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Με κόκκινο οι αλλαγές του 2019 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
H ΕΠΑ/OMAE, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Ταχύτητας, Αναβάσεων, Ράλλυ Σπριντ και τον EAK με τα 
παραρτήματά του, προκηρύσσει Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ενιαίου ως εξής: 

 

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΥ SKODA 2019 

● Πρωτάθλημα Ενιαίου (επιτρέπεται η συμμετοχή σε όλους τους οδηγούς που έχουν δελτίο αθλητή  από την 
ΟΜΑΕ)  

● Πρωτάθλημα Ενιαίου Νέων Οδηγών (Ηλικία έως 30 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί την ή μετά 1η Ιανουαρίου 
1989) 

● Έπαθλο Πρωτοεμφανιζόμενου Οδηγού (§1.16 παρούσας Προκήρυξης)  

2. ΚΥΠΕΛΛΟ “RALLY CUP ΣΟΑΑ ΕNIAIO SKODA” 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΥ SKODA 2019 

1.1 Ακολουθούνται οι διατάξεις του εκάστοτε θεσμού (Ταχύτητα ή Ανάβαση) της προκήρυξης του 2019. 

1.2 Το Πρωτάθλημα Ενιαίου περιλαμβάνει τρεις (3) αγώνες Αναβάσεων και τρεις (3) αγώνες Ταχύτητας. Για να 
ληφθεί υπόψη βαθμολογικά μία ομάδα πρέπει να εκκινούν 8 τουλάχιστον αυτοκίνητα. 

Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από οκτώ (8), αλλά όχι λιγότερα από έξη (6), τότε η ομάδα 
λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω: 

− Στην περίπτωση των επτά (7) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο 
δεύτερος του τρίτου κοκ. 

− Στην περίπτωση των έξη (6) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου, ο 
δεύτερος του τέταρτου κοκ. 

1.3 Στις Αναβάσεις το κάθε ένα σκέλος είναι ξεχωριστός αγώνας με ξεχωριστή κατάταξη και βαθμολογία, δηλαδή 
στο Πρωτάθλημα θα προσμετρήσουν έξη (6) αγώνες. 

1.4 Στην Ταχύτητα οι αγώνες είναι διπλοί, διάρκειας 10 γύρων, με ξεχωριστή κατάταξη ο καθένας και βαθμολογία.  

1.5 Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων του Πρωταθλήματος Ενιαίου, θα προσμετρήσουν οι παρακάτω 
αγώνες.  

Ανάβαση Διονύσου 23 – 24 Μαρτίου 2 αγώνες 
Αγώνας Ταχύτητας Μέγαρα     04 – 05   Μαΐου 2 αγώνες  
Ανάβαση Ριτσώνας 01 – 02  Ιουνίου 2 αγώνες 
Ανάβαση Ομαλού 06 – 07   Ιουλίου 2 αγώνες 
Αγώνας Ταχύτητας Σέρρες    Θ.Α.  2 αγώνες 
Αγώνας Ταχύτητας Μέγαρα 26 – 27 Οκτωβρίου  2 αγώνες 

1.6 Από τους δώδεκα (12) αγώνες που θα διεξαχθούν, θα προσμετρήσουν οι δέκα (10). 

1.7 Ο κάθε αγωνιζόμενος θα μετρήσει τα δέκα (10) καλύτερα αποτελέσματα.  Αν γίνουν λιγότεροι αγώνες θα 
μετρήσουν τα οκτώ (8) καλύτερα αποτελέσματα τους. 

1.8 Σε κάθε αγώνα του Ενιαίου Πρωταθλήματος, θα ανακοινώνονται δύο (2) κατατάξεις. Μία για το Πρωτάθλημα 
Ενιαίου και μία για το Πρωτάθλημα Ενιαίου Νέων Οδηγών. Ακολούθως θα ανακοινώνονται και δύο (2) 
αντίστοιχες βαθμολογίες.  
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1.9 Για τους αγώνες ταχύτητας, η σχάρα εκκίνησης για τον δεύτερο αγώνα θα είναι η σειρά κατάταξης του πρώτου 
αγώνα.  

