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ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

1.1 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς Αγώνων Κ.Σ.Α. / Κ.Ο.Α. 
2017 που συμμορφώνονται  με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (Δ.Α.Κ.) της F.I.A. και τα 
παραρτήματα  του,    την  προκήρυξη  των  Παγκυπρίων  Πρωταθλημάτων  2017    και  τον 
παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό. 
Τροποποιήσεις,  ή  και  αλλαγές  στα  παρόντα  Συμπληρωματικό  Κανονισμό  θα 
ανακοινωθούν μόνο με αριθμημένα και χρονολογημένα δελτία.  

 1.2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ 

1.2.1.  Τύπος οδοστρώματος: Χώμα‐Άσφαλτος 
1.2.2.   Συνολική χιλιομετρική διαδρομή του αγώνα:300  χλμ.περ. 
  Αρ. Ειδικών Διαδρομών: 10    Σύνολο Ειδικών Διαδρομών 115 χλμ.περ. 
  Αριθμός τμημάτων διαδρομής: 4  Αριθμός σκελών:  2 

1.3.  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
Αποδεκτά  αυτοκίνητα  είναι  όσα  έχουν  αναγνωριστεί  (homologated)  σύμφωνα  με  το 
Δ.Α.Κ. και την Προκήρυξη των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Αυτοκινήτου 2017. 
 

1.4. ΚΛΑΣΕΙΣ 
Βλέπε προκήρυξη αρ.1&1.1 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

2.1.    Ο  αγώνας  περιλαμβάνεται  στο  προκηρυγμένο  Αγωνιστικό  Ημερολόγιο  Ράλλυ2017  και 
προσμετρά  τόσο  στο  Παγκύπριο  Πρωτάθλημα  Ράλλυ  2017  όσο  και  στα  Τοπικά  Έπαθλα  των 
Σωματείων  ‐  Μελών  της  Κ.Ο.Α.‐  όπως  αυτά  έχουν  εγκριθεί  από  τον  Κ.Ο.Α.  για  την  ίδια 
αγωνιστική περίοδο. 

2.2.     Αρ. Έγκρισης ΚΟΑ:  R 6/17     |           Ημερομηνία:  31/08/2017 
 
2.3. Όνομα Οργανωτή:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 
2.4. Οργανωτική Επιτροπή 

Νίκος Εγγλέζου (Πρόεδρος) 
Στέλιος Γεωργίου,Ηλίας Παναγή,Στέλιος Λαός Νεκτάριος Ανδρονίκου(Μέλη) 

2.5. Αγωνοδίκες 
Μάριος Πουλλίτας.(Πρόεδρος  Αγωνοδικών/ Παρατηρητής – Κ.Ο.Α.) 
Ντίμης Κακογιάννης( Αγωνοδίκης Κ.Ο.Α.), Γιώργος Κάρατζης ( Αγωνοδίκης ΚΟΑ.) 



2.6. Αξιωματούχοι 
Αλυτάρχης                                                            Λίντα Σεντόνα 
Βοηθος Αλυταρχης                                             Πέτρος Λαός 
Γραμματέας                                                          Γεωργία Ανδρονίκου 
Υπεύθυνος Ασφαλείας                                       Ηλίας Παναγή 
Υπεύθυνος Κριτών                                              Στέλιος Γεωργίου 
Υπεύθυνος Αποτελεσμάτων                              Γιάννης Αλετράς 
Έφορος Τεχνικού Ελέγχου Κ.Ο.Α.                     Νίκος Τοφαρίδης 
Β Έφορος Τεχνικού Ελέγχου                              Θεόδωρος Θεοδώρου & Ηλίας Κούγιας 
Υπεύθυνος Ιατρός                                               Τ.Β.Α. 
Σύνδεσμος Διαγωνιζομένων                             Δημήτρης Καμιναράς 
Υπεύθυνος Χώρου Εξυπηρέτησης                   Κυριάκος Παναγή   
 
 Όλοι οι Αξιωματούχοι  του αγώνα θα διακρίνονται με ειδικές κάρτες που θα φέρουν  και 
θα αναγράφουν το όνομα και την επίσημη ιδιότητα τους.  

Οι Κριτές, οι Υπεύθυνοι Ασφαλείας, όπως και ο Σύνδεσμος Διαγωνιζομένων               
θα φορούν χαρακτηριστικά γιλέκα. 

