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. 

Άρκρο 5.9 Οι Αςφαλιςτικζσ καλφψεισ τίκενται ςε ιςχφ με τθν ζναρξθ 

του Διοικθτικοφ και Σεχνικοφ Ελζγχου και λιγουν με βάςθ πιο από τα 
παρακάτω κα είναι θ τελευταία επίςθμθ δραςτθριότθτα του αγϊνα:  
- θ ϊρα λιξθσ του δικαιϊματοσ υποβολισ ζνςταςθσ ι ζφεςθσ ι ακρόαςθσ 
αγωνιηόμενου από τουσ Αγωνοδίκεσ. 
- θ ϊρα λιξθσ του τελικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου. 
- θ ϊρα λιξθσ τθσ Σελετισ Απονομισ Επάκλων. 

Άρκρο 5.10 Θ αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ υπζρ Σρίτων και 

Προςωπικοφ Ατυχιματοσ παφει να είναι ςε ιςχφ ςε περίπτωςθ που 
ςυμμετζχων όχθμα ςτον αγϊνα: 
α) αποκλείεται οριςτικά ι προςωρινά από τον αγϊνα, από κζλοσ του 
αγϊνα, από Ειδικι Διαδρομι του αγϊνα. 
β) βρίςκεται εκτόσ τθσ επίςθμθσ διαδρομισ του αγϊνα, ακοφςια ι 
εκοφςια, ςε απόςταςθ άνω του ενόσ (1) χιλιομζτρου. 
γ) βρίςκεται εντόσ τθσ επίςθμθσ διαδρομισ του αγϊνα αλλά ζχει 
παρζλκει ο μζγιςτοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ Απλισ ι Ειδικισ Διαδρομισ, 
όπωσ αυτόσ ορίηεται από το παρόντα Κανονιςμό και το επίςθμο πίνακα 
ωραρίων του αγϊνα. 
δ) εμπλακεί ςε ατφχθμα ςε χρόνο που είναι μετά τθν επίςθμθ λιξθ ενόσ 
ςκζλουσ και πριν από τθν επίςθμθ ζναρξθ του επομζνου. 
Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το πλιρωμα είναι υπεφκυνο για 
οποιοδιποτε ατφχθμα και ςε περίπτωςθ που ςυμβεί με ευκφνθ του κα 
πρζπει να καλυφκεί από τισ Αςφαλιςτικζσ καλφψεισ του ιδίου. 
Για τισ περιπτϊςεισ α,β,γ, ο αγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυνεχίςει με δικι 
του και μόνο ευκφνθ ι να απευκυνκεί ςτον Οργανωτι ϊςτε να επιλθφκεί 
τθ μεταφορά του με γερανό  ζωσ το χϊρο του Service Park. Ο Οργανωτισ 
δεν ευκφνεται για τυχόν ηθμιζσ κατά τθ διαδικαςία μεταφοράσ ι 
επαναφοράσ κακϊσ επίςθσ και αν ο αγωνιηόμενοσ χρεωκεί ποινζσ λόγω 
κακυςτζρθςθσ μεταφοράσ. 

Άρκρο 5.11 ε περίπτωςθ ατυχιματοσ με υλικζσ ι ςωματικζσ βλάβεσ, 

ςυμμετζχοντεσ και αγωνιηόμενοι αποκλείουν των ευκυνϊν τθ FIA, τουσ 
Οργανωτζσ, τθν Οργανωτικι Επιτροπι, τθν ΟΜΑΕ, και αποπζμπουν το 

incident with total liability up to 6.070.000,00€. These indemnities are 
according to Greek Law. 

Art. 5.4 Insurance policy is drawn up with Insurance Company: 

- Name of the Company: ALLIANZ HELLAS 
- Address:  Athinon 110 Ave, Building C, 10442, Athens, Greece 
- Policy No. 20015751/20013391 
 

Art. 5.5 Competitors must bear in mind that insurance policy, taken out 

by the Organizer, covers only damage caused to third parties. Any injury 
caused by competitors to themselves, injuries and damages caused by 
competitor to other competitor or damage to vehicles participating in the 
Rally are not covered by the insurance policy. 
 

Art. 5.6 Competitors are free to take out a convenient and individual 

personal accident insurance on their own, in addition to the 
aforementioned third party liability insurance. In any case, all competitors 
must have Personal Accident insurance cover that includes a clause for 
repatriation expenses. 

Art. 5.7 Service vehicles, even those having special marks issued by the 

Organizer, will not be treated as official Rally participants. Therefore, they 
are not covered with the Rally insurance policy and are subject to the 
owner’s exclusive liability. 
 

Art. 5.8 Organizer shall not be liable for any damage or accident caused to 

the competitors and their vehicles during the whole event, in the case of 
catastrophe, riots, demonstrations, vandalism, pandemic, etc. The 
competitors and crew members must bear all consequences (damages, 
fines and penalties) of any such incident. The Organizers shall not be liable 
for any law infringement.  
 
 

Art. 5.9 The insurance cover will come into effect from the time of 

administrative checking and scrutineering opening time and will end upon 
the expiry of one of the following time limits, whichever is the later: 
- time limit for protests or appeals or the end of any hearing by the 
Stewards, 
- end of the administrative checking and final checks, 
- end of the prize giving ceremony. 

Art. 5.10 Insurance Policy of Third Party Liability and Personal Accident 

Insurance  are not valid if a competition vehicle: 
a) is excluded permanently or temporarily from the event, from a Leg or 
from a Special Stage 
b)  is involuntarily or voluntarily out of the official route of the race for 
more than one (1) kilometer distance 
c)  even it is on the official route but maximum time for a section, liaison or 
special stage, or Leg is run out as indicated in official timetable of the race. 
d) is engaged in accident in the time period between the end of a Leg and 
the start of next. 
For all the above cases the crew and competitor are liable for any accident 
may occur. In case of accident by their fault, any compensation must be 
covered by their own Insurance cover. 
For cases a, b, c, the competitor may proceed by his own responsibility or 
to address to Organizers in order transportation to be arranged until the 
Service Park. Organizer is not liable for any damages may occur during such 
transportation or recovery nor liable for any time penalties that may be 
implemented due to delay of transportation. 
 
 
 
 
  

Art. 5.11 In case of accident with bodily injuries or material damages, 

competitors and drivers exempt FIA, ASN, event organizers, Members of 
Organization Committee, from any liability and waive any right to claim any 
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δικαίωμα να απαιτιςουν αποηθμίωςθ ι να ςτραφοφν νομικά εναντίον 
των ανωτζρω προςφεφγοντασ ςε Αςτικά ι Ποινικά Δικαςτιρια. 

Άρκρο 5.12 Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ Αςτικισ Ευκφνθσ ςτισ Απλζσ 

Διαδρομζσ (road sections) είναι ενεργι υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι 
διαγωνιηόμενοι ςζβονται και ακολουκοφν πιςτά τον ΚΟΚ, δθλαδι όρια 
ταχφτθτασ, ςιμανςθ οδϊν, ςθματοδότεσ, κλπ. 
 

Άρκρο 6  Διαφιμιςθ και Αναγνϊριςθ 
 

Βλζπε Παράρτθμα 3 του Κ «Αυτοκόλλθτα αρικμϊν και διαφθμίςεων» 
 
Ο Οργανωτισ κα παράςχει ςε κάκε πλιρωμα με διαφθμιςτικά και 
αναγνωριςτικά αυτοκόλλθτα – πινακίδεσ τα οποία πρζπει να 
τοποκετθκοφν ςτα οχιματα πριν το Σεχνικό ζλεγχο. Δεν επιτρζπεται να 
κοποφν τα αυτοκόλλθτα, εκτόσ και αν δεν υπάρχει επαρκείσ επιφάνεια 
ςτο όχθμα. 
 

Άρκρο 6.1 Τποχρεωτικι Διαφιμιςθ Οργανωτι 
(βλζπε Παράρτθμα 3 του Κ) 
 
Νοφμερα Αγϊνα μζγεκοσ: 67 Χ 17 εκ 
Θ.Α. με Δελτίο Πλθροφοριϊν οι διαφθμιηόμενοι 
 

Κάκε αυτοκόλλθτο πρζπει να τοποκετθκεί οριηόντια ςτο πάνω εμπρόσ 
μζροσ τθσ κάκε εμπρόσ πόρτασ με το νοφμερο ςτθν εμπρόσ μεριά. Σο 
πάνω μζροσ του αυτοκόλλθτου πρζπει να είναι μεταξφ 7 και 10 εκ από το 
κάτω όριο του παρακφρου. 
 

Νοφμερο Αγϊνα Οροφισ μζγεκοσ: 50 Χ 52 εκ 
Θ.Α. με Δελτίο Πλθροφοριϊν οι διαφθμιηόμενοι 
 

Νοφμερο Αγϊνα Πίςω Μζροσ μζγεκοσ: 43 X 21 εκ 
Θ.Α. με Δελτίο Πλθροφοριϊν οι διαφθμιηόμενοι 
Νοφμερα Αγϊνα Παρμπρίη Αρ/Δε μζγεκοσ: 25 Χ 10 εκ 
Θ.Α. με Δελτίο Πλθροφοριϊν οι διαφθμιηόμενοι 
 
Σεχνικοφ Ελζγχου αυτοκόλλθτο (μεριά ςυνοδθγοφ) 15 Χ1 10 εκ 
 

Άρκρο 6.2 Προαιρετικι Διαφιμιςθ Οργανωτι 
 

Διαφθμιςτικά αυτοκόλλθτα μζγεκοσ: 50 Χ 52 εκ 
Θ.Α. με Δελτίο Πλθροφοριϊν οι διαφθμιηόμενοι 
 

Ζνα αυτοκόλλθτο πρζπει να τοποκετθκεί ςε κάκε πλευρά του οχιματοσ. 
 
Διαφθμιςτικά αυτοκόλλθτα μζγεκοσ: 67 Χ 8 εκ 
Θ.Α. με Δελτίο Πλθροφοριϊν οι διαφθμιηόμενοι 
 
Ζνα αυτοκόλλθτο πρζπει να τοποκετθκεί ςε κάκε πλευρά του οχιματοσ 
και ακριβϊσ κάτω από τα νοφμερα του αγϊνα, εκτόσ και αν δεν 
υπάρχει επαρκείσ επιφάνεια ςτο όχθμα. 
 

Άρκρο 7  Ελαςτικά 

Άρκρο 7.1 Ελαςτικά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
κατά τθ διάρκεια του αγϊνα 

 

Βλζπε άρκρο 10 FIA CCRSR και άρκρο 10 του Παραρτιματοσ V2 FIA 
CCRSR. 
Ο αρικμόσ ελαςτικϊν που επιτρζπεται για οδθγοφσ προτεραιότθτασ FIA 
T1 είναι 12 

Άρκρο 7.2 Εκνικζσ διατάξεισ και απαιτιςεισ 
Απαγορεφονται ελαςτικά με πζλμα τφπου V 
 

compensation or to bring claim against them to Civil or Criminal courts of 
justice. 
 

Art. 5.12 Third party liability insurance is in force under the assumption 

that in Road Sections (Liaisons) competitors must fully comply with Greek 
Traffic Law, i.e. speed limit signs, traffic lights, traffic signs, etc. 
 

Art. 6 Advertising and Identification 
 

See Appendix 3 of these SR “Decals and positioning of supplementary 
advertising”. 
 
The organizer will provide each crew with the advertising and identification 
panels, which must be affixed to their vehicles in the stated positions prior 
to scrutineering. It is not allowed to cut the panels, unless this is not 
possible due to lack of such substantial space in the cars’ surface. 

 
Art. 6.1 Obligatory organizer’s advertising 
(check Also Appendix 3 of SR) 
 
Competition numbers size: 67x 17cm 
TBA with bulletin the name of the advertising 
 
Each panel shall be placed horizontally at the leading edge of each front 
door, with the number at the front. The top of the plate shall be between 7 
cm and 10 cm below the lower limit of the window. 
 
 
Competition number size (roof panels): 50 x 52 cm 
TBA with bulletin the name of the advertising 
 
Competition number size (rear panel): 43 x 21 cm 
TBA with bulletin the name of the advertising 
Competition numbers size (windscreen): 25 x 10cm 
TBA with bulletin the name of the advertising 
 

Scrutineering verification panel size (co-driver’s side): 15 x 10 cm 

Art. 6.2 Optional organizers’ advertising 

Advertising plates size 50 x 52 cm 
TBA with bulletin the name of the advertising 
 

Each plate shall be placed on each side of the vehicle. 
 
Advertising plates size 67 x 8 cm 
TBA with bulletin the name of the advertising 
 
Each plate shall be placed on each side of the vehicle and exactly under the 
race numbers, unless this is not possible due to lack of such substantial 
space in the cars’ surface. 

 

Art.7 Tyres 

Art. 7.1 Regulations regarding tyres which may be used 
during the event 

See Art. 10 of the FIA CCRSR and Art. 10 of Appendix V2 of the FIA CCRSR 
The number of tires to be used by FIA T1 Priority drivers is 12  

 
Art. 7.2 National laws or special requirements 

Tires with V pattern are not allowed. 
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Άρκρο 8  Καφςιμα 

Όλοι οι τφποι καυςίμων πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Παράρτθμα J 

άρκρο 252.9 (άρκρο 57 FIA CCRSR). Απαγορεφεται οποιαδιποτε 

διαδικαςία ανεφοδιαςμοφ εντόσ του Service Park. Τπενκυμίηεται ότι όλα 

τα οχιματα Σ3, Σ4 πρζπει να ζχουν βαλβίδεσ αςφαλείασ (Άρκρο 57.2.1 

CCRSR) 

Άρκρο 8.1 Σεχνικζσ απαιτιςεισ 
Βλζπε άρκρο 57.2 FIA CCRSR 

 

Άρκρο 9  Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 

Άρκρο 9.1 Ζγγραφα προσ επίδειξθ: 
Για να κρατθκεί ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ μειωμζνοσ για το Διοικθτικό 
ζλεγχο, επιβεβαιϊςτε να φζρετε και να επιδείξετε τα ακόλουκα 
ζγγραφα: 
• Φόρμα υμμετοχισ υπογεγραμμζνθ με πρωτότυπεσ υπογραφζσ, 
• Φόρμα Εξοπλιςμοφ αςφαλείασ υπογεγραμμζνθ με πρωτότυπεσ 
υπογραφζσ 
• Άδεια Οδιγθςθσ ςε ιςχφ, οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, και φωτοτυπία 
αυτϊν, 
• Άδεια ςυμμετζχοντα (ομάδασ), εφόςον υπάρχει, και φωτοτυπία αυτισ, 
• Αγωνιςτικι Άδεια ι Δελτίο Ακλθτι ΟΜΑΕ για οδθγό και ςυνοδθγό, 
• Φωτοτυπία Διαβατθρίου ι Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, 
• Starting permission που εκδίδεται από τθν οικεία Ομοςπονδία ι 
Ακλθτικι Αρχι (για αλλοδαπζσ ςυμμετοχζσ) 
• Άδεια κυκλοφορίασ αγωνιςτικοφ οχιματοσ 
• Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο οχιματοσ ςε ιςχφ και Πράςινθ κάρτα 
αςφάλιςθσ (για αλλοδαπά οχιματα) 
• Φόρμα με λίςτα μελϊν Ομάδασ 
• Φόρμα διλωςθσ βίντεο κάμερασ εντόσ οχιματοσ (αν υπάρχει). 

Άρκρο 9.2 Πρόγραμμα 
Βλζπε πρόγραμμα, άρκρο 3 του Κ 
Λεπτομερζσ πρόγραμμα κα εκδοκεί με bulletin μετά το κλείςιμο των 
υμμετοχϊν. 

 Ζνασ ΕΧ (V1) κα τοποκετθκεί πριν το Διοικθτικό ζλεγχο. Κάκε 
κακυςτζρθςθ ςε αυτό το ΕΧ κα επιφζρει τα ακόλουκα 
πρόςτιμα: 

 

Από 1 ζωσ 15 λεπτά 100,00€ 

Από 16 ζωσ 30 λεπτά 200,00€ 

Περιςςότερα από 31 λεπτά Ζωσ αποκλειςμό 

 

Άρκρο 10  Σεχνικόσ Ζλεγχοσ και ςφραγίςεισ 

Βλζπε Άρκρο 23 και άρκρο 24 FIA CCRSR 
 

Άρκρο 10.1 Σεχνικόσ Ζλεγχοσ, Σόποσ, Ωράριο 
Σα οχιματα μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτο Σεχνικό Ζλεγχο από ζνα 
εκπρόςωπο τθσ Ομάδασ. Βλζπε πρόγραμμα (άρκρο 3 Κ). Θ τοποκεςία 
του Σεχνικοφ Ελζγχου είναι εντόσ του Service Park. 
 

Άρκρο 10.1.1 Τποχρεωτικά Ζγγραφα 
 FIA πλιρεσ Δελτίο Homologation (αν εφαρμόηεται) 

 FIA ι ASO Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ (αν εφαρμόηεται) 

 SOS / ΟΚ πινακίδα (DIN A3 διάςταςθ) 
 
Θ τοποκζτθςθ και λειτουργία του GPS Tracking και “Car-to-Car Alarm” κα 
ελεγχκοφν ςτο Σεχνικό Ζλεγχο. Θ ςωςτι τοποκζτθςθ είναι ευκφνθ του 
αγωνιηόμενου ο οποίοσ οφείλει να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ τοποκζτθςθσ 
και λειτουργίασ όπωσ αναφζρονται ςτο Παράρτθμα 5 του παρόντοσ Κ. 
 
Σο FIA πλιρεσ Δελτίο Homologation και το FIA Δελτίο Σεχνικισ 

Art.8 Fuel 

All type of fuel must follow Appendix J Art. 252.9. (Art. 57 of the FIA CCRSR). 
Any refueling activity is prohibited in the Service Park. It is reminded that all 

T3 and T4 group vehicles must be fitted with refuel couplings (CCRSR Art. 

