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 Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018                                                           

 

Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018 
 

Thessaloniki, Greece – 26-27 May 2018 
 

ASN visa number 2018001 
 

FIA visa number 00CEAXXX00000000 

 

The E-Rally Regularity Cup (ERRC) is based on the International Sporting Code currently in 
application and on the latest version of the ERRC Sporting and Technical Regulations. For all items 
not mentioned in this document, refer to the FIA website. 

 

2018 FIA E-Rally Regularity Cup 
 

HELLENIC INSTITUTE OF ELECTRIC VEHICLES 
43, Sygrou Avenue 

11743, Athens, Greece 
Tel. +30 210 9210288 
Fax +30 210 9220054 
E-mail: info@heliev.gr 

Web Site: http://www.heliev.gr 
  

 
 

 

1. PROGRAMME – IMPORTANT INFORMATION 

 Publication of Regulation: Monday, 26 March 2018 
 
Entries, opening: Monday, 9 April, 2018 – 18.00 
 
Entries, closing: Monday, 14 May, 2018 – 18.00 
 
Publication of participants’ list: Friday, 18 May, 2018 – 18.00 – 43, Sygrou Avenue, Athens 
11743, Greece 
 
Administrative and Technical Checks: Saturday, 26 May, 2018 – 09.00 to 12.00 – 
Thessaloniki City Hall, Vassileos Georgiou A 1, Thessaloniki 54640, Greece 
 
 
1

st
 Car start: Saturday, 26 May, 2018 – 15.15 – Great Alexander Statue, White Tower Beach, 

Thessaloniki 

mailto:info@heliev.gr
http://www.heliev.gr/
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1

st
 Car finish: Sunday, 27 May, 2018 – 17.52 – Thessaloniki City Hall, Vassileos Georgiou A 

1, Thessaloniki 54640, Greece 
 
Prize-Giving Ceremony: Sunday, 27 May, 2018 – 21.00 – Thessaloniki City Hall, Vassileos 
Georgiou A 1, Thessaloniki 54640, Greece 
 

  

2. ORGANISER 

 Organiser’s Data: 
 
Name: Hellenic Institute of Electric Vehicles 
 
Address: 43, Sygrou Avenue, Athens 11743, Greece 
 
Contact: Pantelis Kalogerakos, President HEL.I.E.V. 
 
Organising Committee: 
President: Dionissios Negkas  
 
Other information: 
 
Website: http://www.heliev.gr 
 
Telephone, Fax, e-mail: +302109210288, +302109220054, info@heliev.gr 
 
NOTE: The Entry form must be submitted to the above address by regular post or to the above 
fax or e-mail addresses, and must be received strictly within the time period referred to in the 
programme. 

  

3. OFFICIALS 

 a. Stewards 
Chairman of the Panel of Stewards: XXX (Appointed by the FIA) 
Steward (01): Michalis Dafnomilis 
Steward (02) Michalis Gavezos 

 
b. Clerk of the Course: Giannis Kepetzis 
 
c. Deputy Clerk of the Course Georgios Agouras 
 
d. Secretary of the Event: Georgia Patakia 
 
e. FIA Technical Delegate: XXX (Appointed by the FIA) 
 
f. Competitor Relations Officer: Giannis Papapanagiotou 

  

4. FIA AND OTHER TITLES ELIGIBILITY 
4.1. FIA titles for which the Event counts 

 FIA E-Rally Regularity Cup with the following titles: 

 FIA E-Rally Regularity Cup – Driving Test events for Drivers of vehicles in Article 2 in the 
Technical Regulations. 

 FIA E-Rally Regularity Cup – Driving Test events for Co-Drivers of vehicles in Article 2 in 
the Technical Regulations. 

 FIA E-Rally Regularity Cup for Manufacturers of vehicles in Article 2 in the Technical 
Regulations. 

4.2. Other titles 

 Not Exist  

  

5. VEHICLES ELIGIBLE TO PARTICIPATE 
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 All vehicles must be in conformity with the Technical Regulations of the FIA E-Rally Regularity 
Cup. 
 
For Category of Hybrids and of Alternative Energies Vehicles, not considered for the FIA E-
Rally Regularity Cup, all vehicles must be in conformity with the FIA Technical Regulations for 
Alternative Energy Vehicles. 

  

6. GENERAL CONDITIONS 
6.1. The event will be organized in conformity with: 

 

 the FIA International Sporting Code and its appendices;  

 the Sporting Regulations of the FIA E-Rally Regularity Cup;  

 the applicable prescriptions stated in the National Sporting Regulations; and  

 the present Supplementary Regulations. 
 
The Organizing Committee will ensure that the event complies with all the rules and regulations 
stated above, and that the event has received all the required administrative authorizations. 

6.2 Insurance 
The organiser has contracted insurance covering the following risks: Civil Liabilities towards 
third parties as valid in Greece for vehicles driven on public roads. As covered parties will 
considered the competitors, the FIA and the officials of the event 

  

7. ITINERARY AND LAYOUT 

 In the present paragraph, the Organizer must present the basic data of the planning of the 
event, providing all the vital information regarding the various parts of the event such as: 
 
- The event consisted by two daily Legs.  
- The distance of  Itinerary of Leg 1, Saturday 26 May 2018, is equal to 102,67 Kms and the 

distance of  Itinerary of Leg 2, Sunday 27 May 2018, is equal to 160.28 Kms, The total 
distance of the whole event is equal to 262.95 Kms 

- Between the Leg 1 and the Leg 2 there is an overnight stay, for charging, organised  in the 
open space of Thessaloniki City Hall Vassileos Georgiou A 1, Thessaloniki 54640, Greece 

- The Leg 2, of Sunday 27 May 2018, is divided in two Sectors. Sector 2 of a distance of 
102,25 Kms and Sector 3 of a distance 58,03 Kms (Total of Leg 2 =160.28 Kms) 

- Between the Sector 2 and the Sector 3 there is a regrouping for charging, with duration of 4 
hours and 10 minutes, organised  in the open space of Thessaloniki City Hall Vassileos 
Georgiou A 1, Thessaloniki 54640, Greece 

- Along the Leg 1, Sector 1, there are 4 regularity Stages having distances of 6.88 Kms, 9.54 
kms, 8.23 Kms and 13.66 Kms, summarized in to 41.84 Kms 

- Along the Leg 2, Sector 2, there are 4 regularity Stages having distances of 6.88 Kms, 9.54 
kms, 18.90 Kms and 6,52 Kms summarized in to 38.31 Kms 

- Along the Leg 2, Sector 3, there are 2 regularity Stages having distances of 10.02 Kms, 
and 12.36 Kms summarized in to 22.38 Kms 

- The total number of the Regularity Stages are 10 and its total distance is 102.53 Kms 
-  Total daily distances of the itinerary and grand total distance of the itinerary of the entire 

event. In case of intermediate regroupings and/or recharging stops, its duration and 
positions in kilometres from the start and finish of the daily itinerary. 

- The Leg 1 starts from the Great Alexander Statues on White Tower beach of Thessaloniki 
and finishes in to Thessaloniki City Hall Vassileos Georgiou A 1, Thessaloniki 54640, 
Greece passing from the following places: Asvestohori, Agios Vassilios, Kolhiko, and 
Polidentri. 

- The Leg 2, Sector 2 starts from Thessaloniki City Hall, Vassileos Georgiou A 1, 
Thessaloniki, 54640, Greece and finishes in to same location passing from the following 
places: Asvestohori, Agios Vassilios, Zagliveri and Petrokerassa 

- The Leg 2, Sector 3 starts from Thessaloniki City Hall, Vassileos Georgiou A 1, 
Thessaloniki, 54640, Greece and finishes in to same location passing from the following 
places: Oreokastro, and Petroto  

- Indicative Maps are herewith attached 
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Some notes regarding the itinerary of the Hybrids and Alternative Energy vehicles 
not considered for the FIA E-Rally Regularity Cup 
 

- This Category of Vehicles will run almost the same event in generally moving in front of the 
EV”s  
 

- The event consisted by two daily Legs.  
 

- The distance of  Itinerary of Leg 1, Saturday 26 May 2018, is equal to 102,67 Kms and the 
distance of  Itinerary of Leg 2, Sunday 27 May 2018, is equal to 261.30 Kms, The total 
distance of the whole event is equal to 363.97 Kms 
 

- The Leg 1 of Saturday 26 May 2018 will be exactly the same as the one of EV”s 
 
- The Leg 2, of Sunday 27 May 2018, is divided in two Sectors. Sector 2 of a distance of 

127.92 Kms and Sector 3 of a distance 133.38 Kms (Total of Leg 2 = 261.30 Kms) 
 
- Between the Sector 2 and the Sector 3 there is a regrouping stop for lunch with duration of 

2 hours, organised  in a local restaurant of Taxiarchis village 
 
- Along the Leg 1, Sector 1, there are 4 regularity Stages having distances of 6.88 Kms, 9.54 

kms, 8.23 Kms and 13.66 Kms, summarized in to 41.84 Kms 
 
- Along the Leg 2, Sector 2, there are 4 regularity Stages having distances of 6.88 Kms, 9.54 

kms, 18.90 Kms and 6,52 Kms summarized in to 38.31 Kms 
 
- Along the Leg 2, Sector 3, there are 3 regularity Stages having distances of 12.90 Kms, 

8.23Kms and 12.36 Kms summarized in to 33.49 Kms 
 
- The total number of the Regularity Stages are 11 and its total distance is 113.64 Kms 
 

  

8. RUNNING OF THE EVENT 
8.1. Nature of the event 

 The Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018 is an E-Rally Regularity event. Each competitor will 
collect penalty points from the “Regularity Stages” and from the road connecting the sections 
(Time Control penalties) in accordance with the present Supplementary Regulations and the 
Bulletins, which may be issued at a later stage. 

8.2. Start, Finish, Results 
8.2.1. The start signal for the event will be given on Saturday, 26 May, 2018  – Great Alexander 

Statue, White Tower Beach, Thessaloniki 
 
The first car will start at 15.15  
During the overnight stay and after the finish the cars will remain in the Parc Fermé, which they 
will enter as soon as they finish a Leg. 
The starting sequence will follow the participation number and the cars will start at one-minute 
intervals. 

8.2.2. The first Leg will be constituted by 4 Regularity Stages and 0 regroupings or charging stops.  
 
The second Leg will be constituted by 6 Regularity Stages and 1 regroupings/charging stop. 
etc.  
 
The distance covered per each section / Leg and each Regularity Stage is referred in article 7 
above  
A preliminary timetable is here below attached. 

  

9. CHARGING (BEV/PHEV) 
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 The organising committee will supply for recharging electric power:  

 Recharging points: Thessaloniki City Hall Vassileos Georgiou A 1, Thessaloniki, 
coordinates 40 37 26 / 22 57 13 

 Voltage / Amperage supplied: 230V – 16A 

 Type of sockets: 10 / Schuko type F  
NOTE: The number of sockets in every recharging point as well as the energy supplied 
must be sufficient to connect all entry vehicles, plus 10% in case of malfunction of any 
of the sockets. 

  

10. ENERGY CONSUMPTION INDEX CLASSIFICATION (OPTIONAL) 

 Not Exist  

  

11. ENTRY PROCEDURE AND FEES 

 The amount of the entry fee is fixed for each crew comprising two people (driver and co-driver, 
or driver and navigator): 
 
a) With the optional advertising proposed by the Organiser: 150 EUR 
b) Without the optional advertising proposed by the Organiser: .250 EUR 

For remittances of entry fees please make use of next Bank account: 
ALPHA BANK: Sygrou-Fix Branch 
Account No: 149 00200 2003654 
IBAN: GR05 0140 1490 1490 0200 2003 654 

 
The Organizer will provide the participants with material and services as referred to in Art. 11 in 
the Sporting Regulations of the FIA E-Rally Regularity Cup. 

11.1 Refund Entry Fee 

 Entry fees will be refunded in full: 
- If the entry is not accepted. 
- If the event is cancelled. 
. 

11.2 Crew documents 

 A crew comprises one driver and one co-driver, or one driver and one navigator.  
 
Both must be a holder of the following documents: 
 
 Driving licence according to the entered vehicles (not applicable for the navigators only) 
 
 Any grade of FIA licence, issued by their ASN, or 
 
 An FIA licence, grade D (or equivalent), obtained for the event, and valid for its duration, 

which has been issued by their ASN or by the organizer’s ASN (with the written permission 
of the competitor’s ASN) and handed over to the participants at the latest during the 
administrative checks. It will be subject to the payment of a fee of 50 EUR. 

 
 Vehicle document permitting its free circulation on public roads. 
 
 Should it be applicable, a vehicle document required in the Technical Regulations of the 

FIA E-Rally Regularity Cup. 
 
 Vehicle valid insurance certificate in accordance with the traffic Code. 

11.3. Entry Form 

 Any person, or legal entity, wishing to participate to the event must submit to the Event 
secretariat, a properly filled-in and signed entry form (see Appendix 1), together with all other 
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requested documents, photos, etc. before Monday, 14 May, 2018 – 18.00 
11.4. The field for participation is limited to a total of 25 entries.  

All entry forms received after the above number of vehicles has been accepted will be entered 
on a reserve list. 

11.5. The minimum number of entered cars is: 8 cars.  
  

12. Advertising Promotion and Publicity 
12.1. Official Supporter 

 The organisation of the event is supported by EKO Fuels S.A., the logos of which must, as a 
matter of obligation, be displayed on the competition numbers and on any other promotional 
material intended to be placed on vehicles. Optional advertising material can be proposed by 
the organisers as follows: 
- Institute of Transportation 
- Municipality of Thessaloniki 

12.2. The Organisers will provide the participants with various material and services as follows: 
- Proposed optional advertising material 
- Free tickets for the regrouping lunch and the light lunch before the start 
- Invitation to the Official Dinner and Prize-Giving Ceremony. 
- All printed material as Road Books, Maps etc.   
 

  

13. GENERAL CLASSIFICATION, FIA E-RALLY REGULARITY CUP POINTS, OTHER 
CLASSIFICATIONS – AWARDS 

13.1. FIA Classifications 

 The following classifications will be submitted to the FIA for the allocation of FIA E-Rally 
Regularity Cup points: 
- Regularity Tests 
- Road Penalties  
- Final Classification – Drivers, Co-Drivers, and Manufactures. 
The classification statements must contain the name and the date of the event; the first name, 
surname and nationality of Competitors, Drivers and Co-Drivers; the Vehicle Manufacturer as 
should be listed in the Manufacturers’ Cup classification; and the Road penalty points, the 
Regularity Stages penalty points and the sum of penalty points. 

13.2.  

  
13.3. Cups / Trophies 

 For final Classifications as stated in Art. 13.1 above, Cups will be awarded to the three first 
placed competitors (Driver and Co-Driver). 
The Cups are of free design, but should reflect the importance of the Event. They will be 
provided by the Organizer and must show: 
a) The FIA E-Rally Regularity Cup official logo. 
b) The official name of the event and/or the title sponsor’s logo. 
c) The driver's position. 
The organizer is free to include special trophies. 

  

14. PROTESTS / APPEALS 
 The amount of the protest fee is 250 EUR. 
 Protests against the preliminary official results of the Event must be lodged, in writing, in 

accordance with the prescriptions set in the ISC with the Clerk of the Course within 30 minutes 
of the moment of their posting on the official notice board. Upon the expiration of this time 
period, the preliminary results become final. 

 Every protest is eligible to be examined by the Stewards of the Event only if it is accompanied 
by the aforementioned protest fee defined in this article, which is not refundable should the 
protest fail to be upheld. 

 For the National Court of Appeal, the fees is 1000 EUR 
For the FIA Court of Appeal, the fees is 3000 EUR 

  

15. APPLICATION AND INTERPRETATION OF THE REGULATIONS 

 In case of a dispute over the interpretation of the regulations, the English text will prevail. 
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APPENDICES THAT SHOULD BE ATTACHED 

 - APPENDIX 1 – Entry Form 
- APPENDIX 2 – Time Table 
- APPENDIX 3 – Maps 
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Version validée par le CMSA du 21.09.2017 – Publiée le 22.09.2017 

Version validated by the WMSC of 21.09.2017 – Published on 22.09.2017 
FIA Pulic 

 

Coupe E-Rallye de Régularité de la FIA 2018 
REGLEMENT SPORTIF 

2018 FIA E-Rally Regularity Cup 
SPORTING REGULATIONS 

 
Interprétation du présent règlement  
Le texte anglais fait foi et sera utilisé en cas de 
différend quant à son interprétation. 
 
1. Dispositions générales 
1.1 La FIA organise la Coupe E-Rallye de 
Régularité conformément à un calendrier 
d’épreuves approuvé par le CMSA, pour les 
détenteurs d’une Licence de Degré D conforme à 
l’Annexe L.  
 
