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Με επισήμανση οι αλλαγές από το 2021 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΙΣΛΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ / ΚΤΠΔΛΛΩΝ / ΔΠΑΘΛΩΝ 

H ΔΠΑ/OMAE, ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο Καλνληζκνύο θαη ηνλ EAK κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ, πξνθεξύζζεη ηα 
παξαθάησ Πξσηαζιήκαηα, Κύπειια θαη Έπαζια αγώλσλ Ράιιπ / Ράιιπ πξηλη, Αλαβάζεσλ, Σαρύηεηαο γηα 
ην 2022.  
 

1. ΣΙΣΛΟΙ 58ΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ  
 

Πξνζκεηξνύλ ηα απηνθίλεηα ηωλ Οκάδωλ R, N, R4, Α 
 

1.1 Πξσηάζιεκα Οδεγώλ Ράιιπ Γεληθήο  
1.2 Πξσηάζιεκα Οδεγώλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο F2 
1.3 Πξσηάζιεκα Οδεγώλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο N+R4 
1.4 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Γεληθήο 
1.5 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο F2 
1.6 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Pάιιπ ηεο θαηεγνξίαο N+R4 
1.7  Πξσηάζιεκα Οδεγώλ UNDER 27 εηώλ (έηνο γέλλεζεο κεηά ηελ 1/1/1996) κε απηνθίλεην ηεο  
 θαηεγνξίαο C5+C6 
 
 

2. ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΥΩΜΑΣΟ  
 

2.1 Πξσηάζιεκα Οδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο Γεληθήο 
2.2 Πξσηάζιεκα Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο F2 
2.3 Πξσηάζιεκα Oδεγώλ Pάιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο N 
2.4 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο Γεληθήο 
2.5 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο F2 
2.6 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο Ν 
 
Κύπειια Καηεγνξηώλ Oδεγώλ 
2.7 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C1 
2.8 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
2.9 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
2.10 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
2.11 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
2.12 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
2.13 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C7 
 
Κύπειια Καηεγνξηώλ πλνδεγώλ 
2.14 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C1 
2.15 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
2.16 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
2.17 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
2.18 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
2.19 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
2.20 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C7 
 
 

3. ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΑΦΑΛΣΟΤ  
 

3.1       Πξσηάζιεκα Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Γεληθήο 
3.2 Πξσηάζιεκα Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο F2 
3.3 Πξσηάζιεκα Oδεγώλ Pάιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο N 
3.4 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Γεληθήο 
3.5 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο F2 
3.6 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο Ν 
 
Κύπειια Καηεγνξηώλ Oδεγώλ 
3.7 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C1 
3.8 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C2 
3.9 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C3 
3.10 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C4 
3.11 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C5 
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3.12 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C6 
3.13 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C7 
 
Κύπειια Καηεγνξηώλ πλνδεγώλ 
3.14 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C1 
3.15 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C2 
3.16 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C3 
3.17 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C4 
3.18 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C5 
3.19 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C6 
3.20 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ ηεο θαηεγνξίαο C7 
 

4. ΣΙΣΛΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΥΩΜΑΣΟ  
 

4.1 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο Γεληθήο 
4.2 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ  Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο F2 
4.3 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο Γεληθήο 
4.4 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο F2 

Έπαζια θαηεγνξηώλ Oδεγώλ  

4.5 Έπαζιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
4.6 Έπαζιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
4.7 Έπαζιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
4.8 Έπαζιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
4.9 Έπαζιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
4.10 Έπαζιν Oδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C7 

Έπαζια θαηεγνξηώλ πλνδεγώλ  

4.11 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
4.12 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
4.13 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
4.14 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
4.15 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
4.16 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο ηεο θαηεγνξίαο C7 
 

5.α TΙΣΛΟΙ KΤΠΔΛΛΟΤ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΑΦΑΛΣΟΤ  ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
 
5.1 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο Γεληθήο 
5.2 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2  
5.3 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο Γεληθήο 
5.4 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2 
 

Έπαζια θαηεγνξηώλ Οδεγώλ 
5.5 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
5.6 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
5.7 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
5.8 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
5.9 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
5.10 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7 
 
 
Έπαζια θαηεγνξηώλ πλνδεγώλ 
5,11 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
5.12 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
5.13 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
5.14 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
5.15 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
5.16 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7 
 

5.β. TΙΣΛΟΙ KΤΠΔΛΛΟΤ ΑΓΩΝΩΝ  ΡΑΛΛΤ ΑΦΑΛΣΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
 
5.17 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο Γεληθήο 
5.18 Κύπειιν Oδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2  
5.19 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο Γεληθήο 
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5.20 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο F2 
 
Έπαζια θαηεγνξηώλ Oδεγώλ 
5.21 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
5.22 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
5.23 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
5.24 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
5.25 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
5.26 Έπαζιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7 
 

Έπαζια θαηεγνξηώλ πλνδεγώλ 
5.27 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C2 
5.28 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C3 
5.29 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C4 
5.30 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C5 
5.31 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C6 
5.32 Έπαζιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο ηεο θαηεγνξίαο C7 
 

6.        ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ AΝΑΒΑΔΩΝ 
 
6.1 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Α 
6.2 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Ν  
6.3 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο E 
6.4 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο A απηνθηλήησλ έσο 2 ιίηξσλ 
6.5 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Ν απηνθηλήησλ έσο 2 ιίηξσλ 
6.6 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Δ απηνθηλήησλ έσο 2 ιίηξσλ 
6.7 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ νκάδαο Formula Saloon 

Κύπειια θιάζεωλ  

6.8 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α5 
6.9 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α6 
6.10 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α7 
6.11 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Α8 
 
6.12 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν1 
6.13 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν2 
6.14 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν3 
6.15 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο Ν4 
 
6.16 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E9 
6.17 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E10 
6.18 Kύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E11 
6.19 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο E12 κόλν γηα δηθίλεηα απηνθίλεηα 
6.20 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο  FST 
6.21 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FST2 
6.22 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FSA 
6.23 Κύπειιν Αλαβάζεσλ θιάζεο FSA2L 
 
 

7. ΣΙΣΛΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
 
7.1 Κύπειιν  Πνιπλίθνπο Οδεγώλ (N, A, E) 
 Οη θιάζεηο είλαη: 
 Cat 4 (N2, R1B, Ra5, A5, Α5KC, N1, A0, R1A)  
 Cat 3 (A6, R2B, R2BGR, Ra4B, Ra3B,N3, E9) 
 Cat 2 (A7, R2C, Ra4C, Ra3C, Ra3D, R3C, R3Σ,  Δ11, E10, S1600, A6KC )    
 Cat 1 (WRC έσο 31/12/2010, S2000, R5/Ra2, E12T, A7KC, A8, E12Γ, Ν4, R4GR) 
7.2      Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 
7.3 Κύπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγώλ Αλαβάζεσλ Βνξείνπ Διιάδνο Formula Saloon 
 Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon είλαη: 
 FSA έσο 2L 
 FSA πάλσ από 2L 
 FST 2 
 FST  
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 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 
 

8. ΣΙΣΛΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΝΟΣΙΟΤ  ΔΛΛΑΓΟ 
 
8.1 Κύπειιν  Πνιπλίθνπο Οδεγώλ (N, A, E) 
 Οη θιάζεηο είλαη: 
 Cat 4 (N2, R1B, Ra5, A5, Α5KC, N1, A0, R1A)  
 Cat 3 (A6, R2B, R2BGR, Ra4B, Ra3B,N3, E9) 
 Cat 2 (A7, R2C, Ra4C, Ra3C, Ra3D, R3C, R3Σ,  Δ11, E10, S1600,A6KC )     
 Cat 1 (WRC έσο 31/12/2010, S2000, R5/Ra2, E12T, A7KC, A8, E12Γ, Ν4, R4GR) 
8.2     Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 
8.3 Κύπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγώλ Αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο Formula Saloon 
 Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon είλαη: 
 FSA έσο 2L 
 FSA πάλσ από 2L 
 FST 2 
 FST  
 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 
 
 

9. ΣΙΣΛΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΚΡΗΣΗ 
 
9.1 Κύπειιν  Πνιπλίθνπο Οδεγώλ (N, A, E) 
 Οη θιάζεηο είλαη: 
 Cat 4 (N2, R1B, Ra5, A5, Α5KC, N1, A0, R1A)  
 Cat 3 (A6, R2B, R2BGR, Ra4B, Ra3B,N3, E9) 
 Cat 2 (A7, R2C, Ra4C, Ra3C, Ra3D, R3C, R3Σ,  Δ11, E10, S1600, A6KC )     
 Cat 1 (WRC έσο 31/12/2010, S2000, R5/Ra2, E12T, A7KC, A8, E12Γ, Ν4, R4GR) 
9.2      Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 
9.3 Κύπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγώλ Αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο Formula Saloon 
 Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon είλαη:  
 FSA έσο 2L 
 FSA πάλσ από 2L 
 FST 2 
 FST  
 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 
 
 

10. ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ  
 

10.1 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο Καηεγνξίαο N 
10.2 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο Καηεγνξίαο A 
10.3 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο Καηεγνξίαο E 
10.4 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο νκάδαο Ν απηνθηλήησλ έσο 2 ιίηξσλ 
10.5 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο νκάδαο Α απηνθηλήησλ έσο 2 ιίηξσλ 
10.6 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο νκάδαο Δ απηνθηλήησλ έσο 2 ιίηξσλ 
10.7 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο νκάδαο Formula Saloon  

Κύπειια θιάζεωλ  

10.8 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Α5 
10.9 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Α6 
10.10 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Α7 
10.11 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Α8 

 
10.12 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Ν1 
10.13 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Ν2 
10.14 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Ν3 
10.15 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο Ν4 

 
10.16 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο E9 
10.17 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο E10 
10.18 Kύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο E11 
10.19 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο E12 κόλν γηα δηθίλεηα απηνθίλεηα 
10.20 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο FST 
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10.21 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο FST2 
10.22 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο FSA 
10.23 Κύπειιν Σαρύηεηαο θιάζεο FSA2L 
 

11. ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΙΣΟΡΙΚΩΝ 
11.1 Πξσηάζιεκα Οδεγώλ Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  
11.2 Πξσηάζιεκα πλνδεγώλ Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 

Κύπειια Ράιιπ Ιζηνξηθώλ 

11.3 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 
11.4 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Υώκαηνο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 
11.5 Κύπειιν Οδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ 
11.6 Κύπειιν πλνδεγώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ    
 

12. ΣΙΣΛΟΙ  ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
 

12.1 Πξσηάζιεκα Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειια θαηεγνξηώλ  

12.2 Κύπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 1  
12.3 Κύπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 2  
12.4 Κύπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 3  
12.5 Κύπειιν Αλαβάζεσλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 4  
12.6 Κύπειιν Αλαβάζεσλ Απηνθηλήησλ Αγώλσλ θαη Πξσηνηύπσλ Δπνρήο έσο θαη 1981 GR5 
 

13. ΣΙΣΛΟΙ Π[ΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
 

13.1 Πξσηάζιεκα Σαρύηεηαο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ  

Κύπειια θαηεγνξηώλ  

13.2 Κύπειιν Σαρύηεηαο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 1  
13.3 Κύπειιν Σαρύηεηαο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 2  
13.4 Κύπειιν Σαρύηεηαο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 3  
13.5 Κύπειιν Σαρύηεηαο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ Καηεγνξίαο 4  
13.6 Κύπειιν Σαρύηεηαο Απηνθηλήησλ Αγώλσλ θαη Πξσηνηύπσλ Δπνρήο έσο θαη 1981 GR5, GR6  
 
 
Οη νξηζκνί όισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ θαίλνληαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνύζαο 
πξνθήξπμεο. 
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ΓENIKE ΓIATAΞEI 

 

ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
H ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2022 ζα αλαθεξύμεη ηνπο Πξσηαζιεηέο, Κππειινύρνπο θαη Δπαζινύρνπο, 
ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Πξνθήξπμε. 
 

14. ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
14.1 H ΔΠΑ πξνβαίλεη ειεύζεξα (κεηά από αλαθνξά ή απηεπάγγειηα), ζηελ επηθύξσζε, δηόξζσζε ή 
αθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αγώλσλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ 
ηίηισλ, κε απόθαζή ηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε  40 εκέξεο από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ 
νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ αγώλα.  
14.2 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. 
14.3 Mεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ  40 εκεξώλ ηζρύνπλ ηα απνηειέζκαηα όπσο 
απηά αλαθνηλώζεθαλ, ζεσξνύκελα σο επηθπξσκέλα από ηελ ΔΠΑ, έζησ θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή 
απόθαζή ηεο. 
14.4 Δθόζνλ κεζνιαβνύλ πάζεο θύζεσο εθδηθάζεηο (ελζηάζεηο ή εθέζεηο), απηέο πξέπεη λα έρνπλ 
εθδηθαζηεί ηειεζίδηθα ην αξγόηεξν κέζα ζε  120 εκέξεο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα.  
 

15. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΑΓΩΝΩΝ 
15.1 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. 
15.2 ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΠΑ πξέπεη λα αλαθνηλώζεη ηε ζρεηηθή ηεο απόθαζε ηνπιάρηζηνλ 30 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί. 
15.3 Αλ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ πνπ πξνζκεηξνύλ γηα 
ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο, ε ΔΠΑ κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο λα πξνζκεηξήζεη ηνλ ζεζκό έζησ 
θαη κε ιηγόηεξνπο αγώλεο.  
15.4 Αλ πξηλ ή θαηά ηελ ηέιεζε ελόο αγώλα πνπ πξνζκεηξά γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ δελ ηεξεζεί κία 
πξνϋπόζεζε από απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα λα πξνζκεηξήζεη ν αγώλαο, ε ΔΠΑ κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε 
απόθαζή 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 νπνίνλ δελ 
ζπκπιεξώζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο απνλνκήο ηνπ. 
 

16. ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ 
H ΔΠΑ εξκελεύεη ζε θάζε πεξίπησζε κε απόθαζή ηεο ην θείκελν ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο θαη δηεπθξηλίδεη 
ηπρόλ αζάθεηεο, ειιείςεηο ή αληηθξνπόκελνπο όξνπο. Οη απνθάζεηο απηέο ζεσξνύληαη σο αλαπόζπαζηα 
ηκήκαηα ηεο Πξνθήξπμεο απηήο. 
 

17. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ / ΣΟΠΟΤ ΣΔΛΔΗ 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, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο γηα αλαθνίλσζε ηεο αιιαγήο ζε 
ιηγόηεξεο εκέξεο. 
 

18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Δ ΘΔΜΟΤ – ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 
18.1 Η ΔΠΑ ζα αμηνινγεί θάζε ρξόλν κε δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δγθύθιην 2 (Δπίζεκα 
Έγγξαθα & Οξγαλσηηθέο Λεπηνκέξεηεο), ηνπο αγώλεο όισλ ησλ ζεζκώλ θαη ζα απνθαζίδεη γηα ηελ επόκελε 
ρξνληά, ηελ έληαμε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ αγώλσλ πνπ αηηήζεθαλ έληαμε ζε θάπνηνλ ζεζκό, νξγαλώζεθαλ κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζεζκνύ θαη θξίζεθαλ όηη ηηο πιεξνύλ. 
18.2 Οη αγώλεο πνπ ζα αηηνύληαη έληαμε ζε θάπνηνλ ζεζκό, πξνθεηκέλνπ λα αηηεζνύλ νπνηαδήπνηε 
αλαβάζκηζε, ζα πξέπεη ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά λα είλαη εληαγκέλνη ζε έπαζιν πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ 
ζε θάπνην θύπειιν ή λα είλαη εληαγκέλνη ζε θάπνην θύπειιν πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζε Πξσηάζιεκα. 
18.3 Οη αγώλεο απηνί ζα πάξνπλ ηε ζέζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ αγώλσλ αλά ζεζκό πνπ ηελ πξνεγνύκελε 
ρξνληά δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο θαη πνπ θξίζεθαλ κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο 
όηη δελ κπνξνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ εθάζηνηε ζεζκνύ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα αηηεζνύλ εθ λένπ, λα ειεγρζνύλ 
θαη αμηνινγεζνύλ όηη εμέιεηπαλ νη ιόγνη πνπ ηνπο έζεζαλ εθηόο ηνπ ζεζκνύ. 
18.4 Αγώλαο πνπ είλαη εληαγκέλνο ζην αγσληζηηθό εκεξνιόγην ηεο ΟΜΑΔ θαη αλαβάιιεηαη γηα άιινπο 
ιόγνπο εθηόο από απηνύο ηεο αλσηέξαο βίαο (εθηόο αλ πξνβιέπεηαη από ηνλ Γεληθό ή/θαη πκπιεξσκαηηθό 
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Καλνληζκό αλαβνιή, π.ρ. Dragster ιόγσ βξνρήο) ζα ράλεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ζεζκό πνπ αλήθεη γηα ηελ 
ηξέρνπζα ρξνληά,ελώ ζα εμεηάδεηαη θαη ζα απνθαζίδεηαη αλάινγα, εθόζνλ ππάξρεη αίηεκα, ε παξακνλή ηνπ 
ζηνλ ίδην ζεζκό θαη γηα ηελ επόκελε αγσληζηηθή ρξνληά.  
18.5 Αγώλαο πνπ έρεη ιηγόηεξεο από 20 ζπκκεηνρέο θαη αλήθεη ζε θάπνηνλ από ηνπο 
πξνθεξπγκέλνπο ζεζκνύο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ζα καηαηώλεηαη απηνκάηωο, εθηόο ηωλ 
Κππέιιωλ Βνξείνπ Διιάδνο θαη Κξήηεο πνπ ζα καηαηώλεηαη κε ιηγόηεξεο από 17 ζπκκεηνρέο. 
 

19. ΟΡΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ / ΟΜΑΓΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ 
 

Σα απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο πξνθεξπγκέλνπο ηίηινπο πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 
θαηεγνξίεο, νκάδεο ή θιάζεηο. 
Οη αλαθεξόκελεο OMAΓE (N, A, Δ, R θ.ιπ.) ζηα δηάθνξα άξζξα ηεο Πξνθήξπμεο, ζηνπο αγώλεο  
Αλαβάζεσλ θαη Σαρύηεηαο όηαλ ζπκπηύζζνληαη, νλνκάδνληαη ―KATHΓOPIE‖. Σόζν νη νκάδεο όζν θαη νη 
θαηεγνξίεο κπνξνύλ λα ππνδηαηξνύληαη ζε θιάζεηο νη νπνίεο νλνκάδνληαη αληίζηνηρα Kιάζεηο Οκάδαο ή 
Kιάζεηο Καηεγνξίαο. 
ηνπο αγώλεο Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη νη Οκάδεο/Κιάζεηο, θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο ησλ 
αληίζηνηρσλ απηνθηλήησλ θαη θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο πνπ νλνκάδνληαη C (Category). Τπάξρνπλ 7 
θαηεγνξίεο (βλέπε T.Κ. Αγώνων Αστοκινήτων 2022) 

19.1 ΑΓΩΝΔ ΡΑΛΛΤ/ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ   

19.1.1 Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά ε θαηεγνξία F2 (έσο 2000c) θαη ε θαηεγνξία Ν (ζηνπο αγώλεο 
Ράιιπ),  ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο αγώλσλ  Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ 
(8) απηνθίλεηα εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην επηκέξνπο εηδηθό άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε 
πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από νθηώ (8), αιιά όρη ιηγόηεξα από  πέληε (5) ηόηε ε θαηεγνξία 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. 
 
εκείωζε: Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηνπο αγώλεο Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη, εθθηλήζαληεο ζεσξνύληαη 
όζνη πήξαλ εθθίλεζε ζηνλ αγώλα. 
 
19.1.2 Τπόινηπεο Καηεγνξίεο (C1, C2, C3 θ.ιπ.) 
 Γηα λα ιεθζνύλ ππόςε βαζκνινγηθά ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο αγώλσλ ξάιιπ / ξάιιπ ζπξηλη πξέπεη λα 
εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) απηνθίλεηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην 
επηκέξνπο εηδηθό άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από έμη (6), αιιά 
όρη ιηγόηεξα από ηέζζεξα (4), ηόηε ε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππόςε βαζκνινγηθά αιιά κε κεησκέλνπο 
βαζκνύο όπσο παξαθάησ: 
 

 ηελ πεξίπησζε ησλ πέληε (5) απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ, ν 
δεύηεξνο ηνπ ηξίηνπ θνθ. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ ηεζζάξσλ (4) απηνθηλήησλ ν πξώηνο ληθεηήο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ ηξίηνπ, ν 
δεύηεξνο ηνπ ηέηαξηνπ θνθ. 
 
19.1.3 Γηα ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ ησλ ληθεηώλ ηνπ εθάζηνηε αγώλα ζα ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα 
ζηελ Γεληθή Καηάηαμε, ζηελ F2, ζηελ Ν θαη ζηηο Καηεγνξίεο (C1, C2, C3 θ.ιπ.) ζύκθσλα κε ην άξζξν 50.3 
ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη.  
 

19.2      ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ  

19.2.1 Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά κία OMAΓA ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο πξέπεη λα εθθηλήζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) απηνθίλεηα ηεο απηήο νκάδαο εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην επί κέξνπο εηδηθό 
άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από νθηώ (8), αιιά όρη ιηγόηεξα από 
έμη (6), ηόηε ε νκάδα 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. 
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19.2.2 Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά κία Κιάζε Οκάδαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο, πξέπεη αθ’ ελόο λα 
έρεη ηεξεζεί ε πξνϋπόζεζε ηεο παξαγξάθνπ 19.2.1 γηα απηήλ ηελ νκάδα, αθ’ εηέξνπ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ζ’ 
απηήλ ηελ θιάζε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) απηνθίλεηα. ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από 5, 
αιιά όρη ιηγόηεξα από 3, ηόηε ε θιάζε 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. 
 
εκείωζε: Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ παξαπάλω γηα ηνπο αγώλεο Αλαβάζεωλ, εθθηλήζαληεο ζεωξνύληαη 
νη νδεγνί πνπ εθθίλεζαλ ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο, ή κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14.10 ηνπ Γεληθνύ 
Καλνληζκνύ Αλαβάζεωλ, αξθεί ν αγωληδόκελνο λα έρεη θαηαζέζεη γξαπηό αίηεκα πξηλ ηελ 2

ε
 

ζπλεδξίαζε ηωλ αγωλνδηθώλ. 
 
19.2.3. Όηαλ δηεμαρζεί ην έλα από ηα δύν ζθέιε ή αλ από ην δεύηεξν ζθέινο έρεη νινθιεξσζεί ν αγώλαο κίαο 
ή δύν Οκάδσλ, αιιά δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ιόγσ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ πνπ ζα πηζηνπνηεζεί από ην 
πκβνύιην Αγσλνδηθώλ κεηά από πξόηαζε ηνπ Αιπηάξρε θαη εθόζνλ έρνπλ εμαληιεζεί όιεο νη πηζαλόηεηεο 
δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, ηόηε γηα ηηο Οκάδεο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ην δεύηεξν ζθέινο, ζα απνλέκεηαη ην 
50% ησλ βαζκώλ ηεο βαζκνινγνύκελεο θαηάηαμεο. 
 
19.2.4 ε πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ν αγώλαο ηεο 
Κπξηαθήο (κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 19.2.3), ηόηε ζα απνλέκεηαη ην 30% ηεο βαζκνινγίαο 
ππνινγίδνληαο ην θαιύηεξν απνηέιεζκα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ.  
 
19.2.5 Απνλνκή ζα γίλεηαη ζε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο. 
 
ηνπο ΑΓΩΝΔ ΑΝΑΒΑΔΩΝ έλαο αγσληδόκελνο ΓΔΝ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 
Μπνξεί όκσο, αλάινγα κε ηελ νκάδα ή ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη ην απηνθίλεηό ηνπ, λα βαζκνινγεζεί γηα 
πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ηίηινπο.  Γηα λα απνλεκεζνύλ νη αληίζηνηρνη ηίηινη ησλ Πξσηαζιεκάησλ, Κππέιισλ 
θαη Δπάζισλ ζα πξέπεη θαη’ αληηζηνηρία λα ιεθζνύλ ππόςε βαζκνινγηθά θαη ε νκάδα ή θιάζε νκάδαο.  

19.3 ΑΓΩΝΔ ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

19.3.1 Γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά κία OMAΓA ή κία KATHΓOPIA ζηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ησλ 
αγώλσλ ηαρύηεηαο, πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) απηνθίλεηα ηεο απηήο νκάδαο ή θαηεγνξίαο, 
εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζην επί κέξνπο εηδηθό άξζξν ηεο Πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα 
απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από νθηώ (8), αιιά όρη ιηγόηεξα από έμη (6), ηόηε ε θαηεγνξία 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. 
  
19.3.2 Αληίζηνηρα γηα λα ιεθζεί ππόςε βαζκνινγηθά κία θιάζε ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 
απηνθίλεηα ζε θάζε θιάζε, αθόκα θαη αλ δελ κεηξάεη ε αληίζηνηρε θαηεγνξία 
ε πεξίπησζε πνπ ηα απηνθίλεηα είλαη ιηγόηεξα από 5, αιιά όρη ιηγόηεξα από 3, ηόηε ε θιάζε 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. 
 
εκείωζε: Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ παξαπάλω ζηνπο αγώλεο ηαρύηεηαο, εθθηλήζαληεο ζεωξνύληαη νη 
νδεγνί πνπ ζα εκθαληζζνύλ ζηα επίζεκα ρξνλνκεηξεκέλα, ή κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14.02 ηνπ 
Γεληθνύ Καλνληζκνύ Σαρύηεηαο, αξθεί ν αγωληδόκελνο λα έρεη θαηαζέζεη γξαπηό αίηεκα πξηλ ηελ 2

ε
 

ζπλεδξίαζε ηωλ αγωλνδηθώλ. 
 
19.3.3 Κάζε αγσληδόκελνο ζπκκεηέρεη κία θαη κόλνλ θνξά ζε θάζε αγώλα. Μπνξεί όκσο, αλάινγα κε ηελ 
νκάδα ή ηελ θαηεγνξία ή ηελ θιάζε νκάδαο ή ηελ θιάζε θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην απηνθίλεηό ηνπ, λα 
βαζκνινγεζεί γηα πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ηίηινπο.  
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19.3.4 ηνπο ΑΓΩΝΔ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ηεο ίδηαο εκέξαο θάζε αγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δύν ην 
πνιύ νκάδεο κε ην ίδην ή δηαθνξεηηθό απηνθίλεην, ππό ηνλ όξν όηη δελ γίλεηαη θνηλόο αγώλαο γηα απηέο ηηο 
νκάδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη κε ην ίδην απηνθίλεην, ηόηε, ζε θάζε αγώλα, ην απηνθίλεηό ηνπ ζα 
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο. Tν ίδην απηνθίλεην κπνξεί λα 
ζπκκεηάζρεη κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθό νδεγό.  
 

20. ΓΔΚΣΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ  &  ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

20.1 ηνπο Δζληθνύο αγώλεο ηνπ 2022 κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ Οδεγνί θαη πλνδεγνί θάηνρνη 
Γειηίνπ Αζιεηνύ –  License ηεο ΟΜΑΔ ή αγωληζηηθήο αδείαο μέλνπ θξάηνπο.  
 