57.2.1) 

 
Art. 8.1 Technical Requirements 

See Art. 57.2 of the FIA CCRSR  

 

Art. 9 Administrative checks 

Art. 9.1 Documents to be presented: 

To keep the time required for the administrative checks to the necessary 
minimum, make sure to bring and present the following documents:  

 Competitors’ licence 
 Driver’s and co-driver’s competition licences (if one of the drivers 

should be the competitor, he must hold also a competitors’ licence) 
 Driver’s and co-drivers’ ID cards/passports 
 Driver’s and co-drivers’ valid driving licences valid for the vehicle 

entered. 
 ASN authorisation for foreign competitors  
 Completion of all details on the entry form 
 Car registration papers 
 Car Insurance Policy and Green Card 
 Competitors Safety Equipment Form  
 Teams’ member List 
 On Board Camera Declaration Form (if existing) 

 
 

Art. 9.2 Timetable 

See program (SR Art. 3) 
A detailed program will be issued with bulletin after the date of Entries 
closure. 

 A time control (V1) will be installed immediately before 
administrative checks. Any delay at this time control will result the 
following fines: 

 
From 1 to 15 minutes 100,00€ 

From 16 to 30 minutes 200,00€ 

More than 31 minutes Start may be denied 

 

Art. 10 Scrutineering, Sealing and Marking 

See Article 23 and Article 24 of the FIA CCRSR. 

 
Art. 10.1 Scrutineering, venue, and time 

Cars may be presented at scrutineering by a representative of the team. See 
program (SR Art. 3). Scrutineering location is inside Service Park. 
 

Art. 10.1.1 Scrutineering, mandatory documents 

 Cars’ complete original FIA Homologation Document (if applicable) 

 FIA Technical Passport or ASO Technical Passport if applicable  

 SOS / OK board (DIN A3 format) 
 
The installation and operation of the safety tracking and “Car-to-Car Alarm” 
systems will be checked at scrutineering. The appropriate installation is 
responsibility of the competitor who must follow the fitting  and operation 
manual instructions referred in Appendix 5 of present SR. 
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Σαυτότθτασ και τα λοιπά αναγκαία ζγγραφα πρζπει να είναι διακζςιμα 
κατά τθ διάρκεια του Σελικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου. 
 

Άρκρο 10.1.2 Πρόγραμμα 
Βλζπε πρόγραμμα (Κ άρκρο 3) 
 
Ακριβζσ πρόγραμμα κα ανακοινωκεί με bulletin αμζςωσ μετά τθ λιξθ των 
ςυμμετοχϊν. 

 Ζνα ΕΧ (V2) κα τοποκετθκεί ακριβϊσ πριν το χϊρο του 
Σεχνικοφ Ελζγχου. Κάκε κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ ςε αυτό το 
ΕΧ κα επιφζρει τα ακόλουκα πρόςτιμα: 

 
Από 1 ζωσ 15 λεπτά 100,00€ 

Από 16 ζωσ 30 λεπτά 200,00€ 

Περιςςότερα από 31 λεπτά Ζωσ αποκλειςμό 
 

Άρκρο 10.2 Λαςπωτιρεσ Σροχϊν 
 
φμφωνα με το άρκρο 25.3.4 FIA CCRSR και ςε ςυμμόρφωςθ με το 
Παράρτθμα J άρκρο 283-19, πρζπει να είναι πάντα ςτθ κζςθ τουσ και 
αποτελεςματικοί. 

Άρκρο 10.3 Εξοπλιςμόσ Αςφαλείασ Πλθρϊματοσ 
Όλοσ ο εξοπλιςμόσ ςυμπεριλαμβανομζνων του ρουχιςμοφ, κράνθ και 
ςυςτιματα FHR (Front Head Restraint), π.χ. HANS, πρζπει να 
παρουςιαςτοφν ςτο Σεχνικό ζλεγχο και κα ελεγχκοφν για ςυμμόρφωςθ 
με το Παράρτθμα L, Κεφάλαιο ΙΙΙ.  
Σα οχιματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με το Ιατρικό kit ςφμφωνα με 
το Παράρτθμα ΙΙΙ-1 FIA Technical List n°83 και το kit επιβίωςθσ ςφμφωνα 
με το Παράρτθμα ΙΙΙ-2.1 FIA CCRSR και το Είδοσ Αςφαλείασ του αγϊνα 
(άρκρο 1.5 Κ). 
Πζρα των ανωτζρω, ειδικά επιςθμαίνεται ότι:  
Πλθρϊματα οχθμάτων χωρίσ εμπρόςκιο παρμπρίη πρζπει υποχρεωτικά 
να φοροφν εγκεκριμζνο κράνοσ FIA κλειςτοφ τφπου με προςτατευτικι 
ηελατίνθ ι  εγκεκριμζνο κράνοσ FIA ανοικτοφ τφπου ςυνοδευόμενο με 
γυαλιά τφπου motocross. Θ απουςία παρμπρίη και θ μθ χριςθ των 
παραπάνω κρανϊν κα επιφζρει τθν απαγόρευςθ εκκίνθςθσ ςτον αγϊνα ι 
ςε κζλοσ του αγϊνα ι ςε Ειδικι Διαδρομι. 
 

Άρκρο 10.4 Σοποκζτθςθ φςτθμα Αςφαλείασ Tracking  
και Πλοιγθςθσ 

Άρκρο 10.4.1 φςτθμα Αςφαλείασ Tracking  
(FIA CCRSR άρκρο 12.1) 

Όλα τα οχιματα πρζπει να ζχουν τοποκετθμζνα μόνο το ςφςτθμα 
αςφαλείασ Tracking που παρζχεται από τον Οργανωτι. Οι οδθγίεσ για τθ 
χριςθ του ςυςτιματοσ tracking είναι ςτο Παράρτθμα 5 του παρόντα Κ. 
Θ παραλαβι των ςυςκευϊν κα γίνει κατά τθ διάρκεια του Διοικθτικοφ 
Ελζγχου κακϊσ και θ πλθρωμι τθσ επιςτρεπτζασ εγγφθςθσ (άρκρο 4.4 
Παράβολα και Πακζτα). 

Άρκρο 10.4.1.1 Θ τοποκζτθςθ των ςυςτθμάτων Tracking και “Car-to-

Car Alarm” κα γίνει με ευκφνθ των Ομάδων. 
Αγωνιηόμενοσ με όχθμα του οποίου όλα τα ανωτζρω ςυςτιματα δεν 
είναι ςε λειτουργία δεν κα του επιτραπεί να εκκινιςει τον αγϊνα ι το 
κζλοσ ι Ειδικι Διαδρομι. Απουςία οποιαςδιποτε ςυςκευισ με ευκφνθ 
του αγωνιηόμενου κα επιφζρει ποινι από 100 Euro ζωσ απαγόρευςθ 
εκκίνθςθσ του αγϊνα ι κζλουσ ι Ειδικισ Διαδρομισ. 

Άρκρο 10.4.1.2 Ο Αλυτάρχθσ του Αγϊνα κα χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα 

“GPS Tracking” και “Car-to-Car Alarm” και τισ καταγραφζσ τουσ για να 
εξακριβϊνει και παρατυπίεσ και ειδικά εςκεμμζνθ μείωςθ τθσ απόςταςθσ 
που διανφει ζνα διαγωνιηόμενο όχθμα ι παρεμπόδιςθ προςπζραςθσ 
ιδιαίτερα αν το προπορευόμενο όχθμα διευκολφνει ι όχι τθ διαδικαςία 
προςπζραςθσ.. Σζτοιου είδουσ ενζργειεσ κα γνωςτοποιοφνται ςτουσ 
Αγωνοδίκεσ για τθν επιβολι ποινϊν. Ο Αλυτάρχθσ του Αγϊνα κα 
χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα “GPS Tracking” και τισ καταγραφζσ του για να 

The complete original FIA homologation form/FIA Technical Passport and all 
other necessary certifications/documents must be available for final checks. 
 

Art. 10.1.2 Timetable for scrutineering 

See program (SR Art. 3) 
A detailed program will be issued with bulletin after the date of Entries 
closure. 

 A time control (V2) will be installed immediately before 
scrutineering area. Any delay at this time control will result the 
following fines: 

 

From 1 to 15 minutes 100,00€ 

From 16 to 30 minutes 200,00€ 

More than 31 minutes Start may be denied 
 

Art. 10.2 Mud flaps 

According to Art. 25.3.4 of the FIA CCRSR mud flaps, in compliance with the 
Appendix J Art. 283-19, must always be in place and efficient. 

 
Art. 10.3 Drivers’ safety equipment 

All items of clothing including helmets and FHR (Front Head Restraint) 
intended to be used, e.g. HANS devices, must be presented for 
scrutineering. They shall be checked for compliance with Appendix L, 
Chapter III. 
The cars must be equipped with the medical kit according to FIA CCRSR 
Appendix III-1 and FIA Technical List n°83 and the survival kit according to 
FIA CCRSR Appendix III-2.1 and the defined Safety Type (see SR Art. 1.5). 
It specially mentioned that: 
Crews competing with vehicles without windscreen, obligatory must wear 
FIA approved full face helmet with protecting visor or FIA approved open 
face helmet with glasses motorcross type. The absence of windscreen or 
lack of usage one of the above mentioned helmets, will result the deny of 
starting the race or Leg or Special Stage.  
 

 
Art. 10.4 Installation of the Safety Tracking System and 

Navigation System 

Art. 10.4.1 Safety Tracking System (FIA CCRSR Art. 12.1) 

All vehicles must only be fitted with the Safety Tracking System(s) provided 
by the Organizer. The instruction for the use of the Tracking System is in the 
Appendix 5 of these Supplementary Regulations. Delivery of systems’ 
hardware to Teams will be done during Administrative Checks as also the 
payment of refundable deposit (see Art.4.4 Entry fees - entry fee packages). 
 

Art.10.4.1.1 The installation of Safety Tracking system and “Car-to-Car 

Alarm System will be made by Team’s personnel and responsibility. 
Competitor with a car without all units to be in working status will NOT be 
authorized to start the race or a Leg or a Special Stage. Absence of any unit 
by competitor’s fault will be sanctioned from 100 Euro fine up to refuse to 
start the race or a Leg or a Special Stage. 
 

Art.10.4.1.2 The Clerk of the Course will use the competitor’s track 

monitored and recorded by the Safety Tracking system and “Car-to-Car 
Alarm” to check for eventual deviations and especially short cuts. At the 
same moment, Clerk of the Course will monitor overtakes that may occur 
within a Special Stage and in particular if the leading vehicle facilitated or 
not the overtake process after it was warned by the followed vehicle via 
“Car-to-Car Alarm” system. Infringements regarding deviations, short cuts 
and overtakes will be reported to the Stewards who may apply sanctions. 



 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

9
th

 Rally Greece Offroad - Supplementary Regulations                    Last update:  Sunday, May 01, 2022      Page 17/46 

 

επιβεβαιϊνει πικανζσ παραβιάςεισ των ορίων ταχφτθτασ που τυχόν 
αναγράφονται ςτο roadbook και αν αυτό ςυμβεί να επιβάλλει τισ 
ανάλογεσ ποινζσ ι να τισ αναφζρει ςτουσ Αγωνοδίκεσ για επιβολι 
περαιτζρω ποινϊν. 

Άρκρο 10.4.1.2.1 Αγωνιηόμενοσ που ειδοποιείται από άλλο 

αγωνιηόμενο για προςπζραςθ, μζςω του car-to-car system, πρζπει να 
κάνει ςτθν άκρθ και να επιτρζψει να προςπεραςτοφν. 
Αγωνιηόμενοσ που λαμβάνει 3 ειδοποιιςεισ για προςπζραςθ 
προερχόμενθ από τον ίδιο άλλο αγωνιηόμενο, ςε διάςτθμα λιγότερο ι 
ίςο με 1 λεπτό, πρζπει ςτα επόμενα 15’’ από τθ 3

θ
 ειδοποίθςθ να κάνει 

ότι μπορεί για να επιτρζψει ςτον άλλο αγωνιηόμενο να προςπεράςει (αν 
το επιτρζπει ο δρόμοσ). 
Προπορευόμενοσ αγωνιηόμενοσ που δεν επιτρζπει τθ προςπζραςθ ςτα 
επόμενα 15’’ από τθ 3

θ
 ειδοποίθςθ, κα λαμβάνει τισ ακόλουκεσ ποινζσ: 

1
θ
 παράβαςθ: 3 λεπτά ποινι 

2
θ
 παράβαςθ: 7 λεπτά ποινι 

3
θ
 παράβαςθ: 10 λεπτά ποινι 

Πλζον των 3
ων

 παραβάςεων: ποινζσ ςτθν ευχζρεια των Αγωνοδικϊν 
 
 

Άρκρο 10.4.1.3 Κάκε προςπάκεια επζμβαςθσ, διάρρθξθσ ι 

παρεμβολισ του πομποφ “GPS Tracking” και “Car-to-Car Alarm” που είναι 
τοποκετθμζνο ςε διαγωνιηόμενο όχθμα κα διαβιβάηεται ςτουσ 
Αγωνοδίκεσ ϊςτε να κακορίςουν ποινι που μπορεί να φκάςει από 100 
Ευρϊ χρθματικι ποινι ζωσ και τον αποκλειςμό από τον αγϊνα. 

 
Άρκρο 10.4.2 φςτθμα Πλοιγθςθσ NAV-GPS FIA CCRSR 

Άρκρο 12.2 
Δεν εφαρμόηεται ςτο RALLY GREECE OFFROAD 
 
 
 
 

Άρκρο 10.4.3 φνδεςθ των υςτθμάτων  
(FIA CCRSR άρκρο 12.3) 

Οι προδιαγραφζσ για τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ των ςυςτθμάτων 
αναγράφεται ςτο Παράρτθμα VI FIA CCRSR και ςτο Παράρτθμα 5 του 
παρόντα Κ. Είναι ςτθν ευκφνθ του αγωνιηόμενου να διαςφαλίςει ότι τα 
ςυςτιματα αςφαλείασ είναι ςυνζχεια λειτουργικά ςε όλθ τθ διάρκεια 
του αγϊνα. 
 

Άρκρο 10.4.4 FIA GPS Καταγραφζασ Δεδομζνων 
Οχιματα που κα επιλεχκοφν από τθν FIA μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ λίςτασ 
ςυμμετοχϊν, μπορεί να εφοδιαςτοφν με ζνα καταγραφζα δεδομζνων 
GPS τθσ FIA για τθ παρακολοφκθςθ των επιδόςεων κατά τθ διάρκεια του 
αγϊνα. 
 

Άρκρο 10.4.5 FIA Βίντεο κάμερα εντόσ οχιματοσ (OBSC) 
Οχιματα που κα επιλεχκοφν από τθν FIA μπορεί να εφοδιαςτοφν με 
βίντεο κάμερα για τθ παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ εντόσ του 
οχιματοσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 

Άρκρο 10.5 Βίντεο κάμερα εντόσ οχιματοσ 
Βλζπε άρκρο 11 FIA CCRSR 
Αγωνιηόμενοσ με βίντεο κάμερα εντόσ του οχιματοσ πρζπει: 

 Να ςυμπλθρϊςει τθ φόρμα διλωςθσ που βρίςκεται ςτο 
www.rallygreeceoffroad.gr και να τθν αποςτείλει ζγκαιρα ςτο 
info@rallygreeceoffroad.gr  

 Να δθλϊςει τον αρικμό και υποδείξει τθ κζςθ καμερϊν 

 Να προςκομίηει όλο το βιντεοςκοπθμζνο υλικό ςτο τζλοσ κάκε κζλουσ 

 Να πλθρϊςει πρόςτιμο 300 EURO ςε περίπτωςθ που δεν ςεβαςτεί 
τουσ ανωτζρω κανονιςμοφσ. 

Ο εξοπλιςμόσ τθσ κάμερασ (ων) πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςτο 
όχθμα, να παρουςιαςτεί και να εγκρικεί κατά το Σεχνικό Ζλεγχο και πριν 

The Clerk of the Course will use the competitor’s track monitored and 
recorded by the Safety tracking system in order to verify potential 
infringements of Speed Limits that may be indicated in Roadbook and if so 
to apply relevant penalties or reported to the Stewards who may apply 
further sanctions. 

Art. 10.4.1.2.1 Any competitor warned by another competitor for 

overtake, with car-to-car signal, must pull over and allow themselves to be 
overtaken.  
Competitors who have received 3 requests to overtake coming from the one 
and same competitor, in a lapse of time less than or equal to 1 minute, must 
in the 15s following the third request, do everything possible to allow the 
competitor making the request to overtake (if the terrain so allows).  
The competitor who leads and has not, in the 15s following the third 
request to overtake, let the competitor who has made the request pass, will 
receive the following penalties: 
1st infraction: 3 minutes of penalties  
2nd infraction: 7 minutes of penalties  
3rd infraction: 10 minutes of penalties  
More than 3 infractions: penalties at the discretion of the Stewards.  
 

Art.10.4.1.3 Any attempt to tamper with, to manipulate or to interfere 

with the tracking device fitted to the competing car or any device that force 
the Organizer’s system to fail to record a trace due to external interference, 
will be reported to the Stewards who may impose a penalty from 100 Euro 
fine and up to exclusion from the race. 

 
Art. 10.4.2    Navigation System NAV-GPS FIA CCRSR Art. 12.2 

Competitors are obliged to be equipped with one or two Navigation 
System(s) (NAV-GPS) downloaded with the waypoints given by the 
Organiser. When a crew uses two NAV-GPS, it must indicate in writing, at 
scrutineering, which of the two will be considered as the official one. 
Not applied in RALLY GREECE OFFROAD 
 

Art. 10.4.3    Connection of the Systems (FIA CCRSR Art. 12.3) 

The specifications for the standard power connector are laid down in the 
FIA CCRSR Appendix VI and in Appendix 5 of present SR. 
It is the competitor’s responsibility to ensure that the Safety Tracking 
System(s) always remain permanently connected and switched on 
throughout the duration of the competition. 

 
Art. 10.4.4 FIA GPS Data Logger 

Vehicles selected by the FIA after the publication of the entry list may be 
equipped with an FIA GPS Data Logger to monitor their performances during 
the event. 

 
Art. 10.4.5 FIA On-Board Surveillance Camera (FIA OBSC) 

Vehicles selected by the FIA may be equipped with an FIA OBSC to monitor 
all activities inside the vehicle during the event. 