1.2. La Coupe E-Rallye de la FIA est réservée 
uniquement aux véhicules électriques. Un 
véhicule électrique est défini par le fait que 
l’énergie mécanique pour créer le mouvement ne 
provient que d’un moteur électrique alimenté par 
une énergie électrique rechargeable stockée à 
bord. 
 
1.3 Une Coupe sera remise au pilote et au 
copilote vainqueurs courant à bord de véhicules 
conformes à l’Article 2 du Règlement Technique.  
 
1.4 Une Coupe pour Constructeurs sera remise 
pour les véhicules conformes à l’Article 2 du 
Règlement Technique.  
 
1.5 Ces pilotes/copilotes doivent être titulaires 
d’une licence pour pilote appropriée. 
 
1.6 Le Règlement Particulier de chaque épreuve 
suivra le modèle standard établi par la FIA. 
 
 
2. Catégories admises de véhicules  
Tous les véhicules doivent être conformes au 
Règlement Technique. 
 
Les Organisateurs sont libres d’inclure dans la 
même épreuve d’autres types de véhicules 
hybrides et/ou ceux utilisant d’autres énergies 
renouvelables comme l’E85, le GNC, etc. Ces 
véhicules ne figureront cependant pas dans le 
classement final de la Coupe E-Rallye de 
Régularité de la FIA.  
 
3. Roues et pneus 
Voir Article 3.2 du Règlement Technique.  
 
4. Principales caractéristiques des E-Rallyes 
de Régularité  
Un E-Rallye de la FIA est une épreuve de 

Interpretation of these regulations  
The English text is the final one and will be used 
in case of any dispute about its interpretation. 
 
1. General provisions  
1.1. The FIA organises the E-Rally Regularity 
Cup, following an event calendar approved by the 
WMSC, for holders of a Grade D Licence, as per 
Appendix L.  
 
 
1.2. The FIA E-Rally Cup is open only to electric 
vehicles. An electric vehicle is defined by the fact 
that the mechanical energy to create the 
movement only comes from an electric engine fed 
by rechargeable electric energy stored on board.  
 
 
 
1.3. A Cup shall be awarded to the winning driver 
and co-driver using vehicles in conformity with 
Article 2 of the Technical Regulations.  
 
1.4. A Manufacturers’ Cup shall be awarded for 
vehicles in conformity with Article 2 of the 
Technical Regulations.  
 
1.5. Drivers/co-drivers must be holders of an 
appropriate personal driver’s licence.  
 
1.6. The Supplementary Regulations of each 
event will follow the standard model established 
by the FIA.  
 
2. Eligible categories of vehicles  
All vehicles must be in conformity with of the 
Technical Regulations.  
 
The organisers are free to include in the same 
event other types of hybrid vehicles and/or those 
using other renewable energies such as E85 and 
CNG. However, these vehicles will not be 
included in the final classification of the FIA E-
Rally Regularity Cup. 
 
 
3. Wheels and Tyres 
See Article 3.2 in the Technical Regulations 
 
4. Basic Characteristics Of E-Rally Regularity 
 
An FIA E-Rally is a Regularity Driving test event. 
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tentative de conduite de régularité.  
 
Les E-Rallyes ont pour objectif de promouvoir les 
nouvelles technologies automobiles conçues pour 
économiser de l’énergie et émettre les plus 
faibles quantités possibles de polluants et de 
CO2. Ils visent également à encourager les 
pilotes à modifier leurs habitudes de conduite, la 
priorité étant accordée à la protection de 
l’environnement et à la durabilité du secteur des 
transports via l’utilisation de l’électricité comme 
source d’énergie de propulsion des véhicules. 
 
La Coupe E-Rallye de Régularité de la FIA 
comprend deux domaines de compétition 
principaux et distinctifs, pour lesquels un 
classement combiné est publié et soumis à la 
FIA. Les points de la Coupe FIA sont attribués sur 
cette base. 
 
Un des principaux domaines de compétition pour 
lequel les points de la Coupe E-Rallye de 
Régularité de la FIA sont attribués consiste à 
évaluer la capacité des concurrents à respecter 
avec précision le programme de l’épreuve dans 
son intégralité, tel que prévu par les 
Organisateurs et exprimé sous la forme de 
"temps idéaux" consécutifs pour le déplacement 
des voitures d’un contrôle horaire à l’autre. Toute 
arrivée "anticipée" ou "tardive" est pénalisée. 
L’autre principal domaine de compétition qui est 
également très important pour le classement 
général combiné final consiste à évaluer la 
capacité des équipages à effectuer toutes les 
spéciales de régularité à une(des) vitesse(s) 
constante(s), obligatoire(s), exacte(s), 
conformément à toutes les conditions imposées à 
cette fin dans le Règlement particulier et ses 
Additifs. 
 
Dans la pratique, les épreuves de la Coupe E-
Rallye de Régularité de la FIA sont assez 
similaires aux rallyes sportifs bien connus (rallyes 
de vitesse) dans lesquels le même domaine de 
compétition pour le déplacement précis des 
véhicules d’un poste de contrôle horaire à l’autre 
existe également. La seule différence est qu’au 
lieu des "épreuves spéciales" de vitesse (contre 
la montre) des rallyes sportifs, des "spéciales de 
régularité" (en conformité avec la montre) sont 
disputées. 
 
4.1. Caractéristiques des E-Rallyes de 
Régularité (ERR) 
Toutes les épreuves doivent être disputées sur au 
moins deux (2) jours et la longueur minimale de 
l’itinéraire total doit être de 250 km. 
 
Au moins 6 spéciales de régularité d’une 

 
 
The purpose of E-Rallies is to promote the new 
technology of vehicles designed to conserve 
energy and to emit the smallest possible 
quantities of pollutants and CO2. It is also aimed 
at encouraging drivers to change their driving 
habits, giving priority to the protection of the 
environment and the sustainability of the transport 
sector through the use of electricity as their 
vehicle’s propelling energy source. 
 
 
In the FIA E-Rally Regularity Cup, there are two 
main, and distinctive, fields of competition for 
which a combined classification is published and 
submitted to the FIA. On the basis of this, the FIA 
Cup points are allocated.  
 
 
One of the main fields of competition for which 
FIA E-Rally Regularity Cup points are allocated is 
the evaluation of the competitors’ capability to 
respect accurately the time schedule of the whole 
event, as planned by the Organiser. This is 
expressed in the form of consecutive “ideal times” 
for the movement of the cars from one Time 
Control to the next Time Control. Any “early” or 
“late” arrival is penalised. The other main field of 
competition, which is also very important for the 
final combined General Classification, is the 
evaluation of the crew’s capability to drive through 
all the “Regularity Stages” at a steady and exact 
obligatory speed (or speeds), respecting all the 
terms imposed for this purpose by the 
Supplementary Regulations and its Bulletins.  
 
 
 
 
In practice, the FIA E-Rally Regularity Cup events 
are quite similar to the well-known sporting rallies 
(speed rallies) in which the same field of 
competition for the accurate movement of the 
vehicles from one Time Control station to the next 
also exists. The only difference is that instead of 
the speed “special stages” (against the clock) 
found in sporting rallies, “regularity stages” (in 
conformity with the clock) are held. 
 
 
 
4.1. Characteristics of E-Rally Regularity 
(ERR) 
All events must last a minimum of two (2) days, 
and the minimum distance of the total itinerary 
must be 250 km.  
 
At least 6 regularity stages with a total minimum 
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longueur totale minimale de 100 km devraient 
être incluses dans toute l’épreuve.  
 
Il devrait y avoir au moins 1 contrôle de régularité 
secret sur chaque Spéciale de Régularité. 
 
La vitesse moyenne des tests de régularité sera 
établie par rapport à la vitesse maximale 
autorisée pour cet itinéraire. 
 
Etant donné l’autonomie limitée des véhicules 
électriques, il est fortement conseillé aux 
Organisateurs de planifier l’itinéraire de l’épreuve 
de sorte que celui-ci puisse être couvert par tous 
les participants. 
 
La distance maximale suggérée de l’itinéraire 
entre deux bornes de recharge doit être comprise 
entre 40 et 120 km selon le terrain, le climat et les 
types de véhicules électriques participant.  
 
Le temps alloué à la recharge intermédiaire doit 
être d’au moins 4 heures, excepté dans les cas 
où la distance restant à parcourir jusqu’à l’arrivée 
de l’étape ou du secteur est inférieure à 40 km.  
 
Des informations détaillées sur : 
- le nombre de prises disponibles ; 
- le type de courant et d’énergie fournie ; 
- le type et la photo des prises disponibles ; et  
- toute autre information importante concernant 

les bornes de recharge ; doivent être 
disponibles pour tous les concurrents dès 
l’ouverture des engagements et également 
être distribuées lors des vérifications 
administratives avant le départ de l’épreuve. 

 
Le tracé détaillé de l’épreuve, les distances 
exactes d’un contrôle horaire à l’autre et les 
temps idéaux correspondants, les points de 
départ exacts et les points d’arrivée des spéciales 
de régularité et la vitesse constante obligatoire 
pour chacune d’elles ainsi que l’emplacement de 
la zone de regroupement et du Parc Fermé sont 
tous clairement indiqués dans le Road Book de 
l’épreuve, dans lequel figure également l’itinéraire 
obligatoire à suivre par les concurrents. Le Road 
Book de l’épreuve devrait être considéré comme 
une annexe au Règlement particulier.  
 
Toute déviation délibérée et avérée par rapport à 
l’itinéraire tel qu’indiqué dans le Road Book 
entraînera l’exclusion de l’épreuve. 
 
Les distances indiquées dans le Road Book sont 
considérées précises et correctes et aucune 
réclamation concernant cette précision ne sera 
admise. 
 

distance of 100 km should be included in the 
whole event.  
 
There should be at least 1 secret regularity 
control on each Regularity Stage.  
 
The average speed of the regularity tests shall be 
defined in relation to the maximum speed allowed 
for that specific itinerary.  
 
Considering the limited autonomy of electric 
vehicles, the organisers planning the itinerary of 
the event are strongly advised to do this in such a 
way that it can be covered by all participants.  
 
 
The suggested maximum distance of the itinerary 
between two recharging points is 40 to 120 km 
depending on the terrain, the climate and the 
types of electric vehicles taking part.  
 
The time available for intermediate recharging 
must be at least 4 hours, except in cases where 
the remaining distance up to the finish of the leg 
or sector is less than 40 km.  
 
Detailed information about the:  
- number of plugs available;  
- type of current and energy supplied;  
- type and picture of the sockets available; and  
- any other important information regarding the 
recharging points must be available to all 
competitors from the moment the entries are 
open, and must also be distributed during the 
Administrative Checks before the start of the 
event. 
 
The detailed layout of the event, the exact 
distances from Time Control to Time Control and 
the corresponding ideal times, the exact starting 
points and finishing points of the Regularity 
Stages and the obligatory steady speed for each 
one of them, as well the locations of the 
Regrouping area and Parc Fermé, will be clearly 
indicated in the Road Book of the event, in which 
the obligatory itinerary roads to be followed by the 
competitors must also be indicated. The Road 
Book of the event should be considered as an 
appendix to the Supplementary Regulations.  
 
Any deliberate and proven deviation from the 
itinerary as it is indicated in the Road Book will be 
penalised by exclusion from the event. 
 
The distances indicated in the Road Book are 
considered accurate and correct and no protest 
may be lodged against this accuracy. 
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4.2. Etalonnage des mesureurs de distance  
Un secteur de liaison spécifique d’une longueur 
comprise entre 3 et 8 km, dûment préparé et 
marqué, sera mis à la disposition des 
participants, avec le Road Book, aux seules fins 
de l’étalonnage précis de leurs mesureurs de 
distance, afin de les aligner sur l’appareil de 
mesure des distances utilisé par les 
Organisateurs lors de la prise de mesures pour le 
Road Book.  
 
4.3. Procédure de départ  
L’ordre de départ suivra la liste de départ publiée 
sur le panneau d’affichage officiel. Les voitures 
prendront le départ à une minute d’intervalle.  
 
Les résultats provisoires non officiels seront 
publiés à la fin de la première étape. L’ordre de 
départ de la deuxième étape peut être modifié en 
fonction de l’ordre des résultats après la première 
étape. La possibilité de modifier l’ordre de départ 
doit être indiquée dans le Règlement particulier. 
 
4.4. Publication des résultats 
Les résultats provisoires, officiels et finaux seront 
publiés sur le panneau d’affichage officiel à la fin 
de l’épreuve, comme mentionné dans le 
programme. En outre, les résultats pourront 
également être publiés sur Internet. Les résultats 
publiés sur Internet seront ceux publiés sur le 
panneau d’affichage officiel en même temps ou 
ultérieurement. 
 
4.5. Carnet de contrôle 
Au départ du Rallye, chaque équipage recevra un 
carnet de contrôle sur lequel figureront les temps 
impartis pour parcourir la distance entre deux 
contrôles horaires consécutifs. Ce carnet sera 
rendu aux Organisateurs à la fin de la première 
étape et un nouveau carnet de contrôle sera 
remis au départ de la deuxième étape, à la fin de 
laquelle il sera rendu aux Organisateurs. Le 
carnet de contrôle est considéré comme une 
Annexe au Règlement.  
 
L’équipage est seul responsable de son carnet de 
contrôle. 
 
Le carnet de contrôle doit être disponible pour 
inspection sur demande, plus particulièrement 
aux postes de contrôle où il devra être présenté 
personnellement par un membre de l’équipage 
pour être visé. 
 
A moins d’être approuvée par le commissaire 
compétent, toute rectification ou toute 
modification apportée sur le carnet de contrôle 
ainsi que sa perte seront pénalisées.  
 

4.2. Calibration of the Distance Meters 
A specific road section of a length between 3 km 
and 8 km, suitably prepared and marked, is 
provided to participants, together with the Road 
Book, for the sole purpose of accurately 
calibrating their distance meters, in order to bring 
themselves into line with the distance meter used 
by the Organisers during the Road Book 
measurements.  
 
 
4.3. Starting procedure 
The starting sequence will follow the starting list 
published on the official notice board. The cars 
will start at one-minute intervals. 
 
Preliminary unofficial results will be published at 
the end of the first leg. The starting sequence on 
the second leg can be changed to the order of 
results after the first leg. The possibility to change 
starting sequence must then be published in the 
Supplementary Regulations. 
 
4.4. Publishing of results 
Provisional, Official and Final results will be 
published on the official notice board at the end of 
the event, as mentioned in the programme. In 
addition, results can also be published on the 
internet. The results published on the internet will 
be those published on the official notice board at 
the same time or later. 
 
 
4.5. Time Card 
At the start of the Rally, each crew will receive a 
Time Card showing the times allowed to cover the 
distance between two consecutive Time Controls. 
This card will be returned to the Organisers at the 
end of the first leg and a new time card will be 
handed out at the start of the second leg, at the 
end of which it will be finally returned to the 
Organisers. The Time Card is considered as an 
Appendix to the Regulations. 
 
 
Each crew is solely responsible for its Time Card. 
 
 
The Time Card must be made available for 
inspection on demand, especially at control posts, 
where it must be presented in person by a 
member of the crew for stamping. 
 
 
Losing the Time Card, or any correction of, or 
amendment to it, unless otherwise approved by 
the appropriate marshal, will be penalised. 
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Les points de contrôle de départ des spéciales de 
régularité doivent correspondre aux informations 
contenues dans le carnet de contrôle.  
 
L’équipage est seul responsable de la 
présentation du carnet de contrôle aux différents 
contrôles ainsi que de la vérification de 
l’exactitude des pointages effectués par les 
commissaires préposés au contrôle horaire dans 
le carnet de contrôle.  
 
Tout défaut de présentation, et donc de pointage, 
à un poste de contrôle horaire, un poste de 
contrôle horaire d’un regroupement, un poste de 
contrôle horaire d’arrivée d’étape ou un poste de 
contrôle de passage sera pénalisé.   
 
Il incombe donc à l’équipage de présenter son 
carnet de contrôle aux commissaires au bon 
moment et de vérifier que l’heure y a été 
correctement inscrite.  
 
Le commissaire de poste est la seule personne 
autorisée à inscrire l’heure sur le carnet de 
contrôle, manuellement ou au moyen d’un 
tampon.  
 
4.6. Circulation  
L’épreuve aura lieu sur des routes ouvertes à la 
circulation. Si certaines sections de l’itinéraire 
passent par des routes fermées à la circulation, 
une mention spécifique figurera dans le Road 
Book. Les concurrents devront rouler strictement 
sur les routes indiquées dans le Road Book en 
respectant le code de la route, sous peine d’une 
pénalité pouvant aller jusqu’à l’exclusion de 
l’épreuve.  
 