 
 
 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
                               19:00‐ Κυκλοφορία Συμπληρωματικών Κανονισμών  
                               2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
                               19:05  Έναρξη δήλωσης συμμετοχών 

 
ΠΕΜΠΤΗ    14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

  19:00 ‐ Λήξη δηλώσεων Συμμετοχών  
 

ΣΑΒΒΑΤΟ    9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
      07:00 ‐  Έναρξη  πρώτων αναγνωρίσεων 
 
  ΚΥΡΙΑΚΗ    10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  
                                           19:00 – Τέλος πρώτων αναγνωρίσεων 
             
             ΣΑΒΒΑΤΟ            16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
                                           07.00‐ Έναρξη Δεύτερων αναγνωρίσεων 
 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
      19:00 ‐ Τέλος αναγνωρίσεων 
                                             

 
  
 



ΣΑΒΒΑΤΟ    23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
      08:00 – Έναρξη Διοικητικού Ελέγχου, Γραμματεία  
                                            08:05 – Έναρξη Τεχνικού Ελέγχου (Χώρος Στάθμευσης ΓΣΖ) 
      09:45 – Τέλος Γραμματείας 
      09:50 – Τέλος Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου 
      10:15 – Πρώτη Συνεδρία Αγωνοδικών 
      10:45 – Ανάρτηση Λίστας Εκκίνησης 
      11:30 – Εκκίνηση του Αγώνα – ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ 
      18:00 – Τερματισμός 1ου σκέλους αγώνα – SERVICE PARK(ΓΣΖ)  
      19:30 – Δημοσίευση σειράς εκκίνησης 2ου σκέλους 
 

 ΚΥΡΙΑΚΗ    24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
                       09:00 – Εκκίνηση 2ου Σκέλους αγώνα – SERVICE PARK(ΓΣΖ) 
      14:05 – Τερματισμός αγώνα – Παραλία Φοινικούδων 
      14:45 – Τελικός Τεχνικός Έλεγχος  
      15:30 – Ανάρτηση Τελικών Προσωρινών αποτελεσμάτων 
      16:00 – Απονομή Επάθλων – Στο χώρο τερματισμού. 
 
 
 
 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

4.1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  αγώνα  έχει  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που  κατέχει 
Αγωνιστική Άδεια Διαγωνιζομένου του Κ.Σ.Α. για το 2017. 

4.2. Απαραίτητο επίσης είναι ο οδηγός και συνοδηγός να κατέχουν: 
             4.2.1.  Έγκυρη Άδεια Οδηγού Τ.Ο.Μ. 
             4.2.2.  Έγκυρο Δελτίο Υγείας του Κ.Ο.Α.   
             4.2.3.  Δελτίο Ταυτότητας της Κ.Ο.Α. για το 2017 
             4.2.4.  Αγωνιστική Άδεια της F.I.A./Κ.Σ.Α. για το 2017 

4.3. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν είναι νομικό πρόσωπο τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι 
μέλος του πληρώματος.  Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο ή 
δεν  είναι  ο  οδηγός,  τότε  ο  οδηγός  όπως  ορίζεται  στη  Δήλωση  Συμμετοχής  θα 
αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου σε όλη τη διάρκεια 
του αγώνα. 

4.4. ΟΛΑ  τα  ποιο  πάνω  έγγραφα  (Άρθρο  4.1,4.2,4.3)    πρέπει  να  παρουσιαστούν 
υποχρεωτικά στη Γραμματεία του αγώνα. Διαγωνιζόμενοι που δεν συμμορφώνονται θα 
αναφέρονται στους Αγωνοδίκες του αγώνα. 

4.5. Αρχάρια πληρώματα: Στον αγώνα μπορούν να λάβουν μέρος και αρχάρια πληρώματα 
που θα καλύψουν μόνο το 2 σκέλος του αγώνα.  

              Είναι προϋπόθεση ότι  ο κάθε αρχάριος διαγωνιζόμενος πρέπει να κατέχει:  
4.5.1. Έγκυρο Δελτίο Υγείας του Κ.Ο.Α. 
4.5.2. Δελτίο Ταυτότητας της Κ.Ο.Α. για το 2017. 