 
Art. 10.5       On-Board Cameras 

See FIA CCRSR Article 11. 
Each Competitor with on-board camera must: 
• Fill in the declaration form found in www.rallygreeceoffroad.gr and send it 
promptly to info@rallygreeceoffroad.gr and not later than the date of 
Entries closure (see program Art.3 present SR) 
• Indicate number and position of all the on-boards camera 
• Provide all recordings at the end of each Leg  
• Pay a penalty of 300 EURO in case of non-respect of the above rules.  
 
On-board camera(s) equipment must be fixed in vehicle, presented and 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
mailto:info@rallygreeceoffroad.gr
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τθν ζναρξθ του αγϊνα και κάκε φορά που γίνεται τροποποίθςθ του να 
ενθμερϊνει τουσ Σ.Ε. και να ςυμμορφϊνεται με το FIA CCRSR. 
 
 

Άρκρο 10.6 Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ 
 
Κάκε αςφρματοσ πομποδζκτθσ ι θλεκτρονικόσ τρόποσ επικοινωνίασ ι 
κάκε άλλθ ςυςκευι που δεν επιτρζπεται από το FIA CCRSR κανονιςμοφσ, 
απαγορεφεται εντόσ των οχθμάτων. 
 

Άρκρο 10.7 Ειδικζσ Εκνικζσ Διατάξεισ 
Θ χριςθ αςφρματων πομποδεκτϊν από τισ Ομάδεσ ι άλλου που 
ςυνδζεται άμεςα ι ζμμεςα με τον αγϊνα, εκτόσ των Οργανωτϊν, 
απαγορεφεται ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα. ε περίπτωςθ που 
αγωνιηόμενοσ ι Ομάδα ι άτομο που ςυνδζεται άμεςα ι ζμμεςα με 
αγωνιηόμενο ι Ομάδα, βρεκεί να χρθςιμοποιεί οποιοδιποτε μζςο 
ραδιο-επικοινωνίασ κα επιφζρειτα ακόλουκα πρόςτιμα-ποινζσ: 
 

1θ Παράβαςθ 300,00 € 

2
θ
 Παράβαςθ 600,00 € 

3
θ
 Παράβαςθ Ζωσ αποκλειςμό 

 

Άρκρο 11 άλλεσ διαδικαςίεσ και κανονιςμοί 

 
Άρκρο 11.1 Ενθμζρωςθ Πλθρωμάτων 
Βλζπε πρόγραμμα (Κ άρκρο 3) 
ε κάκε ενθμζρωςθ πλθρωμάτων κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, θ 
παρουςία ενόσ τουλάχιςτον μζλουσ του  πλθρϊματοσ είναι υποχρεωτικι. 
ε περίπτωςθ απουςίασ κα επιβάλλεται πρόςτιμο 100EUR. Σο 
πρωτόκολλο Covid 19 κα είναι ςε ιςχφ. 
 

Art.11.2 Pre-Start Περιοχι 
Δεν κα οργανωκεί Pre-Start περιοχι. Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να 
παρουςιαςτοφν μαηί με τα οχιματα τουσ ςτο 1

ο
 ΕΧ του αγϊνα (TC P0, 

βλζπε Παράρτθμα 1 – Itinerary) ςφμφωνα με τθ ειρά Εκκίνθςθσ και τθν 
αντίςτοιχθ ϊρα που κα ανακοινωκεί μζςω του DNB με bulletin και μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ 1

θσ
 ςυνεδρίαςθσ των Αγωνοδικϊν. 

 
Άρκρο 11.3 Πανθγυρικι Εκκίνθςθ και ςειρά 
Οι αγωνιηόμενοι μαηί με τα οχιματα τουσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
κατατακτιριασ Ειδικισ Διαδρομισ, κα κατευκυνκοφν με το roadbook ςε 
κακοριςμζνο χϊρο Park Ferme’ το οποίο κα βρίςκεται πριν το χϊρο τθσ 
Πανθγυρικισ Εκκίνθςθσ.. Θ πανθγυρικι εκκίνθςθ κα γίνει τθν ϊρα που 
αναγράφεται ςτο πρόγραμμα (Κ άρκρο 3). Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να 
φοροφν τον αγωνιςτικό τουσ εξοπλιςμό. Σο πρωτόκολλο Covid 19 κα 
είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ περιοριςμϊν λόγω Covid 19, θ πανθγυρικι 
εκκίνθςθ μπορεί να ακυρωκεί. τθ περίπτωςθ αυτι κα εκδοκεί bulletin 
από τουσ Οργανωτζσ. 

 
Άρκρο 11.3.1 Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι 
Βλζπε Πρόγραμμα (άρκρο 3 Κ) 
Θ Κατατακτιρια Ε.Δ. κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τα Άρκρα 33 και 34.3.3 
του CCRSR. Θ Κατατακτιρια διαδρομι κα διεξαχκεί ωσ Ε.Δ. και κα 
κακορίςει τθ ςειρά εκκίνθςθσ για τθ 2

θ
 Ε.Δ. Οι αγωνιηόμενοι πρζπει 

υποχρεωτικά να λάβουν μζροσ. φμφωνα με το άρκρο 33.5 FIA CCRSR, οι 
δζκα πρϊτοι τθσ Κατατακτιριασ Ε.Δ. πρζπει να παρουςιαςτοφν ςε ϊρα 
και τόπο που υποδεικνφεται ςτο Πρόγραμμα (άρκρο 3 Κ) ϊςτε να 
επιλζξουν τθ ςειρά εκκίνθςθσ για τθ 2

θ
 Ε.Δ. 

 
 
 
 

approved at scrutineering before the start of the competition and at each 
time a modification is made during the competition the scrutineers must be 
notified and must comply with FIA CCRSR.  

 
Art. 10.6       Electronic Equipment 
 
Any radio or electronic means of communication, or any other device not 
expressly permitted in FIA CCRSR regulations is forbidden on board the 
vehicles. 
 

Art. 10.7 Special national requirements 
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. In case a competitor, Team or person associated directly or indirectly 
with a competitor or Team is found using any mean of Radio 
communication device then will result the following fines: 

 
1

st
 infringement  300,00 € 

2
nd

 infringement 600,00 € 

3
rd

 infringement  Up to exclusion from the race 

 

Art.11 Other Procedures and Regulations 

 
Art. 11.1       Drivers’ Briefing(s) 

See program (SR Art. 3) 
At each and every briefing of the event, the participation of at least one 
crew member is compulsory. In case of absence a 100EUR fine will be 
sanctioned. Covid 19 protocol will be in force.  
 

Art. 11.2 Pre-Start Area 

There will be no pre-starting area organized. Competitors have to present 
themselves, along with their competition vehicles, to the first Time Control 
of the race (TC P0, see Appendix 1 of Itinerary) according to the Starting List 
and relevant time that will be communicated via DNB with Bulletin after the 
completion of the 1

st
 Meeting of the Stewards. 

 

Art. 11.3 Ceremonial start procedures and order 

Each Competitor along with competition vehicle, after the completion of 
Qualifying Stage will be directed by the Roadbook to a designated area of 
Park Ferme’ that will be held prior of the Ceremonial Start. The Ceremonial 
Start will take place according to time schedule indicated in program (SR 
Art. 3). Competitors must wear their competition gear. Covid19 protocol will 
be in force. In case of Covid19 restrictions on that moment, Ceremonial 
Start may be cancelled. If so, a bulleting will be issued by Organizers. 
 
 
 

Art. 11.3.1 Qualifying Stage 
See Program (Art.3 SR) 
Qualifying Stage will be run according to Art.33 and 34.3.3 of CCRSR. 
Qualifying Stage will be run in the form of a Selective Section and will 
determine the Starting Order of the SS 2, and competitors must take part in 
it. In accordance with article 33.5 of 2021 FIA CCRSR, the first ten 
competitors of the QS must present themselves to the location and time 
indicated in Program (Art. 3 SR) so to select their starting position for SS 2. 
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Άρκρο 11.4 διαδικαςία θλεκτρονικισ εκκίνθςθσ ςε Ε.Δ. 
ε κάκε εκκίνθςθ Ε.Δ. κα υπάρχει θλεκτρονικό ρολόι εκκίνθςθσ. Σο 
φωτοκφτταρο κα τοποκετθκεί 100εκ. μπροςτά από τθ γραμμι εκκίνθςθσ. 
Σο ρολόι κα τοποκετθκεί ζτςι ϊςτε να είναι ορατό ςτο πλιρωμα όταν 
αυτό είναι μζςα ςτο όχθμα και το όχθμα είναι ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ. Σο 
όχθμα με το πλιρωμα εντόσ κα τοποκετθκεί ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ από 
το Κριτι. Σο θλεκτρονικό ρολόι κα αρχίςει να αναβοςβινει και να θχεί τα 
τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Σαυτόχρονα ο Κριτισ μετρά αντίςτροφα με 
φωνι και ςιμα των δακτφλων από τα 30 δευτερόλεπτα και μετά ωσ εξισ: 
30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 και GO. Εντόσ 20 δευτερολζπτων από το “GO” το 
πλιρωμα πρζπει να εκκινιςει. 
 

Άρκρο 11.4.1 Μζγιςτθ Σαχφτθτα κατά τον Αγϊνα  
(άρκρο 27.3 CCRSR) 

Θ μζγιςτθ ταχφτθτα ςτισ Ειδικζσ Διαδρομζσ για τισ κατθγορίεσ είναι: 
 

GROUP Μζγιςτθ Σαχφτθτα 
T1 170χλμ/ω 
T2 170χλμ/ω 
T3 135χλμ/ω 
T4 125 χλμ/ω 

 
τισ Απλζσ Διαδρομζσ θ μζγιςτθ ταχφτθτα για όλα τα group είναι αυτι 
που κακορίηεται από τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ ι χαμθλότερθ αν αυτό 
υποδεικνφεται ςτο Roadbook. 
Σο πλιρωμα είναι υπεφκυνο να ςζβεται αυτά τα όρια, με απόκλιςθ 
3χλμ/ω. Θ απόκλιςθ εφαρμόηεται μόνο ςτουσ πρϊτουσ 2 παλμοφσ 
ςιματοσ υπζρβαςθσ ταχφτθτασ εντόσ 10 λεπτϊν. 
Κάκε υπζρβαςθ τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα 
επιφζρει ποινζσ ςφμφωνα με το άρκρο 37.2.6 CCRSR. 
 

Άρκρο 11.4.1.1 Διαδικαςία ςε περίπτωςθ Ατυχιματοσ 
Οι αγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να ςταματιςουν ςτο τόπο ατυχιματοσ 
και να προβοφν ςε ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ ζωσ τθν άφιξθ των 
υπευκφνων τθσ Οργάνωςθσ. Κάκε αγωνιηόμενοσ που αντιλαμβάνεται ζνα 
ατφχθμα πρζπει: 
 

 Να ςταματιςει ςτο τόπο του ατυχιματοσ ςτακμεφοντασ το όχθμα 
του ςε αςφαλι κζςθ, 

 Να επιβεβαιϊςει ότι το ατφχθμα ζχει ςωματικζσ βλάβεσ (ζςτω και 
μικρζσ) και να ενεργοποιιςει το SOS κουμπί ςτο ςφςτθμα GPS, 

 ε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν, τα δφο μζλθ του πλθρϊματοσ 
εξζρχονται του οχιματοσ. Ζνα μζλοσ περπατά ςτο πλάι του 
δρόμου και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 50 μζτρων και επιδεικνφει 
ςτα διερχόμενα οχιματα τθ πινακίδα SOS. Σο άλλο μζλοσ βοθκά 
τον τραυματία, 

 Να ενεργοποιιςει το κουμπί ΟΚ (ςτθ περίπτωςθ υλικϊν ηθμιϊν), 

  Να επικοινωνιςει με τθ διεφκυνςθ του αγϊνα μζςω κινθτοφ 
τθλεφϊνου, αν χρειάηεται, 

 Να αναμείνει τθν άφιξθ των υπευκφνων τθσ Οργάνωςθσ ι άλλου 
αγωνιηόμενου, 

 Να πατιςει το κουμπί ΟΚ ςτο ςφςτθμα GPS για να ειδοποιιςει ότι 
επανεκκινεί. 

 
Σα επόμενα δφο διερχόμενα πλθρϊματα ςτο τόπο του ατυχιματοσ με 
ςωματικζσ βλάβεσ πρζπει να ςταματιςουν. Αυτοί τα 2 πλθρϊματα (μαηί 
με το 1

ο
 πλιρωμα που ςταμάτθςε) μποροφν να ηθτιςουν τθν αφαίρεςθ 

του χρόνου ςτάςθσ από τον Αλυτάρχθ ο οποίοσ κα προωκιςει το αίτθμα 
ςτουσ Αγωνοδίκεσ. Θ αφαίρεςθ χρόνου κα υπολογιςκεί με το χρόνο 
μεταξφ ενεργοποίθςθσ των δφο ςυναγερμϊν ( κόκκινο και πράςινο 
κουμπί) κακϊσ και από τθ καταγραφι του GPS. 
 
 
 

Art. 11.4 Electronic start procedure at Selective Sections 

At each Start, there will be electronic clock starting device. The photocell 
will be placed about 50 cm beyond the start line. The display will be placed 
so to be well visible to a crew sitting in a vehicle on the starting line. The 
vehicle with the crew is placed at the start line by the Marshal. The 
electronic clock will start blinking and sound on the last 10 seconds. At the 
same time, he authorized Marshal continuously counts down from the 
moment that 30 second remains for the start. Marshal counts with voice 
and with signal by the figures of his hand in the sequence: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 
2, 1 and Go. Within 20 seconds from the “GO” time, a crew must start.  
 

Art. 11.4.1 Maximum Speed during the event  
(Art 27.3 CCRSR) 

The maximum speed in Selective Sections for the groups is as follows: 
 
 

GROUP Maximum Speed 
T1 170kph 
T2 170kph 
T3 135kph 
T4 125 kph 

 
In Road Sections the maximum speed for all Groups is the one indicated by 
road traffic signs or lower if that is marked in Roadbook. 
 
It is the crew’s responsibility to abide by these limits, with a tolerance of 3 
kph. The tolerance is applied only for the first two pulse signals with 
excessive speed within 10 minutes.  
Any exceeding of the maximum speed during the event will be penalized 
according to Article CCRSR 37.2.6. 
 

Art. 11.4.1.1 Procedures in case of accident 
Competitors are obliged to stop at the scene of an accident so as ensure the 
most appropriate course of action until the emergency services arrive.  
 
All competitors witnessing an accident must:  
 

• Stop in the scene of accident and park their vehicle in a safe position, 
 
• Verify if the accident has bodily injuries (even minor) and activate the 
SOS button on their Safety Tracking device. 
 
• In case of bodily injuries, both crew members exit from their vehicle. 
One crew member walks on the side of the road for at least 50 meters 
prior of the scene of accident and indicates to the coming vehicles the 
SOS plate. The second crew member assists the injured person(s). 
 
• Activate OK button (in case of material damage) on their Safety 
Tracking device, 
• Contact, if needed, Race Control using their mobile phone, 
 
• Wait for the arrival of the emergency services or another competitor,  
 
• Press on the green button of their Safety Tracking device to signal 
that they are restarting. 

 
The next first two crews arriving at the scene of an accident with injuries 
must stop. These two competitors (along with the 1

st
 vehicle stopped) may 

request for their times to credited by writing to the Clerk of the Course who 
will transmit the request to the Stewards. This time credit will be based on 
the calculation of the time between the two alerts (red and green buttons) 
along with the GPS date recording. 
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Άρκρο 11.4.1.2 Μζγιςτοσ Χρόνοσ Κακυςτζρθςθσ ςε Απλζσ 
Διαδρομζσ 

 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ κακυςτζρθςθσ για όλεσ τισ Απλζσ Διαδρομζσ εντόσ 
ενόσ κζλουσ είναι: 
1

ο
 κζλοσ: 30 λεπτά 

2
ο
 κζλοσ: 30 λεπτά 

Μετά από αυτά, ο αγωνιηόμενοσ τίκεται εκτόσ αγϊνα. 
 

Άρκρο 11.4.1.3 Επανεκκίνθςθ (Re-Start) μετά από 
εγκατάλειψθ. 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ που δεν ολοκλιρωςε ζνα κζλοσ κα λογίηεται ότι 
επανεκκινεί ςτο επόμενο κζλοσ, εκτόσ και αν δθλϊςει διαφορετικά 
γραπτϊσ ςτον Αλυτάρχθ του Αγϊνα. Ζτςι κα λογίηονται διαγωνιηόμενοι 
που ολοκλιρωςαν εκτόσ του μζγιςτου επιτρεπτοφ χρόνου οποιαδιποτε 
διαδρομι (απλι ι ειδικι) ι δεν παρουςιάςτθκαν ςε οποιοδιποτε ΕΧ. 
Δεν κα λογίηονται ότι επανεκκινοφν διαγωνιηόμενοι που το όχθμα τουσ 
αποκλείεται για λόγουσ νομιμότθτασ, για παράβαςθ του ΚΟΚ ι με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ των Αγωνοδικϊν. 

Άρκρο 11.4.1.4 Επανεκκίνθςθ (Re-Start) Ποινζσ 
Για όλα τα πλθρϊματα που επανεκκινοφν κα τουσ επιβάλλεται ποινι 
χρόνου. Αυτι θ ποινι κα είναι: Για κάκε Ειδικι Διαδρομι που δεν 
ολοκλιρωςαν ι εκκίνθςαν: Ποινι χρόνου κζλουσ. 

Άρκρο 11.4.1.5 Επιςκευζσ πριν τθν επανεκκίνθςθ (Re-
Start)  

Άρκρο 11.4.1.5.1 Επιςκευζσ, Σόποσ και Χρόνοσ  
Ζνα όχθμα που αποτυγχάνει να τερματίςει ζνα κζλοσ μπορεί να 
επιςκευαςτεί χωρίσ χρονικό περιοριςμό ι τόπο επιςκευισ. Αυτό το όχθμα 
αφοφ επιςκευαςτεί πρζπει να εμφανιςτεί ςτο χϊρο του νυκτερινοφ Parc 
Ferme ι Αναςυγκρότθςθσ πριν το επόμενο κζλοσ και ςε κάκε περίπτωςθ 
όχι αργότερα από 1 ϊρα από τθν προγραμματιςμζνθ εκκίνθςθ του 
πρϊτου διαγωνιηόμενου. 

