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Με επισήμανση οι αλλαγές από το 2019 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY 

Ηζηορικών Ασηοκινήηων 

H  ΔΠΑ/ΟΜΑΔ,  ζύκθσλα  κε ηνλ ΔΑΚ, ηνλ Γεληθό Καλνληζκό, ηα παξαξηήκαηα θαη ηηο εγθπθιίνπο, 

πξνθεξύζζεη γηα ην 2020 ην 5ο Παλειιήλην  Πξσηάζιεκα Regularity  Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ. 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΗΣΛΟΗ -  ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΝΗΚΖΣΩΝ  

 

1.    Πρωηάθλημα οδηγών Regularity Ράλλσ Ηζηορικών Ασηοκινήηων 

2.    Πρωηάθλημα ζσνοδηγών Regularity Ράλλσ Ηζηορικών Ασηοκινήηων 

 

Κύπελλα καηηγοριών 

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο   Β - E (έσο θαη 1961) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο   F (1962-1965) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο   G (1966-1971)Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο   H (1972-1976) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο   I (1977-1981) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 

Κύπειιν Οδεγώλ θαηεγνξίαο   J1, J2 (1982-1990)  Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο  Β - E (έσο θαη 1961) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο  F (1962-1965) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο  G (1966-1971) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο  H (1972-1976)Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο  I (1977-1981)Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειιν πλνδεγώλ θαηεγνξίαο  J1, J2 (1982-1990) Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 

 

Η ΟΜΑΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2020 ζα αλαθεξύμεη ηνπο Πξσηαζιεηέο Διιάδαο ζύκθσλα κε απηή ηελ 

πξνθήξπμε.  

 

APΘPO 2 - ΔΠΗΚΤΡΩΖAΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

2.1 H ΔΠΑ πξνβαίλεη ειεύζεξα κεηά από αλαθνξά ή απηεπάγγειηα, ζηελ επηθύξσζε, δηόξζσζε ή αθύξσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αγώλσλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ησλ απνθεξπρζέλησλ ηίηισλ, κε 

απόθαζή ηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε 40 κέξεο από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ αγώλα  

2.2 H ελέξγεηα απηή ηεο ΔΠΑ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ αλαθήξπμε ησλ ληθεηώλ θαη ηελ απνλνκή ησλ 

επάζισλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα θαη ηζρύεη κόλν ζε όηη αθνξά ηε βαζκνινγία απνλνκήο ησλ σο άλσ 

ηίηισλ. 

2.3 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ 40 εκεξώλ ηζρύνπλ ηα απνηειέζκαηα όπσο απηά 

αλαθνηλώζεθαλ, ζεσξνύκελα σο επηθπξσκέλα από ηελ ΔΠΑ.. 

2.4 Δθόζνλ κεζνιαβνύλ πάζεο θύζεσο εθδηθάζεηο (ελζηάζεηο ή εθέζεηο), απηέο πξέπεη λα έρνπλ εθδηθαζηεί 

ηειεζίδηθα ην αξγόηεξν κέζα ζε  75 εκέξεο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 

  

APΘPO 3 - ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΑΓΩΝΩΝ 

3.1 H ΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζκέηξεζε ησλ 

ηίηισλ θαη άιινπο αγώλεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε θαη πνπ πάλησο ζα γίλνπλ 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΠΑ πξέπεη λα αλαθνηλώζεη ηε ζρεηηθή ηεο απόθαζε ηνπιάρηζηνλ 30εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο πξηλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί 

3.2   Αλ πξηλ ή θαηά ηελ ηέιεζε ελόο αγώλα πνπ πξνζκεηξά γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ δελ ηεξεζεί κηα 

πξνϋπόζεζε από απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα λα πξνζκεηξήζεη ν αγώλαο, ε ΔΠΑ κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηεο, λα πξνζκεηξήζεη ηνλ αγώλα απηόλ (π.ρ. αξηζκόο αγσληδνκέλσλ πνπ μεθίλεζαλ, κήθνο 