4.6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
4.6.1. Οι  ενδιαφερόμενοι  για  συμμετοχή  στον  αγώνα  πρέπει  να  καταθέσουν  τη 
συνημμένη  δήλωση  συμμετοχής  συμπληρωμένη  με  τις  ανάλογες  υπογραφές  και 
σφραγίδες, και συνοδευόμενη με το παράβολο συμμετοχής στον Αλυτάρχη του αγώνα 
πριν από την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα του 
παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού. 
4.6.2. Συμμετοχές που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες  και ή δεν συνοδεύονται 
από το παράβολο συμμετοχής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, η συμμετοχή αυτή πρέπει να φέρει 
πληρεξούσια βεβαίωση, σφραγίδα και υπογραφή του νομικού προσώπου.                                             
Δε θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές από τηλεφώνου ή με φαξ. 
Συμμετοχές  θα  γίνονται  αποδεκτές  στο  όνομα  Κα  ΛΙΝΤΑ  ΣΕΝΤΟΝΑ    Τηλ.  99421018     
μόνο με το Akis Express, μέχρι τις 19:00, Πέμπτη 14/09/2017. 

4.7. Παράβολα Συμμετοχής 
Παράβολο συμμετοχής Νομικού ή Φυσικού Προσώπου €250,00 .                                                                  

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

5.1. Τα Δικαιώματα Συμμετοχής περιλαμβάνουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτου για τα 
διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα                                                                                                             

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ €350.00 ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. 

5.2. Η Ασφαλιστική κάλυψη δεν καλύπτει επίσης ζημιές πάνω σε διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα, 
αυτοκίνητα εξυπηρέτησης  και τραυματισμό των επιβατών τους, ούτε την ευθύνη ενός 
μέλους  του  πληρώματος  προς  στο  άλλο  μέλος  του  πληρώματος  του  διαγωνιζόμενου 
αυτοκινήτου. Η κάλυψη κάθε συμμετέχοντα τίθεται σε ισχύ με την εκκίνηση του αγώνα 
και παύει να ισχύει στο τέλος του αγώνα ή τη στιγμή αποχώρησης ή αποκλεισμού του 
από τον αγώνα. 

5.3. Η  Ασφαλιστική  κάλυψη  παρέχεται  από  την  Ασφαλιστική  Εταιρεία  “ΜΙΝΕΡΒΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  Λτδ”. 

5.4. 0  Σύνδεσμος  Αυτοκινήτου  Λάρνακας  μέσω  της  Οργανωτικής  Επιτροπής,  η  Κυπριακή 
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Κ.Ο.Α.), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (Κ.Σ.Α.), καθώς 
και οι υποστηρικτές, χορηγοί, αθλοθέτες, απεκδύονται κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε 
ατύχημα ήθελε συμβεί σε σχέση με το αγώνα. 

6. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Επιτρέπεται η χρήση χωμάτινων ελαστικών ΜΟΝΟ. 

7. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 
Ανεφοδιασμός επιτρέπεται μόνον στους προκαθορισμένους χώρους όπως 
αναγράφεται στο βιβλίο διαδρομής.                                                                                                             
Επιτρέπεται η χρήση καυσίμου βενζίνης μέχρι 102 Οκτανίων. 



8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 

8.1. Η  αναγνώριση  της  διαδρομής,  για  όλους  τους  διαγωνιζομένους  επιτρέπεται    το 
Σάββατο και τη Κυριακή 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2017 ΜΟΝΟΝ και μετά το Σάββατο 16 
Σεπτεμβρίου 2017  μέχρι  και  τη Παρασκευή 22  Σεπτεμβρίου 2017 με  τα ωράρια που  
αναγράφονται  στο  πρόγραμμα  παράγραφος  3  των  παρόντων  συμπληρωματικών 
κανονισμών.   

8.2. Η  χρήση  οχήματος  αναγνωρίσεων  επιτρέπεται  μόνο  αν  συνάδει  με  τους  Εθνικούς 
Κανονισμούς των Κ.Σ.Α./Κ.Ο.Α. 2017 άρθρο 18. 

8.3. Παράβαση  των  πιο  πάνω  άρθρων  8.1.  και  8.2.  επιφέρει  ποινή  αποκλεισμού  και 
παραπομπή σε πειθαρχική επιτροπή. 

8.4. Οι  οργανωτές  δεν  φέρουν  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  παραβάσεις  του  Κώδικα  Οδικής 
Κυκλοφορίας. 

8.5. Οι οργανωτές μπορούν να ελέγχουν τη συμπεριφορά των αγωνιζομένων στις διαδρομές 
των αναγνωρίσεων με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου. 