Άρκρο 11.4.1.5.2 Σεχνικόσ Ζλεγχοσ Επιςκευαςμζνου 
Οχιματοσ 

Σο όχθμα πρζπει να διατθριςει τα μθχανικά μζρθ που ζχουν ςφραγιςκεί 
κατά τον αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο. Αντικατάςταςθ ςφραγιςμζνων μερϊν 
μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο ςφμφωνα με το άρκρο 24.2 FIA CCRSR. 
Σο επιςκευαςμζνο όχθμα οφείλει να παρουςιαςτεί για Σεχνικό 
επανζλεγχο ςε τόπο και χρόνο που κα του υποδειχκεί από τον Οργανωτι. 

 

Άρκρο 11.5 Διαδικαςίεσ Σερματιςμοφ 
το τζλοσ του 2

ου
 κζλουσ, όλα τα οχιματα τίκενται ςε κακεςτϊσ Park 

Ferme’ και λιγει μετά από οδθγία των Αγωνοδικϊν. Θ τελετι απονομισ 
επάκλων κα γίνει ςφμφωνα με το πρόγραμμα – άρκρο 3 Κ. 
 
Θ τελετι απονομισ επάκλων πλθςίον του κζντρου του αγϊνα. 
Σα πλθρϊματα κα παρευρεκοφν ςτο βάκρο απονομϊν ςφμφωνα με τθ 
τελικι κατάταξθ και με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
1

θ
 Γυναικεία ςυμμετοχι 

Σ4 – Σ3 – Σ2 – Σ1. Οι 3 πρϊτοι νικθτζσ κάκε κατθγορίασ. 
Σερματίςαντεσ ςτθ Γενικι Κατάταξθ, 6

ο
, 5

ο
, 4

ο
, 3

ο
, 2

ο
, 1

ο 

  
Άρκρο 11.6 Επιτρεπόμενθ πρόωρθ άφιξθ 
Θ πρόωρθ άφιξθ επιτρζπεται ςτουσ ακόλουκουσ ΕΧ: 

 V1 Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 

 TC P3 Park Ferme’ πριν τθ Πανθγυρικι Εκκίνθςθ 

 TC9 κζλοσ 1 – Service Park In 

 TC18 κζλοσ 2 – Service Park In – Park Ferme’ 
 
 
 
 

Art. 11.4.1.2 Road Section (Liaison) maximum time 
 
 

Maximum Time delay for ALL Road Sections (Liaisons) within one Leg is: 
For LEG 1 : 30 minutes 
For LEG 2 : 30 minutes 
After that, competitor is considered as excluded from the race. 
 
 

Art. 11.4.1.3 Re-Start after Retirement 
Any crew which has failed to complete a leg will be assumed to re-start the 
event from the start of the next leg, unless they confirm otherwise in 
writing to the Clerk of the Course. This shall apply to any vehicle which has 
not been classified on the grounds of exceeding the time limit or has failed 
to report to a control, but shall not apply where the vehicle has been 
disqualified for breach of eligibility requirements, traffic infringements or by 
a justified decision of the Stewards. 
 
 

Art. 11.4.1.4 Re-Start Penalties 
For all crews which re-start, a time penalty will be applied. This time penalty 
will be as follows: For each Selective Section missed: a Leg Penalty. 
 

Art. 11.4.1.5 Repairs Prior to a Re-Start  
Art. 11.4.1.5.1 Service Location and Time Allowed  
Any vehicle which fails to finish a Leg in accordance with the above may be 
repaired at the competitor’s discretion. However, the vehicle must report to 
the overnight regroup prior to the next leg and in any case no later than one 
hour before the scheduled start of the first vehicle. 

 

 
Art. 11.4.1.5.2 Scrutineering of Repaired Vehicle 
The vehicle must retain all its parts marked or sealed at pre-event 
scrutineering. Replacement of parts may only be done in accordance with 
Art. 24.2 of FIA CCRSR. The competitor must be represented during this re-
scrutineering at a time to be advised by the Organizer. 
 
 
 

  

Art. 11.5 Finish procedures 

At the end of Leg 2, all cars are subject to Park Fermé Rules until the Park 
Fermé is opened at the Stewards instruction. The Prize giving ceremony will 
take place according to Race Program – Art.3 SR. 
 
The Podium ceremony will take place near the HQ 
Crews will be required to attend the podium Ceremony according to their 
final classification and with following order: 
1

st
 Lady participant 

T4 – T3 – T2 – T1. The 3 first crews winners of each Group 
 Finishers in General Classification 6

th
, 5

th
, 4

th
, 3

rd
, 2

nd
, 1

st
 . 

 

Art. 11.6 Permitted early check-in 

Early check-in is permitted on the following Time Controls: 

 V1 Administrative Checks 

 TC P3 of Race Start Ceremony IN-Park Ferme’ 

 TC 9 LEG1 – Service Park In 

 TC18 LEG 2 – Service Park IN – Park Ferme’  
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Άρκρο 11.7 Επίςθμθ Ώρα του αγϊνα 
Θ επίςθμθ ϊρα του αγϊνα είναι αυτι που αναγράφεται ςτα θλεκτρονικά 
ρολόγια των ΕΧ TC P0, TC1, TC10. 
 

Άρκρο 11.8 Διανομι Roadbook 
Ο Οργανωτισ κα διανείμει ςτουσ αγωνιηόμενουσ ζγχρωμο roadbook ωσ 
εξισ (βλζπε Παράρτθμα 1 – Itinerary): 
 

 το Διοικθτικό Ζλεγχο το roadbook για τθ Κατατακτιρια 
διαδρομι και τθ πανθγυρικι τελετι ζναρξθσ. 

 τθν ενθμζρωςθ – 1 για το κζλοσ 1, το roadbook του 1
ου

 
κζλουσ 

 τθν ενθμζρωςθ –  2 για το κζλοσ 2, το roadbook του 2
ου

 
κζλουσ 

Θλεκτρονικό roadbook ςε μορφι pdf κα είναι διακζςιμο ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα: www.rallygreeceoffroad.gr και ςτο DNB ωσ εξισ: 

 Roadbook κατατακτιριασ διαδρομισ και πανθγυρικισ τελετισ 
ζναρξθσ: Πζμπτθ 26 Μαΐου. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
Διοικθτικοφ Ελζγχου για κάκε αγωνιηόμενο και ςφμφωνα με το 
ωράριο του  

 Roadbook του 1
ου

 κζλουσ, 15 λεπτά πριν τθν ενθμζρωςθ – 1 
για το 1

ο
 κζλοσ 

 Roadbook του 2
ου

 κζλουσ, 15 λεπτά πριν τθν ενθμζρωςθ – 2 
για το 2

ο
 κζλοσ 

 

Άρκρο 11.9 Επιςκευζσ οχθμάτων 
 

Άρκρο 11.9.1 Περιοχζσ Επιςκευϊν 
Θ ταχφτθτα των οχθμάτων ςτο Service Park δεν πρζπει να ξεπερνά τα 
30χλμ/ω. 
Από το ΕΧ TC P0 και μετζπειτα, επιςκευι αγωνιςτικοφ οχιματοσ μπορεί 
να πραγματοποιείται ςτο Service Park και ςε Απλζσ Διαδρομζσ όπωσ 
ορίηεται ςτο CCRSR. 

 
Άρκρο 11.9.2 Flexi Επιςκευζσ 
Δεν υπάρχουν περιοχζσ Flexi επιςκευϊν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 
 

Άρκρο 11.9.3 Επιςκευζσ εντόσ Ειδικισ Διαδρομισ 
Επιςκευι και βοικεια επιτρζπονται μόνο από πλθρϊματα που τα 
οχιματα τουσ ςυμμετζχουν και είναι εντόσ του αγϊνα FIA. 
Επιτρζπεται θ επιςκευι, βοικεια και ζλξθ από Κριτζσ ι/και όχθμα 
Οργάνωςθσ. 
 

Άρκρο 11.9.4 Καφςιμα και Ηϊνεσ ανεφοδιαςμοφ 
Βλζπε άρκρο 55 και 57 του 2022 FIA CCRSR και άρκρο 252.9 
Παραρτιματοσ J. Οι ομάδεσ είναι υπεφκυνεσ για τον ανεφοδιαςμό. 
Ανεφοδιαςμόσ πριν τθν αρχι τθσ Ε.Δ. μπορεί να γίνει ςε πρατιρια 
καυςίμων που επιςθμαίνονται ςτισ Απλζσ Διαδρομζσ ςτο Roadbook. 
Ηϊνθ Ανεφοδιαςμοφ (RZ) κα υπάρχει μετά το τζλοσ κάκε Ε.Δ. ςτθν οποία 
οι Ομάδεσ μποροφν να ανεφοδιάηουν με καφςιμα και τθρϊντασ τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ που ηθτοφνται από τα ανωτζρω άρκρα. Σο roadbook 
και το ωράριο του αγϊνα κα υποδεικνφουν τα πρατιρια καυςίμων που 
επιτρζπεται ο ανεφοδιαςμόσ. 
 

Άρκρο 11.9.5 Ηϊνθ Ελαςτικϊν 
Δεν εφαρμόηεται ςτον αγϊνα  

Άρκρο 11.9.6 Δάπεδα προςταςίασ εδάφουσ 
Βλζπε άρκρο 58.6 τθσ FIA 2022 CCRSR 

 
Άρκρο 11.10 Shakedown 
Δεν κα διεξαχκεί 
 

Art. 11.7 Official time used during the event. 
Official time of the race is the one indicated on electronic clocks of TC P0, TC 
1, TC 10. 
 

Art. 11.8 Road books delivery 
 
The Organizer will deliver the colored printed Road Book to competitors as 
follows (see also Appendix 1 – Itinerary):  

 In Administrative Checks the Roadbook of Qualifying Stage and 
Ceremonial Start. 

 In Competitors Briefing-1 for LEG1, the Roadbook of LEG1. 

 In Competitors Briefing-2 for LEG2, the Roadbook of LEG2. 
 
Digital Roadbook in pdf format will be available for download in race official 
website: www.rallygreeceoffroad.gr and DNB as follows: 
 

 Roadbook of Qualifying Stage and Ceremonial Start on  
Thursday 26

th
 May With the successful completion of 

Administrative Checks and according to his/her schedule  

 Roadbook of LEG1, 15 minutes prior of Briefing-1 for LEG1 

 Roadbook of LEG2, 15 minutes prior of Briefing-2 for LEG2 
 
 
 

Art. 11.9 Servicing of vehicles 

Art. 11.9.1 Service Areas / Bivouacs 
The speed of vehicles in the service parks/bivouacs can’t exceed 30 kph 
 
From TCP0 onwards, service of a competing car may be carried out in 
Service Areas (Service Parks and Bivouacs) and road sections as permitted 
under the FIA CCRSR. 

 
Art. 11.9.2 Flexi Service 
No Flexi Service will be available during entire event 
 

Art. 11.9.3 Service allowed in Selective Section 
Service and assistance is permitted only by the crews of a vehicle entered 
and still in the FIA race.  
Service, pushing or towing done by marshal/organization vehicles is 
permitted. 
 

Art. 11.9.4 Fuel and Refuelling Zones 
See art 55 and 57 of the 2022 FIA CCRSR and Art. 252.9 Appendix J 
The team is responsible for the refuelling. 
Refueling may be conducted before the start of a Special Stage in Gas 
Stations marked in Road Sections in Roadbook.  
A Refuelling Zone (RZ) will be installed after the end of each Special Stage 
which can be used by the teams using their own fuel and complying with the 
safety rules required by the articles above mentioned. 
The Road Book and Itinerary indicate the public filling stations where it is 
allowed to fill. 
 

Art. 11.9.5 Tyre Fitting Zone 
Not applicable to the race 
 

Art. 11.9.6 Groundsheet 
See Article 58.6 of the FIA 2022 CCRSR 

 
Art. 11.10 Shakedown 

It will be no Shakedown process during the event. 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Άρκρο 11.11 Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι 
Θ κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι είναι υποχρεωτικι για όλα τα οχιματα 
με όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ εντόσ και ςφμφωνα με το FIA 2022 
CCRSR και ςφμφωνα με το πρόγραμμα του αγϊνα. Θ ανίχνευςθ τθσ 
κατατακτιριασ διαδρομισ ΔΕΝ επιτρζπεται. Άρκρο 20 CCRSR 2022. 
 
 

Άρκρο 11.12 Ειδικζσ διαδικαςίεσ και ενζργειεσ. 
 

Άρκρο 11.12.1 Διακεςιμότθτα υμμετεχόντων 
Οι ςυμμετζχοντεσ που ςτακμεφουν τα οχιματα τουσ ςτο Park Ferme’ 
τερματίηοντασ τον αγϊνα, πρζπει να παραμζνουν διακζςιμοι ςτο κινθτό 
τουσ τθλζφωνο ζωσ τθν ανάρτθςθ των τελικϊν αποτελεςμάτων. 
Οι ςυμμετζχοντεσ που ςτακμεφουν τα οχιματα τουσ ςτθ περιοχι 
αναςυγκρότθςθσ μετά από τμιμα του αγϊνα, πρζπει να παραμζνουν 
διακζςιμοι για άμεςθ αναχϊρθςθ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 
Κριτϊν. Βλζπε Παράρτθμα 1 – Itinerary. 

Άρκρο 11.12.2 Κατάταξθ 
Θ τελικι κατάταξθ του αγϊνα δεν κα διανεμθκεί.. Θ τελικι κατάταξθ κα 
δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο Θλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινϊςεων 
www.rallygreeceoffroad.gr 

 

Άρκρο 12 Αναγνϊριςθ τελεχϊν Αγϊνα 

 
Τπεφκυνοσ χζςεων με 
Αγωνιηόμενουσ 

Κόκκινο Γιλζκο με γραφι “CRO” 

Σεχνικοί Ζφοροι 
Μαφρο γιλζκο με γραφι 
“SCRUTINNER” 

Post Chiefs 
Πορτοκαλί γιλζκο με γραφι  
 “POST CHIEF”  

Special Stage Commanders 
Πορτοκαλί γιλζκο με γραφι  
 “STAGE COMMANDER”  

Marshals 
Πορτοκαλί γιλζκο με γραφι  
 “MARSHAL” 

Timekeepers 
Πορτοκαλί γιλζκο με γραφι  
 “TIMEKEEPER”  

Doctor 
Λευκό γιλζκο με γραφι  
 “DOCTOR” 

 

Άρκρο 13 Ζπακλα 
 

Γενικι Κατάταξθ: Διπλά ζπακλα από 1
ο
 ζωσ 6

ο
   

T1 Group Διπλά ζπακλα από 1
ο
 ζωσ 3

ο
   

T2 Group Διπλά ζπακλα από 1
ο
 ζωσ 3

ο
   

T3 Group Διπλά ζπακλα από 1
ο
 ζωσ 3

ο
   

T4 Group Διπλά ζπακλα από 1
ο
 ζωσ 3

ο
   

Κυρίεσ Ζπακλο ςτθ 1
θ
  

Όλοι οι υπόλοιποι 
καταταγμζνοι οδθγοί 

Διπλά Μετάλλια 

 

Άρκρο 14 Σελικοί Ζλεγχοι / Ενςτάςεισ / Εφζςεισ / 

Πρόςτιμα 
Άρκρο 14.1 Σελικοί Ζλεγχοι 
Ϊρα και τοποκεςία: Βλζπε πρόγραμμα (άρκρο 3 Κ) 

Art. 11.11 Qualifying Stage 
The Qualifying Stage is compulsory for all competitors with the whole crew 
on board and according to FIA 2022 CCRSR and according to the program 
The reconnaissance of the Qualifying Stage is NOT allowed by any mean 
according to Art.20 CCRSR 2022. 
 
 

Art. 11.12 Special procedures and activities 

 

Art. 11.12.1 Availability of participants 
Participants who park their vehicles in the Park Fermé upon passing the 
finish line, must remain available by phone (mobile) until the final 
classification have been posted. 
Participants who park their vehicles in re-grouping area after the end of a 
section of the race, are noticed that have to be available for immediate 
depart and according to marshals’ instructions. See Appendix-1 Itinerary. 
 

Art. 11.12.2 Classification 
The final classification will not be distributed after the event. The final 
classification will be published on the website and on the Digital Notice 
Board www.rallygreeceoffroad.gr 
 

Art. 12  Identification of Officials 

 

Competitors Relation Officer 
Red tabard with 
 “CRO” legend 

Scrutineers 
Black tabard with  
“SCRUTINNER” legend 

Post Chiefs 
Orange tabard with 
 “POST CHIEF” legend 

Special Stage Commanders 
Orange tabard with  
“STAGE COMMANDER” legend 

Marshals 
Orange tabard with  
“MARSHAL” legend 

Timekeepers 
Orange tabard with  
“TIMEKEEPER” legend 

Doctor 
White tabard with 
 “DOCTOR” legend 

 

 

Art. 13 Prizes 
 

Overall classification: Twin Trophies to 1
st

 up to 6
th

  

T1 Group Twin Trophies to 1
st

 up to 3
rd

  

T2 Group Twin Trophies to 1
st

 up to 3
rd

 

T3 Group Twin Trophies to 1
st

 up to 3
rd

 

T4 Group Twin Trophies to 1
st

 up to 3
rd

 

Ladies Trophy to 1
st

 

All other classified 
competitors 

Twin Medals 

 

Art. 14 Final checks / Protests / Appeals / Fines 
 

Art. 14.1 Final Checks 

Time and location: see program (SR. Art. 3) 

http://www.rallygreeceoffroad.gr/
http://www.rallygreeceoffroad.gr/
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Όποια ομάδα χρειαςτεί να περάςει Σελικό Ζλεγχο πρζπει να ακολουκιςει 
άμεςα τισ οδθγίεσ των Κριτϊν ζςτω και αν αυτό τθν αποτρζπει να 
περάςει από ζναν ι περιςςότερουσ ΕΧ. Σα πλιρθ πρωτότυπα ζγγραφα 
homologation τθσ FIA, το Δελτίο Σαυτότθτασ FIA και όποια άλλα 
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι διακζςιμα κατά τθ διάρκεια 
των Σελικϊν Ελζγχων. 
 