δηαδξνκήο, θιπ.). Δπίζεο κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, λα απνλείκεη ηίηιν γηα ηνλ νπνίν δελ 

ζπκπιεξώζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο απνλνκήο ηνπ  
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APΘPO 4 -ΑΛΛΑΓΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ /ΣΟΠΟΤ ΣΔΛΔΖ ΑΓΩΝΑ 

H ΔΠΑ κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα αιιάμεη ηηο εκεξνκελίεο, ηνπο ηόπνπο ηέιεζεο θαη ηνπο νξγαλσηέο ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ από ηνπο αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ηνπο πξνθεξπγκέλνπο ηίηινπο ή λα αληηθαηαζηήζεη ή 

λα αθαηξέζεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από απηνύο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζρεηηθή απόθαζε ζα πξέπεη λα 

αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε ησλ αγώλσλ 

ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξεηαη. 

  

APΘPO 5 - ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

5.1Σα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ηίηινπο πνπ πξνθεξύρζεθαλ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο Regularityθαη ζηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ. 

5.2  Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά έλαο αγώλαο πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) απηνθίλεηα. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από νθηώ (8), αιιά όρη ιηγόηεξα από πέληε (5) ηόηε o αγώλαο 

ιακβάλεηαη ππόςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνύο όπσο παξαθάησ: 

—   ηελ πεξίπησζε ησλ 7 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ, ν δεύηεξνο 

ηνπ ηξίηνπ θνθ. 

—   ηελ πεξίπησζε ησλ 6 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηξίηνπ, ν δεύηεξνο ηνπ 

ηέηαξηνπ θνθ. 

—   ηελ πεξίπησζε ησλ 5 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηέηαξηνπ, ν δεύηεξνο 

ηνπ πέκπηνπ  θνθ 

5.3 Γηα  λα  ιεθζεί  ππόςε  βαζκνινγηθά  κηα  Καηεγνξία  ζηνπο  αληίζηνηρνπο  ηίηινπο,  πξέπεη  αθ’ ελόο  

λα  κεηξά βαζκνινγηθά ν αγώλαο, αθ’ εηέξνπ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ζ’ απηήλ θαηεγνξία, ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) απηνθίλεηα. 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από 5, ηόηε ε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππόςε βαζκνινγηθά 

αιιά κε κεησκέλνπο βαζκνύο όπσο παξαθάησ: 

 —   ηελ πεξίπησζε ησλ 4 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ, ν δεύηεξνο 

ηνπ ηξίηνπ θνθ. 

—    ηελ πεξίπησζε ησλ 3 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηξίηνπ , ν δεύηεξνο ηνπ 

ηέηαξηνπ θνθ. 

—  ηελ πεξίπησζε ησλ 2 απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηέηαξηνπ , ν δεύηεξνο 

ηνπ πέκπηνπ θνθ. 

—    ηελ πεξίπησζε ηνπ ελόο απηνθηλήηνπ ν ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ πέκπηνπ. 

5.4Δπηπιένλ βαζκνί απνλέκνληαη (κόλν γηα ηελ βαζκνινγία ηνπ πξσηαζιήκαηνο) ζε όινπο ηνπο 

ηεξκαηίζαληεο αλάινγα κε ηελ Πεξίνδν:  

 

Πένηε (5) βαθμοί ζηα πληρώμαηα με ασηοκίνηηο  Περιόδοσ Β,  

Σέζζερις(4) βαθμοί ζηα πληρώμαηα με ασηοκίνηηο  Περιόδοσ C,  

Σρεις (3) βαθμοί ζηα πληρώμαηα με ασηοκίνηηο  Περιόδοσ D , 

Γύο (2) βαθμοί ζηα πληρώμαηα με ασηοκίνηηο  Περιόδοσ Δ & 

Ένας (1) βαθμός ζηα πληρώμαηα με ασηοκίνηηο  Περιόδοσ F κσβιζμού έως 1600cc.  