4.7. Embouteillages, accidents, obstructions 
En cas d’embouteillages, d’accidents ou 
d’obstructions sur les routes, les participants les 
contourneront par leurs propres moyens dans le 
respect du code de la route et il n’y aura aucune 
période de neutralisation pour ce type d’incident.  
 
4.8. Réparations 
Les réparations peuvent être autorisées soit à 
tout moment pendant le rallye soit uniquement 
dans les zones restreintes. Ces informations 
figurent dans le Règlement particulier. Les 
réparations ne sont pas autorisées dans le Parc 
Fermé. Le non-respect des conditions de 
réparation sera pénalisé. 
 
4.9 Comportement anti-sportif et déloyal 
Sous peine de pénalité, pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion de l’épreuve, il est interdit aux 
équipages de : 
 

The Regularity Stages starting Control Points 
must correspond to the information contained in 
the Time Card. 
 
The crew has the sole responsibility for submitting 
the Time Card at the various controls and 
checking the accuracy of the timing stamps 
administered by the Time Control marshals on the 
Time Card.  
 
 
Failure to get a stamp from a Time Control 
station, a Regrouping Time Control station, a 
Time Control station at the finish of a leg, or in a 
Passage Control Station, will be penalised. 
 
 
It is therefore up to the crew to submit its Time 
Card to the marshals at the correct time and to 
check that the time has been entered correctly.  
 
 
The post marshal is the only person permitted to 
enter the time on the Time Card and this must be 
done by hand or with a stamp. 
 
 
4.6. Traffic 
The event will take place on roads open to normal 
traffic. If some sections of the itinerary use roads 
closed to normal traffic, a specific mention of this 
will be made in the Road Book. Competitors will 
have to run exclusively on the roads indicated in 
the Road Book and must respect the traffic code 
regulations on pain of a penalty, which may go as 
far as exclusion from the event. 
 
 
4.7. Traffic jams, accidents, obstructions 
Any bottlenecks, accidents or obstructions on the 
roads must be overcome by the participants by 
their own means, with full respect of the traffic 
rules, and there will not be any neutralisation time 
period for this kind of incident. 
 
4.8. Repairs 
Repairs can be allowed either at any time 
throughout the rally or only in restricted areas. 
This information is mentioned in the 
Supplementary Regulations. Repairs are not 
allowed in the Parc Fermé. Non-compliance with 
repair conditions will be penalised. 
 
 
4.9. Unsportsmanlike and unfair behaviour 
At the risk of a penalty, which may go as far as 
exclusion from the event, crews are prohibited 
from: 
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- bloquer intentionnellement le passage des 
voitures de compétition ou de les empêcher 
de dépasser ; et/ou 

- se comporter d’une manière incompatible 
avec l’esprit sportif ou déloyale ; 

- de recevoir de l’extérieur des informations sur 
l’emplacement des contrôles secrets sur une 
Spéciale de Régularité.  

 
Ceci s’applique aux équipages ainsi qu’à leurs 
équipes d’assistance.  
 
L’exclusion est prononcée par les Commissaires 
Sportifs sur proposition du Directeur de Course.  
 
4.10. Parc Fermé 
Chaque voiture doit entrer dans le Parc Fermé 
peu de temps après les contrôles administratifs et 
techniques. L’emplacement du Parc Fermé est 
précisé dans les documents remis par 
l’Organisateur.    
 
Toutes les voitures doivent rester dans le Parc 
Fermé jusqu’au départ de la course. 
 
Si une voiture doit quitter le Parc Fermé avant le 
départ de la course, elle pourra le faire avec 
l’accord du Directeur de Course.  
 
Une voiture qui quitte le Parc Fermé sans cet 
accord se verra infliger une pénalité pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion de la course. 
 
Les nuits entre les étapes quotidiennes, les 
voitures resteront dans le Parc Fermé dans lequel 
elles entreront dès qu’elles terminent une étape.  
 
Après la première étape, un équipage a 
15 minutes pour quitter le Parc Fermé.  
 
Un équipage est autorisé à entrer dans le Parc 
Fermé pour la deuxième étape 15 minutes avant 
son heure de départ comme indiqué sur la liste 
de départ figurant sur le panneau d’affichage 
officiel.  
 
Dans le Parc Fermé, les voitures demeureront 
fermées et sous la supervision des 
Organisateurs.  
 
Les Organisateurs devraient être informés de 
toute réparation nécessaire et les commissaires 
superviseront les travaux de réparation ; une fois 
ceux-ci achevés, la voiture sera à nouveau 
fermée. 
 
Ceci vaut également après l’arrivée des véhicules 
à l’issue de la dernière étape quotidienne, qui est 
d’ordinaire également l’arrivée de l’épreuve.  

- deliberately blocking the passage of 
competing cars or preventing them from 
overtaking; and/or 

- behaving in an unsportsmanlike or unfair 
manner; 

- receiving external help on the positions of the 
secret controls in a Regularity Stage.    

 
 
This applies to the crews and their service teams. 
 
 
Exclusion is declared by the stewards after a 
proposal from the Clerk of the Course.  
 
4.10. Parc Fermé 
Every car has to enter the Parc Fermé soon after 
administrative and technical checks. Location of 
the Parc Fermé is detailed in documents handed 
out by Organiser.  
 
 
All cars have to stay in the Parc Fermé until the 
start of the race.  
 
In the event that a car has to leave the Parc 
Fermé before the start of the race, it has to be 
with the agreement or the Clerk of the Course.   
 
A car that leaves the Parc Fermé without this 
agreement will be penalised, which may go as far 
as exclusion from the race.  
 
During the overnight stay between the daily legs, 
the cars will remain in the Parc Fermé, which they 
will enter as soon as they finish a leg.  
 
After the first leg, a crew has 15 minutes to leave 
the Parc Fermé.  
 
A crew is allowed to enter the Parc Fermé for the 
second leg 15 minutes before the starting time 
indicated on the starting list posted on the official 
notice board. 
 
 
In the Parc Fermé, the cars will remain locked 
and under the supervision of the Organisers.  
 
 
Should any repairs be necessary, the Organisers 
must be notified and the marshals will supervise 
the repair work, upon the completion of which the 
car will again be locked.  
 
 
This also occurs after the arrival of the vehicles at 
the finish of the last daily leg, which is usually 
also the end of the event.  
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Après leur arrivée à l’issue de l’épreuve, les 
véhicules demeureront dans le Parc Fermé sous 
la supervision des Organisateurs tant que le délai 
de 30 minutes pour la présentation d’une 
réclamation n’aura pas expiré.  
 
Seuls les Commissaires Sportifs sont autorisés à 
déclarer le Parc Fermé terminé et à libérer les 
véhicules.  
 
4.11 Retard maximum à un contrôle horaire 
 
Le retard maximum autorisé pour qu’un véhicule 
se présente à un contrôle horaire est de trente 
(30) minutes plus tard que son heure idéale.  
Ce retard total vaut pour chaque étape 
quotidienne.  
 
Toute voiture se présentant une minute plus tard 
que son retard maximum autorisé est considérée 
comme ayant trouvé le poste de contrôle fermé et 
est par conséquent pénalisée.  
 
 
 
Il convient de préciser très clairement que toute 
minute de retard à un contrôle horaire réduit 
d’une minute le retard maximum autorisé pour 
tous les autres contrôles horaires restants de la 
même étape. Par exemple, un retard de 
2 minutes au contrôle horaire 2, un retard de 
1 minute au contrôle horaire 4 et un retard de 
3 minutes au contrôle horaire 7 signifient que 
pour tous les contrôles horaires restants, de la 
même étape quotidienne, le retard total maximum 
autorisé n’est plus que de 24 minutes, 2+1+3 = 
6 minutes ayant été déduites des 30 minutes 
initiales. 
 
5. Pour la protection de l’environnement 
naturel 
Toute personne impliquée dans une épreuve E-
Rallye de Régularité est tenue de démontrer que 
la protection de l’environnement est au cœur de 
ses préoccupations, évitant dès lors tout acte ou 
toute omission susceptible d’une quelconque 
manière de mettre en péril ou de contaminer les 
zones avoisinantes ou de générer du bruit 
inutilement.  
 
Les précautions à prendre sont notamment les 
suivantes : 
- Etudier et réduire l’impact sur l’environnement 

lors d’une épreuve E-Rallye de Régularité, 
avant, pendant et après son déroulement. Les 
activités secondaires sont également 
concernées. 

- Utiliser, dans la mesure du possible, des 

 
After the arrival of the cars at the finish of the 
event, they will remain in the Parc Fermé under 
the supervision of the Organisers until the 30-
minute time period for submitting protests has 
expired.  
 
Only the Stewards are authorised to declare the 
Parc Fermé over and release the vehicles. 
 
 
4.11. Maximum permitted delay in a Time 
Control 
The maximum total permitted delay for a vehicle 
to be present at a Time Control station is thirty 
(30) minutes later than its ideal time.  
 
 
 
This total delay is referred to in each daily leg.  
Any car passing one minute more than this 
maximum total permitted delay is considered as 
having arrived after the closing of the Time 
Control station and, consequently, will be 
penalised. 
 
It is necessary to make absolutely clear that every 
minute of delay at one Time Control station will 
reduce by one minute the maximum total 
permitted delay for all the remaining Time Control 
stations of the same daily leg. For example, a 
delay of 2 minutes at Time Control 2, plus a delay 
of 1 minute at Time Control 4, plus a delay of 3 
minutes at Time Control 7 means that for all the 
remaining Time Controls of the same daily leg, 
the maximum total permitted delay is now only 24 
minutes because the initial 30 minutes have 
already been reduced by 2+1+3 = 6 minutes. 
 
 
5. For the protection of the natural 
environment: 
All persons involved in an E-Rally Regularity 
event are required to demonstrate their strong 
commitment to environmental protection by 
avoiding acts or omissions which would in any 
way disrupt or contaminate the surrounding areas 
or generate unnecessary noise.  
 
 
Precautions to be taken include the following:  
 
- Consider, and reduce, the environmental 

impact when involved in an E-Rally Regularity 
event before, during and after the event. This 
also includes ancillary activities. 
 
 

- Use eco-labelled products in all activities, if 
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produits porteurs du label écologique pour 
toutes les activités. 

- Avant de participer à l’épreuve, planifier les 
modalités d’action afin de prévenir les 
accidents environnementaux. 

- Les Organisateurs, les commissaires et les 
participants sont priés de ne pas jeter ni 
laisser le long de l’itinéraire des objets ou du 
matériel tels que bouteilles ou emballages en 
métal ou en plastique, restes de nourriture, 
pneus de secours, vieilles pièces de 
rechange, etc. La règle consiste à laisser les 
espaces que l’on quitte ou dans lesquels on 
se trouve plus propres qu’on ne les a trouvés. 

- Il convient d’éviter de générer du bruit en 
accélérant ou freinant brusquement ou en 
klaxonnant inutilement. 

- La pollution des espaces alentours avec des 
liquides de toute nature, tels que huiles, 
carburants, etc. lors des opérations de 
ravitaillement et de réparation des véhicules 
est totalement interdite.  

- Tous les véhicules devraient respecter 
strictement la législation concernant les 
normes de bruit en vigueur dans le pays de 
l’épreuve. 

- Le personnel préposé aux stations de contrôle 
horaire ou aux stations de contrôle de 
passage devrait disposer d’une quantité 
suffisante de sacs de collecte des déchets et, 
lorsqu’il quitte les lieux, ne pas laisser d’objets 
ou de matériel utilisé dans le cadre de ses 
fonctions, tels que bandes d’étiquetage, 
plaques, matériel auxiliaire de tout type, 
déchets alimentaires et emballages. 

- Dans les zones de regroupement, une 
attention particulière devrait être accordée au 
maintien de la propreté des espaces et à la 
collecte des déchets. Dans ces espaces en 
particulier, la règle qui veut que les lieux 
soient laissés plus propres qu’à l’arrivée 
devrait être strictement appliquée.  

- Tous les carburants ou liquides nocifs pour 
l’environnement qui pourraient avoir fui durant 
les opérations de ravitaillement et de 
réparation des véhicules doivent être recueillis 
dans un récipient approprié et l’espace pollué 
nettoyé avec soin. 

- Le tri des déchets est obligatoire.  
 
6. Spéciales de régularité, postes de contrôle 
horaire et points de pénalité 
Les Spéciales de Régularité sont indiquées dans 
le Road Book et sont placées le long de certains 
secteurs de liaison de l’itinéraire, entre deux 
postes de contrôle horaire consécutifs. Elles 
auront lieu sur des routes ouvertes à la 
circulation. Selon le programme de course, les 
Spéciales de Régularité peuvent également avoir 

possible. 
 

- Before taking part, plan how to act to prevent 
environmental accidents. 

 
- Organisers, marshals and participants should 

not throw away or leave on site any objects or 
materials, such as bottles, metal, plastic 
packaging materials, leftover food, spare 
tyres, old spares, etc., along the entire 
itinerary of the event. The general rule is the 
obligation to leave the spaces used cleaner 
than they were upon arrival. 

 
- Avoid making unnecessary noise by sudden 

acceleration or hard braking or by using the 
horn of the car unnecessarily.  

- The pollution of the spaces from liquids of any 
kind, such as oils, fuels, etc. when refuelling 
and during any vehicle repairs, is strictly 
prohibited. 
 

- All vehicles should adhere strictly to the 
legislation regarding noise standards in force 
in the country of the event. 
 

- The personnel manning the Time Control 
stations or Passage Control stations should 
have a sufficient number of waste collection 
bags and, on their departure from the point of 
operation, should not leave behind any object 
or material used for the execution of their 
duties, such as labelling strips, plates, all 
kinds of auxiliary materials, and food waste 
and packaging. 

- In the Regrouping Areas, Particular attention 
should be paid to maintaining the cleanliness 
of the space and collecting rubbish. In these 
spaces specifically, the rule of leaving the 
spaces used cleaner than they were upon 
arrival should be strictly applied. 
 

- Any environmentally harmful liquids or fuels 
that may have leaked during the refuelling and 
repair of the vehicles must be collected in a 
suitable container and the polluted space 
cleaned with care. 

 
- Waste separation is mandatory. 
 
6. Regularity Stages, Time Control Stations 
And Penalty Points 
The Regularity Stages are indicated in the Road 
Book and are located along some of the itinerary 
road sections, between two consecutive Time 
Control stations. These will take place on roads 
that are open to public traffic. Depending on the 
race programme, Regularity Stages can also take 
place on closed roads, for example a circuit.  
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lieu sur des routes fermées, par exemple un 
circuit. 
 
Les équipages doivent couvrir la longueur totale 
de chaque Spéciale de Régularité en conduisant 
leur véhicule à une(des) vitesse(s) "constante(s)" 
imposée(s) par les Organisateurs. Dans le cas 
où, pour une raison quelconque, cette vitesse doit 
être réduite ou si un arrêt momentané doit être 
effectué, ces pertes doivent être récupérées dès 
que possible, sans commettre d’infraction aux 
règles de la circulation, et leur vitesse moyenne 
doit être ramenée au niveau exact de la vitesse 
"constante" imposée.  
 
Le point de départ et le point d’arrivée de chaque 
Spéciale de Régularité seront clairement signalés 
dans le Road Book (également à l’aide de 
coordonnées GPS) dans lequel les distances 
exactes entre ces points sont également 
indiqués. En outre, l’emplacement de ces points 
pourra également être indiqué sur le bord de la 
route, au moyen de panneaux FIA standardisés.  
 
La procédure de départ est définie par 
l’Organisateur dans le Règlement particulier. 
L’ordre de départ peut être manuel ou 
automatique (départ automatique). 
 
Un ou plusieurs points intermédiaires secrets de 
contrôle horaire seront situés le long de chaque 
Spéciale de Régularité et la précision du 
chronométrage pour le calcul de la vitesse 
moyenne atteinte sera d’au moins 1/10ème de 
seconde. Sur la base de la distance exacte qui 
sépare ces points de contrôle horaire secrets et 
des relevés horaires correspondants des 
passages des véhicules, la vitesse moyenne 
atteinte sera calculée soit entre les points de 
contrôle horaire, soit du point de départ de la 
Spéciale de Régularité jusqu’à chacun d’entre 
eux. Tout écart par rapport à la vitesse 
"constante" obligatoire sera pénalisé 
conformément au barème des pénalités ci-après. 
 
Les distances exactes entre les points de départ 
des spéciales de régularité et les points de 
contrôle horaire secrets correspondants doivent 
être inscrites dans un document confidentiel, dont 
une copie sera remise par le Directeur de Course 
au Président du Collège des Commissaires 
Sportifs, avant le début de chaque étape 
quotidienne. Sur la base de ce document et des 
imprimés des contrôles horaires secrets, tout 
différend concernant l’exactitude des pénalités 
imposées peut être réglé par les Commissaires 
Sportifs.  
 