1.10 Κάθε συμμετέχων στο Πρωτάθλημα ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΥ SKODA υποχρεούται να τοποθετεί στο εμπρός παρμπρίζ 
του αυτοκινήτου διαφημιστικό αυτοκόλλητο του χορηγού του πρωταθλήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 
15 εκατοστά, σε φάρδος. Ίδιο αυτοκόλλητο, όχι μεγαλύτερο από 10 εκατοστά, σε φάρδος, τοποθετείται 
υποχρεωτικά στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε αυτοκίνητο συμμετέχει σε έναν ή περισσότερους 
αγώνες του Πρωταθλήματος, χωρίς τα παραπάνω διαφημιστικά αυτοκόλλητα, εξαιρείται από τα χρηματικά 
έπαθλα που θα απονεμηθούν στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα 
οφείλουν επίσης να υπολογίσουν χώρο για διαφημιστική προβολή χορηγού του πρωταθλήματος στο σημείο 
της εμπρόσθιας πινακίδας. Όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα για τα παραπάνω σημεία θα παραδίδονται στον 
αγωνιζόμενο από τον ΣΟΑΑ, είτε στο σύνολό τους στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, είτε σε εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν από κάθε αγώνα.  

1.11  Σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΥ SKODA 2019, οι συμμετέχοντες οφείλουν κατά την 
προσέλευσή τους στην πίστα ή στην διαδρομή της ανάβασης να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των 
υπευθύνων του ΣΟΑΑ και του Σωματείου που οργανώνει τον αγώνα, για τα σημεία τοποθέτησης των service 
τους και των αυτοκινήτων τους. Κάθε αγωνιζόμενος θα έχει στη διάθεσή του χώρο για τέντα με πρόσοψη τριών 
(3) μέτρων, για κάθε αυτοκίνητο, με απόσταση μεταξύ των αυτοκινήτων όχι μικρότερη από ένα (1) μέτρο. 

1.12 Σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟ SKODA οι συμμετέχοντες θα έχουν τα ίδια νούμερα 
που θα ξεκινούν από το Νο 1 έως το 30 και θα το διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα νούμερα 
αυτά θα είναι τα ίδια σε όλους τους αγώνες που συμμετέχει το Ενιαίο δηλαδή Αναβάσεις και Ταχύτητες. 

1.13 Τα παράβολα συμμετοχής στους αγώνες Ταχύτητας και Αναβάσεων είναι είναι 200€ (παράβολο προς ΟΜΑΕ 
50€). 

1.14 Στους αγώνες ταχύτητας, μετά την ολοκλήρωση του 1ου από τους δύο αγώνες και το πέρας της διαδικασίας 
του parc fermé, όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟ SKODA οφείλουν να 
παρευρίσκονται σε χώρο που θα τους υποδείξουν οι υπεύθυνοι του θεσμού για την απονομή των κυπέλλων 
που αθλοθετεί ο ΣΟΑΑ για τον 1ο αγώνα. Αντιστοίχως όλοι οι οδηγοί, οφείλουν να παρευρίσκονται στην 
απονομή για τον δεύτερο αγώνα, που θα γίνεται στα πλαίσια της απονομής των επάθλων των νικητών του 
υπόλοιπου προγράμματος του αγώνα. 

1.15  Τα αυτοκίνητα του Ενιαίου εκτός από τους αγώνες του Πρωταθλήματός τους, μπορούν να συμμετέχουν σε 
αγώνες Αναβάσεων μόνο σαν ξεχωριστή Ομάδα με δική τους κατάταξη εκκινώντας στη σειρά εκκίνησης της 
Ομάδας Ν, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει στην προσμέτρηση ή μη της Ομάδας Ν.  Επιπλέον τα αυτοκίνητα 
του Ενιαίου θα μπορούν να συμμετάσχουν στους δύο (2) από τους τέσσερεις (4) προκηρυγμένους αγώνες του 
Πρωταθλήματος Ταχύτητας που θα διεξαχθούν στην πίστα Μεγάρων και που δεν περιλαμβάνονται στο 
Πρωτάθλημά Ενιαίου, μαζί με την Ομάδα Ν με δική τους ξεχωριστή κατάταξη και προσμετρώντας στον 
ελάχιστο αριθμό που απαιτείται από τον ΓΚ Ταχύτητας για να γίνει ξεχωριστός αγώνας της Ομάδας Ν. 