20.2 ε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ δηαθόξσλ Σίηισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε, νη 
Γηαγσληδόκελνη θαη Οδεγνί πνπ είλαη θάηνρνη μέλσλ Γειηίσλ Αζιεηώλ, (ή Αγσληζηηθώλ Αδεηώλ ζε πεξίπησζε 
δηαγσληδνκέλσλ νη νπνίνη δελ είλαη Αζιεηέο), ζα κπνξνύλ λα πάξνπλ βαζκνύο ζηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιόγσ 
Σίηισλ. ηελ απνλνκή ησλ βαζκώλ ζηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιόγσ Σίηισλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε  θαη νη 
Γηαγσληδόκελνη θαη Οδεγνί νη νπνίνη είλαη θάηνρνη μέλσλ Γειηίσλ Αζιεηώλ. 
 
20.3 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή όισλ ησλ ηίηισλ, πιελ αγώλσλ Ιζηνξηθώλ.  
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 ηνλ 
πξνβιεπόκελν αλά είδνο αγώλα, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θαηεγνξία ή νκάδα, ή ίζνο ή κεγαιύηεξνο από 5, 
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θιάζε θαηεγνξίαο ή νκάδαο, θαη απνλέκνληαη νη πην θάησ βαζκνί: 
 
O πξώηνο 25 βαζκνύο 
O δεύηεξνο 18    " 
O ηξίηνο 15    " 
O ηέηαξηνο  12    " 
O πέκπηνο  10   " 
O έθηνο  8   " 
O έβδνκνο   6   " 
O όγδννο   4    " 
O έλαηνο   2    " 
O δέθαηνο   1    βαζκό 
 
20.4 ύζηεκα Πνιπλίθνπο 
 
20.4.1 Σν ζύζηεκα Πνιπλίθνπο εθαξκόδεηαη ζηα Πξσηαζιήκαηα θαη Κύπειια Ιζηνξηθώλ όισλ ησλ ζεζκώλ 
θαη ζηα Κύπειια Αλαβάζεσλ Βνξείνπ,Ννηίνπ Διιάδνο θαη Κξήηεο,  
Με απηό ην ζύζηεκα ν αγσληδόκελνο βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέιαβε ζηνλ αγώλα, κέζα 
ζηελ «θαηεγνξία – θιάζε» πνπ ζπκκεηείρε γηα ην αληίζηνηρν Έπαζιν. 
20.4.2 ην ζύζηεκα Πνιπλίθνπο γηα ηα Κύπειια Αλαβάζεσλ Βνξείνπ,Ννηίνπ Διιάδνο θαη Κξήηεο δελ ηζρύεη 
ην άξζξν 6.2 ηνπ Γ.Κ. Αλαβάζεσλ. πγθεθξηκέλα έλαο νδεγόο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ 
δήισζε κε άιιν ηεο ίδηαο Κιάζεο αιιά δηαθνξεηηθήο Οκάδαο κέρξη ηνλ Αξρηθό Σερληθό Έιεγρν. 
20.4.3 Γηα ηνλ θαηαξηηζκό ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ βαζκνινγίαο ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά νη βαζκνί πνπ πήξε 
θάζε αγσληδόκελνο από νπνηαδήπνηε «θαηεγνξία – θιάζε» ζην αληίζηνηρν Κύπειιν. 
 
20.5 Δπίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ (όηαλ 
έρεη νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα αγώλσλ ηνπ έηνπο από ην νπνίν ζα αλαθεξπρζνύλ νη πξσηαζιεηέο θ.ιπ. 
θάηνρνη  ησλ ηίηισλ). 
 
α. Δθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκνύληνο πνπ δηαζέηεη ηηο 
πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. Γειαδή, ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη ν θάζε έλαο, πόζεο δεύηεξεο  
θιπ. κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία. Τπνινγίδνληαη κόλν νη πξνζκεηξνύκελνη αγώλεο γηα θάζε 
αγσληδόκελν. 
β. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε: 
 

 Γηα όινπο ηνπο αγώλεο, εθηόο ηωλ αγώλωλ ηαρύηεηαο θαη Αλαβάζεωλ, ζπγθξίλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο νη ηζνβαζκνύληεο θαη ηνπο πξνζκεηξνύλ. ηε 
ζπλέρεηα, θαη κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο, ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ αγώλα ή ηνπο αγώλεο κε κε 
πξνζκεηξνύκελα απνηειέζκαηα εθόζνλ ππάξρνπλ.  Αλ ππάξρεη κε πξνζκεηξνύκελνο αγώλαο γηα ηνλ έλαλ 
από ηνπο ηζνβαζκνύληεο ηόηε ε ηζνβαζκία ιύεηαη ππέξ απηνύ. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε νη 
ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ν δε επόκελνο παίξλεη ηε κεζεπόκελε. 
 

 Γηα ηνπο αγώλεο ηαρύηεηαο θαη Αλαβάζεωλ ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνπο κε 
πξνζκεηξνύκελνπο αγώλεο. Αλ ππάξρεη κε πξνζκεηξνύκελνο αγώλαο γηα ηνλ έλαλ από ηνπο 
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ηζνβαζκνύληεο ηόηε ε ηζνβαζκία ιύεηαη ππέξ απηνύ.  Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ε 
ζέζε πνπ θαηέιαβαλ νη ηζνβαζκνύληεο ζηνλ πξώην θνηλό αγώλα πνπ ζπκκεηείραλ. Αλ ε ηζνβαζκία 
ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ν δε επόκελνο παίξλεη ηε 
κεζεπόκελε ζέζε. 
 
20.6 Δπίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηε βαζκνινγία θάζε αγώλα. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνβαζκία ζηε γεληθή θαηάηαμε ελόο αγώλα, ε νπνία δελ έρεη επηιπζεί κε ηα 
ζπζηήκαηα επίιπζεο ηζνβαζκηώλ πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπο Γεληθνύο ή πκπιεξσκαηηθνύο Καλνληζκνύο 
ηνπ αγώλα, ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο βαζκνινγνύληαη κε ηνπο βαζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε πνπ 
θαηέιαβαλ, ν δε επόκελνο βαζκνινγείηαη κε ηνπο βαζκνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε πνπ επίζεο ζα 
θαηαιάκβαλε εάλ δελ ππήξρε ε ηζνβαζκία. Π.ρ. 2 νδεγνί ηζνβαζκνύλ ζηελ 1ε ζέζε, επνκέλσο 
βαζκνινγνύληαη κε 25 βαζκνύο, ν δε επόκελνο βαζκνινγείηαη κε 15. 
 
20.7 Οη αγσληδόκελνη ζα αλαθέξνληαη κόλν κία θνξά ζηνλ ηειηθό πίλαθα βαζκνιόγεζεο θάζε ηίηινπ κε 
ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ πνπ ηνπο απνλέκεηαη ζύκθσλα κε ην πξναλαθεξόκελν ζύζηεκα 
βαζκνινγίαο,  αθνύ ιεθζεί ππόςε ζηελ πξνζκέηξεζε ν πξνβιεπόκελνο κέγηζηνο αξηζκόο αγώλσλ γηα ηελ 
απνλνκή θάζε ηίηινπ, (εθόζνλ πθίζηαηαη ηέηνηνο πεξηνξηζκόο) θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ 
πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ειάρηζην αξηζκό ζπκκεηνρώλ ηνπο, ζε αγώλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα 
Πξνθήξπμε. 
 
20.8 Έλαο αγσληδόκελνο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγσληζηηθνύ έηνπο λα αιιάμεη νκάδα ή θιάζε 
νπόηε ην όλνκά  ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ησλ νκάδσλ ή θιάζεσλ ζηηο 
νπνίεο ζπκκεηείρε  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο αγώλεο. Κάηνρνο θάζε ηίηινπ ζην 
ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ είλαη απηόο πνπ ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν ζύλνιν βαζκώλ. 
 
20.9 πκκεηέρσλ πνπ έρεη απνθιεηζηεί ζε έλαλ αγώλα κε απόθαζε Αγσλνδηθώλ, ζα κεδελίδεηαη ζηνλ 
αγώλα. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο αγώλαο ζα ππνινγηζηεί κε 0 βαζκνύο ζην ζύλνιν ηεο 
βαζκνινγίαο ηνπ γηα ηνλ ζεζκό  ζηνλ νπνίν βαζκνινγείηαη θαη ζα ππνινγίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο αγώλεο 
πνπ πξνζκεηξά.  
 
20.10 Power Stage 
ε όινπο ηνπο αγώλεο Rally ε ηειεπηαία εηδηθή ζα πξνζκεηξάεη σο Power Stage. Οη πξώηνη πέληε (5) ηεο 
θάζε θαηεγνξίαο (Γεληθή, F2, Ν) πνπ ζπκπιεξώλεη, ζα παίξλνπλ ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ζηελ ηειεπηαία 
εηδηθή δηαδξνκή ηνπ αγώλα 5, 4, 3, 2 θαη 1 βαζκό θαη’ αληηζηνηρία θαη ζα πξνζηίζεληαη ζηνπο βαζκνύο ηνπ 
αγσληδόκελνπ γηα ηνλ αληίζηνηρν αγώλα. ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εθθίλεζεο ζηελ power stage νη 
πνηλέο ρξόλνπ (άξζξν 32.6 Γ.Κ.Ράιιπ/πξηλη ) πξνζηίζεληαη ζην ρξόλν πνπ επηηεύρζεθε ζηελ power stage 
θαη κόλν.  ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο θάπνηαο θαηεγνξίαο, ζα ηζρύεη ν θαλόλαο ησλ παξαγξάθσλ 
19.1.1 θαη 19.1.2 ηνπ άξζξνπ 19 «ΟΡΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ / ΟΜΑΓΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ».  
 

21. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 
Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ θαη νη νξγαλσηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Αγσληζηηθό 
Ηκεξνιόγην ηνπ 2022. Αιιαγέο γίλνληαη ύζηεξα από έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ε ΔΠΑ βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο 
παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 
 

22 AΠONEMOMENOI TITΛOI KAI ΓIAΓIKAIA AΠONOMH 
Οη ηίηινη θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο είλαη: Πξσηαζιήκαηα, Κύπειια θαη Έπαζια. Σα αζινζεηήκαηα δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηήλ ηελ αμηνιόγεζε, ζεσξνύκελα σο αλεμάξηεηεο απνλνκέο. 
 

 ηνπο πξσηαζιεηέο απνλέκεηαη θύπειιν κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ην 
αγσληζηηθό έηνο. 

 ηνλ δεύηεξν θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε Πξσηαζιήκαηνο απνλέκεηαη Kύπειιν κε ραξαγκέλα 
ην όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία. 

 ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε Πξσηαζιήκαηνο απνλέκεηαη Kύπειιν κε ραξαγκέλα ην 
όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία. 

 ηνπο ηέηαξην, πέκπην θαη έθην θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ηίηινπ θάζε Πξσηαζιήκαηνο απνλέκνληαη 
Μεηάιιηα κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία. 

 ηνπο πξώηνπο ληθεηέο ησλ ηίηισλ ησλ Κππέιισλ απνλέκνληαη Κύπειια κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ 
βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία. 

 ηνπο 2νπο θαη 3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο ησλ Κππέιισλ απνλέκνληαη Μεηάιιηα. 

 ηνπο πξώηνπο ληθεηέο ησλ ηίηισλ ησλ Δπάζισλ απνλέκνληαη Έπαζια κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ 
βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία. 

 ηνπο 2νπο θαη 3νπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο ησλ Δπάζισλ απνλέκνληαη Μεηάιιηα. 
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23. ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ 
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: Αλ 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. 
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24. TITΛOI 58ου ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ AΓΩNΩN  ΡΑΛΛΤ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη νθηώ  (8) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

1 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΤ 02 - 03   Απριλίοσ  ΑΟΛΑΠ 

2 ΡΑΛΛΤ ΑΥΑΙΟ 16 - 17 Απριλίου ΑΟΠ 

3 ΡΑΛΛΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 21 - 22   Μαΐοσ ΑΛΑΚ 

4 ΡΑΛΛΤ ΦΘΙΩΣΙΓΟ 18 - 19    Ιουνίου  ΑΛΑΛ 

5 ΔΤΒΟΙΩΣΙΚΟ ΡΑΛΛΤ 02 - 03 Ιουλίου ΔΛΛΑΓΑ 

6 ΡΑΛΛΤ ΓΔΘ 17 - 18 επτεμβρίου ΑΟΘ 

7 ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ 08- 09 Οκτωβρίου  ΑΟΚ 

8 ΡΑΛΛΤ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΤ 22 - 23   Οκτωβρίου ΑΜΑ 

 
24.1 Όινη νη αγώλεο ζα είλαη Ράιιπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 90ρικ. Δ.Γ. πνπ ζα δηεμάγνληαη ζε κία 
ή δύν εκέξεο.  
24.2 Ο αξηζκόο ησλ Δ.Γ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από δύν (2) θαη ζα κπνξνύλ λα επαλαιακβάλνληαη 
έσο ηξείο (3) θνξέο.  
24.3 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο  ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ εηδηθά 
κέηξα αζθαιείαο. 
24.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηνξγαλώζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηνπ 
αγώλα ζε πεξίπησζε κνλνήκεξνπ, ή ηελ ίδηα κέξα εθ’ όζνλ ν αγώλαο είλαη δηήκεξνο. 
24.5 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη νθηώ (8) αγώλεο. ε 
πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνύλ επηά (7) αγώλεο  ζα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη επηά (7).     
24.6 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζηνύλ νη εμη (6) αγώλεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιύηεξν 
άζξνηζκα βαζκώλ.  
24.7 Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε 
πέληε (5) αγώλεο. 
24.8 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν θαλνληζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).  
24.9 ε όινπο ηνπο αγώλεο ε ηειεπηαία Δ.Γ. ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage (άξζξν 20.10 ηεο παξνύζαο 
Πξνθήξπμεο). 
24.10 ηνπο αγώλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο. 
24.11 Πξνζκεηξνύλ ηα απηνθίλεηα ησλ Οκάδσλ R, N-R4,(ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο R4 πξνζκεηξνύλ ζηελ 
θαηεγνξία Ν) θαη Α. 
24.12 Οη ηίηινη ηνπ 58

νπ
 Πξσηαζιήκαηνο όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.1 έσο 1.7 ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο 

ηζρύνπλ ρσξίο ειάρηζην αξηζκό ζπκκεηνρώλ.   
 