Le planning de l’épreuve doit prévoir un système 

 
 
 
The crews must cover the total length of each 
Regularity Stage, driving their vehicles at a 
“steady” speed (or speeds) imposed by the 
Organisers. In cases in which, for some reason, 
this speed has to be reduced or a momentary 
stop has to be made, these losses must be 
recovered as soon as possible, without breaching 
the traffic rules, and their average speed must be 
brought back to the exact level of the imposed 
“steady” speed.  
 
 
The starting and finishing points of each 
Regularity Stage are clearly marked in the Road 
Book (also with GPS coordinates) in which the 
exact distances between these points are also 
indicated. Additionally the location of these points 
could also be marked on the roadside by means 
of standardised FIA signs.  
 
 
The starting procedure is defined by the 
Organiser in the Supplementary Regulations. The 
starting order can be manual or automatic (auto-
start).  
 
One or more intermediate secret Timing Control 
points will be located along each Regularity 
Stage, and the timing accuracy for the calculation 
of the achieved average speed will be 1/10 of a 
second. On the basis of the exact distance that 
separates these secret Timing Control points and 
the corresponding time readings of the vehicle 
“passings”, the achieved average speed will be 
calculated, either between the Timing Control 
points or from the starting point of the Regularity 
Stage up to each one of them. Any divergence 
from the obligatory “steady” speed will be 
penalised in accordance with the penalty scale 
below.  
 
 
The exact distances between the starting points 
of the Regularity Stages and the corresponding 
secret Timing Control points must be listed in a 
confidential document, a copy of which will be 
handed over by the Clerk of the Course to the 
Chairman of the Panel of Stewards before the 
start of every daily leg. On the basis of this 
document, and of the secret Timing Control print-
outs, any dispute regarding the accuracy of the 
imposed penalties can be settled by the 
Stewards.  
 
 
The planning of the event must provide a system 
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selon lequel les entrées des véhicules sur les 
Spéciales de Régularité devraient être 
réglementées en fonction d’intervalles de temps 
égaux d’un véhicule à l’autre, allant de 30 
secondes à 2 minutes. 
 
Les chronomètres embarqués et autres 
instruments semblables, ainsi que tout type 
d’appareil GPS, sont autorisés. 
 
Le départ de l’épreuve sera donné à l’aide du 
drapeau de départ au concurrent occupant la 
première place sur la liste de départ figurant sur 
le panneau d’affichage officiel, devant le poste de 
contrôle horaire n° 1 (Contrôle Horaire 1). Tous 
les autres concurrents suivront la première 
voiture à une minute d’intervalle.  
 
Les véhicules participants se rendront d’un 
contrôle horaire à l’autre en suivant strictement 
l’itinéraire indiqué dans le Road Book. Tous les 
contrôles horaires doivent être indiqués dans le 
Road Book et également sur place au moyen de 
panneaux standardisés approuvés par la FIA. Le 
temps d’arrêt dans toute zone de contrôle horaire 
est limité au temps nécessaire pour effectuer les 
opérations de contrôle. Les contrôles horaires 
doivent être opérationnels au moins 30 minutes 
avant l’heure prévue pour l’arrivée de la première 
voiture. Sauf décision contraire du Directeur de 
Course, ils cesseront de fonctionner après l’heure 
d’arrivée prévue de la dernière voiture plus 
30 minutes, délai maximum total admissible.  
 
La procédure de pointage commence au moment 
où les voitures passent le panneau d’entrée de la 
zone de contrôle horaire. Entre le panneau 
d’entrée de la zone de contrôle horaire et 
l’emplacement du poste de contrôle, il est interdit 
à la voiture de s’arrêter ou d’être conduite à une 
vitesse anormalement lente. Le chronométrage 
réel et son enregistrement sur le carnet de 
contrôle correspondent au moment exact où le 
carnet de contrôle est remis par l’équipage aux 
commissaires du poste de contrôle horaire. Pour 
zéro (0) point de pénalité routière, ce moment doit 
correspondre à la minute exacte du temps cible 
ou à la minute précédente. Par exemple, si 
l’heure d’arrivée cible est 11h34, le carnet de 
contrôle doit être remis aux commissaires à tout 
moment entre 11h33m01s et 11h34m59s. Dans 
le cas contraire, le concurrent recevra des points 
de pénalité routière pour une arrivée anticipée 
équivalant à soixante (60) points de pénalité par 
minute ou fraction de minute. Pour une arrivée 
tardive équivalant à dix (10) points de pénalité par 
minute ou fraction de minute. Lorsqu’un contrôle 
horaire est suivi d’un contrôle de départ pour une 
"Spéciale de Régularité", la procédure suivante 

according to which the entries of the participating 
vehicles into Regularity Stages should be 
regulated in equal time spaces from one vehicle 
to the next, ranging from 30 seconds to 2 
minutes. 
 
On-board chronometers and other similar 
instruments, along with all types of GPS devices, 
are permitted. 
 
The event will be started by the starting flag 
signal given to the competitor in first place on the 
starting list posted on the official notice board, in 
front of Time Control No. 1 station (Time Control 
1). All other competitors will follow the first car, 
starting at one-minute intervals.  
 
 
The participating vehicles will move from one 
Time Control to the next Time Control strictly 
following the itinerary indicated in the Road Book. 
All Time Controls shall be indicated in the Road 
Book and also at the actual position by FIA-
approved standardised signs. The stopping time 
within any Time Control area is limited to the time 
needed to carry out the control operations. Time 
Controls shall be ready to function at least 30 
minutes before the scheduled time of the arrival 
of the first car. Unless the Clerk of the Course 
decides otherwise, they will cease operating after 
the scheduled time of the arrival of the last car 
plus 30 minutes, which is the maximum total 
permissible delay.  
 
The check-in procedure begins at the precise 
moment the cars pass the Time Control area 
entry sign. Between the Time Control area entry 
sign and the location of the control post, the car is 
forbidden to stop or to be driven at an abnormally 
slow speed. The actual timing and its recording 
on the Time Card corresponds to the exact 
moment at which the Time Card is handed by the 
crew to the Time Control station marshals. For 
zero (0) road penalty points, this moment must 
correspond to the exact minute of the target time 
or to the minute preceding it. For example, if the 
target arrival time is 11 hr 34 min, the Time Card 
must be given to the marshals at any time 
between 11.33.00 and 11.34.59. Outside these 
times, the competitor will receive road penalty 
points equal to sixty (60) penalty points per 
minute or fraction of a minute for early arrival and 
ten (10) penalty points per minute or fraction of a 
minute for late arrival. When a Time Control is 
followed by a start control for a “Regularity 
Stage”, the following procedure shall be applied: 
the Time Control marshal will enter on the Time 
Card the arrival check-in time of the car to the 
Time Control station and also the “provisional” 
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est appliquée : le commissaire préposé au 
contrôle horaire inscrit dans le carnet de contrôle 
l’heure d’arrivée de la voiture au poste de 
contrôle horaire et également l’heure de départ 
"provisoire" de la "Spéciale de Régularité" qui doit 
être, au moins, une minute après l’heure 
d’arrivée. 
 
Lorsque deux ou plusieurs voitures arrivent à un 
poste de contrôle horaire à la même minute, leurs 
heures de départ provisoires pour "la Spéciale de 
Régularité" suivent une séquence d’intervalles 
d’une minute, selon leur ordre d’arrivée au 
contrôle horaire. Après avoir terminé la procédure 
du contrôle horaire, chaque véhicule doit être 
conduit jusqu’au point où le commissaire préposé 
au départ de la "Spéciale de Régularité" est situé. 
A cet endroit, la voiture recevra le signal de 
départ au moment même où débute la minute de 
son heure de départ "provisoire". Si nécessaire, 
le commissaire préposé au départ peut modifier 
cette heure de départ "provisoire" et une nouvelle 
heure de départ peut être inscrite dans le carnet 
de contrôle, le commissaire préposé au départ 
devant l’approuver par émargement. Par 
exemple, si l’heure de départ "provisoire" inscrite 
pour la Spéciale de Régularité est 11h32m, le 
commissaire préposé au départ donnera le signal 
de départ exactement à 11h32m00s. Dans le cas 
où un obstacle imprévu rendrait le départ de la 
voiture difficile ou dangereux à ce moment, le 
commissaire préposé au départ le donnera la 
minute suivante, c’est-à-dire à 11h33m00 (ou 
plus tard), en notant son approbation dans le 
carnet de contrôle, et donnera le signal de départ 
exactement à cette nouvelle heure. La voiture doit 
partir immédiatement et atteindre dès que 
possible la vitesse "constante" imposée pour 
cette Spéciale de Régularité ; par la suite, la 
voiture doit rouler en conservant cette vitesse 
constante jusqu’à la fin de la "Spéciale de 
Régularité", comme indiqué dans le Road Book et 
sur le bord de la route à l’aide des panneaux de 
signalisation approuvés par la FIA.  
 
D’autres emplacements peuvent être autorisés 
pour les points de départ des Spéciales de 
Régularité, à condition que les Organisateurs les 
décrivent en détail dans le Règlement particulier.  
 
7. Tableau des pénalités 
- Pour chaque écart d’un dixième (1/10) de 

seconde par rapport au temps correct calculé 
nécessaire à la voiture pour se rendre d’un 
point de contrôle horaire de régularité à l’autre 
de la Spéciale de Régularité : Un (1) point de 
pénalité (Art. 6).  

- Arrivée anticipée à un poste de contrôle 
horaire - pour chaque minute ou fraction de 

start time for the “Regularity Stage”, which is at 
least one minute after the arrival check-in time.  
 
 
 
 
 
 
Where two or more cars arrive at a Time Control 
station in the same minute, their provisional start 
times for the “Regularity Stage” will follow a 
sequence of one-minute intervals, in the order of 
their arrival in the Time Control. Having 
completed the Time Control procedure, each car 
must be driven to the point where the starting 
marshal for the “Regularity Stage” is located. At 
this point, the car will receive the starting signal at 
the exact moment that the minute of its 
“provisional” starting time begins. If necessary, 
the starting marshal can change this “provisional” 
starting time and a new starting time can be 
entered on the Time Card, endorsed by the 
starting marshal’s signature. For example, if the 
entered “provisional” starting time for the 
Regularity Stage is 11 hr 32 min, the starting 
marshal will give the starting signal at exactly 
11:32:00. Should an unforeseen event make the 
car’s start difficult or dangerous at this moment, 
the starting marshal will change it to the next 
minute, i.e. 11:33:00 (or later), making an 
endorsement on the Time Card, and will give the 
starting signal exactly at this new time. The car 
must depart immediately and as soon as possible 
it must reach the “steady” speed imposed for that 
particular Regularity Stage following which the car 
must move continuously, keeping this speed 
steady until the end of the “Regularity Stage” as 
marked in the Road Book and possibly indicated 
at the roadside by the FIA-approved standardised 
signal.  
 
 
 
 
 
Alternative set-ups of the Regularity Stages 
starting points can be approved, provided that the 
Organisers describe these in detail in the 
Supplementary Regulations. 
 
7. Table of penalties 
- For every one tenth (1/10) of a second 

divergence from the calculated correct time of 
the car’s movement from one Regularity 
Timing Control point to the next along the 
Regularity Stage: One (1) penalty point (Art. 
6). 

- For every minute, or fraction of a minute, that 
the car arrives early at a Time Control station: 
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minute : Soixante (60) points de pénalité (Art. 
6). 

- Arrivée tardive à un poste de contrôle horaire 
- pour chaque minute ou fraction de minute : 
Dix (10) points de pénalité (Art. 6). 

- Si le retard de présentation à un poste de 
contrôle horaire ou les retards accumulés à 
un ou tous les postes de contrôle horaire de la 
même étape quotidienne dépassent 
30 minutes : Pénalités à l’appréciation des 
Commissaires Sportifs pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion de l’épreuve (Art. 4.11). 

- Non présentation à un poste de contrôle 
horaire, à un poste de contrôle horaire de 
regroupement ou à un poste de contrôle 
horaire d’arrivée d’étape : Pénalités à 
l’appréciation des Commissaires Sportifs 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’épreuve.  

- Non présentation au départ d’une Spéciale de 
Régularité ou écart délibéré par rapport à 
l’itinéraire du Road Book : Pénalités à 
l’appréciation des Commissaires Sportifs 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’épreuve. 

- Tentative pour recevoir ou communiquer des 
informations concernant les positions des 
postes de chronométrage secrets sur les 
épreuves de régularité : Exclusion de 
l’épreuve. 

- Changement non autorisé d’un membre de 
l’équipage : Exclusion de l’épreuve. 

- Perte du carnet de contrôle : Pénalités à 
l’appréciation des Commissaires Sportifs 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’épreuve.  

- Correction/amendement apporté(e) au carnet 
de contrôle : Exclusion de l’épreuve (Art. 4.5). 
 

- Blocage délibéré de la route ou comportement 
anti-sportif : Pénalité à l’appréciation des 
Commissaires Sportifs pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion de l’épreuve (Art. 4.9). 

- Les véhicules seront classés sur la base de la 
somme des points de pénalité accumulés lors 
des Spéciales de Régularité et des "secteurs 
de liaison" (pénalités routières). Le véhicule 
avec le moins de points de pénalité au total 
occupera la meilleure position. 

 
7.1. Rectification de la pénalité d’exclusion 
dans des cas particuliers 
Si un concurrent connaît un problème tel qu’un 
accident, un incident mécanique ou autre et doit 
s’arrêter pendant une étape (excepté la dernière), 
il peut demander de prendre un nouveau départ 
lors de la prochaine étape. Pour ce faire, une 
demande écrite doit être adressée au Directeur 
de Course au moins 30 minutes avant la réunion 
des Commissaires Sportifs lors de laquelle la liste 
de départ de l’étape suivante est approuvée.  
 

Sixty (60) penalty points (Art. 6). 
 

- For every minute, or fraction of a minute, that 
the car arrives late at a Time Control station: 
Ten (10) penalty points (Art. 6). 

- Where the check-in delay in one Time Control 
station or the accumulated delays in some or 
all of the Time Control stations of the same 
daily leg exceed 30 minutes: Penalties at the 
Stewards´ discretion, going as far as 
exclusion from the event (Art 4.11). 
 

- Failure to check in at one Time Control station 
or at one Regrouping Time Control station or 
at the finish of a leg Time Control station: 
Penalties at the Stewards´ discretion, going 
as far as exclusion from the event. 
 

- For a no-show at the start of a Regularity 
Stage or any deliberate deviation from the 
Road Book itinerary: Penalties at the 
Stewards´ discretion, going as far as 
exclusion from the event. 

- Where an attempt is made to receive or to 
communicate information regarding the 
positions of the secret timing posts along the 
Regularity Stages: Exclusion from the event. 
 

- For the unauthorised change of a member of 
the crew: Exclusion from the event. 

- For loss of the Time Card: Penalties at the 
Stewards´ discretion, going as far as 
exclusion from the event. 

- For making a correction/amendment on the 
Time Card: Exclusion from the event (Art. 
4.5). 

- For deliberately blocking the road or for 
unsportsmanlike behaviour: Penalty at the 
Stewards’ discretion, going as far as exclusion 
from the event (Art. 4.9).  

- Vehicles will be classified on the basis of the 
sum of penalty points accumulated from the 
Regularity Stages and from the “Connecting 
Sections” (road penalties). The vehicle with 
the fewest total penalty points will be in the 
best position. 

 
7.1. Rectification of the penalty of exclusion in 
particular cases 
If a competitor encounters any problems such as 
a crash, mechanical issue or other and has to 
stop during one leg (except the last one), he is 
allowed to ask to restart at the next leg. A written 
request needs to be submitted to the Clerk of the 
Course at least 30 minutes before the Stewards’ 
meeting that approves the starting list for next leg. 
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Si le motif de l’arrêt est un accident ou un 
problème mécanique, la voiture doit être 
contrôlée par un commissaire technique au moins 
30 minutes avant son heure de départ officielle 
pour la prochaine étape. Sur proposition du 
commissaire technique, principalement pour des 
raisons de sécurité, le Directeur de Course est 
autorisé à arrêter définitivement la voiture. 
 
Un équipage qui prend le départ dans des 
conditions de rectification se verra infliger une 
pénalité équivalent à la somme des points de 
pénalité marqués par le concurrent le plus mal 
classé lors de l’étape en cours, augmentés de 
10 %. Le concurrent a le droit de figurer au 
classement final. 
 