8.6. Επόπτες αναγνωρίσεων είναι όλοι οι αξιωματούχοι του αγώνα, και των Κ.Ο.Α./Κ.Σ.Α. 
 

8.7. Απαγορεύεται στα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούνται για τις αναγνωρίσεις η χρήση 
ALS (Anti Lag System). 

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

9.1. Ο αρχικός και τελικός τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στο ΓΚΑΡΑΖ HONDA Λ/ΚΑ  

9.2. Τα  αυτοκίνητα  μπορούν  να  παρουσιαστούν  στον  αρχικό  τεχνικό  έλεγχο  από  το 
πλήρωμα η και από εκπρόσωπο της ομάδας. 

9.3. Το πλήρωμα πρέπει  να παρουσιάσει  το πλήρες  γνήσιο δελτίο αναγνώρισης    της F.I.A. 
(homologation) του αυτοκινήτου τους, το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός αυτού καθ’ 
όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι και τον τελικό Τεχνικό Έλεγχο. 

9.4. Στον αρχικό τεχνικό έλεγχο οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν όλα τα είδη 
ένδυσης, (στολή, εσώρουχα, μπαλακλάβα, κάλτσες, παπούτσια, γάντια) 
συμπεριλαμβανομένων των HANS και κράνη που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. 
Συμμόρφωση με το Παράρτημα L Κεφάλαιο ΙΙΙ του Δ.Α.Κ.  θα πρέπει να ισχύει. 

9.5. Οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερωθούν για το ακριβές ωράριο του Τεχνικού Ελέγχου μετά 
την ανάρτηση της σειράς εκκίνησης με Bulletin.   



9.6. Λασπωτήρες από εύκαμπτο υλικό μπορούν να εγκατασταθούν στο μπροστινό μέρος του 
οχήματος,  για  να αποφευχθεί  το πιτσίλισμα προς  τα εμπρός εφόσον συνάδουν με  τις 
προδιαγραφές που αναγράφονται στο Appendix J – Art 252 της F.I.A. 

10.   ΧΩΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ( SERVICE PARK ) 

10.1. Τοποθεσία:ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΣΖ                                                                            

10.2. Μόνο  στους  προκαθορισμένους  χώρους  εξυπηρέτησης  (Service  Park)  επιτρέπονται  οι 
επιδιορθώσεις  πάνω  στα  αγωνιστικά  αυτοκίνητα,  όπως  έχει  καθοριστεί  στο  βιβλίο 
διαδρομής. 

10.3. Στον κάθε διαγωνιζόμενο θα παραχωρείται χώρος εξυπηρέτησης 10 μ χ 7μ.  

 

 

11.  ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ / RALLY 2 

11.1. Ένα πλήρωμα που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο σκέλος του αγώνα μπορεί 
να επανεκκινήσει το ράλλυ, από την αρχή του επόμενου σκέλους, ακολουθώντας τους 
Εθνικούς κανονισμούς Ράλλυ Κ.Σ.Α./Κ.Ο.Α. 2017.  

12. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

12.1. Εορταστική Τελετή εκκίνησης, τελετή τερματισμού, επιτρεπόμενη προάφιξη. 

13. ΕΠΑΘΛΑ 

Έπαθλα θα δοθούν στους πιο κάτω: 
1ος Γενικής Κατάταξης      1ο Γυναικείο πλήρωμα 
2ος Γενικής Κατάταξης      1ο Αρχάριο πλήρωμα 
3ος Γενικής Κατάταξης          2ο Αρχάριο πλήρωμα 
1ος 2WD μέχρι 1600cc,1ος 2WD,1ος 2WD S              1ο Μεικτό πλήρωμα 
1ος Κλάσης2ος Κλάσης (Ελάχιστος αριθμός 4 αυτοκίνητα στην κλάση) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι  κλάσεις  δεν  συμπτύσσονται  και  όταν    μια  κλάση  περιλαμβάνει  ένα 

μόνο διαγωνιζόμενο θα βραβεύεται με έπαθλο ως 1ος κλάσης. 
             Όταν η κλάση περιλαμβάνει δυο η και τρεις διαγωνιζομένους θα βραβεύεται μόνο ο 1ος. 