Άρκρο 14.2 Παράβολο Ζνςταςθσ 
Σο παράβολο ζνςταςθσ είναι EUR 1.000 
Αν θ ζνςταςθ απαιτεί αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ ενόσ 
ξεκάκαρα προςδιοριςμζνου μζρουσ του οχιματοσ, τότε επιπρόςκετο 
παράβολο κα οριςκεί από τουσ Αγωνοδίκεσ μετά από πρόταςθ του 
επικεφαλισ Σεχνικοφ Εφόρου (FIA ΔΑΚ Άρκρο 13.4.3) 

Άρκρο 14.3 Παράβολο Ζφεςθσ 
Σο παράβολο ζφεςθσ για διεκνι ζφεςθ είναι ανακοινωμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ FIA: https://www.fia.com/international-court-appeal 
 
 
Όλεσ οι ενςτάςεισ και/ι εφζςεισ πρζπει να κατατίκενται ςφμφωνα με τα 
άρκρα 13 και 15 του FIA ΔΑΚ και όπου εφαρμόηεται και με τουσ 
δικαςτικοφσ και Πεικαρχικοφσ κανονιςμοφσ τθσ FIA.  
 

Άρκρο 14.4 Πρόςτιμα 
φμφωνα με το άρκρο 12.8 του FIA ΔΑΚ, θ πλθρωμι των προςτίμων 
πρζπει να γίνει θλεκτρονικά, εντόσ 48 ωρϊν από τθ γνωςτοποίθςθ τουσ, 
ςτθ ακόλουκθ διεφκυνςθ: https://fiafines.fia.com. 
Κακυςτζρθςθ πλθρωμισ μπορεί να ςυνεπάγεται τθν Αργία κατά τθ 
περίοδο που το πρόςτιμο παραμζνει απλιρωτο. 
 

Άρκρο 15 Σελικζσ Διατάξεισ 
Ο Οργανωτισ δεν φζρει ευκφνθ για ηθμιζσ ι απϊλειεσ (ςωματικζσ ι 
υλικζσ) που κα προκλθκοφν ςε αγωνιηόμενουσ ανεξαρτιτωσ αιτίασ, ι κα 
προκαλζςουν ςε Σρίτουσ. Θ υπογραφι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ από το 
ςυμμετζχων πλιρωμα και τθν ομάδα του, βεβαιϊνει ότι ζχουν διαβάςει 
και κατανοιςει τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα 
κακϊσ και τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ, αντιπυρικισ προςταςίασ 
και όποιο άλλο κανονιςμό που διζπει εγκαταςτάςεισ του αγϊνα και 
χϊρουσ φιλοξενίασ. Σα πλθρϊματα πρζπει να φζρουν ςτθ διάρκεια του 
αγϊνα τθν ενδεδειγμζνθ αςφάλιςθ και τα ενδεδειγμζνα ζγγραφα 
διαγωνιηόμενου οχιματοσ κακϊσ και πιςτοποιθτικά Covid19. 

Any teams required to undergo final checks must immediately follow the 
instruction of the marshals in charge, even if this prevents them from 
proceeding to one or more time controls (TC).The complete original FIA 
homologation form, the FIA Passport and other necessary certifications 
must be available for final checks. 

 
Art. 14.2 Protest deposit 

The protest deposit is: EUR 1.000 
If a protest requires the dismantling and re-assembly of a clearly defined 
part of the car, any additional deposit will be specified by the Stewards 
upon a proposal of the Chief Scrutineer (FIA ISC Art. 13.4.3) 

Art. 14.3 Appeal deposit 

The appeal deposit for an international appeal is published on the FIA 
website: https://www.fia.com/international-court-appeal 

 
All protests and/or appeals must be lodged in accordance with Articles 13 
and 15 of the FIA International Sporting Code and, where applicable, with 
the FIA Judicial and Disciplinary Rules. 

 
Art. 14.4 Fines 

In accordance with Article 12.8 FIA International Sporting Code, the 
payment of the fines must be done online, within 48 hours of their 
notification, at the following address: https://fiafines.fia.com.  
Any delay in making payment may entail Suspension during the period a fine 
remains unpaid. 
 

Art. 15 Final Provisions 
The organizer does not take any liability for damages and/or losses may 
occur to competitors or caused by them towards third persons throughout 
the event, regardless the cause of damage or loss. By signing the entry form 
the competitors with their service crews declare that they have carefully 
studied and fully understood regulations and rules applied to this race, 
obedience to these regulations as well as to national traffic rules, fire safety 
and other applicable regulations in rally and places of accommodation. 
It is reminded that crew members as also Team member and visitors should 
bear appropriate insurance, Covid19 health certificates and vehicle 
documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fia.com/international-court-appeal
https://fiafines.fia.com/
https://www.fia.com/international-court-appeal
https://fiafines.fia.com/
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                                                                                                      Day 1     26.05.2022 (Thursday)   

                          

  ACTION Location Hours Notes     

              12:03:00 πμ           

  → 
Administrative Checks and collection of                          
GPS Tracking + "Car-to-Car" devices. 
Delivery of Roadbook for QS. 

Race Secretariat 
07:30    
16:00 

Each competitor according to 
schedule 

   

  → Scutineering* Service Park 
08:15   
17:00 

Each competitor according to 
schedule 

   

  → 
Publication List of Cars eligible to start the 
Race and Starting List for Qualifying 
Stage 

DNB 17:45 Sportity App    

    *Cars with no FIA technical passport must be presented for scrutineering on Wednesday 25 MAY 18:00-21:00     

                         

                                                                                                      Day 1 - Qualifying Stage     26.05.2022 (Thursday)   

                          

  
TC / 
SS 

LOCATION SS km 
Road 

Section 
Total 

Target 
time 

First car due 
Estimated 

time 
Maximum 

time 
Av. 

Speed 
  

  

                  0:30       

  TC P0 Service Park OUT   0,00 0,00   18:00         

Q
u

a
li
fy

in
g

 S
ta

g
e

   TC P1 Qualifying Stage Start   2,59 2,59 0:06 18:06     25,00   

  SSS QUALIFYING STAGE 5,95     0:05 18:11 0:06 0:36 52,00   

  TC P2 Qualifying Stage Stop     8,54   18:18         

  TC P3 
Race Start Ceremony IN      
Parc Ferme (e) 

  0,97 9,51 0:04 18:22     14,00   

    Tyre Control Zone       0:04           

    Selection of Starting Grid for Leg.1        20:00         

    Race Starting Ceremony          20:30         

                          

    Thursday totals 5,95 3,56 9,51 
 

Sunrise: 06:02 | Sunset: 20:44     

  (e)  Early Check-in is permitted Distances in km.               

                                                                                                      Day 2 - Leg 1     27.05.2022 (Friday)   

                          

  ACTION   Location Hours Notes     

  → 
Roadbook Distribution and Competitors Briefing 
"1"    for LEG.1 

Podium 8:00 
Obligatory presence of at least 1 

crew member 
  

  

                          

  
TC / 
SS 

LOCATION 
SS 

distance 
Road 

Section 
Total 

distance 
Target 
time 

First car due 
Estimated 

time 
Maximum 

time 
Av. 

Speed 
  

  

                  0:30       

  TC 1 Service Park OUT   0,00 0,00   9:00   0:30     

S
E

C
T

IO
N

 2
 

    Tyre Control Zone       0:04           

  
RZ1 

Gas Station. Only Competitors 
allowed 9,02 

      Distance to RZ2   

  Pump refuel from Gas Station only       122,48   

  TC 2 SS2 Start   22,80 22,80 0:48 9:52     28,00   

  SS 2 VITSI 1 108,28     0:05 9:57 1:56 2:26 56,00   

  TC 3 SS2 Stop   
 

131,08   11:53         

  RZ2 Controlled Refuel Area from cans 0,42       Distance to RZ3   

Παράρτθμα 1 Ωράριο Αγϊνα Appendix 1 - Itinerary 
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  and drums. Service persons allowed       39,63   

  TC 4 Service Park IN   31,03 162,11 0:51 12:45     36,00   

  TC 5 Service Park OUT Regrouping IN   162,11 1:00 13:45         

    Tyre Control Zone       0:04            

  TC 6 Regrouping Out       0:20 14:09         

S
E

C
T

IO
N

 3
 

  
RZ3 

Gas Station. Only Competitors 
allowed 9,02 

      Distance to RZ4   

  Pump refuel from Gas Station only       122,48   

  TC 7 SS3 Start   22,80 184,91 0:48 14:58     28,00   

  SS 3 VITSI 2 108,28     0:05 15:03 1:56 2:26 56,00   

  TC 8 SS3 Stop     293,19   16:59         

  
RZ4 

Controlled Refuel Area from cans 
and drums. Service persons allowed 

0,42 
      Distance to RZ5   

        41,82   

  TC 9 Service Park In (e)   31,03 324,22 0:51 17:51     36,00   

    Tyre Control Zone       0:04           

                          

    Friday totals 216,56 107,66 324,22 
 

Sunrise: 06:02 | Sunset: 20:44     

  (e)  Early Check-in is permitted Distances in km.               

                          

                                                                                                      Day 3 - LEG.2     28.05.2022 (Saturday)   

        
 

                

  ACTION   Location Hours Notes     

  → 
Roadbook Distribution and Competitors Briefing 
"2"    for LEG.2 

Podium 8:00 
Obligatory presence of at least 1 

crew member 
  

  

        
 

                

  
TC / 
SS 

LOCATION 
SS 

distance 
Road 

Section 
Total 

distance 
Target 
time 

First car due 
Estimated 

time 
Maximum 

time 
Av. 

Speed   

  

  
        0:30      

  TC 10 Service Park OUT   0,00     9:00         

S
E

C
T

IO
N

 4
 

    Tyre Control Zone       0:04           

  
RZ5 

Gas Station. Only Competitors 
allowed 11,21 

      Distance to RZ6   

  Pump refuel from Gas Station only       119,84   

  TC 11 SS4 Start   15,95 15,95 0:26 9:30     36,00   

  SS 4 LEYKI 1 110,28     0:05 9:35 2:02 2:32 54,00   

  TC 12 SS4 Stop     126,23   11:38         

  
RZ6 

Controlled Refuel Area from cans 
and drums. Service persons allowed 

4,82 
      Distance to RZ7   

        44,41   

  TC 13 Service Park IN   38,02 164,25 1:06 12:44     34,50   

  TC 14 Service Park OUT Regrouping IN   164,25 1:00 13:44         

    Tyre Control Zone       0:04            

  TC 15 Regrouping OUT       0:20 14:08         

S
E

C
T

IO
N

 5
 

  
RZ7 

Gas Station. Only Competitors 
allowed 11,21 

      Distance to RZ8   

  Pump refuel from Gas Station only       119,84   

  TC 16 SS5 Start   15,95 180,20 0:26 14:34     36,00   

  SS 5 LEYKI 2 110,28     0:05 14:39 2:02 2:32 54,00   
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  TC 17 SS5 Stop     290,48   16:42         

  
RZ8 

Controlled Refuel Area from cans 
and drums. Service persons allowed 

4,82 
      Distance to Park Ferme IN   

        33,20   

  TC 18 Service Park - Park Ferme IN (e) 38,02 328,50 1:06 17:48     34,50   

    Tyre Control Zone       0:04           

    FIA Event Prize Award Ceremony       20:30           

                          

    Saturday totals 220,56 111,50 332,06 
 

Sunrise: 06:03 | Sunset: 20:43     

  (e)  Early Check-in is permitted Distances in km.               

END OF FIA EVENT   

 
 

Παράρτθμα 2    Ονόματα & φωτογραφίεσ υπευκφνων  
ςχζςεων με αγωνιηόμενουσ 

Appendix 2 - Names and photographs of CROs and their 
schedules. 

 

 
 

Chief Competitors Relations Officer 

CRO 

Timos Theologis 

M: +30 6955 210090 

 

 

 

  
 

Assistant Competitors Relations Officer 

CRO 

Ricky Rickler 

M: +39 3381502307 

 

 
 

The CRO’s will be available by phone and/or e-mail to avoid face to face contacts. 

 
CRO’s schedule will be published with bulletin 
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Παράρτθμα  3 - Αυτοκόλλθτα αρικμϊν και διαφθμίςεων 

Appendix 3 - Decals and positioning of supplementary 
advertising 

 
Location of race numbers and Organizer’s advertisement stickers 
θμεία τοποκζτθςθσ αρικμϊν αγϊνα και διαφθμίςεων 

# Position 
 Θζςθ 

Sticker  
Αυτοκόλλθτο 

Mandatory 
Τποχρεωτικά 

Optional 
Προαιρετικά 

A Front Doors  
Πόρτεσ  

2 Rally Numbers plates 67 x 17 cm incl. advertising 
2 Νοφμερα 67 x 17 εκ. Με διαφιμιςθ 

√  

B Rear  
Πίςω 

1 Rally Number plate 43 x 21 cm incl. advertising 
1 πινακίδα 43 x 21 εκ. Με διαφιμιςθ 

√  

C Roof  
 Ουρανόσ 

1 Rally Number plate 50 x 52 cm incl. advertising 
1 νοφμερο 50 x 52 εκ. Με διαφιμιςθ 

√  

D Windscreen  
Παρμπρίη  

2 Rally Numbers plates 25 X10 cm incl. advertising 
2 Νοφμερα 25 x 10 εκ. Με διαφιμιςθ 

√  

E Co-drivers’ side 
 Πλευρά ςυνοδθγοφ 

1 Scrutineering verification panel 15 x 10 cm incl. advertising 
1 αυτοκόλλθτο Σ.Ε. 15 x 10 εκ. Με διαφιμιςθ 

√  

F Sides L/R  
Πλευρζσ Α/Δ 

2 advertising plates 50 x 52 cm 
2 διαφθμιςτικά 50 x 52 εκ 

 √ 

G Front Doors  
Πόρτεσ 

2 advertising plates 67 x 8 cm under A – Rally numbers plates 
2 διαφθμιςτικά 67 x 8 εκ κάτω από τα νοφμερα Α 

 √ 

 

Σοποκζτθςθ 
Σα αγωνιςτικά νοφμερα και πινακίδα κακϊσ και θ υποχρεωτικι και 
προαιρετικι διαφιμιςθ πρζπει να τοποκετθκοφν ςτο όχθμα πριν το 
Σεχνικό ζλεγχο και να είναι ορατά κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα. 

Placement 
Identification numbers and plate, as well as compulsory and optional 
advertising, must be fitted to the car for scrutineering and must be 
visible for the duration of the rally. 
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Παράρτθμα  4 - Παράρτθμα L τθσ FIA ςχετικά με φόρμεσ, 

κράνθ και άλλο εξοπλιςμό αςφαλείασ 

 
Appendix 4- Extracts from FIA ISC Appendix L relating to 

overalls, helmets and any other safety 
requirements. 

 

It is reminded that the wear of clothes complying with the FIA standard 8856-2018 is mandatory for all FIA priority drivers and their co-drivers. 
 
All competitors are reminded of Appendix L of the FIA International Sporting Code, in particular its Chapter III - Drivers’ Equipment. 
Helmets (Appendix L, Chapter III, Art. 1) 
All crews must wear crash helmets homologated to one of the FIA standards listed in Appendix L. 
Frontal Head Restraint (FHR, Appendix L, Chapter III, Art. 3) 
All crews must use FIA approved FHR systems homologated to FIA standard 8858. 
Approved FHRs, anchorages and tethers are listed in Technical List N° 29. 
See also helmet compatibility chart in Appendix L, Chapter III, Art. 3.3. 
Flame-resistant clothing (Appendix L, Chapter III, Art. 2) 
All drivers and co-drivers must wear overalls as well as gloves (optional for co-drivers), long underwear, a balaclava, socks and shoes homologated to the 
FIA 8856-2000 standard (Technical List N°27) or 8856-2018 (Technical List N° 74). Please pay special attention to the prescriptions of Art. 2 concerning 
embroidery and printing on flame-resistant clothing (manufacturer certificates etc.) as well as concerning the correct wearing of the clothing elements! 
See also FIA Cross-Country Rally Sporting Regulations Article 48.1. 
Biometric Devices (Appendix L, Chapter III, Art. 2.1) 
Drivers may wear a device to collect biometric data during racing. 
• If the biometric device is integrated into a protective garment homologated to FIA Standard 8856, the garment shall be homologated to FIA Standards 
8856 and 8868-2018. 
• If the biometric device is a stand-alone device, then the device must be homologated to FIA Standard 8868-2018 only. This device must be worn in 
addition to the garment homologated to FIA Standard 8856. 
Wearing of jewelers (Appendix L, Chapter III, Art. 5) 
The wearing of jeweler in the form of body piercing or metal neck chains is prohibited during the competition and may therefore be checked before the 
start. 
MEDICAL AND SURVIVAL KIT (Appendix III of the Cross-County Rally Sporting Regulations) 
A sealed and valid Medical kit in accordance with the Specification for Cross Country Rallies and Bajas 
(Technical List n°83) must be placed inside the cockpit. The minimum weight must comply with Technical List n°83. 
 