7.2. Ex æquo 
Si plusieurs voitures ont le même nombre de 
points, les positions relatives seront déterminées 
en fonction des résultats des Spéciales de 
Régularité en comparant les nombres de 
premières places, deuxièmes places, etc. 
obtenues ; sinon les voitures concernées 
resteront à la même place.  
 
8. Engagements 
Les bulletins d’engagement doivent être soumis à 
l’adresse officielle de l’Organisateur.  
 
La soumission du bulletin d’engagement prouvera 
que le concurrent et les membres de l’équipage 
ont accepté de se conformer à toutes les 
réglementations applicables à l’épreuve.  
 
Les informations détaillées concernant les 
membres de l’équipage doivent être confirmées 
au moins 7 jours avant les vérifications 
administratives.  
 
Les Organisateurs informeront les demandeurs 
de l’acceptation ou non de leurs demandes 
d’engagement par e-mail ou par fax, au plus tard 
deux jours après la réception de la demande 
complète et du paiement du droit.  
 
Les Organisateurs se réservent le droit de refuser 
toute demande d’engagement à leur appréciation. 
Ce droit est soumis aux conditions de l’Article 
3.14 du CSI et à l’Article 8A des Prescriptions 
Générales applicables à tous les Championnats 
de la FIA.  
 
Un membre d’équipage ne peut être remplacé 
qu’avant les contrôles administratifs et cela doit 
être approuvé par l’Organisateur. 
 
Seuls les Commissaires Sportifs de l’épreuve 
peuvent autoriser le remplacement de tout 

If the reason for the stop is a crash or a 
mechanical issue, the car has to be checked by a 
technical marshal at least 30 minutes before his 
official starting time for the next leg. On the 
proposal of the technical marshal, typically for 
safety reasons, the Clerk of the Course is allowed 
to definitively stop the car. 
 
 
A crew that starts in rectification conditions will 
receive a penalty equal to the sum of the penalty 
points of the worst-classified competitor during 
the actual leg plus 10%. The competitor is entitled 
to be included in the final classification. 
 
 
 
7.2. Dead Heat 
When cars have the same number of points, the 
relative positions will be determined according to 
the results of the Regularity Stages by comparing 
the most first places, most second places and so 
on; otherwise the cars involved will stay in the 
same position. 
 
 
8. Entry  
The Entry Forms must be sent to the official 
organiser’s address.  
 
The submission of the entry form will constitute 
proof that the entrant and the crew members 
have agreed to respect all the regulations 
applicable to the event. 
 
Details of the crew members must be confirmed 
at least seven (7) days before the administrative 
checks.  
 
 
The Organisers will inform the applicants of the 
acceptance, or not, of their entry applications by 
email or fax, at the latest two (2) days after 
receipt of the completed and financially settled 
application. 
 
The Organisers reserve the right to reject any 
entry application at their discretion. This right is 
subject to the conditions of Article 3.14 of the ISC 
and Article 8A of the General Prescriptions 
applicable to all FIA Championships. 
 
 
A crew member may only be replaced before the 
administrative checks, upon approval of the 
Organiser.  
 
Only the Stewards of the event can approve the 
replacement of any crew member after the 
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membre d’un équipage après la publication de la 
liste des participants.  
 
Une voiture ne pourra être remplacée qu’avec 
l’accord de l’Organisateur et après acceptation 
des Commissaires Sportifs. Une voiture 
remplacée ne peut prendre le départ sans être 
contrôlée par le commissaire technique et 
approuvée par le délégué technique de la FIA. 
 
Un concurrent qui souhaite remplacer une voiture 
ou un membre d’équipage doit soumettre une 
demande au Chargé des relations avec les 
concurrents. 
 
Le remplacement d’une voiture ou d’un membre 
d’équipage ne peut être effectué dans les 
30 minutes précédant le départ officiel de 
l’épreuve. 
 
9. Sponsors des concurrents  
Tout participant sponsorisé par une société 
commerciale, dont les marques "XXX" figureront 
sur la voiture et/ou sur les vêtements de 
l’équipage, est obligé de le déclarer aux 
Organisateurs au moment de la soumission de 
son bulletin d’engagement pour obtenir leur 
approbation.  
 
L’objectif est d’éviter toute publicité de produits ou 
de services non conformes aux buts de l’épreuve 
et, plus en général, du sport automobile et/ou aux 
limitations définies par la FIA.  
 
 
10. Publicité de l’épreuve  
Tous les participants, en s’inscrivant à l’épreuve, 
autorisent les Organisateurs à utiliser librement 
leurs noms et les noms des membres de leur 
équipage ainsi que les données des véhicules 
dans les rapports d’épreuve, communiqués de 
presse et tout matériel publicitaire.  
 
Ils donnent également leur consentement pour 
tout matériel publicitaire qui pourra être publié par 
les Organisateurs et qui contiendra une référence 
à leurs noms et aux données de leurs voitures.  
 
L’Organisateur fournira aux participants le 
matériel et les services suivants : 
 
- Road Book 
- Règlement particulier 
- Numéros de compétition 
- Cartes d’identification des équipages 
 
 
 
 

publication of the participants’ list. 
 
 
A car may be replaced only if approved by the 
Organiser and accepted by the Stewards of the 
event. A replaced car cannot start without being 
checked by the technical marshal and approved 
by the FIA technical delegate. 
 
 
A competitor who wants to replace a car or crew 
member has to submit a request to the 
Competitors Relation Officer.  
 
 
A replacement of a car or crew member cannot 
be made within 30 minutes of the official start of 
the event.  
 
 
9. Participants’ Supporters 
Any participant who is supported by a commercial 
firm, the “XXX” trademarks of which will be 
displayed on his car and/or on the crew’s clothing, 
is obliged to declare this to the Organisers, 
requesting their approval when submitting the 
entry form.  
 
 
The reasoning behind this is to avoid any 
advertising of products or services that are not in 
line with the aims of the event or, more generally, 
with the motor sport targets and/or the limitations 
defined by the FIA. 
 
10. Event Publicity 
By entering the event, all participants authorise 
the Organisers to make free use, in event reports, 
press releases, and any publicity materials, of 
their names, as well the names of their crew 
members and their car’s data.  
 
 
They also declare their consent in respect of any 
publicity material that may be issued by the 
Organisers in which reference may be made to 
their names and their car’s data. 
 
The Organisers will provide the participants with 
various materials and services as follows: 
 
- Road Book 
- Supplementary Regulations 
- Competition numbers 
- Crew identification cards 
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11. Conditions particulières – Plaques de 
rallye 
Tout amendement ou ajout au présent règlement, 
toute clarification ou information essentielle aux 
participants publié(e) après la publication du 
Règlement particulier sera communiqué(e) au 
moyen d’Annonces ou d’Additifs officiels datés et 
numérotés.  
 
Ils seront distribués à tous les participants qui 
devront en accuser réception par émargement et 
seront ensuite affichés sur le panneau d’affichage 
officiel.  
 
Dans le cas où il serait impossible d’appliquer 
cette procédure, en raison des circonstances, les 
Organisateurs feront de leur mieux pour informer 
tous les participants à l’aide de tout moyen à leur 
disposition.  
 
Tout point non prévu dans le présent règlement 
sera soumis à la décision des Commissaires 
Sportifs de l’épreuve.  
 
Lors des vérifications administratives, le Comité 
d’Organisation fournira à chaque équipage deux 
(2) plaques de rallye et les numéros de 
compétition qui devront être visibles sur la voiture 
dans une zone de 40 cm x 60 cm ou une zone 
circulaire équivalente et devraient être clairement 
affichés de chaque côté de la voiture.  
 
12. Numéros de compétition 
Les participants se verront attribuer leur numéro 
de participation durant les vérifications 
administratives. Celui-ci devra demeurer intact et 
être clairement visible pendant toute la durée de 
l’épreuve. Le nom de l’épreuve et les logos des 
Organisateurs et des sponsors figureront 
également sur les panneaux des portières sur 
lesquelles se trouve le numéro de compétition.  
 
Une Annexe au présent règlement précisera les 
emplacements du véhicule sur lesquels ce 
matériel publicitaire et ces indications doivent être 
affichés.  
 
13. Classements  
A la fin de chaque épreuve, les classements 
suivants seront établis :  
 
Les points seront attribués comme suit :  
 
1er : 10 points  
2ème : 8 points  
3ème : 6 points  
4ème : 5 points  
5ème : 4 points  
6ème : 3 points  

11. Specific Terms – Rally Plates 
 
Any amendment or addition to these regulations, 
as well as any clarification or information 
essential to the participants that is issued after 
the publication of the Supplementary Regulations, 
will be communicated by officially numbered and 
dated Bulletins or Informative Announcements.  
 
These will be distributed to all participants, who 
will sign their acknowledgement, and will then be 
posted on the official notice board.  
 
 
Where this procedure is impossible to apply, 
because of the circumstances, the Organisers will 
do their best to inform all the participants using 
any available means. 
 
 
Any issue not prescribed in these regulations is 
subject to the decisions of the Stewards of the 
Event.  
 
During the administrative checks, the Organising 
Committee will provide each crew with two (2) 
rally plates and their competition numbers, which 
must be displayed on the cars in an area covering 
40 cm x 60 cm, or an equivalent circular area, 
and should be clearly displayed on each side of 
the car. 
 
12. Competition Numbers 
Participants will be allocated their participation 
numbers during the administrative check and 
these should remain intact and clearly visible 
throughout the event. The side door signs bearing 
the competition number will also contain the 
name of the event and the logos of the 
Organisers and Sponsors.  
 
 
An Appendix to the present regulations will 
specify the correct places on the vehicle on which 
this indicative and advertising material should be 
posted. 
 
13. Classifications  
At the end of each event, the following 
classifications will be established:  
 
Points will be allocated as follows:  
 
1st: 10 points  
2nd: 8 points  
3rd: 6 points  
4th: 5 points  
5th: 4 points  
6th: 3 points  
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7ème : 2 points  
8ème : 1 point.  
 
Le titre sera attribué aux pilotes/copilotes ayant 
marqué le plus grand nombre de points, en tenant 
compte des résultats de toutes les épreuves de la 
Coupe, moins 2 (n-2). Toutefois, les points des 
pilotes/copilotes d’au moins deux épreuves seront 
pris en compte.   
 
Pour toutes les épreuves, les points de Coupe 
seront attribués uniquement si trois (3) 
concurrents au moins ont pris le départ de la 
course. 
 
14. Tests de consommation et d’éco-conduite 
Les tests de consommation et d’éco-conduite ne 
font pas partie de la Coupe E-Rallye de 
Régularité et ne seront pas pris en considération 
pour les résultats de la Coupe. Si un 
Organisateur décide d’organiser le test de l’Indice 
de consommation d’énergie, il est libre de créer 
son propre règlement. S’il utilise la 
réglementation de la FIA, il est tenu de le faire 
dans le respect des paragraphes figurant dans un 
règlement distinct de la FIA.  
 
15 Ex æquo :  
a) Pilotes et copilotes  
Pour départager des pilotes ou copilotes ayant 
marqué exactement le même nombre total de 
points, la règle sera la suivante :  
 
- en fonction du plus grand nombre de premières 
places, puis de deuxièmes places, puis de 
troisièmes places, etc., obtenues aux 
classements des Compétitions prises en compte ; 
  
- en fonction du plus grand nombre de meilleures 
places obtenues aux classements de toutes les 
Compétitions auxquelles aura pris part chacun 
des pilotes ou copilotes totalisant le même 
nombre de points ; 
 
- en cas de nouvel ex æquo, la FIA/CCENE 
décidera quel est le vainqueur sur la base de 
toute autre considération qui lui semblera 
appropriée.  
 
b) Constructeurs  
Pour départager des constructeurs ayant obtenu 
exactement le même nombre total de points, la 
règle sera la suivante :  
 
- en fonction du plus grand nombre de meilleures 
places obtenues dans le nombre de Compétitions 
prises en compte en ne considérant qu’une seule 
place pour chacun d’eux ;  
 

7th: 2 points  
8th: 1 point.  
 
The title will be awarded to the drivers/co-drivers 
having scored the highest number of points, 
taking into account the results of all the events in 
the Cup, minus 2 (n-2). However, the drivers’/co-
drivers’ points from at least two events will be 
taken into account. 
 
For all events, points will be awarded for the Cup 
only if a minimum of three (3) competitors have 
started the race.  
 
 
14. Consumption and eco-driving tests  
Consumption and eco-driving tests are not part of 
the E-Rally Regularity Cup and shall not be 
considered for the Cup results. Should an 
Organiser decide to run the Energy Consumption 
Index test, they are free to create their own 
regulations. If they use the FIA regulations they 
are obliged to hold this test in full compliance with 
the paragraphs stated in separate FIA 
regulations. 
 
 
15 Dead Heat:  
a) Drivers and co-drivers  
The rule for deciding between drivers or co-
drivers who have scored exactly the same total 
number of points shall be:  
 
- according to the greater number of first places, 
then second places, then third places, etc., 
achieved in the classifications of the Competitions 
taken into account;  
 
- according to the greater number of highest 
places achieved in the classifications of all the 
Competitions in which each of the drivers or co-
drivers with the same points scored has taken 
part;  
 
- in the case of a further tie, the FIA/ENECC itself 
will decide the winner, on the basis of whichever 
other considerations it deems fit.  
 
 
b) Manufacturers  
The rule for deciding between manufacturers that 
have scored exactly the same total number of 
points shall be as follows:  
 
- according to the greater number of highest 
places achieved in the number of Competitions 
taken into account considering only one place for 
each of them;  
 



Page 17 of 18 

 
Version validée par le CMSA du 21.09.2017 – Publiée le 22.09.2017 

Version validated by the WMSC of 21.09.2017 – Published on 22.09.2017 
FIA Pulic 

- en fonction du plus grand nombre de meilleures 
places obtenues dans toutes les Compétitions 
auxquelles les constructeurs ex æquo ont pris 
part, en tenant compte d’une seule place pour 
chacun d’eux ;  
 
- en fonction du plus grand nombre de meilleures 
places obtenues dans toutes les Compétitions 
auxquelles les constructeurs ex æquo ont pris 
part ; 
 
- si un constructeur a obtenu plus d’une place 
dans la même Compétition, les points de ces 
places seront additionnés ;  
 
- en cas de nouvel ex æquo, la FIA/CCENE 
décidera quel est le vainqueur sur la base de 
toute autre considération qui lui semblera 
appropriée.  
 
16. Récompenses de la FIA  
Les récompenses de la FIA seront attribuées aux 
pilotes et copilotes ayant participé à au moins 
deux épreuves, dans des pays différents, de la 
Coupe E-Rallye de Régularité de la FIA, si le 
calendrier de la Coupe comprend trois épreuves 
ou plus. 
  
a) Coupes pour Pilotes et Copilotes 
Deux Trophées au pilote et au copilote 
vainqueurs ayant obtenu le plus grand nombre de 
points. 
 
b) Coupes des Constructeurs 
Les constructeurs se conformeront aux exigences 
figurant à l’Article 2 ci-dessus. 
 
- Une Coupe pour le constructeur (même échelle 
de points que celle définie ci-dessus - voir 
Article 13). 
 
Pour la Coupe des Constructeurs, seule la 
voiture/marque de voiture la mieux classée dans 
chaque épreuve pourra marquer des points.  
 
18. Couverture d’assurance 
Le règlement particulier doit indiquer avec 
précision tous les détails concernant la 
couverture d’assurance souscrite par les 
Organisateurs.  
 
Sur le certificat figureront les noms des 
concurrents et des équipages, de la FIA et des 
officiels du rallye (description des risques et des 
montants couverts). Le montant couvert devrait 
être libellé en dollars ou en euros. 
 
18.1. Couverture de responsabilité civile 
18.1.1 La prime d’assurance qui doit être 

- according to the greater number of highest 
places achieved in all Competitions in which the 
tied manufacturers have taken part, taking into 
account only one place for each of them;  
 
 
- according to the greater number of highest 
places achieved in all the Competitions in which 
the tied manufacturers have taken part;  
 
 
- if a manufacturer has achieved more than one 
place in the same Competition, points for these 
places will be added together;  
 
- in the case of a further tie, the FIA/ENECC itself 
will decide the winner, on the basis of whatever 
other considerations it deems fit.  
 
 
16. FIA Awards  
The FIA awards will be allocated to the drivers 
and co-drivers who have taken part in a minimum 
of two events, in different countries, in the FIA E-
Rally Regularity Cup, if the Cup calendar contains 
three or more events.  
 
 
a) Drivers and Co-Drivers’ Cups  
Two Trophies for the winning driver and co-driver 
with the highest number of points. 
 
 
b) Manufacturers’ Cups  
Manufacturers shall comply with requirements 
stated in Article 2 above. 
 
- One Cup to the manufacturer (the same scale of 
points as that defined above - see Article 13). 
 