 

5.5ύζηημα βαθμολογίας για ηην απονομή όλων ηων ηίηλων 

πληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο ή ηεο νκάδαο ή ηεο θιάζεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ 

πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. Διέγρεηαη εάλ ν αξηζκόο ησλ εθθηλεζάλησλ ήηαλ ίζνο ή κεγαιύηεξνο από 8, 

εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θαηεγνξία ή νκάδα, (εθηόο αλ ε παξνύζα πξνθήξπμε πξνβιέπεη εμαίξεζε) ή ίζνο ή 

κεγαιύηεξνο από 5, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θιάζε θαηεγνξίαο ή νκάδαο, θαη απνλέκνληαη νη πην θάησ βαζκνί:  

 

O πρώηος     15  βαθμούς 

O δεύηερος   13      ‘’           

O ηρίηος        11      ‘’          

O ηέηαρηος   9      ‘’          

O πέμπηος    7      ‘’          

O έκηος       5      ‘’        

O έβδομος   4      ‘’       

O όγδοος       3      ‘’         

O έναηος      2      ‘’         

O δέκαηος    1  βαθμό          
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εκείσζε: 

—   Δάλ ππάξρεη ζπληειεζηήο αγώλα νη αλσηέξσ βαζκνί πνιιαπιαζηάδνληαη επί ηνλ ζπληειεζηή ηνπ αγώλα. 

 

5.6 Ο αξηζκόο ησλ εθθηλεζάλησλ είλαη ν αξηζκόο ησλ νδεγώλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαη πέξαζαλ ηε 

δηαδηθαζία ηερληθνύ ειέγρνπ.Δθθηλήζαληεο ζεσξνύληαη όζνη εθθίλεζαλ ην πξώην ζθέινο ηνπ αγώλα. 

5.7Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο νδεγόο ή ζπλνδεγόο ζην ηειηθό πίλαθα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη 

ιάβεη κέξνο ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) αγσληζηηθέο εθδειώζεηο αζρέησο ζπληειεζηή. 

5.8ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο 

όισλ ησλ αγσληζηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο ρξνληάο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηπρόλ ζπληειεζηέο  ή βαζκνί 

bonus.πρ πεξηζζόηεξεο 1
εο

 ζέζεηο γεληθήο αλά αγώλα, πεξηζζόηεξεο 2
εο

 ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 3
εο

 ζέζεηο 

θ.ιπ.). ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο νη πεξηζζόηεξεο 1
εο

 θαηάηαμεο θαηεγνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θιάζεο 

(π.ρ. πεξηζζόηεξεο 1
εο

 ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 2
εο

 ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 3
εο

 ζέζεηο θ.ιπ.) 

5.9Καηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ νξγαλσηή ε ΔΠΑ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ κε ηέιεζε ελόο αγώλα ιόγσ κηθξνύ 

αξηζκνύ ζπκκεηνρώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΓΔΚΣΟΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΗ 

Σν πιήξσκα απνηειείηαη από ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό, όπσο αλαθέξνληαη ζηελ Γήισζε ζπκκεηνρήο. 

Δπηηξέπνληαη έσο δύν επηπιένλ κέιε σο επηβάηεο πνπ δελ ζα βαζκνινγνύληαη. Ο νδεγόο πξέπεη λα είλαη 

θάηνρνο άδεηαο νδήγεζεο. Σν απηνθίλεην κπνξεί λα ην νδεγήζεη θαη ν ζπλνδεγόο αξθεί λα είλαη άλσ ησλ 16 

εηώλ θαη λα έρεη δίπισκα νδήγεζεο. Ο ζπλνδεγόο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 εηώλ θαηά ηελ εθθίλεζε 