 

25. TITΛOI ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  ΑΓΩΝΩΝ  ΡΑΛΛΤ ΥΩΜΑΣΟ  
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ:  

1 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΤ 02 - 03   Απριλίοσ  ΑΟΛΑΠ 

2 ΡΑΛΛΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 21 - 22   Μαΐοσ ΑΛΑΚ 

3 ΡΑΛΛΤ ΦΘΙΩΣΙΓΟ 18 - 19    Ιουνίου  ΑΛΑΛ 

4 ΡΑΛΛΤ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΤ 22 - 23   Οκτωβρίου ΑΜΑ 

 

25.1 Όινη νη αγώλεο ζα είλαη Ράιιπ, πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 90 ρικ. Δ.Γ. πνπ ζα δηεμάγνληαη ζε κία ή 
δύν εκέξεο. 
25.2 Ο αξηζκόο ησλ Δ.Γ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από δύν (2) θαη ζα κπνξνύλ λα επαλαιακβάλνληαη 
έσο ηξεηο (3) θνξέο. 
25.3 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο  ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ εηδηθά 
κέηξα αζθαιείαο. 
25.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηνξγαλώζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηνπ 
αγώλα ζε πεξίπησζε κνλνήκεξνπ, ή ηελ ίδηα κέξα εθ όζνλ ν αγώλαο είλαη δηήκεξνο. 
25.5 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο. 
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25.6 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαη νη ηέζζεξηο (4)  αγώλεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ην 
κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνύλ ηξεηο (3), ζα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη ηξεηο (3).  
25.7  Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε 
(3) ηξεηο αγώλεο. 
25.8 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν θαλνληζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).  
25.9 ε όινπο ηνπο αγώλεο ε ηειεπηαία Δ.Γ. ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage (άξζξν 20.10 ηεο παξνύζαο 
Πξνθήξπμεο) 
25.10 Πξνζκεηξνύλ ηα απηνθίλεηα ησλ Οκάδσλ R, N-R4,(ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο R4 πξνζκεηξνύλ 
ζηελ θαηεγνξία Ν) Α & Δ. 
25.11 ηνπο αγώλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο. 
 

26. TITΛOI ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  ΑΓΩΝΩΝ  ΡΑΛΛΤ ΑΦΑΛΣΟΤ  
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ:  

1 ΡΑΛΛΤ ΑΥΑΙΟ 16 - 17 Απριλίου ΑΟΠ 

2 ΔΤΒΟΙΩΣΙΚΟ ΡΑΛΛΤ 02 - 03 Ιουλίου ΔΛΛΑΓΑ 

3 ΡΑΛΛΤ ΓΔΘ 17 - 18 επτεμβρίου ΑΟΘ 

4 ΡΑΛΛΤ ΚΡΗΣΗ 08- 09 Οκτωβρίου  ΑΟΚ 

 

26.1 Όινη νη αγώλεο ζα είλαη Ράιιπ, πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 90 ρικ. Δ.Γ. πνπ ζα δηεμάγνληαη ζε κία ή 
δύν εκέξεο. 
26.2 Ο αξηζκόο ησλ Δ.Γ. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από δύν (2) θαη ζα κπνξνύλ λα επαλαιακβάλνληαη 
έσο ηξεηο (3) θνξέο. 
26.3 Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη θαη λπθηεξηλέο Δ.Γ., γηα ηηο νπνίεο  ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ εηδηθά 
κέηξα αζθαιείαο. 
26.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηνξγαλώζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηνπ 
αγώλα ζε πεξίπησζε κνλνήκεξνπ, ή ηελ ίδηα κέξα εθ όζνλ ν αγώλαο είλαη δηήκεξνο. 
26.5 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο. 
26.6 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ην 
κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνύλ ηξεηο (3) αγώλεο, ζα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη 
ηξεηο (3). 
26.7 Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε 
(3) ηξεηο αγώλεο. 
26.8 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν θαλνληζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.).  
26.9 ε όινπο ηνπο αγώλεο ε ηειεπηαία Δ.Γ. ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage (άξζξν 20.10 ηεο παξνύζαο 
Πξνθήξπμεο). 
26.10 Πξνζκεηξνύλ ηα απηνθίλεηα ησλ Οκάδσλ R, N-R4,(ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο R4 πξνζκεηξνύλ 
ζηελ θαηεγνξία Ν) Α & Δ. 
26.11 ηνπο αγώλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο. 
 

27. TITΛOI AΓΩNΩN ΡΑΛΛΤ  ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΥΩΜΑΣΟ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη πέληε (5) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ:  

1 ΡΑΛΛΤ START LINE 26 - 27 Φεβρουαρίου START LINE 

2 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΛΙΒΑΔΕΙΑ 19 - 20 Μαρτίου ΑΟΑΑ 

3 ΡΑΛΛΤ ΘΕΡΜΑΙΚΟΤ 07 - 08 Μαϊου ΑΟΘ 

4 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΑΜΑΛΙΑΔΑ 01 - 02 Οκτωβρίου ΑΟΛΑΠ 

5 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΒΟΙΩΣΙΑ 19 - 20 Νοεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ 
 

27.1 Όινη ν αγώλεο ζα είλαη Ράιιπ ή  Ράιιπ πξηλη θαη πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 40 ρικ. Δ.Γ. +_10% 
θαη ζα δηεμάγνληαη ζε κία κέξα. 
27.2 ε αγώλα Ράιιπ πξηλη ηνπ Κππέιινπ ε Δ.Γ. κπνξεί λα επαλαιεθζεί δύν (2) ή ηξεηο (3) θνξέο 
αλάινγα κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα, ζα ππνινγίδνληαη νη ρξόλνη θαη νη 
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πνηλέο από όια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο. ε αγώλα Ράιιπ ηνπ Κππέιινπ νη Δ.Γ. κπνξεί λα 
επλαιακβάλνληαη έσο ηξεηο (3) θνξέο αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο. 
27.3 Οινη νη αγώλεο ηνπ θππέιινπ ζα δηεμάλνληαη κόλν κηα εκέξα.Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη ηελ Δ.Γ. 
θαη λύρηα, ελώ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο.  
27.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηνξγαλώζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηνπ 
αγώλα. 
27.5 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη ηέζζεξηο (4) από ηνπο πέληε  (5) 
αγώλεο. 
27.6 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαηά κέγηζην νη ηέζζεξηο (4) από ηνπο πέληε (5) αγώλεο πνπ 
ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ.   
27.8 ηνπο αγώλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο. 
27.9 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν ζεζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.) 
27.10 ε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Υώκαηνο ε ηειεπηαία εηδηθή ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage 
(άξζξν 20.10 ηεο παξνύζεο Πξνθήξπμεο).  
27.10 Πξνζκεηξνύλ ηα απηνθίλεηα ησλ Οκάδσλ R, N-R4,(ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο R4 πξνζκεηξνύλ 
ζηελ θαηεγνξία Ν) Α & Δ. 
27.11 ην θύπειιν ρώκαηνο δελ βαζκνινγνύληαη ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο C1 
 

28. TITΛOΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ  ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη πέληε (5) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ:  

1 ΡΑΛΛΤ ΑΣΣΙΚΟ 19 - 20 Φεβρουαρίου  ΑΛΑ 

2 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΜΠΡΑΛΟΤ 12 -13 Μαρτίου ΑΛΑΛ 

3 ΡΑΛΛΤ ΑΛΜΤΡΟΤ 15 - 16 Οκτωβρίου ΟΜΑΘ 

4 ATHENS RALLY SPRINT 05 - 06 Νοεμβρίου ΑΟΑΑ 

5 ΡΑΛΛΤ ΠΑΛΑΔΙΟ 03 - 04 Δεκεμβρίου START LINE 
 

28.1 Όινη ν αγώλεο ζα είλαη Ράιιπ ή  Ράιιπ πξηλη θαη πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 40 ρικ. Δ.Γ. +_10% 
θαη ζα δηεμάγνληαη ζε κία κέξα. 
28.2 ε αγώλα Ράιιπ ή Ράιιπ πξηλη ηνπ Κππέιινπ ε Δ.Γ. κπνξεί λα επαλαιεθζεί δύν (2) ή ηξεηο (3) 
θνξέο αλάινγα κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα, ζα ππνινγίδνληαη νη ρξόλνη 
θαη νη πνηλέο από όια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο. ε αγώλα Ράιιπ ηνπ Κππέιινπ νη Δ.Γ. κπνξεί λα 
επλαιακβάλνληαη έσο ηξεηο (3) θνξέο αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο. 
28.3 Οινη νη αγώλεο ηνπ θππέιινπ ζα δηεμάλνληαη κόλν εκέξα.Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη ηελ Δ.Γ. θαη 
λύρηα, ελώ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο.  
28.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηνξγαλώζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηνπ 
αγώλα. 
28.5 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη ηέζζεξηο (4) από ηνπο πέληε  (5) 
αγώλεο. 
28.6 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαηά κέγηζην νη ηέζζεξηο (4) από ηνπο πέληε (5) αγώλεο πνπ 
ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ.   
28.8 ηνπο αγώλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο. 
28.9 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν ζεζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.) 
28.10 ε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Υώκαηνο ε ηειεπηαία εηδηθή ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage 
(άξζξν 20.10 ηεο παξνύζεο Πξνθήξπμεο).  
28.10 Πξνζκεηξνύλ ηα απηνθίλεηα ησλ Οκάδσλ R, N-R4,(ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο R4 πξνζκεηξνύλ 
ζηελ θαηεγνξία Ν) Α & Δ. 
28.11 ην θύπειιν αζθάιηνπ Ννηίνπ Διιάδνο δελ βαζκνινγνύληαη ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο C1 

 
 

29. ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ  ΒΟΡΔΙΟΤ  ΔΛΛΑΓΟ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ:  
 

1 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΒΕΡΟΙΑ 26 - 27 Μαρτίου ΛΑ ΒΕΡΟΙΑ 

2 ΡΑΛΛΤ ΚΕΝΣΑΤΡΟ 14 - 15 Μαϊου ΛΑ ΒΟΛΟΤ 
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3 ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΟ ΡΑΛΛΤ 09 - 10 Ιουλίου ΕΛΕΣΑ 

4 ΡΑΛΛΤ ΑΛΜΤΡΟΤ 15 - 16 Οκτωβρίου ΟΜΑΘ 

5 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΒΕΡΟΙΑ 05 -06 Νοεμβρίου ΛΑ ΒΕΡΟΙΑ 
 
 
29.1 Όινη ν αγώλεο ζα είλαη Ράιιπ ή  Ράιιπ πξηλη θαη πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 40 ρικ. Δ.Γ. +_10% 
θαη ζα δηεμάγνληαη ζε κία κέξα. 
29.2 ε αγώλα Ράιιπ ή Ράιιπ πξηλη ηνπ Κππέιινπ ε Δ.Γ. κπνξεί λα επαλαιεθζεί δύν (2) ή ηξεηο (3) 
θνξέο αλάινγα κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα, ζα ππνινγίδνληαη νη ρξόλνη 
θαη νη πνηλέο από όια ηα ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο. ε αγώλα Ράιιπ ηνπ Κππέιινπ νη Δ.Γ. κπνξεί λα 
επλαιακβάλνληαη έσο ηξεηο (3) θνξέο αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο. 
29.3 Οινη νη αγώλεο ηνπ θππέιινπ ζα δηεμάλνληαη κόλν εκέξα.Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δηεμάγεη ηελ Δ.Γ. θαη 
λύρηα, ελώ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο.  
29.4 Ο Οξγαλσηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηνξγαλώζεη παλεγπξηθή εθθίλεζε ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηνπ 
αγώλα. 
29.5 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο. 
29.6 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην 
κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. ε πεξίπησζε πνπ ζα δηεμαρζνύλ ηξεηο (3) ζα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη ηξεηο (3) 
αγώλεο.    
29.8 ηνπο αγώλεο δελ ζα ππάξρνπλ ζπληειεζηέο. 
29.9 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν ζεζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.) 
29.10 ε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Υώκαηνο ε ηειεπηαία εηδηθή ζα πξνζκεηξά ζαλ Power Stage 
(άξζξν 20.10 ηεο παξνύζεο Πξνθήξπμεο).  
29.10 Πξνζκεηξνύλ ηα απηνθίλεηα ησλ Οκάδσλ R, N-R4,(ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο R4 πξνζκεηξνύλ 
ζηελ θαηεγνξία Ν) Α & Δ. 
29.11 ην θύπειιν αζθάιηνπ Βνξείνπ Διιάδνο δελ βαζκνινγνύληαη ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο C1 
 

30. TITΛOI AΓΩNΩN ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΑΒΑΔΩΝ & ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
  
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη επηά (7) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
  
 
 

   21 - 22  Νοεμβρίοσ  ΑΛΑΛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Αναμένεται η τελική επίκσρωση έως 15 Φεβροσαρίοσ 2022 
**Θα ανακοινωθεί έως το τέλος Μαρτίοσ 2022 

   

30.1 Οη αγώλεο Αλαβάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζε 
δηαδξνκή 3 - 7 ρικ. ηελ νπνία νη αγσληδόκελνη ζα αλέβνπλ 2 θνξέο θαη γηα ηε ζύληαμε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο 
ζα ιακβάλεηαη ππόςε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ πνπ ζεκείσζαλ νη αγσληδόκελνη θαη ζηα δύν ζθέιε. 
30.2 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη Αλαβάζεσλ πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα πξνζκεηξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
αγώλεο. 
30.3 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαηά κέγηζην έμη (6) από ηνπο παξαπάλσ επηά (7) αγώλεο πνπ 
ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. 
30.4 Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, πξέπεη λα έρνπλ 
εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε (5) πέληε ηέζζεξηο (4) 3 αγώλεο. 
30.5 Πξνζνρή: ηηο Αλαβάζεηο δελ ζα ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο πνπ λα πεξηιακβάλεη 
όια ηα απηνθίλεηα, αιιά κόλν πίλαθεο γεληθήο θαηάηαμεο θαηά νκάδα θαη θιάζε. 
30.6 Δπίζεο δελ ζα αλαθνηλώλεηαη θαη δελ ζα βξαβεύεηαη ν θαιύηεξνο ρξόλνο ηεο εκέξαο.  
30.7 Γηα λα ιεθζεί βαζκνινγηθά ππόςε έλαο αγώλαο γηα ην Πξσηάζιεκα Ιζηνξηθώλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 ή γηα 
ην Κύπειιν Ιζηνξηθώλ Καηεγνξίαο GR5, ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε Ιζηνξηθώλ.  
 