 
For the Manufacturers’ Cup, only the best-placed 
car/make of car in each event can score points. 
 
 
18. Insurance cover 
The Supplementary Regulations must give details 
concerning insurance cover taken out by the 
Organisers. 
 
 
The certificate shall name the competitors and 
crews, the FIA and the officials of the rally 
(description of the risks and sums covered). The 
amount covered should be expressed in USD or 
Euros. 
 
18.1. Public liability cover 
18.1.1. The insurance premium which must be 
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comprise dans le droit d’engagement doit fournir 
une couverture de responsabilité civile à l’égard 
des tiers (responsabilité civile).  
 
18.1.2. La couverture de responsabilité civile sera 
en plus de et sans préjudice de toute police 
d’assurance personnelle détenue par un 
concurrent ou toute autre personne ou entité 
légale participant au rallye. 
 
18.1.3. L’assurance devra être effective au moins 
pendant la mise au point ou les essais libres et la 
spéciale de Qualification et pour les éqiupages 
parcourant l’itinéraire du rallye depuis le départ 
de la première partie compétitive jusqu’à la fin du 
rallye ou dès le moment de l’abandon permanent 
ou de la disqualification.  
 
Les voitures ayant abandonné et ayant pris un 
nouveau départ ne seront pas considérées 
comme ayant abandonné définitivement.  
 
18.2. Exclusion de la couverture 
Les véhicules d’assistance et les véhicules 
utilisés aux fins des reconnaissances ne sont pas 
couverts par la police d’assurance du rallye.  
 

----(****)---- 

included in the entry fee must guarantee 
adequate cover for civil liability towards third 
parties (public liability). 
 
18.1.2. Public Liability cover shall be in addition to 
and without prejudice to any personal insurance 
policy held by a competitor or any other person or 
legal entity taking part in the rally. 
 
 
18.1.3. The insurance cover must at least be in 
effect during the shakedown or Free Practice and 
the Qualifying Stage and then, for crews running 
within the itinerary of the rally, from the start of 
the first competition element until the end of the 
rally or at the moment of permanent retirement or 
disqualification. 
 
Cars having retired and restarted shall not be 
considered to have permanently retired. 
 
 
18.2. Exclusion of cover 
The service vehicles and cars used for 
reconnaissance are not covered by the insurance 
policy of the rally. 
 

----(****)---- 
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 Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018                                                           

 

 

Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018 
 

Θεσσαλονίκη, 26 – 27 Μαΐου 2018  
 

ASN αριθμός θεώρησης 2018001 
 

FIA αριθμός θεώρησης 00CEAXXX00000000 

 

Το Κύπελλο “E-Rally Regularity” (ERRC) διέπεται από τον εν ισχύει Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα και 
από την τελευταία έκδοση των Αθλητικών και Τεχνικών Κανονισμών του ίδιου αυτού Κυπέλλου. Για 
κάθε μη ειδικώς αναφερόμενη στον παρόντα κανονισμό λεπτομέρεια, αναφερθείτε παρακαλούμε στην 
επίσημη ιστοσελίδα  της FIA    

 

2018 FIA E-Rally Regularity Cup 
 

HELLENIC INSTITUTE OF ELECTRIC VEHICLES 
43, Sygrou Avenue 

11743, Athens, Greece 
Tel. +30 210 9210288 
Fax +30 210 9220054 
E-mail: info@heliev.gr 

Web Site: http://www.heliev.gr 
  

 
 

“2018 FIA E-Rally Regularity” Κύπελλο 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Λεωφόρος Συγγρού 43 

11743, Αθήνα 
Tel. 210 9210288 
Fax 210 9220054 

E-mail: info@heliev.gr 
Web Site: http://www.heliev.gr 

  

 
 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Δημοσίευση του Κανονισμού: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 
 
Έναρξη των Εγγραφών: Δευτέρα, 9 Απριλίου, 2018 – 18.00 
 
Πέρας των Εγγραφών: Δευτέρα, 14 Μαΐου, 2018 – 18.00 
 
Δημοσίευση του Καταλόγου Συμμετεχόντων: Παρασκευή, 18 Μαΐου, 2018 – 18.00 – 
Λεωφόρος Συγγρού 43, 11743, Αθήνα 
 
Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος: Σάββατο, 26 Μαΐου, 2018 – 09.00 to 12.00 – Δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου A 1, 54640, Θεσσαλονίκη  
 
 
Εκκίνηση 1

ου
 Αυτοκινήτου: Σάββατο, 26 Μαΐου, 2018 – 15.15 – Άγαλμα Μεγάλου 

mailto:info@heliev.gr
http://www.heliev.gr/
mailto:info@heliev.gr
http://www.heliev.gr/
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Αλεξάνδρου, Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη 
 
Τερματισμός 1

ου
 Αυτοκινήτου: Κυριακή, 27 Μαΐου, 2018 – 17.52 – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 

Βασιλέως Γεωργίου A 1, 54640, Θεσσαλονίκη  
 
Τελετή απονομής Επάθλων: Sunday, 27 Μαΐου, 2018 – 21.00 – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 
Βασιλέως Γεωργίου A 1, 54640, Θεσσαλονίκη  
 

  

2. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

 Στοιχεία Οργανωτή: 
 
Όνομα: Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων 
 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 43, 11743, Αθήνα 
 
Πρόσωπο επαφής: Παντελής Καλογεράκος, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. 
 
Οργανωτική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Διονύσιος Νέγκας  
 
Άλλες Πληροφορίες: 
 
Ιστοσελίδα: http://www.heliev.gr 
 
Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail: 2109210288, 2109220054, info@heliev.gr 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Φόρμα Συμμετοχής πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση με κανονικό 
ταχυδρομείο ή να διαβιβασθεί στο αναφερόμενο Φαξ ή στην επίσης αναφερόμενη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει  να έχει ληφθεί πριν από την εκπνοή της οριζόμενης 
στο πρόγραμμα προθεσμίας για την υποβολή των εγγραφών.    

  

3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 α. Αγωνοδίκες 
Πρόεδρος Αγωνοδικών: XXX (Ορίζεται από την FIA) 
Αγωνοδίκης (01): Μιχάλης Δαφνομήλης 
Αγωνοδίκης (02): Μιχάλης Γκαβέζος 

 
β. Αλυτάρχης: Γιάννης Κέπετζης 
 
γ. Βοηθός Αλυτάρχη Γεώργιος Αγγουράς 
 
δ. Γραμματέας: Γεωργία Πατακιά 
 
ε. Τεχνικός Ελεγκτής της FIA: XXX (Ορίζεται από την FIA) 
 
στ. Υπεύθυνος σχέσων με αγωνιζομένους: Γιάννης Παπαπαναγιώτου 

  

4. ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ FIA (Η ΑΛΛΟΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
4.1. Τίτλοι της FIA για τους οποίους προσμετρά η εκδήλωση  

 Για το Κύπελλο “E-Rally Regularity” της FIA και για τους ακόλουθους τίτλους: 

 Κύπελλο FIA “E-Rally Regularity” – Αγώνες Ακριβείας για Οδηγούς αυτοκινήτων του 
Άρθρου 2 του Τεχνικού Κανονισμού. 

 Κύπελλο FIA “E-Rally Regularity” – Αγώνες Ακριβείας για Συνοδηγούς αυτοκινήτων του 
Άρθρου 2 του Τεχνικού Κανονισμού. 

 Κύπελλο FIA “E-Rally Regularity” – Αγώνες Ακριβείας για Κατασκευαστές αυτοκινήτων του 
Άρθρου 2 του Τεχνικού Κανονισμού. 
 

4.2. Άλλοι Τίτλοι 

 Δεν υπάρχουν  
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5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα  θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των Τεχνικών 
Κανονισμών που ισχύουν για το Κύπελλο “E-Rally Regularity” της FIA. 
 
Για την κατηγορία των Υβριδικών και Εναλλακτικού Καυσίμου αυτοκινήτων, η οποία δεν 
προσμετρά για το Κύπελλο “FIA E-Rally Regularity” όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού της FIA για τα οχήματα 
Εναλλακτικής Ενέργειας. 

  

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
6.1. Η εκδήλωση οργανώνεται επί τη βάσει των: 

 

 Διεθνής Αγωνιστικός Κώδικας της FIA και τα παραρτήματά του;  

 Αγωνιστικός Κανονισμός του Κυπέλλου “FIA E-Rally Regularity”;  

 τις εφαρμοστέες διατάξεις του Εθνικού Αγωνιστικού Κανονισμού; και 

 τον παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό. 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι η εκδήλωση αυτή συμμορφώνεται με όλους του 
ανωτέρω αναφερόμενους κανόνες και κανονισμούς και ότι έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες 
άδειες από τις αρχές. 

6.2 Ασφάλιση 
Ο Οργανωτής έχει συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη των εξής κινδύνων: Αστικές 
απαιτήσεις από τρίτους όπως ισχύει στην Ελλάδα για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε 
δημόσιες οδούς. Ως καλυπτόμενα μέρη θεωρούνται οι συμμετέχοντες και τα πληρώματα, η FIA 
και τα οργανωτικά στελέχη της εκδήλωσης.  

  

7. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 Στην παρούσα παράγραφο, ο Οργανωτής παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της 
εκδήλωσης παρέχοντας και όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα μέρη της 
όπως: 
 
- Η εκδήλωση αποτελείται από δύο ημερήσια Σκέλη.  
- Το μήκος της διαδρομής του Σκέλους 1 του Σαββάτου 26 Μαΐου 2018, είναι 102,67 χλμ και 

το μήκος του Σκέλους 2 της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, είναι 160.28 χλμ. Η συνολική 
διαδρομή ολόκληρης της εκδήλωσης είναι 262.95 χλμ 

- Μεταξύ του Σκέλους 1 και του Σκέλους 2 παρεμβάλλεται διανυκτέρευση για επαναφόρτιση 
των αυτοκινήτων, η οποία θα οργανωθεί στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου 
Θεσσαλονίκης επί της Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640 

- Το Σκέλος 2 της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, διαιρείται σε δύο Τομείς. Ο Τομέας 2 είναι 
μήκους 102.25 χλμ και ο Τομέας 3 είναι μήκους 58.03 χλμ (Σύνολο του Σκέλους 2 =160.28 
χλμ) 

- Μεταξύ των Τομέων 2 και 3 παρεμβάλλεται στάση ανασυγκρότησης για επαναφόρτιση των 
αυτοκινήτων διάρκειας 4 ωρών και 10 λεπτών η οποία  θα οργανωθεί επίσης στον 
προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης επί της Βασιλέως Γεωργίου  A 1, 
Θεσσαλονίκη, 54640 

- Κατά μήκος του Σκέλους 1, Τομέας 1, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 8.23 χλμ και 13.66 χλμ, ήτοι συνολικώς 41.84 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 2, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 18.90 χλμ και 6.52 χλμ, ήτοι συνολικώς 38.31 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 3, θα υπάρχουν 2 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  10.02 χλμ, 12.36 χλμ, ήτοι συνολικώς 22.38 χλμ. 

- Ο συνολικός αριθμός των Δοκιμασιών Ακριβείας είναι 10 και το συνολικό τους μήκος είναι 
102.53 χλμ 
 
Συνολικές και ημερήσιες αποστάσεις. Αποστάσεις των ανασυγκροτήσεων, διάρκειες 
και τοποθεσίες τους 
 

- Η εκκίνηση για το Σκέλος 1 θα δοθεί στο χώρο του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου στην 



Page 4 of 7 

παραλία του Λευκού πύργου της Θεσσαλονίκης και ο τερματισμός του στον προαύλιο χώρο 
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, επί της Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640. Η 
διαδρομή διέρχεται από το Ασβεστοχώρι, τον Άγιο Βασίλειο, το Κολχικό και το Πολυδέντρι. 

- Η εκκίνηση για το Σκέλος 2, Τομέας 2 θα δοθεί από το Δημαρχείο  Θεσσαλονίκης, επί της 
Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640 και ο τερματισμός θα γίνει στο ίδιο μέρος. Η 
διαδρομή διέρχεται από το Ασβεστοχώρι, τον Άγιο Βασίλειο, το Ζαγκλιβέρι και τα 
Πετροκέρασσα.   

- Η εκκίνηση για το Σκέλος 2, Τομέας 3 θα δοθεί από το Δημαρχείο  Θεσσαλονίκης, επί της 
Βασιλέως Γεωργίου  A 1, Θεσσαλονίκη, 54640 και ο τερματισμός θα γίνει στο ίδιο μέρος. Η 
διαδρομή διέρχεται από το Ωραιόκαστρο και το Πετρωτό.  

- Ενδεικτικοί χάρτες επισυνάπτονται 
 
 
Μερικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή των Υβριδικών και των Εναλλακτικού 
Καυσίμου αυτοκινήτων, τα οποία δεν προσμετρούν στο Κύπελλο της “FIA E-Rally 
Regularity” 
 

- Αυτή η κατηγορία των αυτοκινήτων θα συμμετάσχει στην ίδια εκδήλωση κινούμενη εν γένει 
εμπρός από την κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

- Η εκδήλωση αποτελείται από δύο ημερήσια Σκέλη.  
- Το μήκος της διαδρομής του Σκέλους 1 του Σαββάτου 26 Μαΐου 2018, είναι 102,67 χλμ και 

το μήκος του Σκέλους 2 της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, είναι 261.30 χλμ. Η συνολική 
διαδρομή ολόκληρης της εκδήλωσης είναι 363.97 χλμ 

- Το Σκέλος 1 του Σαββάτου 26 Μαΐου 2018 είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. 

- Το Σκέλος 2, της Κυριακής 27 Μαΐου 2018, διαιρείται σε δύο Τομείς. Ο Τομέας 2 είναι 
μήκους 127.92 χλμ και ο Τομέας 3 είναι μήκους 133.38 χλμ (Σύνολο του Σκέλους 2 = 
261.30 χλμ) 

- Μεταξύ των Τομέων 2 και 3 παρεμβάλλεται στάση ανασυγκρότησης για μεσημεριανό 
φαγητό διάρκειας 2 ωρών που θα οργανωθεί σε παραδοσιακό εστιατόριο πλησίον του 
χωριού Ταξιάρχης  

- Κατά μήκος του Σκέλους 1, Τομέας 1, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 8.23 χλμ και 13.66 χλμ, ήτοι συνολικώς 41.84 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 2, θα υπάρχουν 4 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη:  6.88 χλμ, 9.54 χλμ, 18.90 χλμ και 6.52 χλμ, ήτοι συνολικώς 38.31 χλμ. 

- Κατά μήκος του Σκέλους 2 Τομέας 3, θα υπάρχουν 3 Δοκιμασίες Ακριβείας με τα εξής 
μήκη: 12.90 χλμ, 8.23 χλμ and 12.36 χλμ ήτοι συνολικώς 33.49 χλμ 

- Ο συνολικός αριθμός των Δοκιμασιών Ακριβείας είναι 11 και το συνολικό τους μήκος είναι 
113.64 χλμ 

 

  

8. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
8.1. Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης 

 το Hi-Tech EKO Mobility Rally 2018 είναι εκδήλωση του τύπου των Ράλλυ Ακριβείας. Κάθε 
διαγωνιζόμενος συλλέγει βαθμούς ποινής από τις Δοκιμασίες Ακριβείας αλλά και από τις 
μεταξύ τους συνδετήριες διαδρομές (ποινές σταθμών ελέγχου χρόνου) σύμφωνα με τον 
παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό και τον Αγωνιστικό κανονισμό του Κυπέλλου “FIA E-
Rally Regularity”, όπως και από τα πληροφοριακά δελτία που μπορεί να κυκλοφορήσουν 
αργότερα. 

8.2. Εκκίνηση, Τερματισμός, Αποτελέσματα 
8.2.1. Η εκκίνηση της εκδήλωσης θα δοθεί στο χώρο του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου στην 

παραλία του Λευκού πύργου της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 26 Μαΐου 2018  
Το πρώτο αυτοκίνητο θα ξεκινήσει στις 15.15  
Κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης αλλά και αμέσως μετά τον τερματισμό τα αυτοκίνητα θα 
παραμείνουν υπό καθεστώς επιτηρούμενης στάθμευσης στο οποίο θα υπόκεινται αμέσως 
μόλις τελειώσουν ένα Σκέλος 
Η σειρά εκκινήσεως θα ακολουθεί τον αριθμό συμμετοχής κάθε αυτοκινήτου και οι εκκινήσεις 
θα δίδονται ανά κάθε πρώτο λεπτό της ώρας. 