RELATED LINKS: 
FIA International Sporting Code and appendices:  https://www.fia.com/regulation/category/123 

 
FIA Technical Lists:    https://www.fia.com/regulation/category/761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fia.com/regulation/category/123
https://www.fia.com/regulation/category/761
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Παράρτθμα  5 - υςτιματα GPS Tracking και “Car-to-Car 
Alarm” 

 

Appendix 5 - GPS Tracking System and “Car-to-Car Alarm” 
System 
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Παράρτθμα  6 - Δείγμα Καρνζ χρόνων αγωνιηομζνων 

 

Appendix 6 - Sample of Time Card for Competitors 
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Παράρτθμα  7 - ιμανςθ Αγϊνα 

 

Appendix 7 – Rally Signs 
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Παράρτθμα  8 - Επεξιγθςθ ςυμβόλων roadbook 

 

Appendix 8 – Roadbook Glossary 
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Παράρτθμα  9 - Πρωτόκολλο Covid19 

Εγκρίκθκε από το Τφυπουργείο Ακλθτιςμοφ 

Appendix 9 – Covid19 Protocol 
Issued by Greek Ministry of Sports 

 

1. Γενικά 
1.1 Σο παρϊν παράρτθμα κζτει το πλαίςιο ενεργειϊν που αναλαμβάνουν 
οι Οργανωτζσ ζτςι ϊςτε να προςτατευκοφν τα άτομα από τον ιό Covid-19 
κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 
Σο παράρτθμα κα ανανεϊνεται τακτικά ζτςι ϊςτε να ακολουκεί τουσ 
κανονιςμοφσ και οδθγίεσ που εκδίδονται από: 
- Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Τγείασ 
- Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Τγείασ 
- ΔΟΑ 
- ΟΜΑΕ 
Προτείνεται εμφατικά τα άτομα που εμπλζκονται με οποιοδιποτε τρόπο 
ςτον αγϊνα να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ και να ενθμερϊνονται για όποια 
νζα οδθγία. 
1.2 Οι Οργανωτζσ πρζπει να διακζτουν αντιςθπτικά υλικά, γάντια και 
μάςκεσ ςε κάκε ενδεδειγμζνο χϊρο του αγϊνα. 
1.3 Οι Οργανωτζσ πρζπει να διανζμουν φυλλάδια για τθ πρόλθψθ 
μετάδοςθσ του ιοφ Covid-19 ςε όλα τα άτομα που εμπλζκονται ςτον 
αγϊνα. Αν ο αγϊνασ ζχει ςυμμετζχοντεσ από παραπάνω από μία (1) χϊρα 
τότε τα φυλλάδια πρζπει να είναι ςτα Αγγλικά και ςτθ τοπικι γλϊςςα τθσ 
χϊρασ που φιλοξενεί τθν εκδιλωςθ. 
1.4 Εφόςον πραγματοποιθκεί ενθμζρωςθ για τον αγϊνα, οι Οργανωτζσ 
πρζπει να αναφζρουν με λεπτομζρεια όλεσ τισ διαδικαςίεσ που 
εφαρμόηονται για τθν αποφυγι εξάπλωςθσ του ιοφ Covid-19. 
1.5 Σο παρϊν Παράρτθμα είναι ςε ιςχφ για όςο διάςτθμα οι Αρχζσ 
υποχρεϊνουν για κανονιςμοφσ πρόλθψθσ για τον ιό Covid-19. 
1.6 Σο ελλθνικό κείμενο του παρόντοσ Παραρτιματοσ είναι αυτό που 
δεςμεφει τον Οργανωτι για τθν ορκι εφαρμογι του. 
2. Προςωπικά Δεδομζνα 
Προςωπικά δεδομζνα που δίνονται ςτουσ Οργανωτζσ, διαχειρίηονται με 
βάςθ το κανονιςμό GDPR. 
3. Εγγραφι ςτον Αγϊνα 
3.1 Οι αγωνιηόμενοι, εκτόσ των άλλων εγγράφων, είναι υποχρεωμζνοι να 
ςυμπλθρϊςουν και το “Ερωτθματολόγιο Τγείασ” και να το αποςτείλουν 
ςτον Οργανωτι τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. 
Αν για όποιο λόγο το “Ερωτθματολόγιο Τγείασ” δεν κατατεκεί εμπρόκεςμα 
ι δεν είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο, τότε ςε αυτό το 
άτομο δεν κα επιτραπεί να ςυμμετζχει ι να παρίςταται ςτουσ χϊρουσ του 
αγϊνα. 
3.2 Σο “Ερωτθματολόγιο Τγείασ” είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκεί και 
από όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται ςε μία ομάδα. Δθλαδι, μθχανικοί, 
βοθκθτικό προςωπικό, καλεςμζνοι, κλπ είναι υποχρεωμζνοι να το 
αποςτείλουν ςτον Οργανωτι τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ 
του αγϊνα. 
3.3 τθ περίπτωςθ που αγωνιηόμενοσ, ομάδα ι άλλο εμπλεκόμενο άτομο 
αποτφχει να κατακζςει εμπρόκεςμα και πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο το 
“Ερωτθματολόγιο Τγείασ”, τότε ο Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί 
κάκε επιςτροφι χρθμάτων που αφοροφν Παράβολο υμμετοχισ, ζξοδα 
διαμονισ ι κάκε άλλο ζξοδο που ςχετίηεται με τον αγϊνα. 
3.4 Σο “Ερωτθματολόγιο Τγείασ” είναι διακζςιμο από τον Οργανωτι 
τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα και 
λογίηεται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διλωςθσ υμμετοχισ του αγϊνα. 
3.5 Μθ μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδασ: 
Μζλθ πλθρωμάτων, ομάδων, βοθκθτικοφ προςωπικοφ και κάκε άλλου 
προςϊπου που ςυνδζεται άμεςα ι ζμμεςα με διαγωνιηόμενο πρζπει να 
ζχει πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ όπωσ κακορίηονται από τθ 
νομοκεςία και κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. και τθσ Ελλάδασ. 
3.6 Μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδασ και άτομα που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ 
του αγϊνα πρζπει να ζχουν ι πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι 
αρνθτικό τεςτ PCR 72 ωρϊν ι αρνθτικό τεςτ Rapid 24 ωρϊν πριν από τθν 
ζναρξθ του αγϊνα. 
4. Covid-19 υμπτϊματα και Σεςτ 
4.1 τθ περίπτωςθ που άτομο εμπλεκόμενο με τον αγϊνα ζχει ςυμπτϊματα 

1. General 
1.1 Present appendix sets the framework of actions to be taken by 
Organizers in order to protect persons from Covid-19 virus during 
competition period. 
This appendix will be periodically updated so to follow the regulations and 
instructions issued by: 
- European Health Organization 
- Greek National Health Organization 
- FIA 
- Greek ASN - ΟΜΑΕ 
It is strongly recommended that persons involved in any manner to the 
competition to follow instructions and informed for new directives. 
1.2 Organizers must provide antiseptic products, gloves and masks and to 
be available in any appropriate area of the race. 
1.3 Organizers must distribute information leaflets for prevention of 
Covid-19 spread to all persons involved in race. If race has participants 
from more than one (1) country, these leaflets must be at least in two (2) 
languages with one of them to be the English one and the second one the 
native language of the country hosting the event. 
1.4 If race briefing is to be conducted then Organizers must mention in 
detail all processes that are implemented during the event for prevention 
of Covid-19 spread. 
1.5 Present Appendix is in force as long as the state authorities oblige 
regulations for Covid-19 spread. 
1.6 Greek text of present Appendix is the one that binds Organizers for its 
correct implementation. 
2. Personal Data 
Any personal data given by any person to Organizers is treated under 
GDPR regulation. 
 

3. Race Registration 
3.1 Competitors, apart other documents, are also obliged to complete the 
“Health Questionnaire” and send it by email to Organizers at least three 
(3) days before the start of the race. If for any reason “Health 
Questionnaire” is not submitted on time to Organizers or it is not fully 
completed and signed, then this person will not be allowed to participate 
or to be present in race facilities. 
3.2 “Health Questionnaire” is also necessary to be completed by all 
persons that included in a “team”. Thus, mechanics, assistant personnel, 
guests, etc. are obliged to send by email this form at least three (3) days 
before the start of the race. 
3.3 In case a competitor, team or other involved person fails to submit 
“Health Questionnaire” on time and fully completed, then Organizers are 
entitled to deny any refund regarding Entry Fee or accommodation 
expense or any other expense related to the race.  
3.4 “Health Questionnaire” is available by Organizers at least thirty (30) 
days prior of race start and it is considered as integral part of the Race 
Entry Form. 
3.5 Not permanent residents of Greece: 
Persons of crews, Teams, supporting personnel and any other person 
related directly or indirectly with an Entrant must have vaccination 
certificate  or proof or recovery as it is defined by E.U. and Greek 
legislation and regulations. 
3.6 Permanent residents of Greece and Persons related with Organization 
of the event must have or vaccination certificate or proof of recovery or 
PCR negative test of at least 72 hours or Rapid negative test at least 24 
hours before the start of the event. 
 
 
 
4. Covid-19 Symptoms and Test 
4.1 In case a person involved in race has symptoms that may address to 
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που υποδεικνφουν μόλυνςθ από Covid-19, θ παρακάτω διαδικαςία πρζπει 
να ακολουκθκεί: 
-  Καλεί άμεςα τον Τπεφκυνο χζςεων με Αγωνιηόμενουσ (ΤΑ) ι τον 
επικεφαλισ Ιατρό του αγϊνα. 
- Κρατά απόςταςθ από άλλα άτομα και φορά άμεςα μάςκα και γάντια. 
- Αν βρίςκεται ςτο Service Park ι ςε άλλο ανοικτό χϊρο κρατοφνται οι 
αποςτάςεισ με άλλα άτομα. Αν βρίςκεται ςε ξενοδοχείο ι άλλθ 
εγκατάςταςθ του αγϊνα τότε απομονϊνεται από μόνοσ του ζωσ να λάβει 
οδθγίεσ από τον ΤΑ ι τον επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα. 
- Δεν επιτρζπεται να μεταβεί από μόνοσ του ςε νοςοκομείο. 
- Ο ΤΑ ι ο επικεφαλισ Ιατρόσ του Αγϊνα επικοινωνεί με τον Εκνικό 
Οργανιςμό Δθμόςιασ Τγείασ και κανονίηει τον τρόπο μετάβαςθσ του 
ατόμου ςτο νοςοκομείο. 
4.2 Ο Οργανωτισ οφείλει να δϊςει γραπτζσ πλθροφορίεσ ςε όλα τα άτομα 
που εμπλζκονται ςτον αγϊνα ςχετικά με το πλθςιζςτερο νοςοκομείο ι 
κζντρο υγείασ ι εργαςτιριο όπου μπορεί να πραγματοποιιςει τεςτ για 
Covid-19. τθ περίπτωςθ που ζνα άτομο επικυμεί να κάνει τζτοιο τεςτ, κα 
πρζπει να επικοινωνιςει πρϊτα με τον επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα για να 
λάβει οδθγίεσ. Σο τεςτ για Covid-19 δεν είναι υποχρεωτικό εκτόσ αν 
υπάρχει άλλθ οδθγία από τθ κυβζρνθςθ. 
5. Service Park 
Οι παρακάτω οδθγίεσ κα εφαρμόηονται ϊςτε να αποφευχκεί πικανι 
διαςπορά του ιοφ Covid-19. 
5.1 Γενικά 
Είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο Service Park επιτρζπεται μόνο ςτα 
εξουςιοδοτθμζνα άτομα από τθν Οργάνωςθ και που κατζχουν τθ “Κάρτα 
Ειςόδου Service Park” 
Θεατζσ και επιςκζπτεσ δεν επιτρζπεται να ειςζρχονται ςτο Service Park. 
υςτινεται με ζμφαςθ ο χϊροσ του Service Park να ζχει περιμετρικά 
φράκτθ για τθν αποφυγι ειςόδου ατόμων μθ-εξουςιοδοτθμζνων. 
Σο Service Park πρζπει να ζχει το πολφ μία (1) είςοδο και μία (1) ζξοδο. 
υςτινεται με ζμφαςθ θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ ειςόδου και εξόδου να 
είναι τουλάχιςτον δζκα (10) μζτρα. 
Θ είςοδοσ και ζξοδοσ του Service Park πρζπει να φυλάςςεται από 
εντεταλμζνο προςωπικό για τον ζλεγχο ειςόδου μθ-εξουςιοδοτθμζνων 
ατόμων. 
5.2 Ομάδεσ 
Ο Οργανωτισ κα παραχωριςει χϊρο ςτισ ομάδεσ ςε αναλογία τουλάχιςτον 
10τ.μ. ανά διαπιςτευμζνο άτομο. Ο Οργανωτισ πρζπει να καταβάλει κάκε 
δυνατι προςπάκεια ϊςτε θ ομάδεσ προερχόμενεσ από τθν ίδια χϊρα ι 
πόλθ να είναι τοποκετθμζνεσ ςτον ίδιο χϊρο. 
Οι ομάδεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν υγιεινι και προφφλαξθ των μελϊν τθσ 
και υποχρεοφται να ζχει για χριςθ: 
5.2.1 Μάςκεσ για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ο Οργανωτισ ςυςτινει με 
ζμφαςθ αλλά δεν υποχρεϊνει τθ χριςθ μάςκασ ςε ανοικτοφσ χϊρουσ όπωσ 
το Service Park. 
5.2.2 Γάντια μίασ χριςθσ για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ και ςε ποςότθτα 
επαρκι για όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ του αγϊνα. Ο Οργανωτισ ςυςτινει με 
ζμφαςθ αλλά δεν υποχρεϊνει τθ χριςθ γαντιϊν ςε ανοικτοφσ χϊρουσ όπωσ 
το Service Park. 
5.2.3 Αντιςθπτικά υλικά για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ και ςε ποςότθτα 
επαρκι για όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ του αγϊνα. υςτινεται θ ςυχνι 
χριςθ. 
5.2.4 Οι ομάδεσ υποχρεοφνται να ζχουν ειδικοφσ κάδουσ απόρριψθσ για 
γάντια και μάςκεσ. Αυτοί οι κάδοι πρζπει να είναι ςε ικανό αρικμό ςε 
ςχζςθ με τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ο Οργανωτισ υποχρεοφται να ενθμερϊςει 
τισ ομάδεσ για το που κα αδειάηονται οι κάδοι των ομάδων. 
5.2.5 Μζλθ ομάδων, προςωπικό Οργάνωςθσ και κάκε άλλο άτομο οφείλει 
να κρατά αποςτάςεισ και να αποφεφγει χειραψίεσ, αγκαλιάςματα, 
φιλιματα. 
5.2.6 τουσ τακμοφσ Ελζγχου Χρόνου ςτθ είςοδο και ζξοδο του Service 
Park, οι ςυνοδθγοί και οι Κριτζσ οφείλουν να ακολουκοφν τθ διαδικαςία 
που περιγράφεται ςτο άρκρο 13.5. 
6. Κζντρο Αγϊνα 
Ο Οργανωτισ υποχρεοφται να δθμιουργιςει απόςταςθ τουλάχιςτον 1.5 
μζτρων ανάμεςα ςε κάκε κζςθ εργαςίασ. Όλα τα άτομα που ειςζρχονται ι 

Covid-19 infection then the following process must be followed: 
- He/she calls immediately the CRO or Chief Race Doctor. 
- The person keeps self distance from any other person and wears 
immediately mask and gloves.  
- If this person is in Service Park or other open area then he/she stays 
there keeping distance from other persons. If he/she is in a hotel or other 
facility then he/she must keep self in isolation until receives further 
instructions from CRO or Chief Race Doctor. 
- He/she is NOT allowed to go by self to hospital. 
- CRO or Chief Race Doctor contacts the National Health Organization and 
arranges the process that the suspect person will arrive to hospital. 
4.2 Organizers must provide written information to all persons involved in 
the race regarding the nearest hospital or health center or laboratory 
where someone can address in order to be tested for Covid-19. In case a 
person wishes to have a Covid-19 test then he/she has to contact the 
Chief Race Doctor in order to be informed the process. Test for Covid-19 is 
not obligatory unless other instruction is published by government. 
 
 
 
5. Service Park - Bivouac 
The following directives will be implemented in order to avoid potential 
spread of Covid-19 virus. 
5.1  General 
Entrance and exit to Service Park is permitted only to persons authorized 
by Organizers and supplied with relevant “Service Park pass card”. 
Spectators and visitors are not allowed to enter Service Park. 
Strongly advised that Service Park area to have fence in all its parts in 
order to avoid unauthorized entrance. 
 Service Park must have at the most one (1) entrance and one (1) exit. 
Strongly recommended that entrance and exit points are at least ten (10) 
meters away from each other. 
 Service Park entrance and exit must be monitored by Race Security 
personnel so to prohibit unauthorized persons to enter. 
5.2 Teams 
Organizers will grand space to Teams in a ratio of at least 10sq.m. per 
authorized team person. Organizer must make his best effort so the 
allocation in Service Park to be in such way that teams from a country or 
city to be concentrated all in the same area and avoid mixture of teams 
from different countries or cities. 
Teams are responsible for team’s member hygiene precautions and 
obliged to have available for use: 
5.2.1 Masks to all persons of the Team. Organizers are not forcing the 
usage of masks in open areas like Service Park but it is strongly 
recommended. 
5.2.2 Gloves (single use) available to all team persons and in number that 
is substantial for all days and hours of the race. Organizers are not forcing 
the usage of gloves in Service Park but it is strongly recommended. 
5.2.3 Antiseptic products available to all team persons and in number that 
is substantial for all days and hours of the race. Frequent use is strongly 
recommended. 
5.2.4 Teams are obliged to have special trash cans only for dropping used 
masks and gloves. These cans must be in a sufficient number compared to 
the number of team members. 
Organizers are responsible to inform teams where these trash cans can be 
emptied. Organizers will empty trash cans as frequent as possible. 
5.2.5 Team members, Organizing Personnel and any other person have to 
take social distance measures and avoid handshakes, hugs, kissing. 
5.2.6 At Service Park Time Controls In and Out, co-drivers and marshals 
are obliged to follow the process as described in art.13.5 
 
 
 