ηνπ αγώλα θαη επηηξέπεηαη λα νδεγήζεη κόλνλ αλ είλαη θάηνρνο αδείαο νδήγεζεο. Σα επηπιένλ κέιε δελ 

έρνπλ δηθαίσκα λα νδεγνύλ ην απηνθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.Οη αγσληδόκελνη Σα κέιε ηνπ 

πιεξώκαηνο(νδεγόο θαη ζπλνδεγόο)πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αλάινγεο αγσληζηηθήο άδεηαο ζε ηζρύ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο, από νπνηαδήπνηε ASN ή  θάηνρνη εκεξήζηνπ Γειηίνπ Αζιεηή Regularity, ζύκθσλα κε ηελ 

εγθύθιην Νν 1/2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

7.1ην πξσηάζιεκα γίλνληαη δεθηά νρήκαηα ησλ θαηεγνξηώλ παιαηόηεηαο B, C, D, E, F, G, H, I, J1 θαη J2.  

Έλα απηνθίλεην ζα θαηαηάζζεηαη ζε ρξνληθή πεξίνδν ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαη όρη απαξαίηεηα 

κε ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ.  

 

7.2Υξνληθέο Πεξίνδνη θαηάηαμεο: 

 

Β)  1/1/1905 έσο 31/12/1918.  

C) 1/1/1919 έσο 31/12/1930.  

D) 1/1/1931 έσο 31/12/1946.  

E) 1/1/1947 έσο 31/12/1961.  

F) 1/1/1962 έσο 31/12/1965.  

G) 1/1/1966 έσο 31/12/1971.  

H) 1/1/1972 έσο 31/12/1976. 

Η)    1/1/1977 έσο 31/12/1981. 

J1) 1/1/1982 έσο 31/12/1985. 

J2) 1/1/1986 έσο 31/12/1990.  

 

7.3Σα νρήκαηα πξέπεη νπσζδήπνηελα δηαζέηνπλ: 

 

Ηζηορικό Σετνικό Βιβλιάριο ηης FIA (HTP)ή 

Κάρηα Regularity Ηζηορικού Ασηοκινήηοσ ηης FIA (HRCP)ή 

Σασηόηηηα FIVA 

Ή Σαπηόηεηα εθδνζείζα από ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ 
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 ΑΡΘΡΟ 8 - ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ KAI ΣΗΣΛΟΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπγκέλσλ ηίηισλ ζα πξνζκεηξήζνπλ νη εμήο έμη (6) αγσληζηηθέο εθδειώζεηο: 

 

1. ΑΣΣΙΚΟ ΑΟΑ 08/03 1 εκέξα ζπλη. 1 

2. ΝΑΤΠΛΙΟ REGULARITY RALLY ΑΛΜΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 12/04 1εκέξα ζπλη. 1  

3. TOUR DE GRECE ΣΡΙΚΔΛΙΟΝ 09-10/05 2 εκέξεο ζπλη. 1,5 

4. ΙΣΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΙ ΟΜΑΔ 11-14/06 2 εκέξεο ζπλη. 1,5 

5. ΡΑΛΛΤ ΤΚΙΩΝΙΩΝ ΑΛΑΚ 08/09 1 εκέξα ζπλη. 1      

6. ΜΟΝΣΔ ΒΟΣΙΣΑ ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΤ 28-29/11 1 εκέξα ζπλη. 1 

  

8.1 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) από ηηο  

παξαπάλσ έμη  (6) αγσληζηηθέο εθδειώζεηο. 

8.2 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαηά κέγηζην πέληε (5) από ηνπο παξαπάλσ έμη (6) αγώλεο πνπ 

ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. 

8.3 Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε αζθάιηηλεο δηαδξνκέο, με ανώηαηη μέζη ωριαία ηατύηηηα 50 km/h. Καη’ 

εμαίξεζε επηηξέπεηαη ζηελ δηαδξνκή λα πεξηιακβάλνληαη ρσκάηηλεο δηαδξνκέο θαιήο βαηόηεηαο κόλν θαηά 

κήθνο απιώλ δηαδξνκώλ θαη ζε ζπλνιηθό κήθνο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηνπ 

αγώλα. 