8.2.2. Το Σκέλος 1 θα περιλαμβάνει 4 Διαδρομές Ακριβείας αλλά δεν θα περιλαμβάνει στάση 
ανασυγκρότηση 
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Το Σκέλος 2 θα περιλαμβάνει 6 Διαδρομές Ακριβείας και μια στάση ανασυγκρότησης και 
επαναφόρτισης των συσσωρευτών.  
 
Η απόσταση που καλύπτεται σε κάθεΤομέα/Σκέλος όπως και σε κάθε Δοκιμασία Ακριβείας 
αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο 7 
Ο προκαταρκτικός πίνακας χρόνων διέλευσης από τους σταθμούς ελέγχου χρόνου 
επισυνάπτεται 

  

9. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (BEV/PHEV) 

 Ο Οργανωτής θα μεριμνήσει για τη διάθεση ηλεκτροπαροχών φόρτισης των συσσωρευτών 

 Τοποθεσία Φόρτισης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου A 1, Θεσσαλονίκη, 
Συντεταγμένες 40 37 26 / 22 57 13 

 Ηλεκτρική Τάση / Παρεχόμενη ένταση: 230V – 16A 

 Τύπος ακροσυνδέσμου: 10 / Schuko τύπου F  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των διαθεσίμων ηλεκτροπαροχών, σε κάθε τοποθεσία 
επαναφόρτισης, όπως και η παρεχόμενη σε αυτές ενέργεια θα πρέπει να καλύπτει τη 
συνολική απαίτηση όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πλέον 10% για την κάλυψη 
τυχόν απρόβλεπτων δυσλειτουργιών.  

  

10. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) 

 Δεν θα υπάρξει  

  

11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 Το ποσό του παραβόλου συμμετοχής είναι καθορισμένο για κάθε πλήρωμα που απαρτίζεται 
από δύο άτομα (οδηγός και συνοδηγός, ή οδηγός και πλοηγός)   
 

α) Εάν αποδεχτούν την προαιρετική διαφήμιση που θα προτείνει η διοργάνωση : 150 EUR 
β) Εάν δεν αποδεχτούν την προαιρετική διαφήμιση που θα προτείνει η διοργάνωση : 250 
EUR 

Για το έμβασμα του παραβόλου συμμετοχής παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τον κατωτέρω 
αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό: 
ΑΛΦΑ BANK: Κατάστημα Συγγρού-Φιξ 
Αριθμός Λογαριασμού: 149 00200 2003654 
IBAN: GR05 0140 1490 1490 0200 2003 654 
 
Ο Οργανωτής θα εφοδιάσει τα συμμετέχοντα πληρώματα  με τα υλικά και θα τους παράσχει τις 
υπηρεσίες που προβλέπονται από τον αθλητικό κανονισμό του Κυπέλλου  “FIA E-Rally 
Regularity”. 

11.1 Επιστροφή του Παραβόλου Συμμετοχής 

 Το παράβολο Συμμετοχής επιστρέφεται εις το ακέραιο: 
- Εάν η Συμμετοχή δεν γίνει αποδεκτή. 
- Εάν η Εκδήλωση δεν υλοποιηθεί. 
. 

11.2 Στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα του πληρώματος 

 Το πλήρωμα αποτελείται από ένα οδηγό και ένα συνοδηγό, ή από ένα οδηγό και ένα πλοηγό.  
 
Αμφότεροι πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω έγγραφα: 
 
 Άδεια οδήγησης ανάλογη με το όχημα που θα οδηγήσουν (δεν απαιτείται από τους 

πλοηγούς μόνο) 
 
 Οποιουδήποτε βαθμού άδεια της FIA, που να έχει χορηγηθεί από την Εθνική τους 

Αγωνιστική Αρχή, ή 
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 Μια άδεια FIA, βαθμού D (ή ισοδύναμου) που να έχει χορηγηθεί, ειδικώς για τη 

συγκεκριμένη εκδήλωση και να ισχύει όσο και η διάρκειά της, από την Εθνική Αγωνιστική 
Αρχή τους, ή εναλλακτικά από την Εθνική Αγωνιστική Αρχή του Οργανωτή της εκδήλωσης 
(αλλά μόνο μετά από γραπτή έγκριση της Εθνικής Αγωνιστικής Αρχής του αγωνιζόμενου) 
και η οποία θα του χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τον διοικητικό έλεγχο. Αυτή θα έχει κόστος 
50 EUR.  

 
 

 Όλα τα επίσημα έγγραφα του αυτοκινήτου από τα οποία να τεκμαίρεται η δυνατότητα του 
να κυκλοφορεί στις δημόσιες οδούς της χώρας διοργάνωσης . 

 
 Όπου αυτό είναι απαιτητό το σχετικό δικαιολογητικό που προβλέπεται από τους Τεχνικούς 

Κανονισμούς του Κυπέλλου της  “FIA E-Rally Regularity”. 
 
 Εν ισχύ ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου όπως αυτό προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας 
11.3. Δελτίο (Φόρμα) Συμμετοχής 

 Κάθε φυσικό πρόσωπο, ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση 
πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία της ένα πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
Δελτίο Συμμετοχής (βλέπε παράρτημα 1) μαζί με όποια άλλα στοιχεία απαιτούνται  όπως π.χ. 
φωτογραφίες κλπ πριν από  τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 – ώρα 18.00  

11.4. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών περιορίζεται στις 25 Συμμετοχές.  
Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής που θα ληφθούν μετά τη συμπλήρωση του ως άνω αριθμού 
συμμετεχόντων θα τεθούν σε λίστα αναμονής  

11.5. Ο ελάχιστος αριθμός των αυτοκινήτων για να διεξαχθεί η εκδήλωση είναι: 8 αυτοκίνητα.  
  

12. Διαφημιστική προβολή και Δημοσιότητα 
12.1. Επίσημος Χορηγός 

 Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την εταιρεία καυσίμων ΕΚΟ A.E. το λογότυπο της οποίας θα 
φέρουν οι αριθμοί των αυτοκινήτων και τα όποια άλλα αυτοκόλλητα θα χορηγηθούν στα 
πληρώματα προκειμένου να τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα  
Προαιρετικό διαφημιστικό υλικό μπορεί να προταθεί όπως π.χ. : 
- Ινστιτούτο Μεταφορών 
- Δήμος Θεσσαλονίκης 

12.2. Ο Οργανωτής θα παράσχει στους συμμετέχοντες διάφορες υπηρεσίες και υλικά όπως 
κατωτέρω: 
- Προτεινόμενο προαιρετικό διαφημιστικό υλικό 
- Δωρεάν κάρτες για το γεύμα των ανασυγκροτήσεων και το ελαφρύ γεύμα πριν την εκκίνηση 
- Προσκλήσεις για την Τελετή της απονομής των επάθλων. 
- Όλο το αναγκαίο έντυπο υλικό όπως π.χ. Βιβλιάρια διαδρομών, Χάρτες κ.λπ.   
 

  

13. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ FIA E-RALLY REGULARITY, ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

13.1. Κατατάξεις FIA 

 Οι ακόλουθες κατατάξεις θα υποβληθούν στη FIA προκειμένου να απονεμηθούν οι 
αναλογούντες βαθμοί για το Κύπελλο “FIA E-Rally Regularity”: 
- Κατάταξη επιτυχίας στις Δοκιμασίες Ακριβείας  
- Κατάταξη επιτυχίας με βάση τις ποινές στους Σταθμούς Ελέγχου Χρόνου  
- Τελικές κατατάξεις – Οδηγών, Συνοδηγών και Κατασκευαστών 
Οι υποβαλλόμενες Κατατάξεις θα πρέπει να περιέχουν τον τίτλο και τις ημερομηνίες τέλεσης 
της εκδήλωσης, το μικρό όνομα το επίθετο και την εθνικότητα των συμμετεχόντων, οδηγών και 
συνοδηγών, τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου όπως αναφέρεται στη λίστα των 
κατασκευαστών του Κυπέλλου και τους βαθμούς ποινής από τους σταθμούς ελέγχου χρόνου, 
από τις δοκιμασίες ακριβείας όπως και το σύνολο αυτών των δύο. 

13.2.  

  
13.3. Κύπελλα / Έπαθλα 

 Για την τελική κατάταξη, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 13.1 ανωτέρω, θα απονεμηθούν 
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στους τρείς πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας δίδυμα Κύπελλα (Οδηγού – Συνοδηγού) 
Η σχεδίαση των Κυπέλλων δεν υπόκειται σε κανονισμό όμως το μέγεθός τους και η ποιότητα 
τους θα πρέπει να αντανακλούν την σπουδαιότητα της εκδήλωσης. Τα κύπελλα θα 
χορηγούνται από τον Οργανωτή και θα πρέπει να φέρουν τις εξής ενδείξεις; 

α) Το λογότυπο του Κυπέλλου “FIA E-Rally Regularity” 
β) Το όνομά της εκδήλωσης η/και του βασικού χορηγού της 
γ) την θέση που κατέλαβε ο βραβευόμενος 
 

Ο Οργανωτής είναι ελεύθερος να αθλοθετήσει και άλλα ειδικότερα Κύπελλα/Έπαθλα 

  

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΦΕΣΕΙΣ 
 Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε 250 EUR. 
 Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων της εκδήλωσης πρέπει να υποβάλλονται 

γραπτώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Διεθνή Αγωνιστικό Κανονισμό στον 
Αλυτάρχη του αγώνα εντός 30 πρώτων λεπτών της ώρας από τη στιγμή που αναρτώνται στον 
επίσημο πίνακα ανακοινώσεων της εκδήλωσης. Μετα την εκπνοή αυτής της προθεσμίας τα 
αποτελέσματα καθίστανται οριστικά 

 Κάθε ένσταση καθίσταται εξεταστέα από τους Αγωνοδίκες της εκδήλωσης μόνο εάν 
συνοδεύεται από το προαναφερθέν παράβολο που ορίζεται στο παρόν άρθρο το οποίο και δεν 
επιστρέφεται εάν η ένσταση απορριφθεί 

 Για το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων το παράβολο ορίζεται σε 1000 EUR 
Για το Δικαστήριο Εφέσεων της FIA το παράβολο ορίζεται σε 3000 EUR 

  

15. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθής ερμηνείας του παρόντος, το αγγλικό κείμενο θεωρείται 
ως το αυθεντικό 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Αίτηση Συμμετοχής 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Ωράριο διεξαγωγής της εκδήλωσης 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Χάρτες της διαδρομής 
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Κύπελλο “Regularity 2018 FIA E-Rally” 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Μετάφραση του παρόντος κανονισμού: 
Το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακρίβεια της μετάφρασης  
 
1. Γενικοί όροι 

1.1 Η FIA οργανώνει το Κύπελλο “Regularity E-Rally” σύμφωνα με ένα ημερολόγιο αγώνων που 
εγκρίνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC), για 
κατόχους αγωνιστικών αδειών κατηγορίας D σύμφωνα με το παράρτημα L 

1.2 Για το Κύπελλο FIA  “Regularity E-Rally” γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Ως 
ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ορίζεται εκείνο στο οποίο η μηχανική ενέργεια που απαιτείται 
για την κίνησή του προέρχεται από ηλεκτροκινητήρα τροφοδοτούμενο από, επί του 
αυτοκινήτου, αναφορτιζόμενη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας     

1.3 Ένα Κύπελλο θα απονεμηθεί στον νικητή οδηγό όπως και στον νικητή συνοδηγό που 
χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 των 
τεχνικών κανονισμών 

1.4 Ένα Κύπελλο «Κατασκευαστή» θα απονεμηθεί για τα αυτοκίνητα  που συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 2 των τεχνικών κανονισμών 

1.5 Οι Οδηγοί/Συνοδηγοί πρέπει να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας οδήγησης  
1.6 Ο Συμπληρωματικός Κανονισμός κάθε αγώνα πρέπει να συντάσσεται με βάση το 

τυποποιημένο κείμενο που εφαρμόζεται απόν τη FIA 
 

2. Αποδεκτές κατηγορίες αυτοκινήτων 
Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών 
Οι οργανωτές είναι ελεύθεροι να κάνουνε δεκτά στον ίδιο αγώνα και άλλους τύπους υβριδικών 
αυτοκινήτων και/η αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν άλλες ανανεώσιμες ενέργειες όπως είναι 
το καύσιμο Ε85 και το Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG). Εντούτοις αυτά τα αυτοκίνητα δεν 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην τελική κατάταξη που αφορά στο Κύπελλο FIA  “Regularity E-
Rally”  
 

3. Τροχοί και Ελαστικά 
Βλέπε το άρθρο 3.2. των τεχνικών κανονισμών 
 

4. Βασικά χαρακτηριστικά των αγώνων “Regularity E-Rally” 
Ένας αγώνας τύπου “Regularity E-Rally” είναι μια εκδήλωση οδήγησης ακριβείας 
Η χρησιμότητα των E-Rallies εστιάζεται στην ευρύτερη διάδοση των αυτοκινήτων νέας 
τεχνολογίας τα οποία εξοικονομούν ενέργεια και εκπέμπουν τις μικρότερες δυνατές ποσότητες 
ρύπων και CO2. Επίσης συμβάλλουν στην ενθάρρυνση αλλαγής των οδηγικών συνηθειών, 
δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα του τομέα 
των μεταφορών μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση των οχημάτων. 
 
Στις διοργανώσεις των αγώνων τύπου “Regularity E-Rally” υφίστανται δύο ξεχωριστά κύρια 
πεδία ανταγωνισμού για τα οποία τελικά καταστρώνεται και δημοσιεύεται μια σύνθετη γενική 
κατάταξη η οποία δημοσιεύεται και αποστέλλεται στη FIA προκειμένου να απονεμηθούν οι 
βαθμοί του Κυπέλου.  
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Το ένα από τα κύρια πεδία ανταγωνισμού, που λαμβάνονται υπόψη για την βαθμολογία του 
Κυπέλου, είναι η αξιολόγηση της ικανότητας των συμμετεχόντων να σεβαστούν απολύτως το 
ωράριο εκτέλεσης  της όλης εκδήλωσης όπως αυτό καταστρώθηκε από τους διοργανωτές. Αυτό 
εκφράζεται με τη μορφή των διαδοχικών «ιδανικών» χρόνων για την μετακίνηση των 
αυτοκινήτων από τον ένα σταθμό ελέγχου χρόνου στον επόμενο σταθμό ελέγχου χρόνου. Κάθε 
πρόωρη ή καθυστερημένη άφιξη επιφέρει βαθμούς ποινής. Το άλλο κύριο πεδίο 
ανταγωνισμού, μεγάλης βαρύτητας για την κατάστρωση της τελικής κατάταξης, είναι η 
ικανότητα των πληρωμάτων να διατρέξουν όλες τις ειδικές διαδρομές ακριβείας οδήγησης με 
την υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα (ή ταχύτητες) την οποία ορίζει ο διοργανωτής για κάθε μία 
από αυτές, τηρώντας ταυτοχρόνως όλες τις σχετικές με αυτές τις δοκιμασίες  διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.   
 
Στην πράξη, οι αγώνες τύπου “Regularity E-Rally” είναι παρόμοιοι με τους γνωστούς αγώνες 
Ράλι  ταχύτητας στους οποίους το ίδιο πεδίο ανταγωνισμού της ακριβούς μετακίνησης από τον 
ένα σταθμό ελέγχου χρόνου στον επόμενο υπάρχει. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί για τις 
ειδικές διαδρομές ταχύτητας (με αντίπαλο τον χρόνο) στα “Regularity E-Rally” υπάρχουν οι 
ειδικές διαδρομές «ακριβείας» τις οποίες ό οδηγός πρέπει να τις διατρέξει με συνεργάτη το 
χρόνο 
 
4.1 Χαρακτηριστικά των αγώνων του Κυπέλλου FIA  “Regularity E-Rally” 

Όλοι οι αγώνες πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ημερών και ελάχιστη απόσταση 
διαδρομής 250 χιλιόμετρα 
Τουλάχιστο 6 ειδικές διαδρομές ακριβείας  συνολικής απόστασης κατ’ ελάχιστο 100 
χιλιομέτρων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαδρομή 
Σε κάθε ειδική διαδρομή ακριβείας πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο ένα μυστικό σημείο 
χρονομέτρησης 
Η μέση υποχρεωτική ταχύτητα των διαδρομών ακριβείας πρέπει να καθορίζεται επί τη 
βάσει των επιτρεπομένων μέγιστων ταχυτήτων που προβλέπονται για τα συγκεκριμένα 
οδικά τμήματα 
Λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης εμβέλειας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι 
οργανωτές οφείλουν να σχεδιάζουν τον αγώνων κατά τρόπο που να  επιτρέπει να τον 
εκτελέσουν όλα τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα. 
Η χρονική διάρκεια των ενδιάμεσων στάσεων επαναφόρτισης των συσσωρευτών πρέπει να 
είναι κατ’ ελάχιστο 4 ωρών, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η απομένουσα 
διαδρομή μέχρι της ολοκλήρωσης του σκέλους είναι μικρότερη των 40 χιλιομέτρων 
Να υπάρχουν λεπτομερείς ενημερώσεις για: 
- Αριθμό των διατιθεμένων ηλεκτρικών παροχών 
- Ένταση και μορφή της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
- Τύπος και φωτογραφία του ακροδέκτη που απαιτείται για τη σύνδεση 
- Όποια άλλη αναγκαία πληροφόρηση για τα διατιθέμενα σημεία φορτίσεως πρέπει  να 

παρέχεται στους συμμετέχοντες από την έναρξη της περιόδου εγγραφών όπως και 
πρέπει να είναι διαθέσιμη στο σημείο διεξαγωγής του διοικητικού ελέγχου πριν από 
τον αγώνα. 