6. Rally H.Q. 
Organizers are obliged to set distance at least 1.5 meters between every 
working position. All persons entering or working in H.Q. must wear masks 
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εργάηονται πρζπει να φοροφν μάςκεσ και γάντια. Ο Οργανωτισ κα παρζχει 
αντιςθπτικά υλικά, γάντια και μάςκεσ ςτθν είςοδο του χϊρου και κα 
τοποκετιςει ειδικό κάδο απόρριψθσ. 
6.1 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου δεν επιτρζπεται θ 
είςοδοσ ςε κανζνα άτομο εκτόσ από αυτά που εργάηονται ςε αυτό το χϊρο. 
6.2 Αγωνιηόμενοι, μζλθ ομάδων, δθμοςιογράφοι και όποιο άλλο άτομο ζχει 
οποιοδιποτε αίτθμα ι ερϊτθμα πρζπει να απευκφνεται πρϊτα ςτον ΤΑ. 
Αν ο ΤΑ εκτιμά ότι αυτό το άτομο πρζπει να ειςζλκει ςτο Κζντρο του 
Αγϊνα τότε κα ηθτιςει πρϊτα ζγκριςθ από τον Διευκυντι του Αγϊνα ι τον 
Αλυτάρχθ. Για τθν αποφυγι αιτθμάτων ειςόδου ςτο χϊρο ο Οργανωτισ κα 
λειτουργεί online πλατφόρμα (πχ zoom ι WhatsApp) ϊςτε να 
απευκφνονται μζςω αυτισ οι αγωνιηόμενοι, οι αρχθγοί ομάδων και οι 
δθμοςιογράφοι. 
6.3 Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει ςυχνό κακαριςμό του χϊρου και 
ειδικά ςτισ τουαλζτεσ οι οποίεσ, εφόςον είναι εφικτό, κα διαχωρίηονται ςε 
αντρικζσ και γυναικείεσ. 
6.4 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικϊν και μθχανθμάτων ανακφκλωςθσ 
του αζρα εντόσ του χϊρου. 
7. Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 
Για να περιοριςτεί θ ςυνάκροιςθ αγωνιηομζνων και για κρατθκοφν οι 
αποςτάςεισ, οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ πρζπει να εφαρμοςτοφν για το 
Διοικθτικό ζλεγχο. 
7.1 Όλα τα ζγγραφα που είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ του 
Διοικθτικοφ Ελζγχου κα αποςτζλλονται ςτον Οργανωτι με email (όχι μζςω 
WhatsApp, Viber, Messenger, κλπ). Αυτά τα ζγγραφα πρζπει να 
αποςταλοφν τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. 
7.2 το επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα κα προγραμματιςτεί χρόνοσ για 
Διοικθτικό Ζλεγχο και μόνο για: 
- Πλθρωμι τυχόν υπολοίπου Παραβόλου υμμετοχισ. 
- Πλθρωμι εγγυιςεων (πχ ςυςκευι GPS) 
- Πλθρωμι υπθρεςιϊν μεταφοράσ. 
- Επίδειξθ πρωτότυπων εγγράφων 
- Παράδοςθ από τον Οργανωτι τθσ τςάντασ αγωνιηομζνου (αρικμοί 
ςυμμετοχισ, αυτοκόλλθτα, κλπ). 
7.3 Θ διαδικαςία Διοικθτικοφ Ελζγχου κα ολοκλθρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνο 
χρόνο για κάκε αγωνιηόμενο. Ο Οργανωτισ κα ανακοινϊςει ςτο 
υμπλθρωματικό Κανονιςμό ι με Δελτίο Πλθροφοριϊν κακϊσ και ςτον 
επίςθμο πίνακα πλθροφοριϊν του αγϊνα, τθν ακριβι ϊρα προςζλευςθσ 
κάκε αγωνιηόμενου. 
7.4 Για κάκε αγωνιςτικό όχθμα επιτρζπεται θ είςοδοσ μόνο ενόσ (1) ατόμου 
για τθ διεξαγωγι του Διοικθτικοφ Ελζγχου. Θα πρζπει να ακολουκείται θ 
διαδικαςία υγιεινισ από όλουσ τουσ ειςερχόμενουσ, πλφςιμο χεριϊν, 
μάςκα, γάντια. 
8. Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 
Για να περιοριςτεί θ ςυνάκροιςθ αγωνιηομζνων και για κρατθκοφν οι 
αποςτάςεισ, οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ πρζπει να εφαρμοςτοφν για το 
Σεχνικό Ζλεγχο. 
8.1 Ο Οργανωτισ πρζπει να προςδιορίςει ςυγκεκριμζνο χϊρο όπου κα 
πρζπει να εμφανιςτοφν τα αγωνιςτικά οχιματα για Σεχνικό ζλεγχο. Αυτόσ ο 
χϊροσ κα πρζπει να είναι προςβάςιμοσ  από περιοριςμζνο αρικμό 
εξουςιοδοτθμζνων ατόμων. Ο χϊροσ του Σεχνικοφ Ελζγχου προτείνεται να 
ζχει μία (1) μόνο είςοδο και μία (1) μόνο ζξοδο. Θ είςοδοσ και ζξοδοσ κα 
πρζπει να φυλάςςεται από εντεταλμζνα από τον Οργανωτι άτομα και να 
αποτρζπουν τθν είςοδο ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. 
8.2 Για κάκε αγωνιςτικό όχθμα επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο του 
Σεχνικοφ ζλεγχου μόνο ενόσ ατόμου – μζλουσ τθσ ομάδασ που κα φζρει και 
όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα. Αυτό το άτομο – μζλοσ τθσ ομάδασ αμζςωσ 
μόλισ ειςζλκει με το αγωνιςτικό όχθμα ςτο χϊρο του Σεχνικοφ ελζγχου κα 
πρζπει να ακολουκιςει τθ παρακάτω διαδικαςία: 
- Να φορά γάντια και ςυςτινεται ζνκερμα να φορά και μάςκα. 
- Να βάλει χειρόφρενο ςτο αυτοκίνθτο. 
- Να πραγματοποιιςει μόνοσ του εκκίνθςθ κινθτιρα και ςβιςιμο αυτοφ 
από το Γενικό Διακόπτθ ρεφματοσ δφο φορζσ (μία από εςωτερικό και μία 
από εξωτερικό διακόπτθ) και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των Σεχνικϊν 
Εφόρων. 
- Να ανοίξει πλιρωσ όλεσ τισ πόρτεσ 

and gloves. Organizers will provide masks and gloves in the H.Q. entrance 
along with antiseptic products. In H.Q. exit will be positioned a special 
trash can for gloves and masks. 
6.1 After completion of Administrative checks no person is permitted to 
enter H.Q. unless is one of the Organization that works there. 
6.2 Competitors, Team members, journalists or any other person that has 
any kind of inquiry or question must contact first the CRO. If CRO 
evaluates that this person has to enter in H.Q. then he will ask for 
entrance approval to the Race Manager or Clerk of the Course. To avoid 
persons to enter H.Q. for inquiries and questions, Organizer will operate 
an online platform (like zoom.us or WhatsApp, etc) where competitors, 
team managers and journalists can apply their requests. 
6.3 Organizers must provide frequent cleaning of H.Q. area and especially 
in toilets which where possible to be separate for male and female. 
6.4 No air-conditioning or recycling air system is allowed to be in 
operation inside H.Q. 
 
 
 7. Administrative Checks 
In order to avoid and limit competitors gathering and to keep social 
distances, Rally Administrative checks will have to be conducted by the 
following processes. 
 7.1 All documents required for the completion of Administrative checks 
must be send to Organizer only by email (not through WhatsApp, Viber, 
Messenger, etc). Documents must be submitted at least three (3) days 
before the start of the race. 
7.2 On the official race timetable there will be scheduled time for 
Administrative checks only for: 
- Payment of Entry Fee balance 
- Payment of refundable deposits (i.e. GPS device) 
- Payment for transportation services 
- Demonstration of original documents (where needed) 
- Delivery by Organizers of competitor’s bag (numbers, stickers, etc). 
7.3 Actual Administrative processes will be accomplished within a certain 
time for each competitor. Organizers will announce in race Supplementary 
Regulation or in a Bulletin and in race Official Board an hour list which will 
indicate the exact time for each competitor that is entitled to enter H.Q. 
for completion of Administrative Checks.  
7.4 For each competition vehicle only one (1) person can enter to H.Q. for 
Administrative checks. Entrance-exit hygiene process must be followed by 
all entrants. Wash hands, mask, gloves. 
 
 
8. Scrutineering 
In order to avoid and limit competitors gathering and to keep social 
distances Scrutineering will have to be conducted by the following 
processes. 
8.1 Organizer must determine a specific area where competition vehicles 
must be presented for scrutineering. This area must have access only by a 
limited number of authorized persons. Scrutineering area is 
recommended to have only one (1) entrance and only one (1) exit. 
Entrance and exit have to be monitored by assigned Organizer’s personnel 
and avoid non-authorized persons to enter. 
8.2 For each competition vehicle only one (1) member of the team can 
enter to Scrutineering area along with all necessary documents. This team 
person, as soon as he and the competition vehicle enters the 
Scrutineering area must conduct the following steps: 
- Wear gloves and strongly recommended to wear mask. 
- Engage vehicle’s handbrake 
- Perform by himself switch on and off engine test two times (one with the 
cockpit switch and one with the external switch) after scrutineer’s 
instruction 
- Fully open left and right doors 
- Open back door (if any) 
- Open and secure engine hood. 
- Put all personal safety gear (helmets, Hans, suits, underwear, etc) of 
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- Να ανοίξει τθ πίςω πόρτα (αν υπάρχει) 
- Να ανοίξει και ςτθρίξει με αςφάλεια το καπϊ του κινθτιρα. 
- Να τοποκετιςει μόνοσ του ςε τραπζηι όλο τον εξοπλιςμό αςφαλείασ 
(κράνθ, Hans, φόρμεσ, εςϊρουχα, κλπ) και των δφο μελϊν του πλθρϊματοσ 
και με τζτοιο τρόπο που να είναι εμφανι τα ταμπελάκια τθσ homologation. 
- Να απομακρυνκεί ςε απόςταςθ 2 μζτρων από το όχθμα και να περιμζνει 
οδθγίεσ από τουσ Σεχνικοφσ Εφόρουσ. 
- Να ςυλλζξει μόνοσ του τον εξοπλιςμό αςφαλείασ (κράνθ, Hans, φόρμεσ, 
εςϊρουχα, κλπ) και των δφο μελϊν του πλθρϊματοσ. 
- Να βγάλει το όχθμα εκτόσ του χϊρου Σεχνικοφ ελζγχου αμζςωσ μόλισ 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. 
8.3 Οι Σεχνικοί Ζφοροι πρζπει να φοροφν γάντια και ςυςτινεται ζνκερμα θ 
χριςθ μάςκασ. Επίςθσ, 
- Οι Σεχνικοί Ζφοροι πρζπει να υποδεικνφουν ςτο μζλοσ τθσ ομάδασ να 
ακολουκεί βιμα-βιμα τθ παραπάνω διαδικαςία. 
- Να αποφεφγεται το άγγιγμα το εξοπλιςμοφ αςφαλείασ των αγωνιηομζνων. 
- Να πραγματοποιοφν πρϊτο από κάκε άλλο ζλεγχο τον ζλεγχο λειτουργίασ 
των διακοπτϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
- Να προςεγγίηουν το όχθμα μόνο όταν όλεσ οι πόρτεσ και καπϊ είναι 
πλιρωσ ανοικτά και παράλλθλα  το μζλοσ τθσ ομάδασ είναι ςε απόςταςθ 2 
μζτρων. 
- Να αποφεφγουν να αγγίηουν το όχθμα όςο αυτό είναι εφικτό 
- Να αποφεφγουν να τουσ προςεγγίηει το μζλοσ τθσ ομάδασ για απάντθςθ 
ςε απορίεσ που τυχόν ζχουν. 
8.4 τθ περίπτωςθ που παρζχονται από τον Οργανωτι ςυςκευζσ 
εντοπιςμοφ GPS και “Car-to-Car alarm” τότε θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ 
τουσ γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του Σεχνικοφ Ελζγχου από μζλοσ τθσ 
ομάδασ με τθν επίβλεψθ τθσ Οργάνωςθσ. 
8.5 Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει αντιςθπτικά υλικά, γάντια και μάςκεσ 
δίπλα από τραπζηι εναπόκεςθσ του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ. Ζνασ ειδικόσ 
κάδοσ απόρριψθσ πρζπει να υπάρχει πλθςίον του τραπεηιοφ. 
9. Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 
Ο Οργανωτισ κα πρζπει να αποφεφγει τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ 
αγωνιηομζνων. Προτείνεται θ πραγματοποίθςθ του μζςω τθλεδιάςκεψθσ ι 
διανομι ζντυπων ςθμειϊςεων.  
Αν αποφαςιςτεί να διεξαχκεί ενθμζρωςθ τότε οι ακόλουκεσ προφυλάξεισ 
κα πρζπει να λθφκοφν. 
9.1 Διεξαγωγι τθσ ενθμζρωςθσ ςε ανοικτό χϊρο αν αυτό το επιτρζπουν οι 
καιρικζσ ςυνκικεσ. τθ περίπτωςθ αυτι οι αγωνιηόμενοι πρζπει να 
ςτζκονται ςε απόςταςθ όχι μικρότερθ του 1 μζτρου ο ζνασ από τον άλλον. 
Ο χρόνοσ τθσ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να περιοριςτεί κατά το δυνατό. 
9.2 Εφόςον θ ενθμζρωςθ γίνει ςε κλειςτό χϊρο τότε οι αγωνιηόμενοι 
πρζπει να κάκονται ςε απόςταςθ όχι μικρότερθ του 1,5 μζτρα ο ζνασ από 
τον άλλον. Ο εκτελϊν τθν ενθμζρωςθ πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ 
αςφαλείασ. Θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν είναι υποχρεωτικι για όλουσ. 
Μάςκα μπορεί να μθ φορά μόνο αυτόσ που εκτελεί τθν ενθμζρωςθ. Ο 
χρόνοσ τθσ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να περιοριςτεί κατά το δυνατό. 
9.3 Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφφγει τθ διανομι οποιουδιποτε υλικοφ. 
9.4 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικϊν και μθχανθμάτων ανακφκλωςθσ 
του αζρα εντόσ του χϊρου. 
10. Εκδιλωςθ Καλωςορίςματοσ 
Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφεφγει τθ διεξαγωγι εκδιλωςθσ 
καλωςορίςματοσ. Αν αποφαςιςτεί θ διεξαγωγι τότε οι ακόλουκεσ 
προφυλάξεισ κα πρζπει να λθφκοφν. 
10.1 Διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ ςε ανοικτό χϊρο αν αυτό το επιτρζπουν οι 
καιρικζσ ςυνκικεσ. 
10.2 ε περίπτωςθ διεξαγωγισ τθσ εκδιλωςθσ ςε κλειςτό χϊρο ο 
Οργανωτισ κα πρζπει να πιςτοποιιςει ότι ζχει γίνει επιτυχισ  απολφμανςθ 
του χϊρου. 
10.3 Ο χϊροσ (ςε τ.μ.) όπου διεξάγεται θ εκδιλωςθ και ο αρικμόσ των 
παρευριςκομζνων κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ του 
Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Τγείασ. 
10.4 υνιςτάται ζνκερμα θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν από όλουσ τουσ 
παρευριςκόμενουσ. Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει αντιςθπτικά υλικά, 
μάςκεσ, γάντια. Ειδικοί κάδοι απόρριψθσ πρζπει να είναι ςε ςθμεία 
εμφανι. 

both crew members on the table assigned for this reason. Team member 
must leave all safety gear on the table in such way that homologation 
stamps are visible. 
- Step aside in 2 meters distance from the car and wait for scrutineers 
instructions. Keep distance from scrutineers. 
- Collect all personal safety gear (helmets, Hans, suits, underwear, etc) of 
both crew members from the table assigned for this reason. 
- Take the vehicle out of Scutineering area immediately after Scrutineering 
is completed. 
8.3 Scrutineers must wear gloves and strongly recommended to wear 
mask. Also,  
- Scrutineers must instruct the Team person to follow step by step the 
above mentioned process. 
- Avoid touching any crew’s personal safety gear. 
- First perform switch on and off engine test by asking Team member to 
do so. 
- Approach vehicle only when all doors and hood are open and Team 
member is in 2 meters distance from vehicle. 
- Avoid touching vehicle as much as possible. 
- Avoid asking Team person to approach vehicle for clarifications on 
questions they may have. 
8.4 In case that GPS device and “Car-to-Car alarm” systems are provided 
by Organizer then the installation process will be completed after 
scrutineering. Installation of these devices has to be done by a team 
member under the supervision of Organizer.  
8.5 Organizers must provide antiseptic products, gloves and masks on the 
table assigned for safety gear, in case someone from scrutineers or Team 
member has to use them. A special trash can has to be placed next to the 
table. 
 
 
9. Briefing 
Organizer is advised to avoid the process of physical Briefing. It is 
suggested either to conduct it by video conference or to distribute notes 
in paper.  
If it is decided to conduct physical Briefing then the following precautions 
must be taken. 
9.1 Make briefing in open area if weather allows doing so. In this case 
competitors must stand in a distance not less than 1 meter from each 
other. Briefing time must be limited as much as possible. 
9.2 If briefing is to be made in a room or conference hall then competitors 
must seat in a distance of at least 1,5 meters between them. Organizers 
also must stand in a safe distance. Wearing masks and gloves is obligatory 
for all, Organizers and competitors, except the one that makes the 
briefing. Briefing time must be limited as much as possible. 
9.3 Organizers must avoid any distribution of material during briefing. 
9.4 No air-conditioning or recycling air system is allowed to be in 
operation inside briefing room. 
 