8.4 Η ειάρηζηε απόζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα θαιύπηεη έλαο αγώλαο κε ζπληειεζηή (1) είλαη 150 ρηιηόκεηξα 

κε ηνπιάρηζηνλ επηά εηδηθέο δνθηκαζίεο θαη ηνπιάρηζηνλ 12 κεηξήζεηο. Αγώλεο κε πάλσ από 220 ρηιηόκεηξα, 

κε ηνπιάρηζηνλ 12 εηδηθέο θαη 20 κεηξήζεηο ζα πξνζκεηξνύλ κεζπληειεζηή (1,5) ελώ κε πάλσ από 400 

ρηιηόκεηξα κε ηνπιάρηζηνλ 22 εηδηθέο δηαδξνκέο θαη 40 κεηξήζεηο, ζα πξνζκεηξνύλ κε ζπληειεζηή (2) 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΔΗΜΔΝΩΝ 

Η ΔΠΑεξκελεύεη ζε θάζε πεξίπησζε, κε απόθαζε ηεο, ην θείκελν ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαη δηεπθξηλίδεη 

ηπρόλ αζάθεηεο, ειιείςεηο ή αληηθξνπόκελνπο όξνπο. Οη απνθάζεηο απηέο ζεσξνύληαη σο αλαπόζπαζηα 

ηκήκαηα ηεο πξνθήξπμεο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ  

Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ θαη νη νξγαλσηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Αγσληζηηθό 

Ηκεξνιόγην ηνπ 2020. Αιιαγέο γίλνληαη ύζηεξα από έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ε ΔΠΑ βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο 

παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ηνπο πξώηνπο, δεύηεξνπο θαη ηξίηνπο θαηά ζεηξάλ επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ απνλέκνληαη θύπειια κε ραξαγκέλα 

ην όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ην αγσληζηηθό έηνο. 

ηνπο ηέηαξην, πέκπην θαη έθην θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ απνλέκνληαη κεηάιιηα κε ραξαγκέλα ην 

όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ην αγσληζηηθό έηνο. 

 

APΘPO 12- ΠΑΡΟΤΗΑ ΚΑΣΟΥΩΝ ΣΗΣΛΩΝ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

H παξνπζία ησλ ληθεηώλ ησλ δηαθόξσλ ηίηισλ ζηελ ηειεηή απνλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα 

θύπειια, ηα κεηάιιηα θιπ., είλαη ππνρξεσηηθή δηαθνξεηηθά απηά ΓΔΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΙ. 

 

H παξαιαβή ησλ θππέιισλ, κεηαιιίσλ θιπ. δη’ αληηπξνζώπνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν κε έγγξαθε αηηηνιόγεζε 

θαη κε θαζνξηζκό ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα αληηπξνζσπεύζεη ηνλ ληθεηή ηνπ ηίηινπ, εθόζνλ όκσο 

γλσζηνπνηεζεί ζηελ OMAE ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο απνλνκήο. Οη αγσληδόκελνη πνπ 

βξαβεύνληαη ζηελ εηήζηα απνλνκή, ζα πξέπεη λα είλαη εππξεπώο ελδεδπκέλνη, γηαηί  αιιηώο κπνξεί λα ηνπο 

απαγνξεπηεί ε είζνδνο. 

 

εκείσζε: Δάλ ε παξαιαβή ησλ θππέιισλ γίλεη ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, δηεπθξηλίδεηαη όηη ν 

αληηπξόζσπνο ζα παξαιακβάλεη ηα θύπειια κεηά ην ηέινο ηεο απνλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνύ θαη 

ρσξίο λα αλέβεη ζηε ζθελή ηεο απνλνκήο ησλ θππέιισλ. 

 

 