1.16 Οι συμμετέχοντες στο Πρωτάθλημα ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟ SKODA που εκδίδουν για πρώτη φορά αγωνιστική άδεια 
την τρέχουσα περίοδο, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, θα συμμετέχουν στο ξεχωριστό Έπαθλο 
Πρωτοεμφανιζόμενου Οδηγού. Το Έπαθλο Πρωτοεμφανιζόμενου Οδηγού θα απονέμεται στο τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου και θα υπολογίζονται τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων στους αγώνες του 2019, με 
βάση τις θέσεις κατάταξης μεταξύ τους και όχι βαθμολογικά επί συνόλου των βαθμολογιών. Σε περίπτωση 
ίδιων θέσεων μεταξύ δύο η περισσοτέρων οδηγών, η απονομή του Επάθλου Πρωτοεμφανιζόμενου Οδηγού 
θα γίνεται στον οδηγό με την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στο σύνολο της κατηγορίας στην οποία 
συμμετέχει.  

1.17 Θεσμοθετείται από τον ΣΟΑΑ Έπαθλο Fair Play για κάθε αγώνα ταχύτητας και μόνο. Μετά το τέλος και των 
δύο αγώνων ταχύτητας, ο ΣΟΑΑ θα διανέμει στους οδηγούς ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, στο οποίο θα 
καλούνται να ψηφίσουν τον οδηγό με την πιο δίκαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια και των δύο (2) αγώνων. 
Ο νικητής της ψηφοφορίας θα κερδίζει το Έπαθλο Fair Play και μαζί τα δύο υποχρεωτικά προς σφράγιση  
ελαστικά του επόμενου αγώνα, τα οποία θα προσφέρει η εταιρεία πάροχος των ελαστικών του Πρωταθλήματος 
ΣΟΑΑ ΕΝΙΑΙΟΥ SKODA.  

2. ΚΥΠΕΛΛΟ “RALLY CUP ΣΟΑΑ ΕNIAIO SKODA” 

2.1 Προκηρύσσεται Κύπελλο Rally / Rally Sprint. 

2.2 Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά  μια ομάδα πρέπει να εκκινούν σε κάθε αγώνα 8 τουλάχιστον αυτοκίνητα. 
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Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από οκτώ (8), αλλά όχι λιγότερα από έξη (6), τότε η ομάδα 
λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω: 

− Στην περίπτωση των επτά (7) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο 
δεύτερος του τρίτου κοκ. 

− Στην περίπτωση των έξη (6) αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου, ο 
δεύτερος του τέταρτου κοκ. 

2.3 Θα υπάρχει ξεχωριστή κατάταξη σε κάθε αγώνα για το Κύπελλο “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ”. 

2.4 Στους αγώνες Κυπέλλου “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ” θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι 
αγωνιζόμενοι που έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο Ενιαίου SKODA ΣΟΑΑ και η κατάταξη θα είναι μία, 
δηλαδή νέοι και οδηγοί άνω των 30 ετών μαζί. 

2.5 Η βαθμολογία για το Κύπελλο θα είναι μία. 

2.6 Οι αγώνες του “RALLY CUP ΕNIAIO SKODA ΣΟΑΑ” είναι: 

Ράλλυ Αχαιός 13 – 14 Απριλίου 
Ράλλυ Αλμυρός 11 – 12 Μαΐου 
Ράλλυ Ευβοϊκού 05 – 06 Οκτωβρίου 
Ράλλυ Άγιος Μερκούριος 02 – 03 Νοεμβρίου 
Ράλλυ Παλάδιο 22 – 23 Νοεμβρίου 

 
Σε συνεννόηση με τον ΣΟΑΑ, θα ανακοινωθούν τα χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών που θα καλύπτει το 
κύπελλο σε κάθε αγώνα. 

 
2.7 Οι τεχνικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου θα ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές των αγώνων ράλλυ που 

ισχύουν. 
 