 
10. Welcome Gala 
Organizer is advised to avoid offering a Welcome Gala. If it is decided to 
do so then the following precautions must be taken. 
10.1 Organize Welcome Gala in open area if weather allows it and 
preferably in an hour before sunset. 
10.2 In case Welcome Gala is offered in-house, Organizer must verify that 
a cleaning decontamination process was effectively concluded. 
10.3 The space (in sq.m.) where the Gala takes place and the number of 
attendants must comply with the directives issued by Greek National 
Health Organization. 
10.4 Not obligatory but strongly recommended the use of gloves, masks 
by all attendants. Organizer must provide access to antiseptic products, 
gloves and masks. Special trash cans must be visible. 
10.5 Limit as much as possible the duration of the Gala. 
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11. Πανθγυρικι Εκκίνθςθ Αγϊνα. 
Προτείνεται με ζμφαςθ ο Οργανωτισ να μθ περιλαμβάνει ςτο πρόγραμμα 
του αγϊνα Πανθγυρικι Εκκίνθςθ ϊςτε να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ 
κεατϊν. Επίςθσ για να αποφευχκεί θ ςφναξθ αγωνιηομζνων, μελϊν ομάδων 
και επιςκεπτϊν τθν ίδια ςτιγμι ςτον ίδιο χϊρο. Αν ο Οργανωτισ 
αποφαςίςει τθ πραγματοποίθςθ Πανθγυρικισ Εκκίνθςθσ τότε είναι 
υποχρεωμζνοσ να λάβει τα μζτρα και οδθγίεσ που δίνει ο Εκνικόσ 
Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Τγείασ. 
12. Τπζρ-Ειδικι Διαδρομι 
Δεν επιτρζπεται θ διεξαγωγι υπζρ-ειδικισ διαδρομισ με ςκοπό τθν 
αποφυγι προςζλκυςθσ κεατϊν. 
Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα 
του αγϊνα μόνο αν μπορεί να προβλεφκεί θ περιοριςμζνθ παρουςία 
κεατϊν. Για αυτό το λόγο προτείνεται να διεξάγεται ςε τόπο και χρόνο που 
να δυςκολεφει τθ προςζλευςθ κεατϊν. 
13. Ειδικζσ Διαδρομζσ 
Ο Οργανωτισ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ ϊςτε να 
ελαχιςτοποιεί τθ παρουςία κεατϊν, να προςτατεφει τουσ αγωνιηόμενουσ 
και Κριτζσ κακϊσ και το Προςωπικό Άμεςθσ Επζμβαςθσ. 
13.1 Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφεφγει τθ διαφιμιςθ των Ειδικϊν 
Διαδρομϊν, τθ διαδρομι και το ωράριο τουσ κακϊσ και τα ςθμεία 
εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ. 
13.2 Θ Ειδικι Διαδρομι πρζπει να απομονωκεί όςο πιο πολφ είναι δυνατό. 
Δθλαδι, ελάχιςτθ και επιτθροφμενθ πρόςβαςθ για κεατζσ. Οι κφριοι 
δρόμοι πρόςβαςθσ ςτθν Ειδικι Διαδρομι κα πρζπει να αποκλείονται από 
τον Οργανωτι. 
13.3 Θ πρόςβαςθ κεατϊν πρζπει να περιορίηεται ςε δφο (2) ϊρεσ πριν τθν 
εκκίνθςθ του πρϊτου αγωνιςτικοφ οχιματοσ. 
13.4 Σα οχιματα αςφαλείασ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ, “000”, “00”, “0” πρζπει 
να ενθμερϊνουν τον Αλυτάρχθ για ςθμεία ςυνωςτιςμοφ κεατϊν. Αν αυτό 
ςυμβεί κα πρζπει να ενθμερωκοφν για τισ αποςτάςεισ που πρζπει να 
κρατοφν και να φοροφν μάςκεσ. 
13.5  το θμείο Ελζγχου Χρόνου (ΕΧ) ςτθν αρχι τθσ Ειδικισ Διαδρομισ θ 
παρακάτω διαδικαςία πρζπει να ακολουκείται από αγωνιηόμενουσ, Κριτζσ 
και Προςωπικό Άμεςθσ Επζμβαςθσ. 
-  Κατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ του ΕΧ ο χϊροσ “NO-GO” για κεατζσ κα 
πρζπει να είναι όςο μεγαλφτεροσ γίνεται και ςε κάκε περίπτωςθ να είναι 
ζτςι χωροκετθμζνοσ που να αποκλείει κεατζσ να πλθςιάηουν ςε απόςταςθ 
μικρότερθ των δζκα (10) μζτρων από τισ πινακίδεσ ΕΧ και όλεσ τισ νοθτζσ 
γραμμζσ μεταξφ αυτϊν. 
- Σο Προςωπικό Άμεςθσ Επζμβαςθσ κα τοποκετοφνται με τζτοιο τρόπο 
ϊςτε να κρατοφν αποςτάςεισ και μεταξφ τουσ αλλά και με τουσ Κριτζσ του 
ΕΧ. 
- Όταν αγωνιςτικά οχιματα φκάνουν με προάφιξθ ςτθ προειδοποιθτικι 
πινακίδα του ΕΧ τότε κα πρζπει να ςτακμεφουν με τουλάχιςτον πζντε (5) 
μζτρα απόςταςθ μεταξφ τουσ. Οι αγωνιηόμενοι μποροφν να εξζρχονται των 
οχθμάτων αλλά δεν μποροφν να ςυνακροίηονται ςε αρικμό που υπερβαίνει 
τουσ δζκα (10). 
- Οι ςυνοδθγοί δεν επιτρζπεται να περπατιςουν ζωσ το τραπεηάκι των 
Κριτϊν του ΕΧ. 
- Για τθν αποφυγι επαφισ ι πικανισ μεταφοράσ μόλυνςθσ μεταξφ 
αγωνιηομζνων και Κριτϊν, όταν ζνα αγωνιςτικό όχθμα ειςζρχεται εντόσ του 
ΕΧ πρζπει να ςταματιςει δίπλα ςτο τραπεηάκι των Κριτϊν. Ο ςυνοδθγόσ 
δεν επιτρζπεται να βγει από το όχθμα. Ο ςυνοδθγόσ ανοίγει το παράκυρο 
(όςο δυνατό λιγότερο) και αναφζρει ςτο Κριτι το χρόνο άφιξθσ που 
επικυμεί. Ο Κριτισ κα ςτζκεται ςε απόςταςθ δφο (2) μζτρων από το όχθμα 
και κα επιβεβαιϊςει (ι όχι) το ακριβι χρόνο. 
Ο ςυνοδθγόσ πρζπει να αναγράψει μόνοσ του ςτο Καρνζ το χρόνο που 
υπζδειξε ο Κριτισ και μετά πάλι ο ςυνοδθγόσ να υπογράψει δίπλα ςε αυτό 
το χρόνο. Μετά πρζπει να επιδείξει το Καρνζ ςτο Κριτι ο οποίοσ με τθ 
ςειρά του κα το φωτογραφίςει με το κινθτό τθλζφωνο και κα υποδείξει 
ςτον αγωνιηόμενο να οδθγιςει ωσ τθν εκκίνθςθ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ. 
- τθν εκκίνθςθ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ ο ςυνοδθγόσ και ο Κριτισ κα 
ακολουκιςουν τθν ίδια διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 
- το ΕΧ τερματιςμοφ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ ο ςυνοδθγόσ και ο Κριτισ κα 
ακολουκιςουν τθν ίδια διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 

11. Rally Start Ceremony 
It is strongly advised that Organizer will not include in race program a 
Start Ceremony in order to avoid attendance by spectators. Also in order 
to avoid competitors, team members and visitors to gather in one place all 
together at the same moment. If Organizer decides to have a Start 
Ceremony then it must be in accordance with any directives issued by 
Greek National Health Organization. 
12. Spectators Stage 
Organizer is not allowed to include in race program a Spectators Stage 
(also called Super Special Stage) in order to avoid attendance by 
spectators. 
Prologue Stage can be determined in race program only if it is expected to 
have few or no spectators. For this goal it is advised that Prologue Stage to 
be run in areas and hour with limited access for spectators. 
 
13. Special Stages 
Organizer has to comply with the following instructions so to minimize 
attendance of spectators, protect competitors and marshals as also 
emergency units staff. 
13.1 Organizer must avoid advertising the Special Stage route as also the 
start and finish points and relevant times. 
13.2 Special Stage route has to be isolated as much as possible. Thus, with 
minimum and controlled access for spectators. Main access roads to the 
Special Stage must be blocked with marshals. 
13.3 Spectators access to Special Stage must be limited at least two (2) 
hours before the start of the first competition vehicle. 
13.4 Opening cars “000”, “00”, “0” must inform the Clerk of the Course for 
any points of Special Stage where spectators may be gathered in large 
numbers. If so, spectators must be instructed to keep distance between 
them and wear masks. 
13.5 In Time Control of Special Stage start the following process must be 
implemented by competitors, marshals and emergency unit: 
- During the preparation of Time Control area the “NO-GO” space for 
spectators must be marked as bigger as possible and in any case to be 
structured in such way that a spectator cannot get closer than ten (10) 
meters from actual Time Control signs. 
- Emergency units must be positioned in such a way so to keep distance 
from each other as also from Time Control marshals and competitors 
- When competition vehicles arrive in Time Control area before the target 
time, they must be parked with at least five (5) meters distance one from 
the other. Competitors can exit from vehicle but not allowed to gather 
with other competitors in number that exceeds ten (10). 
- Co-drivers are not permitted to go on foot inside Time Control area or 
approach marshal’s table. 
- In order to avoid contact or potential infection transfer among 
competitors and marshals, when a competition vehicle enters Time 
Control area and stops next to marshal’s table, co-driver is not allowed to 
exit from the vehicle. He must open his window (as less as possible) and 
say to marshals the exact time of his arrival. Marshals will stand in a 
distance not less than two (2) meters from vehicle and confirm (or not) 
co-driver’s time and they will ask him to write by himself in the Time Card 
the actual time. Co-driver must write that time and put his sign next to it. 
After, he has to show the Time Card to marshals. Marshals will take a 
photo with a smartphone and after that will instruct competitors to drive 
to the Special Stage Start. 
- At Special Stage Start co-drivers and marshals will follow the same 
process. 
- At Special Stage Stop Time Control co-drivers and marshals will follow 
the same process. 
13.6 Organizer must provide to all Time Control points of a Special Stage a 
substantial quantity of antiseptic material, masks and gloves. 
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13.6 Ο Οργανωτισ οφείλει να προμθκεφςει ςε όλα τα ΕΧ αντιςθπτικά 
υλικά, μάςκεσ και γάντια. 
14. Σελετι Απονομισ Επάκλων 
Ο Οργανωτισ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ ϊςτε να 
ελαχιςτοποιεί το κίνδυνο διαςποράσ ιοφ. 
14.1 ε ανοικτοφσ χϊρουσ ο Οργανωτισ πρζπει να παροτρφνει τουσ 
παρόντεσ, κάκε 10-15 λεπτά, να τθροφν αποςτάςεισ. Θ χριςθ μικροφϊνου 
και θχείων ςυςτινεται ωσ ζνασ τρόποσ ϊςτε οι παρευριςκόμενοι να μζνουν 
μακριά από το βάκρο απονομισ. 
14.2 υςτινεται με ζμφαςθ θ αποφυγι πανθγυριςμϊν με ςαμπάνιεσ ι 
άλλα υγρά. 
14.3 ε εςωτερικοφσ χϊρουσ ο Οργανωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει τα 
μζτρα και οδθγίεσ που δίνει ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Τγείασ 
ςχετικά με τα τετραγωνικά μζτρα και αναλογία τουσ με παρευριςκόμενουσ. 
Ο Οργανωτισ οφείλει να ζχει διακζςιμα αντιςθπτικά υλικά, μάςκεσ και 
γάντια. 
14.4 Όλα τα ζπακλα πρζπει να απολυμανκοφν και μετά να αγγίηονται μόνο 
από εντεταλμζνα άτομα που κα φοροφν γάντια. Κατά τθ διάρκεια των 
απονομϊν τα μετάλλια κα δίνονται ςτο χζρι και δεν κα κρεμιοφνται ςτο 
λαιμό. Οι απονζμοντεσ πρζπει να προςπακοφν ςυνεχϊσ να τθροφν 
αποςτάςεισ. 
15. Προςωπικό Οργάνωςθσ 
15.1 Ο Οργανωτισ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα πρζπει να επικοινωνιςει ςε 
όλα τα μζλθ τθσ οργάνωςθσ όλεσ τισ υποχρεωτικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με 
τθ προφφλαξθ από τον ιό Covid-19 και να διανείμει ικανό αρικμό ςε 
μάςκεσ, γάντια και αντιςθπτικό υλικό. 
15.2 Κάκε μζλοσ τθσ οργάνωςθσ πρζπει να αναφζρει άμεςα ςτον ΤΑ ι 
ςτον Επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα ι ςτον Αλυτάρχθ κάκε ενζργεια 
αγωνιηόμενου ι μζλουσ ομάδασ που τυχόν είναι επικίνδυνθ για τθ 
διαςπορά ιοφ ι δεν ακολουκεί τισ οδθγίεσ του παρόντοσ Παραρτιματοσ. 
15.3 Κάκε μζλοσ τθσ οργάνωςθσ κα πρζπει να ζχει ωσ πρϊτθ 
προτεραιότθτα να προςτατεφςει τον εαυτό του ζςτω και αν αυτό 
επθρεάςει τα κακικοντα του. 
16. Ομάδεσ Άμεςθσ Επζμβαςθσ – Ιατρικό Προςωπικό 
16.1 τθ περίπτωςθ που οι ομάδεσ άμεςθσ επζμβαςθσ πρζπει να 
παρζμβουν ςε ατφχθμα ι αδιακεςία τότε το άτομο που χριηει βοικειασ κα 
πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ πικανά προςβλθμζνο από τον ιό Covid-19. 
Δθλαδι, όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ άεςθε επζμβαςθσ κα πρζπει να φοροφν 
επαγγελματικζσ μάςκεσ, γάντια, γυαλιά. 
16.2 Αν ζνα άτομο ζχει ςυμπτϊματα που είναι ςχετικά με τον ιό Covid-19, ο 
Ιατρόσ που ζχει αναλάβει το περιςτατικό πρζπει να επικοινωνιςει άμεςα 
με τον επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα. 
16.3 Κάκε μζλοσ των ομάδων άμεςθσ επζμβαςθσ κα πρζπει να ζχει ωσ 
πρϊτθ προτεραιότθτα να προςτατεφςει τον εαυτό του ζςτω και αν αυτό 
επθρεάςει τα κακικοντα του. 
17. Δθμόςια Διλωςθ 
Ο Οργανωτισ δθλϊνει ότι κα κάνει τισ καλφτερεσ δυνατζσ προςπάκειεσ και 
κα πάρει όλεσ τισ προφυλάξεισ για να αποτρζψει τθ διάδοςθ του ιοφ Covid-
19 κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 
Προςωπικό τθσ Οργάνωςθσ, αγωνιηόμενοι, μζλθ ομάδων, επιςκζπτεσ και 
κεατζσ δεν μποροφν να κατθγοριςουν τθν Οργανωτικι Επιτροπι ι άλλο 
φορζα ςτθ περίπτωςθ που μολυνκοφν με οποιοδιποτε είδοσ ιοφ ι 
αςκζνειασ. 
Σο “Παράρτθμα Covid-19” πρζπει να λογίηεται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του 
υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ του αγϊνα. Ωσ εκ τοφτου, οι Αγωνοδίκεσ, 
μετά από πρόταςθ του Αλυτάρχθ, μποροφν να επιβάλλουν ποινζσ 
βαςιηόμενοι ςτο Διεκνι Ακλθτικό Κϊδικα, τον Εκνικό Ακλθτικό Κϊδικα, το 
υμπλθρωματικό Κανονιςμό και τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ, 
περιλαμβανομζνων και των Παραρτθμάτων τουσ. 

 
 
14. Prize Award Ceremony 
Organizer must take any necessary precautions so to minimize potential 
spread of virus. 
14.1 In open areas, Organizer must urge attendants every 10-15 minutes 
to keep distance among them. Use of microphone and loudspeakers from 
the part of Organizers is strongly recommended as method to keep 
attendants to come closer to podium. 
14.2 Ιt is strongly recommended to avoid celebrations with champagnes 
or other liquids. 
14.3 In internal areas, rooms or conference halls, Organizer must fully 
comply with directives issued by Greek National Health Organization 
regarding square meters and number of attendants. Organizer must have 
available a substantial quantity of antiseptic material, masks and gloves. 
14.4 All prizes must me decontaminated and after that to be touched only 
by appointed personnel who wears gloves. During the award process the 
appointed Organizing persons will not put medals on the competitor’s 
neck by they will give them in hand. Organizing persons must try το keep 
all the time distance from awarded competitors. 
 
15. Organizing Personnel 
15.1 Before the start of the race, Organizer must communicate to any 
member of organization all mandatory processes regarding Covid-19 
precautions and distribute substantial number of masks, gloves and 
antiseptic material. 
15.2 Every member of organization has to report immediately to the CRO 
or Chief Race Doctor or Clerk of the Course any action by a competitor or 
team member that may be a danger for virus spread or doesn’t follow 
guidelines of present Appendix. 
15.3 Any member of organization must have as first priority to keep 
himself safe even this may affect his/her duties. 
 
16. Emergency Units – Medical Staff 
16.1 In case emergency units must intervene to a case of accident or 
illness, then the person that needs help must be treated as he is 
potentially infected by the Covid-19 virus. Thus, all members of 
emergency units must wear professional masks, gloves, glasses. 
16.2 If a person has symptoms affiliated to Covid-19 virus then the doctor 
assigned to this incident must contact immediately the Chief Race Doctor. 
16.3  Any member of emergency units must have as first priority to keep 
himself safe even this may affect his/her duties 
 
 
 
17. Disclosure Statement 
Organizers declare that will make their best effort and take all precautions 
to prevent Covid-19 virus spread during the event. Organizing personnel, 
competitors, team members, visitors and spectators cannot accuse 
Organizing Committee or any other institution in case they are infected by 
any kind of virus or illness. 
“Appendix Covid-19” must be considered as integral part of event’s 
Supplementary Regulation. As such, Stewards of the Meeting can 
implement penalties after suggestion by the Clerk of the Course which will 
be based on International Sporting Code, the National Sporting Code, the 
Supplementary Regulation and the laws of the country, including their 
appendices.  
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Παράρτθμα  10 – Νικθτζσ προθγοφμενων ετϊν 

 

Appendix 10 - Winners of Previous Years 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year Position Country Team Driver Co-driver Vehicle 

2021 
1st Car Italy Ralliart Team GALLETTI MARONI 

T1 Toyota     
HiLux 

1st SSV Bulgaria Vabonti Team VELKOV NIKOLAEV 
SSV           

CANAM 

2019 
1st Car Israel 

R Team Ralliart 
Italy 

SHACHAM NIMROD 
T1 Mitsubishi 

L200 

1st SSV Israel Kafri Driving Racing KAFRI REGEV 
SSV2          

CANAM 

2018 
1st Car Israel Pointer I-Go HEIMANN SEGAL 

T1            
LAYOGEV 

1st SSV Israel RallyArt HAY BEZALEL 
SSV2          

CANAM 

2017 
1st Car Bulgaria 

Bulgaria Offroad 
Team 

VARBANOV ANTOV 
T1 Mitsubishi 

Pajero 

1st SSV Israel CanAm Isreal ELIRAL MELAMED SSV2 CANAM 

2016 
1st Car Italy Ralliart Team SCHIUMARINI SALVATORE 

T2 Mitsubishi 
Pajero 

1st SSV Israel D.L.B. Motorsport ELIRAL MELAMED 
SSV2         

POLARIS 

2015 
1st Car Israel Gatos 4x4  SHIMONI GIDON BEN 

T1 Mitsubishi 
L200 

1st SSV Bulgaria Crazy Fox GOCHEV HRISTOV SSV2 POLARIS 

2014 1st Car Italy 
Bombelli  Offroad 

Team 
BOMBELLI QUATTRO 

TH Mitsubishi 
Pajero 

2013 1st Car Greece Buff Team DIMITRIADIS KALFAS 
TH Mitsubishi 

Pajero 
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