Στις κατηγορίες 2WD μέχρι 1600cc, 2WD και 2WD S, ο 1ος θα λαμβάνει το έπαθλο της 
κατηγορίας  και  δεν  θα  λαμβάνει  το  έπαθλο  της  κλάσης  το  οποίο  θα  λαμβάνουν  οι 
αμέσως επόμενοι. 

             

 
 



 
 

ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 



`PALM TREES RALLY       23-24/09/2017 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ:  ................................................... 

ΟΝΟΜΑ: .........................................………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .......................................……. 

ΤΗΛ.  ΟΙΚ/ΕΡΓ/ΚΙΝΗΤΟ....................…........ 

Αριθμός Αγωνιστικής Άδειας......................... 

ΑΡ.  Ταυτότητας  της ΚΟΑ: ...……....../........... 

ΚΑΤΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ: 

ΚΑΤΕΧΩ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΑ  ΣΕ ΙΣΧΥ: 

Ημερομηνία Λήξης Δελτίου Υγείας: 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ....................................…….... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:....................................…….. 

 

........................……............................ 

.........................……........................... 

............................……........................ 

................/...............…….../.................. 

..................…......../.......….................... 

....................................../.................... 

ΝΑΙ          /       ΟΧΙ 

ΝΑΙ          /       ΟΧΙ 

…………………………………………… 

 

............................................................ 

.............................................................. 

 

........................……............................ 

.........................……........................... 

............................……........................ 

................/...............……./.................... 

.................….........../....…................... 

.............................../........................... 

ΝΑΙ          /       ΟΧΙ 

ΝΑΙ          /       ΟΧΙ 

…………………………………………… 

 

............................................................ 

............................................................ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ………………………………………… 

ΜΟΝΤΕΛΟ: …………………………………………… 

ΑΡ. HOMOLOGATION: ……………………………… 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ………………………………… 

ΚΥΒ. ΕΚ. (CC): ………………………………………… 

ΑΡ. ΣΚΕΛΕΤΟΥ: ……………………………………… 

ΑΡ. ΜΗΧΑΝΗΣ: ……………………………………… 

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ……………………………………… 

 

 

ΚΛΑΣΗ: ………………….. 

 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΧΡΟΝΙΑ 
 

 
 

 
ΕΤΟΣ 

 
ΑΓΩΝΑΣ 

 
ΧΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΑΓΩΝΕΣ 

    

ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ 

    

ΑΛΛΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ 

    

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Έχω αναγνώσει τους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς του 
Αγώνα που περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε Δελτία 
Πληροφοριών (Bulletins), τους οποίους κατανοώ πλήρως, 
αποδέχομαι και δεσμεύομαι από αυτούς. Επίσης δεσμεύομαι 
από τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα και των Παραρτημάτων 
του, τον Εθνικό  Κανονισμό Αγώνων ΚΣΑ / ΚΟΑ 2017 και την 
προκήρυξη των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 2017.  
Σε αντάλλαγμα αποδοχής της εγγραφής μου, συμφωνώ και 
αποδέχομαι όπως τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι 
διαχειριστές της περιουσίας μου και/ ή αντιπρόσωποι μου 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΝ το    «Σωματείο  ΛΑΑ»  τους αναδόχους 
και/ή χρηματοδότες (sponsors) και/ή τους αξιωματούχους ή 
υπηρέτες της εν λόγω Λέσχης, έναντι οποιασδήποτε αγωγής, 
απαίτησης, εξόδων και/ή άλλης συναφούς απαίτησης για 
θάνατο, τραυματισμό μου ή ζημιές της περιουσίας μου ή 
οποιασδήποτε χρηματικής ζημιάς άμεσα ή έμμεσα 
πηγαζούσης από την συμμετοχή την οποία αναλαμβάνω και 
παρόλο ότι ο εν λόγω θάνατος, τραυματισμός, ζημιά ή 
απώλεια πιθανόν να οφείλεται σε αμέλεια του «Σωματείου  
ΛΑΑ» των αναδόχων και/ή χρηματοδοτών (sponsors) και/ή 
αξιωματούχων ή υπηρετών του. 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ................................................................... 
 
ΟΔΗΓΟΣ.................................................................................... 
 
ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ............................................................................. 
 
 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
 
 
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: .............................. 
 
ΗΜ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: ............................... 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ: ............. 
 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: .......................... 
 
ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: ................................. 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ........................................ 
 
 
 
ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: ................................. 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται, αφού τυχόν παράλειψη τους μπορεί 
να επιδράσει αρνητικά στη σειρά εκκίνησης σας. 
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