31. TITΛOI ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ AΓΩNΩN TAXYTHTA  
 

1 ΑΝΑΒΑΗ ΟΜΑΛΟΤ * 09 - 10 Απριλίου ΑΛΑΧ 

2 ΑΝΑΒΑΗ ΡΙΣΩΝΑ 07 - 08 Μαϊου ΑΜΑ 

3 ΑΝΑΒΑΗ ΚΤΜΗ  28 - 29  Μαϊου START LINE 

4 ΑΝΑΒΑΗ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΤ 25 - 26 Ιουνίου ΑΟΑΑ 

5 ΑΝΑΒΑΗ ΠΟΡΣΑΡΙΑ 24 - 25 επτεμβρίου ΛΑ ΒΟΛΟΤ 

6 ΑΝΑΒΑΗ ΑΣΣΙΚΗ** 29 - 30 Οκτωβρίου Θ.Α. 

7 ΑΝΑΒΑΗ ΠΙΣΙΣΑ 26 - 27 Νοεμβρίου ΑΟΠ 
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Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ: 

 

  

 

 

 

31.1 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο.  
31.2 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο,αθόκα θαη αλ ζπκκεηείρε θαη 
θαηαηάρζεθε κόλνλ ζε έλαλ 
31.3 Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο πξέπεη λα έρνπλ 
εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) αγσλεο. 
 

32. ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ  ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη έμη (6) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Η θαηάηαμε ζα ππνινγίδεηαη κε ηηο παξαθάηω θιάζεηο θαη ζα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Πνιπλίθνπο 
(Άξζξν 20.4 ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο).  
 Ν, Α, Δ έωο 1400cc (θαηεγνξίεο C6 θαη C7 +E9/κνλνπεηάινπδα, 1401-1600cc (θαηεγνξίεο C5 
+E10/κνλνπεηάινπδα), 1601-2000cc (θαηεγνξίεο C3 θαη C4) θαη πάλω από 2000cc (θαηεγνξίεο C1 θαη 
C2),  Formula Saloon (FSA - FSA2L), (FST- FST2)   
 
Κύπειιν  Πνιπλίθνπο Οδεγώλ (N, A, E,R) 
 Οη θιάζεηο είλαη: 
 Cat 4 (N2, R1B, Ra5, A5, Α5KC, N1, A0, R1A)  
 Cat 3 (A6, R2B, R2BGR, Ra4B, Ra3B,N3, E9) 
 Cat 2 (A7, R2C, Ra4C, Ra3C, Ra3D, R3C, R3Σ,  Δ11, E10, S1600,A6KC )     
 Cat 1 (WRC έσο 31/12/2010, S2000, R5/Ra2, E12T, A7KC, A8, E12Γ, Ν4, R4GR) 
     Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 
 Κύπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγώλ Αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο Formula Saloon 
 Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon είλαη: 
 FSA έσο 2L 
 FSA πάλσ από 2L 
 FST 2 
 FST  
 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 
 
  
 
32.1  Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ νη πέληε (5) από ηνπο έμη (6) αγώλεο. 
32.2   Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα πξνζκεηξήζνπλ θαηά κέγηζην νη πέληε (5) από ηνπο έμη (6) αγώλεο πνπ ζα ηνπ 
εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. 
32.3  Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη 
ηνπιάρηζηνλ ζε 3 αγώλεο. 
32.4   Δθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ 5 ζπκκεηνρέο ζε θάπνηα από ηηο θιάζεηο νκάδαο ζα απνλέκνληαη θύπειια 1

νπ
, 

2
νπ

 , 3
νπ

 ζε θάζε αγώλα. 
32.5 ηηο Κιάζεηο Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 5 εθθηλήζαληεο ζε πέληε (5) από ηνπο έμη (6) παξαπάλσ 
αγώλεο, ζα απνλεκεζνύλ ζηελ εηήζηα απνλνκή αληίζηνηρα έπαζια. 
 

1 ΣΡΙΠΟΛΗ 19 - 20 Μαρτίου  ΕΛΛΑΔΑ 

2 ΜΕΓΑΡΑ 03 - 04 επτεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ 

3 ΜΕΓΑΡΑ 01 - 02 Οκτωβρίου ΕΛΛΑΔΑ 

4 ΜΕΓΑΡΑ 10 - 11 Δεκεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ 

1 ΑΝΑΒΑΗ ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 02 - 03 Απριλίου  ΜΑ ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ 

2 ΑΝΑΒΑΗ ΝΙΓΡΙΣΑ 11 - 12 Ιουνίου ΛΑΜ ΕΡΡΩΝ 

3 ΑΝΑΒΑΗ ΒΛΑΣΗ 02 - 03 Ιουλίου ΑΛ ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ 

4 ΑΝΑΒΑΗ ΚΟΡΤΛΟΒΟΤ 01 - 02 Οκτωβρίου  ΟΦΑ ΔΡΑΜΑ 

5 ΑΝΑΒΑΗ ΞΑΝΘΗ 22 - 23 Οκτωβρίου ΑΛΕ ΞΑΝΘΗ 

6 ΑΝΑΒΑΗ ΕΛΑΩΝΑ 19 - 20 Νοεμβρίου ΛΑΜΚΕ 
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33. ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηέζζεξεηο (5) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ: 

1 ΑΝΑΒΑΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 26 - 27 Μαρτίου ΦΙΛΜΠΑ 

2 ΑΝΑΒΑΗ ΣΑΚΩΝΑ 16 -17 Απριλίου ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

3 ΑΝΑΒΑΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 21 - 22 Μαίου ΑΛΕ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 

4 ΑΝΑΒΑΗ ΔΗΜΗΣΑΝΑ 23 - 24 Ιουλίου START LINE 

5 ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 15 - 16 Οκτωβρίου ΑΡΣΕΜΙ 
 

 

 

 

Η θαηάηαμε ζα ππνινγίδεηαη κε ηηο παξαθάηω θιάζεηο θαη ζα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Πνιπλίθνπο 
(Άξζξν 20.4 ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο) Ν, Α, Δ  έωο 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc θαη πάλω από 
2000cc Formula Saloon (FSA-FSA2L), (FST-FST2) 
 
Κύπειιν  Πνιπλίθνπο Οδεγώλ (N, A, E,R) 
 Οη θιάζεηο είλαη: 
 Cat 4 (N2, R1B, Ra5, A5, Α5KC, N1, A0, R1A)  
 Cat 3 (A6, R2B, R2BGR, Ra4B, Ra3B,N3, E9) 
 Cat 2 (A7, R2C, Ra4C, Ra3C, Ra3D, R3C, R3Σ,  Δ11, E10, S1600,A6KC )     
 Cat 1 (WRC έσο 31/12/2010, S2000, R5/Ra2, E12T, A7KC, A8, E12Γ, Ν4, R4GR) 
     Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 
 Κύπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγώλ Αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο Formula Saloon 
 
 Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon είλαη: 
 FSA έσο 2L 
 FSA πάλσ από 2L 
 FST 2 
 FST  
 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 
 
 
 
33.1   Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ νη ηέζζεξηο (4) από ηνπο πέληε (5) αγώλεο. 
33.2  Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα πξνζκεηξήζνπλ θαηά κέγηζην νη ηέζζεξηο (4) από ηνπο πέληε (5) αγώλεο, πνπ 
ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. 
33.3  Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη 
ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) αγώλεο. 
33.4   Δθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ 5 ζπκκεηνρέο ζε θάπνηεο από ηηο θιάζεηο νκάδαο, ζα απνλέκνληαη θύπειια 1

νπ
, 

2
νπ

 , 3
νπ

 ζε θάζε αγώλα. 
33.5  ηηο Κιάζεηο Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 5 εθθηλήζαληεο ζε ηξεηο (3) από ηνπο ηέζζεξηο (4) 
παξαπάλσ αγώλεο, ζα απνλεκεζνύλ αληίζηνηρα έπαζια. 
 

34. ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΝΑΒΑΔΩΝ ΚΡΗΣΗ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηέζζεξεηο (4) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ: 

 

 

 

 

*Αναμένεται η τελική επίκσρωση έως 15 Φεβροσαρίοσ 2022 

 

1 ΑΝΑΒΑΗ ΟΜΑΛΟΤ* 09 -10 Απριλίου ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ 

2 ΑΝΑΒΑΗ ΓΩΝΙΩΝ 14 - 15 Μαϊου ΑΟΚ 

3 ΑΝΑΒΑΗ ΒΡΑΧΑΙΟΤ 09 - 10 Ιουλίου ΑΟΚ 
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Η θαηάηαμε ζα ππνινγίδεηαη κε ηηο παξαθάηω θιάζεηο θαη ζα εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα Πνιπλίθνπο 
(Άξζξν 20.4 ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο) Ν, Α, Δ  έωο 1400cc, 1401-1600cc, 1601-2000cc θαη πάλω από 
2000cc Formula Saloon (FSA-FSA2L), (FST-FST2) 
 
Κύπειιν  Πνιπλίθνπο Οδεγώλ (N, A, E, R) 
 Οη θιάζεηο είλαη: 
 Cat 4 (N2, R1B, Ra5, A5, Α5KC, N1, A0, R1A)  
 Cat 3 (A6, R2B, R2BGR, Ra4B, Ra3B,N3, E9) 
 Cat 2 (A7, R2C, Ra4C, Ra3C, Ra3D, R3C, R3Σ,  Δ11, E10, S1600,A6KC )     
 Cat 1 (WRC έσο 31/12/2010, S2000, R5/Ra2, E12T, A7KC, A8, E12Γ, Ν4, R4GR) 
     Έπαζιν θιάζεσλ ησλ Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 
 Κύπειιν Πνιπλίθνπο Οδεγώλ Αλαβάζεσλ Ννηίνπ Διιάδνο Formula Saloon 
 Οη θιάζεηο ηεο Formula Saloon είλαη: 
 FSA έσο 2L 
 FSA πάλσ από 2L 
 FST 2 
 FST  
 Σα ηζηνξηθά απηνθίλεηα ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. 
 
34.1   Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη ηξεηο (3) αγώλεο. 
34.2  Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα πξνζκεηξήζνπλ θαη νη ηξεηο (3) από ηνπο ηέζζεξεηο (4) αγώλεο, πνπ ζα ηνπ 
εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. 
34.3  Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Κππέιινπ, πξέπεη λα έρνπλ εθθηλήζεη θαη 
ζηνπο ηξεηο (3) αγώλεο. 
34.4   Δθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ 5 ζπκκεηνρέο ζε θάπνηεο από ηηο θιάζεηο νκάδαο, ζα απνλέκνληαη θύπειια 1

νπ
, 

2
νπ

 , 3
νπ

 ζε θάζε αγώλα. 
34.5 ηηο Κιάζεηο Οκάδσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 5 εθθηλήζαληεο ζθαη ζηνπο ηξεηο παξαπάλσ αγώλεο, ζα 
απνλεκεζνύλ ζηελ εηήζηα απνλνκή αληίζηνηρα έπαζια. 
 

 
35. ΣΙΣΛΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ  ΙΣΟΡΙΚΩΝ  ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη έμη (6) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
 

1 ΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΤ (Α) 19 -20 Φεβρουαρίου ΑΛΑ 

2 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Χ) 19 -20 Μαρτίου Θ.Α. 

3 ΙΣΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΙ(Χ) 04 - 05 ΙΟΤΝΙΟΤ ΟΜΑΕ 

4 ΕΤΒΟΙΩΣΙΚΟ (Α) 02 - 03 Ιουλίου ΕΛΛΑΔΑ 

5 ATHENS RALLY SPRINT* (Α) 05 - 06 Νοεμβρίου ΑΟΑΑ 

6 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΒΟΙΩΣΙΑ (Χ) 19 - 20 Νοεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ 
 
*Αναμένεται η τελική επίκσρωση έως 15 Φεβροσαρίοσ 2022 

 
35.1 Οη αγώλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξσηάζιεκα ησλ Ιζηνξηθώλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 
ησλ ζεζκώλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. 
35.2 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ νη πέληε (5) από ηνπο έμη (6) αγώλεο. 
35.3 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ νη ηέζζεξεηο (4) αγώλεο από ηνπο έμη (6) αγώλεο πνπ ζα ηνπ 
εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. Οη αγώλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα είλαη 
δύν (2) αγώλεο ξάιιπ θαη δύν (2) αγώλεο Ράιιπ πξηλη. 
35.4 Γηα λα πξνζκεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Πξσηάζιεκα Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ, ηζρύνπλ όζα 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθώλ. 
31.1 Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, πξέπεη λα έρνπλ 
εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξεηο (4) αγώλεο. 
35.5 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν ζεζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.). 
35.6 ηνπο αγώλεο Ράιιπ / Ράιιπ πξηλη  Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ δελ ππάξρνπλ ζπληειεζηέο. 

 
 

36. TITΛOI AΓΩNΩN ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ  ΙΣΟΡΙΚΩΝ 
  
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηξεηο (3) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
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1 ΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΤ (Α) 19 -20 Φεβρουαρίου ΑΛΑ 

4 ΕΤΒΟΙΩΣΙΚΟ (Α) 02 - 03 Ιουλίου ΕΛΛΑΔΑ 

5 ATHENS RALLY SPRINT* (Α) 05 - 06 Νοεμβρίου ΑΟΑΑ 
 
   *Αναμένεται η τελική επίκσρωση έως 15 Φεβροσαρίοσ 2022 

 
36.1 Οη αγώλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κύπειιν Αζθάιηνπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο ησλ ζεζκώλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ.  
36.2 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηξεηο (3) αγώλεο. 
36.3 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζηνύλ θαη νη ηξεηο (3) αγώλεο. 
36.4 Γηα λα πξνζκεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Κύπειιν Αζθάιηνπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ, ηζρύνπλ όζα 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθώλ. 
36.5 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν ζεζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.). 
36.6 ηνπο αγώλεο Ράιιπ / Ράιιπ πξηλη  Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ δελ ππάξρνπλ ζπληειεζηέο 

 
37. ΣΙΣΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΥΩΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηξεηο (3) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
 
 
 
 
 
  
 
37.1 Οη αγώλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κύπειιν Υώκαηνο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο ησλ ζεζκώλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. 
37.2 Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηξεηο (3) αγώλεο. 
37.3 Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαη νη ηξεηο (3) αγώλεο. 
37.4 Γηα λα πξνζκεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Κύπειιν Υώκαηνο Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ, ηζρύνπλ όζα 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθώλ. 
37.5 Όηαλ ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε δύν κέξεο, ζα εθαξκόδεηαη ν ζεζκόο ηνπ Rally 2 (άξζξν 2.21 Γ.Κ.Ρ.). 
37.6 ηνπο αγώλεο Ράιιπ / Ράιιπ πξηλη  Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήησλ δελ ππάξρνπλ ζπληειεζηέο 
 

 

38. TITΛOI ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ  AΓΩNΩN TAXYTHTA  ΙΣΟΡΙΚΩΝ 
 
Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ ζα δηεμαρζνύλ νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
38.1  Γηα λα απνλεκεζνύλ νη ηίηινη πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα κεηξήζνπλ θαη νη ηέζζεξηο (4) πξνθεξπρζέληεο 
αγώλεο.  
38.2   Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα ππνινγηζζνύλ θαη νη ηέζζεξηο (4) αγώλεο. αθόκα θαη αλ ζπκκεηείρε θαη 
θαηαηάρζεθε κόλνλ ζε έλαλ.  
36.3   Γηα λα ιεθζεί βαζκνινγηθά ππόςε έλαο αγώλαο γηα ην Πξσηάζιεκα Ιζηνξηθώλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 ή γηα 
ην Κύπειιν Ιζηνξηθώλ Καηεγνξίαο GR5 θαη GR6, ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ησλ Ιζηνξηθώλ.  
38.4 Γηα λα θαηαηαγνύλ νη αγσληδόκελνη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ Πξσηαζιήκαηνο πξέπεη λα έρνπλ 
εθθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) αγσλεο. 
 
 
 
 
 
 

2 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Χ) 19 -20 Μαρτίου Θ.Α. 

3 ΙΣΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΤ ΑΚΡΟΠΟΛΙ(Χ) 04 - 05 ΙΟΤΝΙΟΤ ΟΜΑΕ 

6 ΡΑΛΛΤ SPRINT ΒΟΙΩΣΙΑ (Χ) 19 - 20 Νοεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ 

1 ΣΡΙΠΟΛΗ 19 - 20 Μαρτίου  ΕΛΛΑΔΑ 

2 ΜΕΓΑΡΑ 03 - 04 επτεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ 

3 ΜΕΓΑΡΑ 01 - 02 Οκτωβρίου ΕΛΛΑΔΑ 

4 ΜΕΓΑΡΑ 10 - 11 Δεκεμβρίου ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΙΣΟΡΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ 

 
ΓΔΝΙΚΑ : Όια ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ παξάξηεκα 1 πεξί ΙΣΟΡΙΚΩΝ ππεξηζρύνπλ ζε πεξίπηωζε 
δηαθνξεηηθήο ε αιιειεπηθαιππηόκελεο αλαθνξάο ζην ππόινηπν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο αγώλωλ 
2022. 
 

1. ΑΓΩΝΔ ΡΑΛΛΤ / ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ 
 
1.1 Βαζκνινγία Πξωηαζιήκαηνο Υώκαηνο / Πξωηαζιήκαηνο Αζθάιηνπ Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ 
2022  
Οη ειάρηζηεο ζπκκεηνρέο γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο είλαη έμη (6) κε κεησκέλνπο βαζκνύο γηα ην Πξσηάζιεκα, 
ή νθηώ κε πιήξε βαζκνινγία ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2022. Δπεμεγεκαηηθά, κε 8 ζπκκεηνρέο 
βαζκνινγνύληαη θαλνληθά. Με 7 ή 6, βαζκνινγνύληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεησκέλνπο βαζκνύο αλά θαηεγνξία 
θαη αλά θιάζε. Γειαδή κε 7 ζπκκεηνρέο ν πξώηνο θαηεγνξίαο θαη θιάζεο ιακβάλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ δεύηεξνπ 
θαηεγνξίαο θαη θιάζεο θνθ.  
 
Σν Πξσηάζιεκα Ράιιπ είλαη έλα θαη γηα ηηο 4 ρξνλνινγηθέο θαηεγνξίεο (1,2,3 θαη 4). Η βαζκνινγία θαη ε ζεηξά 
θαηάηαμεο ζην Πξσηάζιεκα θαη ζηηο θαηεγνξίεο, πξνθύπηεη κε ζύζηεκα Πνιπλίθνπο, από ηνπο βαζκνύο πνπ 
ζπγθεληξώλεη θάζε αγσληδόκελνο ζε θάζε αγώλα σο άζξνηζκα βαζκώλ από:  
 
 ηελ γεληθή θαηάηαμε ζε θάζε αγώλα  
 ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)  
 ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000) 

 
Οη θιάζεηο είλαη 5 γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο: 
 
1. Έσο 1150 θ.ε. 
2. Έσο 1300 θ.ε. 
3. Έσο 1600 θ.ε. 
4. Έσο 2000 θ.ε. 
5. Πάλσ από 2000 θ.ε. 
 
Σν Πξωηάζιεκα Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθίλεηωλ δηεμάγεηαη κε ηνπο αθόινπζνπο γεληθνύο θαλόλεο: 
  
Σν Πξσηάζιεκα Ράιιπ Ιζηνξηθώλ Απηνθίλεησλ είλαη Μηθηό κε έμη αγώλεο (3 άζθαιηνο, 3 ρώκα) από ηνπο 
νπνίνπο ππνρξεσηηθά  κεηξάλε νη ηέζζεξηο βαζκνινγηθά θαιύηεξνη γηα θάζε αγσληδόκελν.  Γειαδή κε ιηγόηεξεο 
από ηέζζεξηο εθθηλήζεηο έλαο αγσληδόκελνο δελ βαζκνινγείηαη γηα ην Πξσηάζιεκα.  Γηα θάζε αγσληδόκελν ζα 
ππνινγηζζνύλ νη ηέζζεξεηο (4) αγώλεο από ηνπο έμη (6) αγώλεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ην κεγαιύηεξν 
άζξνηζκα βαζκώλ. Οη αγώλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα είλαη δύν (2) αγώλεο ξάιιπ θαη δύν 
(2) αγώλεο Ράιιπ πξηλη. 
 

 Οη ειάρηζηεο ζπκκεηνρέο γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο είλαη έμη (6) κε κεησκέλνπο βαζκνύο γηα όινπο ηνπο 
αγσληδόκελνπο γηα ην Πξσηάζιεκα, ή νθηώ (8) κε πιήξε βαζκνινγία ζύκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε ηνπ 2022 θαη 
όια ηα αλαθεξόκελα πεξί ζπλελώζεσλ θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ. Δπεμεγεκαηηθά, κε νθηώ (8) ζπκκεηνρέο 
βαζκνινγνύληαη θαλνληθά αλά γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Ιζηνξηθώλ, θαηεγνξία θαη θιάζε ζύκθσλα 
κε ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ Παξάξηεκα πεξί βαζκνινγίαο θαη ζπλελώζεσλ θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ. 
 

 Με ιηγόηεξεο από 8 ζπκκεηνρέο ζε θάπνην αγώλα δειαδή 7 ή 6 ζπκκεηνρέο, όινη νη αγσληδόκελνη 
βαζκνινγνύληαη κε αληίζηνηρα κεησκέλνπο βαζκνύο αλά γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Ιζηνξηθώλ, 
θαηεγνξία θαη θιάζε. Γειαδή κε 7 ζπκκεηνρέο ν πξώηνο γεληθήο θαηάηαμεο Ιζηνξηθώλ, θαηεγνξίαο θαη θιάζεο 
(κεηά ηηο αληίζηνηρεο ζπλελώζεηο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Παξάξηεκα πεξί ζπλελώζεσλ) 
ιακβάλεη ηνπο βαζκνύο κίαο ζέζεο πην θάησ. Αληίζηνηρα κε 6 ζπκκεηνρέο, ν πξώηνο γεληθήο θαηάηαμεο 
Ιζηνξηθώλ, θαηεγνξίαο θαη θιάζεο (κεηά ηηο αληίζηνηρεο ζπλελώζεηο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξόλ Παξάξηεκα πεξί ζπλελώζεσλ) ιακβάλεη ηνπο βαζκνύο 2 ζέζεσλ πην θάησ.  
 

 ε θάζε αγώλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρώλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή 
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιόγσο ηνπ HTP) θαζώο θαη ν αξηζκόο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην 
απηνθίλεην ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγώλα (βάζεη ηνπ HTP).  
 

 ε θάζε αγώλα αλαθνηλώλεηαη ε  γεληθή θαηάηαμε, ε θαηάηαμε αλά θαηεγνξία (1,2,3 θαη 4) θαη ε θαηάηαμε 
αλά θιάζε αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό (1150, 1300, 1600, 2000, πάλσ από 2000) αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο 
(δειαδή ζεσξνύληαη σο θιάζε π.ρ. όια ηα 1300 αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ή όια ηα 2000 ηνπ θάζε αγώλα 
ΡΑΛΛΤ ΙΣΟΡΙΚΩΝ).  
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1.2 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή  ηωλ ηίηιωλ Ράιιπ Ιζηνξηθώλ απηνθηλήηωλ  
 
Η βαζκνινγία θάζε αγωληδνκέλνπ γηα ην Πξωηάζιεκα θαη ηηο Καηεγνξίεο πξνθύπηεη ωο άζξνηζκα ηωλ 
βαζκώλ ζε θάζε αγώλα από:  
 
α)  Σελ Γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ωο αθνινύζωο:  
 
1

νο
  θαηάηαμεο                                                                8 βαζκνί 

2
νο

  θαηάηαμεο     6 βαζκνί 
3

νο
  θαηάηαμεο     4 βαζκνί 

4
νο

  θαηάηαμεο     3 βαζκνί 
5

νο
  θαηάηαμεο     2 βαζκνί 

6
νο

  θαηάηαμεο     1 βαζκνί 
 
β)  Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ (1 ή 2 ή 3 ή 4) ζηνλ αγώλα ωο αθνινύζωο:  
 
(Ωο θαηεγνξία ζσξνύληαη ηα απηνθίλεηα ηνπ θάζε αγώλα όπσο ζα πξνθύςνπλ κεηά ηηο πξνβιεπόκελεο 
ζπλελώζεηο θαηεγνξηώλ θαη αλεμαξηήησο θιάζεσλ)  
 
1

νο
  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο                                                        10 βαζκνί 

2
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   8 βαζκνί 
3

νο
  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   6 βαζκνί 

4
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   5 βαζκνί 
5

νο
  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   4 βαζκνί 

6
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   3 βαζκνί 
7

νο
  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   2 βαζκνί 

8
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο           1 βαζκόο 
 
γ)    Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε ωο αθνινύζωο: 
 
(Ωο θιάζε ζσξνύληαη όια ηα απηνθίλεηα γηα θάζε αγώλα ηδίνπ θπβηζκνύ ε όπσο ζα πξνθύςνπλ κεηά ηηο 
πξνβιεπόκελεο ζπλελώζεηο θιάζεσλ θαη αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη)  
 
1

νο
  θιάζεο                                                                              10 βαζκνί 

2
νο

  θιάζεο     7 βαζκνί 
3

νο
  θιάζεο     5 βαζκνί 

4
νο

  θιάζεο     3 βαζκνί 
5

νο
  θιάζεο     2 βαζκνί 

6
νο

  θιάζεο                                      1 βαζκόο 
 
— Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελώζεηο) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρύνπλ γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 
3 απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε θαη αλεμαξηήησο αξηζκνύ ηεξκαηηδόλησλ. 
— Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Πξσηάζιεκα Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ  έμη 
(6) απηνθίλεηα, ελώ γηα ηνπο βαζκνύο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο 1.1 θαη 1.2   
 
1.3 πλελώζεηο θαηεγνξηώλ 1, 2, 3. 4  θαη θιάζεωλ 1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000 
 
Με ζηόρν λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηόλ ζπλαγσληζκόο κεηαμύ θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ: 
 

 ε πεξίπησζε πνπ εθθηλνύλ ιηγόηεξνη από 3 ζε θαηεγνξία ή θιάζε, ζα γίλεηαη ζπλέλσζε κε ηελ ακέζσο  
επόκελε θαηεγνξία ή ηελ ακέζσο κεγαιύηεξε θιάζε. Γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ θαηεγνξηώλ εμεηάδεηαη αξρηθά ε 
θαηεγνξία 1  πνπ κπνξεί λα ζπλελσζεί κε ηελ ακέζσο επόκελε  2  ή/θαη ηελ 3  θ.ν.θ. ώζηε λα ππάξμεη 
ειάρηζηνο αξηζκόο 3 απηνθηλήησλ.  Αληίζηνηρα ζηηο θιάζεηο ειέγρεηαη αξρηθά ε ζπκπιήξσζε ηεο κηθξήο θιάζεο 
ησλ 1150 θ.ε. θαη αλ δελ ζπκπιεξώλεηαη κε 3 απηνθίλεηα ηόηε ζπλελώλεηαη κε ηελ ακέζσο κεγαιύηεξε ησλ 
1300θ.ε. ή/θαη ησλ 1600 θ.ε. θ.ν.θ.  

 ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηηο αλαγθαίεο ζπλελώζεηο ε ηειεπηαία πξνο ηα πάλσ θαηεγνξία ή θιάζε 
παξακείλεη κε ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα ηόηε εθαξκόδνληαη ηα αθόινπζα : 
 
— ε πεξίπησζε πνπ  εθθηλνύλ δύν  (2) ζηελ ηειεπηαία κεηά ηηο ζπλελώζεηο  θαηεγνξία ή θιάζε, ν 1νο ζα 
πάξεη ηνπο βαζκνύο ηνπ 2νπ  θαη ν 2νο ηνπο βαζκνύο ηνπ 3νπ. Απηό ηζρύεη κόλν αλ θαζέλαο από ηνπο 2 έρεη 
επηηύρεη θαιύηεξν ζπλνιηθό απνηέιεζκα από ηνλ 1ν ηεο ακέζσο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο 
αληίζηνηρα, άιισο δελ παίξλεη βαζκνύο. θαζέλαο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηεο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ  ακέζσο 
πξνεγνύκελε θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο όκσο λα αιινηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί ησλ 
αγσληδνκέλσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηώλ ή θιάζεσλ. 
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— ε πεξίπησζε πνπ εθθηλήζεη έλα (1) απηνθίλεην ζε θαηεγνξία ή θιάζε ζα πάξεη θαηά κέγηζην ηνπο 
βαζκνύο ηνπ 3νπ. Απηό  ηζρύεη κόλν αλ έρεη επηηύρεη θαιύηεξν ζπλνιηθό απνηέιεζκα από ηνλ 1ν  ηεο ακέζσο 
πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο αληίζηνηρα, άιισο δελ παίξλεη βαζκνύο. παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηεο ζέζεο 
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ  ακέζσο πξνεγνύκελε θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο όκσο λα αιινηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί ησλ αγσληδνκέλσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηώλ ή θιάζεσλ. 
 
— Οη βαζκνί όιωλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ζπληειεζηή δπζθνιίαο θάζε 
αγώλα. 
 
1.4 Καηάηαμε ζην Πξωηάζιεκα: 

Αλάινγα κε ηνπο βαζκνύο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ αλά αγώλα από ηελ γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ 
ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ, ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη ηελ θιάζε ηνπ κεηά ηηο ζπλελώζεηο ηεο πξνεγνύκελεο 
παξαγξάθνπ θαη αθνύ ιεθζνύλ ππόςε, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο,  ηα απνηειέζκαηα γεληθήο θαηάηαμεο θιπ 
όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα 1.7 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηεο πξνθήξπμεο. 

Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο 6 εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην πξωηάζιεκα 
θαη  θύπειια 

 
1.5 Καηάηαμε ζε θάζε θαηεγνξία 1,2,3,4 

Αλάινγα κε ηνπο βαζκνύο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ αλά αγώλα από ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη ηελ θιάζε        
ηνπ κεηά ηηο ζπλελώζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαη αθνύ ιεθζνπλ ππόςε, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο,  
ηα απνηειέζκαηα γεληθήο θαηάηαμεο θιπ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα  1.7 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηεο 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. 

Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο 6 εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην πξωηάζιεκα,  
ηα   θύπειια  θαη  ηηο  θαηεγνξίεο. 
 
1.6 Βαζκνινγία ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΦΑΛΣΟΤ θαη ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΥΩΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ  
 
Γηα λα κεηξήζεη θάπνηνο ζην θύπειιν πξέπεη λα έρεη εθθηλήζεη θαη ζηνπο ηξεηο (3) αληίζηνηρνπο αγώλεο 
αζθάιηνπ ε ρώκαηνο. Γηα ηνπο βαζκνύο πνπ ζπιιέγεη θάπνηνο αγσληδόκελνο από θάζε αγώλα, ηζρύνπλ ηα ίδηα 
κε ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηε βαζκνινγία κε όζα αλαθέξνληαη ζην Πξσηάζιεκα Ράιιπ ΙΣΟΡΙΚΩΝ. 
 
1.7 ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο ζην Πξωηάζιεκα Ράιιπ ή ζηα ΚΤΠΔΛΛΑ ΑΦΑΛΣΟΤ ΚΑΙ ΥΩΜΑΣΟ: 
 

 Λακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο όισλ ησλ αγώλσλ ηεο 
ρξνληάο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα θάζε αγσληδόκελν, π.ρ. πεξηζζόηεξεο 1εο ζέζεηο γεληθήο αλά αγώλα, 
πεξηζζόηεξεο 2εο ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 3εο ζέζεηο, θ.ιπ.). ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο νη πεξηζζόηεξεο 
πξώηεο ζέζεηο θαηάηαμεο θαηεγνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θιάζεο (π.ρ. πεξηζζόηεξεο 1εο ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 2εο 
ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 3εο ζέζεηο, θ.ιπ.). 

 
 

2. ΣΑΥΤΣΗΣΔ & ΑΝΑΒΑΔΙ ΙΣΟΡΙΚΩΝ  ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ  
 
2.1 Βαζκνινγία Πξωηαζιήκαηνο ΣΑΥΤΣΗΣΑ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 γηα ην 2022 
 
Σν Πξσηάζιεκα ΣΑΥΤΣΗΣΑ είλαη έλα θαη γηα ηηο 4 ρξνλνινγηθέο θαηεγνξίεο (1,2,3 θαη 4) θαη ε βαζκνινγία θαη 
ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Πξσηάζιεκα, πξνθύπηεη κε ζύζηεκα Πνιπλίθνπο, από ηνπο βαζκνύο πνπ ζπγθεληξώλεη 
θάζε αγσληδόκελνο σο άζξνηζκα βαζκώλ από: 
 

 ηελ γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ζε θάζε αγώλα  

 ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)  

 ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000) 
 
κε ηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο: 
— ε θάζε αγώλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρώλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή 
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιόγσο ηνπ ΗΣΡ) θαη ν αξηζκόο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην απηνθίλεην 
ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγώλα βάζεη ηνπ HTP. 
 
— ε θάζε αγώλα αλαθνηλώλεηαη  ε γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ΙΣΟΡΙΚΩΝ, ε θαηάηαμε αλά θαηεγνξία 
(1,2,3 θαη 4) θαη ε θαηάηαμε αλά θιάζε αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο. (Γειαδή ζεσξνύληαη 
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σο θιάζε π.ρ. όια ηα 1300 αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ή όια ηα 2000 ηνπ θάζε αγώλα) δειαδή θαηεγνξίεο 
1,2,3,4, GR5, GR6. 
 
2.2 Βαζκνινγία Κππέιινπ ΣΑΥΤΣΗΣΑ  Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξηώλ  GR5 - GR6 γηα ην 2022 
 
Η βαζκνινγία Κππέιινπ Σαρύηεηαο GR5 – GR6  θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Κύπειιν, πξνθύπηεη κε ζύζηεκα 
Πνιπλίθνπο, από ηνπο βαζκνύο πνπ ζπγθεληξώλεη θάζε αγσληδόκελνο σο άζξνηζκα βαζκώλ από: 
 

 ηελ γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ζε θάζε αγώλα  

 ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)  

 ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (GR5 ή GR6) 
 
κε ηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο: 
 ε θάζε αγώλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρώλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή 
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιόγσο ηνπ ΗΣΡ θαζώο θαη ν αξηζκόο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην 
απηνθίλεην ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγώλα βάζεη ηνπ HTP). 
 ε θάζε αγώλα αλαθνηλώλεηαη  ε γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ Ιζηνξηθώλ, ε θαηάηαμε αλα θαηεγνξία 
(1,2,3,4) θαη ε θαηάηαμε ζηελ θιάζε GR5 & GR6. 

Οη θιάζεηο είλαη 5 γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο: 

1. Έσο 1150 θ.ε. 
2. Έσο 1300 θ.ε. 
3. Έσο 1600 θ.ε. 
4. Έσο 2000 θ.ε. 
5. Πάλσ από 2000 θ.ε. 
 
2.3 Βαζκνινγία Πξωηαζιήκαηνο ΑΝΑΒΑΔΩΝ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 γηα ην 2022 
 
Σν Πξσηάζιεκα ΑΝΑΒΑΔΩΝ είλαη έλα θαη γηα ηηο 4 ρξνλνινγηθέο θαηεγνξίεο (1,2,3 θαη 4) θαη ε βαζκνινγία θαη 
ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Πξσηάζιεκα, πξνθύπηεη κε ζύζηεκα Πνιπλίθνπο, από ηνπο βαζκνύο πνπ ζπγθεληξώλεη 
θάζε αγσληδόκελνο σο άζξνηζκα βαζκώλ από: 
 

 ηελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία (1,2,3,4)  

 ηελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000) 
 
κε ηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο: 
— ε θάζε αγώλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρώλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή 
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιόγσο ηνπ ΗΣΡ) θαη ν αξηζκόο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην απηνθίλεην 
ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγώλα βάζεη ηνπ HTP. 
— ε θάζε αγώλα αλαθνηλώλεηαη  ε θαηάηαμε αλά θαηεγνξία (1,2,3 θαη 4) θαη ε θαηάηαμε αλά θιάζε αλάινγα 
κε ηνλ θπβηζκό αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο. (Γειαδή ζεσξνύληαη σο θιάζε π.ρ. όια ηα 1300 αλεμαξηήησο 
θαηεγνξίαο ή όια ηα 2000 ηνπ θάζε αγώλα) δειαδή θαηεγνξίεο 1,2,3,4, GR5. 
 
2.4 Βαζκνινγία Κππέιινπ ΑΝΑΒΑΔΩΝ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ Καηεγνξίαο  GR5 
 
Η βαζκνινγία Κππέιινπ Αλαβάζεσλ GR5 θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ζην Κύπειιν, πξνθύπηεη κε ζύζηεκα 
Πνιπλίθνπο, από ηνπο βαζκνύο πνπ ζπγθεληξώλεη θάζε αγσληδόκελνο σο άζξνηζκα βαζκώλ από: 
 
 Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία GR5   
 Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε (1150, 1300, 1600, 2000, πάλω από 2000) 
 
κε ηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο: 
 ε θάζε αγώλα αλαθέξεηαη ζηε ιίζηα ζπκκεηνρώλ ε Κιάζε (θπβηθά) θαη ε Καηεγνξία (ρξνλνινγηθή 
πεξίνδνο ηνπ απηνθηλήηνπ αλαιόγσο ηνπ ΗΣΡ θαζώο θαη ν αξηζκόο HOMOLOGATION βάζεη ηεο νπνίαο ην 
απηνθίλεην ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγώλα βάζεη ηνπ HTP). 
 ε θάζε αγώλα αλαθνηλώλεηαη  ε γεληθή θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία GR5 θαη ε θαηάηαμε αλά θιάζε αλάινγα 
κε ηνλ θπβηζκό. 

Οη θιάζεηο είλαη 5 γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο: 

 
1. Έσο 1150 θ.ε. 
2. Έσο 1300 θ.ε. 
3. Έσο 1600 θ.ε. 
4. Έσο 2000 θ.ε. 
5. Πάλσ από 2000 θ.ε. 
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2.5 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή όιωλ ηωλ ηίηιωλ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Ιζηνξηθώλ απηνθηλήηωλ 
 
Η βαζκνινγία θάζε αγωληδνκέλνπ γηα ην Πξωηάζιεκα 1,2,3,4 θαη GR5 - GR6 πξνθύπηεη ωο άζξνηζκα 
ηωλ βαζκώλ ζε θάζε αγώλα από:  
 
α)  Σελ Γεληθή θαηάηαμε επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ σο αθνινύζσο:  
 
1νο  θαηάηαμεο                8 βαζκνί 
2νο  θαηάηαμεο      6 βαζκνί 
3νο  θαηάηαμεο      4 βαζκνί 
4νο  θαηάηαμεο      3 βαζκνί 
5νο  θαηάηαμεο      2 βαζκνί 
6νο  θαηάηαμεο      1 βαζκνί 
 
β)  Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ (1 ή 2 ή 3 ή 4) ζηνλ αγώλα σο αθνινύζσο:  
 
(Ωο θαηεγνξία ζσξνύληαη ηα απηνθίλεηα ηνπ θάζε αγώλα όπσο ζα πξνθύςνπλ κεηά ηηο πξνβιεπόκελεο 
ζπλελώζεηο θαηεγνξηώλ θαη αλεμαξηήησο θιάζεσλ)  
 
1νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο            10 βαζκνί 
2νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   8 βαζκνί 
3νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   6 βαζκνί 
4νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   5 βαζκνί 
5νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   4 βαζκνί 
6νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   3 βαζκνί 
7νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   2 βαζκνί 
8νο  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο           1 βαζκόο 
 
γ)  Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε σο αθνινύζσο: 
 
(Ωο θιάζε ζσξνύληαη όια ηα απηνθίλεηα γηα θάζε αγώλα ηδίνπ θπβηζκνύ ε όπσο ζα πξνθύςνπλ κεηά ηηο 
πξνβιεπόκελεο ζπλελώζεηο θιάζεσλ θαη αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη)  
 
1νο  θιάζεο                                                10 βαζκνί 
2νο  θιάζεο     7 βαζκνί 
3νο  θιάζεο     5 βαζκνί 
4νο  θιάζεο     3 βαζκνί 
5νο  θιάζεο     2 βαζκνί 
6νο  θιάζεο                                       1 βαζκόο 
 
Η παξαπάλσ βαζκνινγία ηζρύεη θαη γηα ηελ γεληθή θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηώλ 1,2,3,4 θαη GR5 - GR6 ζηνπο 
αγώλεο Σαρύηεηαο πνπ κεηέρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. 
 
Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελώζεηο) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρύνπλ γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 3 
απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε θαη αλεμαξηήησο αξηζκνύ ηεξκαηηδόλησλ. Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο 
θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελώζεηο ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρύνπλ γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 3 
απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε αλά θαηεγνξία ε θιάζε θαη αλεμαξηήησο αξηζκνύ ηεξκαηηδόλησλ. 
 
Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Πξωηάζιεκα Σαρύηεηαο Ιζηνξηθώλ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ  έμη (6) απηνθίλεηα.  Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Κύπειιν Σαρύηεηαο  GR5 – GR6 
πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 απηνθίλεηα. 
 
2.6 ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή όιωλ ηωλ ηίηιωλ  ΑΝΑΒΑΔΩΝ Ιζηνξηθώλ απηνθηλήηωλ 
 
Η βαζκνινγία θάζε αγωληδνκέλνπ γηα ην Πξωηάζιεκα 1,2,3,4  θαη GR5 πξνθύπηεη ωο άζξνηζκα ηωλ 
βαζκώλ ζε θάζε αγώλα από:  
 
α) Σελ θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία ηνπ σο αθνινύζσο: 
 
1

νο
  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο 10 βαζκνί 

2
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο 8 βαζκνί 
3

νο 
 θαηάηαμεο θαηεγνξίαο  6 βαζκνί 

4
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο  5 βαζκνί 
5

νο
  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο 4 βαζκνί 

6
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο   3 βαζκνί 
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7
νο

  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο 2 βαζκνί 
8

νο
  θαηάηαμεο θαηεγνξίαο          1 βαζκόο 

 
β) Σελ θαηάηαμε ζηελ θιάζε ηνπ  σο αθνινύζσο: 
 
(Ωο θιάζε ζσξνύληαη όια ηα απηνθίλεηα γηα θάζε αγώλα ηδίνπ θπβηζκνύ ή όπσο ζα πξνθύςνπλ κεηά ηηο 
πξνβιεπόκελεο ζπλελώζεηο θιάζεσλ θαη αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη)   
 
1

νο 
 θιάζεο                                           10 βαζκνί 

2
νο

 θιάζεο    7 βαζκνί 
3

νο
 θιάζεο    5 βαζκνί 

4
νο

 θιάζεο    3 βαζκνί 
5

νο
 θιάζεο    2 βαζκνί 

6
νο

 θιάζεο                                             1 βαζκόο 
 
Η παξαπάλσ βαζκνινγία ηζρύεη θαη γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηώλ 1,2,3,4 θαη GR5 ζηνπο αγώλεο 
Αλαβάζεσλ πνπ κεηέρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. 
 
Γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο θιάζεηο (κεηά ηηο ζπλελώζεηο ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) νη αλσηέξσ βαζκνί ηζρύνπλ 
γηα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 3 απηνθηλήησλ πνπ ζα ιάβνπλ εθθίλεζε αλά θαηεγνξία ε θιάζε θαη αλεμαξηήησο 
αξηζκνύ ηεξκαηηδόλησλ.  
 
Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Πξωηάζιεκα Αλαβάζεωλ πξέπεη λα εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
απηνθίλεηα. Γηα λα κεηξήζεη έλαο αγώλαο ζην Κύπειιν Αλαβάζεωλ GR5 πξέπεη λα εθθηλήζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 3 απηνθίλεηα. 
 
2.7  Καηάηαμε ζην Πξωηάζιεκα Σαρύηεηαο 1,2,3,4 θαη ζην Κύπειιν GR5 - GR6  
 

 Αλάινγα κε ηνπο βαζκνύο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ από ηελ γεληθή θαηάηαμε, ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη 
ηελ θιάζε ηνπ ζηνπο αγώλεο. (Έηζη νη πξώηνη  κπνξεί λα πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ή θιάζεηο 
(θπβηθά) αλάινγα κε ηνπο βαζκνύο πνπ ζπλέιεμαλ) 
 

 Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο εμη (6) εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην 
Πξωηάζιεκα ή ηξηώλ (3) γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην Κύπειιν. 
 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγώλεο Σαρύηεηαο γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,2,3,4: 
 
Λακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο ησλ αγώλσλ ηεο ρξνληάο ζην 
ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ 1,2,3,4. ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο νη πεξηζζόηεξεο πξώηεο ζέζεηο θαηάηαμεο 
θαηεγνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θιάζεο (π.ρ. πεξηζζόηεξεο 1εο ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 2εο ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 3εο 
ζέζεηο, θ.ιπ.). 
 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγώλεο Σαρύηεηαο γηα ηηο θαηεγνξίεο GR5, GR6: 
 
Λακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο GR5 θαη GR6 ησλ αγώλσλ ηεο 
ρξνληάο.  
 
Σα Ιζηνξηθά απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο είηε ζηελ θαηεγνξία ηωλ 
Ιζηνξηθώλ, είηε ζηελ νκάδα Δ αζρέηωο αλ ν αγώλαο πξνζκεηξά ζηα Πξωηαζιήκαηα Ιζηνξηθώλ ή όρη. 
Θα ειέγρνληαη κε ηνλ Σερληθό Καλνληζκό ηωλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ. 
 
2.8  Καηάηαμε ζην Πξωηάζιεκα Αλαβάζεωλ 1,2,3,4 ή ζην Κύπειιν GR5: 
 

 Αλάινγα κε ηνπο βαζκνύο πνπ ζπλέιεμε θάζε ζπκκεηέρσλ από ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη ηελ θιάζε ηνπ ζηνπο 
αγώλεο. (Έηζη νη πξώηνη  κπνξεί λα πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ή θιάζεηο (θπβηθά) αλάινγα κε 
ηνπο βαζκνύο πνπ ζπλέιεμαλ) 
 

 Ιζρύεη ειάρηζηνο αξηζκόο εμη (6) εθθηλνύληωλ ζε θάζε αγώλα γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην 
Πξωηάζιεκα ή ηξηώλ (3) γηα λα κεηξήζεη βαζκνινγηθά ζην Κύπειιν. 
 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγώλεο Αλαβάζεσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,2,3,4: 
 
Λακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο ησλ αγώλσλ ηεο ρξνληάο ζην 
ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ 1,2,3,4. ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο νη πεξηζζόηεξεο πξώηεο ζέζεηο θαηάηαμεο 
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θαηεγνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θιάζεο (π.ρ. πεξηζζόηεξεο 1εο ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 2εο ζέζεηο, πεξηζζόηεξεο 3εο 
ζέζεηο, θ.ιπ.). 
 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνπο αγώλεο Αλαβάζεσλ γηα ηελ θαηεγνξία GR5: 
 
Λακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο γεληθήο GR5 ησλ αγώλσλ ηεο ρξνληάο.  
 
Σα Ιζηνξηθά απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο είηε ζηελ θαηεγνξία ηωλ 
Ιζηνξηθώλ, είηε ζηελ νκάδα Δ αζρέηωο αλ ν αγώλαο πξνζκεηξά ζηα Πξωηαζιήκαηα Ιζηνξηθώλ ή όρη. 
Θα ειέγρνληαη κε ηνλ Σερληθό Καλνληζκό ηωλ Ιζηνξηθώλ Απηνθηλήηωλ. 
 
 
2.9 πλελώζεηο θαηεγνξηώλ θαη θιάζεωλ ζηνπο αγώλεο Σαρύηεηαο θαη Αλαβάζεωλ 
 
Με ζηόρν λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηόλ ζπλαγσληζκόο κεηαμύ θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ : 
 
• ε πεξίπησζε πνπ εθθηλνύλ ιηγόηεξνη από 3 ζε θαηεγνξία ή θιάζε ζα γίλεηαη ζπλέλσζε κε ηελ ακέζσο  
επόκελε θαηεγνξία ή ηελ ακέζσο κεγαιύηεξε θιάζε. Γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ θαηεγνξηώλ εμεηάδεηαη αξρηθά ε 
θαηεγνξία 1 πνπ κπνξεί λα ζπλελσζεί κε ηελ ακέζσο επόκελε  2  ή/θαη ηελ 3  θ.ν.θ. ώζηε λα ππάξμεη ειάρηζηνο 
αξηζκόο 3 απηνθηλήησλ. Αληίζηνηρα ζηηο θιάζεηο ειέγρεηαη αξρηθά ε ζπκπιήξσζε ηεο κηθξήο θιάζεο ησλ 1150 
θ.ε. θαη αλ δελ ζπκπιεξώλεηαη κε 3 απηνθίλεηα ηόηε ζπλελώλεηαη κε ηελ ακέζσο κεγαιύηεξε ησλ 1300θ.ε. ή/θαη 
ησλ 1600 θ.ε, θ.ν.θ.  
• ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηηο αλαγθαίεο ζπλελώζεηο ε ηειεπηαία πξνο ηα πάλσ θαηεγνξία ή θιάζε 
παξακείλεη κε ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα ηόηε εθαξκόδνληαη ηα αθόινπζα : 
 
• ε πεξίπησζε πνπ  εθθηλνύλ 2  ζηελ ηειεπηαία κεηά ηηο ζπλελώζεηο  θαηεγνξία ή θιάζε, ν 1νο ζα πάξεη 
ηνπο βαζκνύο ηνπ 2νπ  θαη ν 2νο ηνπο βαζκνύο ηνπ 3νπ. Απηό ηζρύεη κόλν αλ θαζέλαο από ηνπο 2 έρεη επηηύρεη 
θαιύηεξν ζπλνιηθό απνηέιεζκα από ηνλ 1ν  ηεο ακέζσο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο αληίζηνηρα άιισο 
δελ παίξλεη βαζκνύο.θαζέλαο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηεο ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ  ακέζσο πξνεγνύκελε 
θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο όκσο λα αιινηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί ησλ αγσληδνκέλσλ 
ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηώλ ή θιάζεσλ. 
 
• ε πεξίπησζε πνπ εθθηλήζεη έλα (1) απηνθίλεην ζε θαηεγνξία ή θιάζε ζα πάξεη θαηά κέγηζην ηνπο 
βαζκνύο ηνπ 3νπ. Απηό  ηζρύεη κόλν αλ έρεη επηηύρεη θαιύηεξν ζπλνιηθό απνηέιεζκα από ηνλ 1ν  ηεο ακέζσο 
πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο ή θιάζεο αληίζηνηρα ,άιισο δελ παίξλεη βαζκνύο. παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηεο ζέζεο 
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ  ακέζσο πξνεγνύκελε θαηεγνξία ή θιάζε ρσξίο όκσο λα αιινηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
ή νη ζέζεηο ή νη βαζκνί ησλ αγσληδνκέλσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηώλ ή θιάζεσλ. 
 

3. ΑΠΟΝΟΜΔ ΚΤΠΔΛΛΩΝ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
 
 
3.1   Αγώλεο Ράιιπ/Ράιιπ πξηλη 
 
ε θάζε αγώλα ζα γίλεηαη απνλνκή θππέιισλ: 
  

 ζηνπο ηξείο (3) πξώηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ 

 ζηνπο πξώηνπο θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπλελώζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ 
απηνθηλήησλ πνπ εθθίλεζαλ ε ηεξκάηηζαλ  Ωο αθνινύζσο:  
 
Αλ εθθηλήζνπλ πάλσ από ηξείο (3) ζε θαηεγνξία ε θιάζε κεηά ηηο ζπλελλώζεηο π.ρ. ηέζζεξεηο (4),  ζα γίλεηαη 
απνλνκή θππέιισλ ζηνπο δπν (2) πξώηνπο, ελώ αλ εθθηλήζνπλ πέληε (5) θαη άλσ ζα γίλεηαη απνλνκή θππέισλ 
ζηνπο ηξείο (3) πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο ε θιάζεο. 
 
3.2 Αγώλεο Σαρύηεηαο Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 θαη GR5, GR6  
 
ε θάζε αγώλα ζα γίλεηαη απνλνκή θππέιισλ: 
 
 ζηνπο ηξείο (3) πξώηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ΙΣΟΡΙΚΩΝ.   
 ζηνπο πξώηνπο θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπλελώζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ 
απηνθηλήησλ πνπ ηεξκάηηζαλ. Ωο αθνινύζσο 
Αλ εθθηλήζνπλ πάλσ από ηξείο (3) ζε θαηεγνξία ε θιάζε κεηά ηηο ζπλελλώζεηο π.ρ. ηέζζεξεηο (4),  ζα γίλεηαη 
απνλνκή θππέιισλ ζηνπο δπν (2) πξώηνπο, ελώ αλ εθθηλήζνπλ πέληε (5) θαη άλσ ζα γίλεηαη απνλνκή θππέισλ 
ζηνπο ηξείο (3) πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο ε θιάζεο. 
 
 
 ζηνπο πξώηνπο ησλ θαηεγνξηώλ  GR5 θαη GR6. 
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3.3 Αγώλεο Αλαβάζεωλ Καηεγνξηώλ 1,2,3,4 θαη GR5  
 
ε θάζε αγώλα ζα γίλεηαη απνλνκή θππέιισλ: 
 
 ζηνπο ηξείο (3) πξώηνπο θαηεγνξηώλ θαη θιάζεσλ κεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπλελώζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ 
αξηζκνύ απηνθηλήησλ πνπ ηεξκάηηζαλ 
 
Αλ εθθηλήζνπλ πάλσ από ηξείο (3) ζε θαηεγνξία ε θιάζε κεηά ηηο ζπλελλώζεηο π.ρ. ηέζζεξεηο (4),  ζα γίλεηαη 
απνλνκή θππέιισλ ζηνπο δπν (2) πξώηνπο, ελώ αλ εθθηλήζνπλ πέληε (5) θαη άλσ ζα γίλεηαη απνλνκή θππέισλ 
ζηνπο ηξείο (3) πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο ε θιάζεο. 
 
 ηνπο πξώηνπο ησλ θαηεγνξηώλ GR5 
 