Η λεπτομερής σχεδίαση της διαδρομής, οι ακριβείς αποστάσεις από σταθμό σε σταθμό 
ελέγχου χρόνου και οι αντίστοιχοι ιδανικοί χρόνοι, τα ακριβή σημεία αφετηρίας και 
τερματισμού κάθε ειδικής διαδρομής ακριβείας και οι υποχρεωτικές σταθερές ταχύτητες 
για κάθε μία από αυτές όπως και οι τοποθεσίες των στάσεων ανασυγκρότησης και των 
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ελεγχομένων χώρων στάθμευσης πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς στο βιβλίο διαδρομών 
(Road Book) στο οποίο η υποχρεωτική διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
διαγωνιζόμενοι επίσης πρέπει να αναφέρεται. Το βιβλίο διαδρομών θα πρέπει να 
θεωρείται ως επίσημο παράρτημα του συμπληρωματικού κανονισμού 
 
Κάθε ηθελημένη και βεβαιωμένη παρέκκλιση από τη διαδρομή όπως αυτή ορίζεται από το 
βιβλίο διαδρομής θα επιφέρει ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα. 
Οι αποστάσεις που αναφέρονται στο βιβλίο διαδρομής θεωρούνται σωστές και ακριβείς 
και καμιά ένσταση δεν χωρεί κατά αυτής της ακρίβειας. 
 

4.2 Διακρίβωση των χιλιομετρητών 
Μια καθορισμένη διαδρομή μήκους από 3 έως 8 χιλιομέτρων κατάλληλα επιλεγμένη και 
σημασμένη πρέπει να  γνωστοποιείται στου συμμετέχοντες μαζί με το βιβλίο διαδρομής με 
τη μοναδική χρησιμότητα της επακριβούς διακρίβωσης του χιλιομετρητή του αυτοκινήτου 
τους με εκείνη του αντίστοιχου οργάνου μέτρησης των αποστάσεων που χρησιμοποιήθηκε 
για τις μετρήσεις του βιβλίου διαδρομής.  
 

4.3 Διαδικασία Εκκίνησης 
Η διαδικασία εκκίνησης θα ακολουθήσει τη σειρά του πίνακα συμμετεχόντων που θα 
αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων. Τα αυτοκίνητα θα ξεκινάνε διαδοχικά ανά 
κάθε πρώτο λεπτό της ώρας 
Προσωρινά και ανεπίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο τέλος του πρώτου 
Σκέλους. Η σειρά εκκίνησης του δεύτερου σκέλους  μπορεί προαιρετικά να αλλάξει και να 
ακολουθήσει τη σειρά επιτυχίας του πρώτου σκέλους. Για να εφαρμοστεί αυτό θα πρέπει 
να αναφέρεται στον Συμπληρωματικό κανονισμό  
 

4.4 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
Προσωρινά, Επίσημα και Τελικά αποτελέσματα θα αναρτώνται στον επίσημο πίνακα 
αποτελεσμάτων  στο τέλος του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επιπροσθέτως τα 
αποτελέσματα μπορούν να αναρτώνται και στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα που θα 
αναρτώνται στο διαδίκτυο θα πρέπει να έχουν ήδη αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα 
αποτελεσμάτων 
 

4.5 Κάρτα Χρόνων 
Κατά την εκκίνηση του αγώνα κάθε πλήρωμα θα λάβει μια κάρτα χρόνων στην οποία θα 
αναφέρονται οι ιδανικοί χρόνοι μετάβασης από τον ένα σταθμό ελέγχου χρόνου στον 
επόμενο. Αυτή η κάρτα θα επιστραφεί στον διοργανωτή στο τέλος του πρώτου σκέλους και 
μια νέα θα δοθεί στα πληρώματα κατά την εκκίνηση του δεύτερου σκέλους στο τέλος του 
οποίου τελικώς θα παραδοθεί στον διοργανωτή. Αυτή η κάρτα χρόνων θεωρείται επίσης ως 
παράρτημα του Κανονισμού 
Κάθε πλήρωμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την Κάρτα Χρόνων του   
Η Κάρτα Χρόνων πρέπει να επιδεικνύεται όταν αυτό απαιτείται, ειδικότερα δε στους 
εφόρους των σταθμών ελέγχου χρόνου στους οποίους θα παραδίδεται από ένα μέλος του 
πληρώματος προκειμένου να κάνουν την εγγραφή του χρόνου άφιξης ή /και αναχώρησης 
Απώλεια της Κάρτας Χρόνων ή οποιαδήποτε αλλοίωση των επ’ αυτής εγγραφών ή 
προσθήκη σε αυτές, εκτός και εάν πρόκειται να την εκτελέσει ο αρμόδιος έφορος, 
τιμωρείται 
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Τα σημεία αφετηρίας των ειδικών διαδρομών ακριβείας πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
πληροφορίες που περιέχει η κάρτα Χρόνων 
Το πλήρωμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να επιδίδει την Κάρτα Χρόνων στους διάφορους 
σταθμούς ελέγχου χρόνου και να ελέγχει την ακρίβεια των εγγραφών που γίνονται από 
τους εφόρους τους 
Παράλειψη εκτέλεσης της εγγραφής χρόνου από κάποιο σταθμό ελέγχου χρόνου κατά 
μήκος της διαδρομής , από ένα σταθμό ανασυγκρότησης, από ένα σταθμό τερματισμού 
σκέλους ή από σταθμό διελεύσεως τιμωρείται 
Αποτελεί επομένως υποχρέωση του πληρώματος να παρουσιάζει την Κάρτα Χρόνων στους 
διάφορους εφόρους των σταθμών και  να βεβαιώνεται ότι οι αντίστοιχες εγγραφές έχουν 
πραγματοποιηθεί 
Ο έφορος του σταθμού ελέγχου χρόνου είναι ό μόνος αρμόδιος για να κάνει εγγραφή 
χρόνου στην Κάρτα Χρόνων και αυτό μπορεί να γίνεται χειρόγραφα ή με σφραγίδα 
 

4.6 Κυκλοφορία 
Ο αγώνας διεξάγεται σε δημόσιες οδούς ανοιχτές στην κυκλοφορία άλλων οχημάτων. Εάν 
κάποια τμήματα της διαδρομής προβλέπεται να κλείσουν για τα μη διαγωνιζόμενα 
αυτοκίνητα αυτό θα πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στο βιβλίο διαδρομής. Οι 
αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν αποκλειστικά επί των οδών που προβλέπει 
το βιβλίο διαδρομής και να τηρούν απολύτως τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας άλλως θα 
υπόκεινται σε επιβολή ποινής ή οποία θα μπορεί να φτάσει και μέχρι του αποκλεισμού 
τους από τον αγώνα 
 

4.7 Κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα, ατυχήματα, παρακωλύσεις   
Κάθε μποτιλιάρισμα, ατύχημα ή άλλη παρενόχληση της κυκλοφορίας πρέπει να 
αντιμετωπίζεται από τους συμμετέχοντες με ίδια μέσα και με πλήρη συμμόρφωση με τον 
κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν αναγνωρίζεται καμιά χρονική καθυστέρηση εξ’ αιτίας 
τέτοιων συμβάντων 
 

4.8 Επισκευές 
Επισκευές μπορεί να επιτρέπονται είτε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα είτε 
σε περιορισμένες περιοχές. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται στον 
συμπληρωματικό κανονισμό. Επισκευές δεν επιτρέπονται στους χώρους ελεγχόμενης 
στάθμευσης. Μη συμμόρφωση επιφέρει ποινές 
 

4.9 Αντιαθλητική και αντικανονική συμπεριφορά 
Με τον κίνδυνο επιβολής ποινής η οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι τον αποκλεισμό από 
τον αγώνα τα πληρώματα δεν πρέπει: 
- Ηθελημένα να παρεμποδίζουν τη διέλευση άλλων αγωνιζομένων αυτοκινήτων ή να μην 

επιτρέπουν το προσπέρασμα, και/η 
- Να συμπεριφέρονται με αντιαθλητικό ή ανοίκειο τρόπο  
- Να δέχονται εξωτερική βοήθεια για τον εντοπισμό των μυστικών σημείων 

χρονομέτρησης μιας ειδικής διαδρομής ακριβείας 
Τα πιο πάνω ισχύουν τόσο για τα συμμετέχοντα πληρώματα όσο και για τα βοηθητικά τους 
συνεργεία 
Ο αποκλεισμός αποφασίζεται από τους αγωνοδίκες μετά από εισήγηση του Αλυτάρχη 
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4.10 Ελεγχόμενη Στάθμευση 
Όλα τα αυτοκίνητα οφείλουν να εισέλθουν σε καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση του Διοικητικού και Τεχνικού Ελέγχου. Η θέση του χώρου 
ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζεται με έγγραφο του διοργανωτή 
Όλα τα αυτοκίνητα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς μέχρι την εκκίνηση 
Εάν κάποιο αυτοκίνητο πρέπει να μετακινηθεί από αυτό το χώρο πριν από την εκκίνηση 
αυτό θα γίνει με την άδεια του Αλυτάρχη 
Το αυτοκίνητο που θα μετακινηθεί χωρίς να έχει πάρει την άδεια αυτή θα τιμωρηθεί με 
ποινή ή οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι τον αποκλεισμό 
Κατά τη διανυκτέρευση μεταξύ των δύο Σκελών του αγώνα τα αυτοκίνητα θα παραμείνουν 
υπό καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης στο οποίο θα εισέλθουν αμέσως μετά τον 
τερματισμό του προηγηθέντος σκέλους 
Μετά το πρώτο σκέλος τα πληρώματα έχουν διορία 15 λεπτών προκειμένου να εξέλθουν 
του χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης 
Κάθε πλήρωμα έχει το δικαίωμα να εισέλθει στο χώρο ελεγχόμενης στάθμευση για την 
εκκίνηση του δεύτερου σκέλους 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησής 
του 
Στον χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης τα αυτοκίνητα παραμένουν κλειδωμένα υπό τον 
έλεγχο της διοργάνωσης 
Εάν κάποια επισκευή είναι αναγκαία να γίνει, η διοργάνωση πρέπει να ενημερωθεί και 
εντεταλμένοι έφοροι θα παρακολουθήσουν την εργασία μετά το πέρας της οποία το 
αυτοκίνητο θα κλειδωθεί και πάλι 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται επίσης και μετά την άφιξη των αυτοκινήτων στο τέλος του 
τελευταίου ημερήσιου σκέλους που συμπίπτει και με το τέλος του αγώνα 
Μετά την άφιξη των αυτοκινήτων στο τέλος του αγώνα αυτά θα παραμείνουν υπό 
καθεστώς ελεγχόμενης άφιξης υπό την επίβλεψη της διοργάνωσης μέχρι και της εκπνοής 
της προθεσμίας των 30 λεπτών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. 
Μόνο οι αγωνοδίκες έχουν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τη λύση του καθεστώτος 
ελεγχόμενης στάθμευσης και την απελευθέρωση των αυτοκινήτων 
 

4.11 Μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση σε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 
Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη καθυστέρηση ενός αυτοκινήτου να παρουσιαστεί σε ένα 
Σταθμό Ελέγχου Χρόνου δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 λεπτά από τον ιδανικό του χρόνο. 
Αυτή η συνολική καθυστέρηση αναφέρεται σε κάθε Ημερήσιο Σκέλος.  
Κάθε αυτοκίνητο που θα εμφανιστεί σε Σταθμό Ελέγχου Χρόνου με ένα λεπτό περισσότερο 
από αυτή τη μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση θα θεωρείται ότι βρήκε τον Σταθμό 
κλειστό και επομένως θα υφίσταται κύρωση.  
Είναι αναγκαίο να γίνει απολύτως κατανοητό ότι κάθε λεπτό καθυστέρηση σε έναν Σταθμό 
Ελέγχου Χρόνου θα μειώνει κατά ένα λεπτό τη μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση για 
όλους τους υπόλοιπους Σταθμούς Ελέγχου Χρόνου του ίδιου Ημερήσιου Σκέλους. Για 
παράδειγμα, μια καθυστέρηση 2 λεπτών στον Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 2, συν μια 
καθυστέρηση 1 λεπτού στον Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 4 και επιπλέον μια καθυστέρηση 3 
λεπτών στον Σταθμό Ελέγχου Χρόνου 7 σημαίνει ότι για τους επόμενους Σταθμούς Ελέγχου 
Χρόνου του Σκέλους της ίδιας ημέρας, η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη καθυστέρηση 
είναι τώρα 24 λεπτά, αφού τα αρχικά 30 λεπτά έχουν ήδη μειωθεί κατά 2+1+3 = 6 λεπτά. 
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5. Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
Όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα αγώνα τύπου “Regularity E-Rally” οφείλουν να επιδεικνύουν 
αυξημένη ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος αποφεύγοντας ενέργειες ή 
παραλείψεις οι οποίες με κάθε τρόπο μπορεί να προκαλέσουν όχληση ή ρύπανση του 
περιβάλλοντος χώρου η να προκαλέσουν περιττή ηχορύπανση. 
Οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται  θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

- Λάβετε κάθε μέριμνα ώστε να περιοριστεί ή περιβαλλοντική όχληση όταν εμπλέκεστε 
σε ένα “Regularity E-Rally” προ της διενέργειάς του, κατά τη διάρκειά της και μετά το 
πέρας της. Αυτό ισχύει και για τις παράπλευρες δραστηριότητες 

- Χρησιμοποιείτε οικολογικά προϊόντα για όλες τις δραστηριότητες εφόσον κάτι τέτοιο 
είναι εφικτό 

- Πριν συμμετάσχετε κάντε σχέδιο αποφυγής περιβαλλοντικών οχλήσεων ή ατυχημάτων 
- Οργανωτές, έφοροι και συμμετέχοντες δεν πρέπει να απορρίπτουν ή να εγκαταλείπουν 

οποιαδήποτε υλικά όπως μποτίλιες, μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικά υλικά 
συσκευασιών, υπολείμματα φαγητού, εφεδρικά ελαστικά κ.λπ.  σε ολόκληρη τη 
διαδρομή του αγώνα. Ο γενικός κανόνας προβλέπει να εγκαταλείπονται οι διάφοροι 
χώροι καθαρότεροι από όσο ήταν κατά την άφιξή μας σε αυτούς 

- Αποφεύγετε να προκαλείτε άσκοπο θόρυβο λόγω στιγμιαίων επιταχύνσεων, λόγω 
πεδήσεων τύπου πανικού ή κάνοντας άσκοπη χρήση της κόρνας του αυτοκινήτου 

- Η ρύπανση του χώρου από υγρά κάθε είδους όπως λιπαντέλαια η καύσιμα κ.λπ. κατά 
τη διάρκεια ανεφοδιασμών ή εκτέλεσης επισκευής του αυτοκινήτου απαγορεύεται 
αυστηρά 

- Όλα τα οχήματα θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανονισμούς μέγιστης 
στάθμης θορύβου που ισχύουν στη χώρα τέλεσης του αγώνα. 

- Το προσωπικό που επανδρώνει τους σταθμούς ελέγχου χρόνου ή τους σταθμούς 
διελεύσεως θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητική ποσότητα σάκων 
συλλογής απορριμμάτων και κατά την αναχώρησή τους από τα σημεία λειτουργίας του 
σταθμού τους δεν πρέπει να εγκαταλείπουν πίσω τους κανένα αντικείμενο ή υλικό 
όπως λωρίδες επισήμανσης, πινακίδες ή άλλα είδη βοηθητικών υλικών, υπολείμματα 
φαγητού ή υλικά συσκευασίας. 

- Στους χώρους ανασυγκρότησης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ασκείται για τη 
διατήρηση της  καθαριότητας του χώρου και για την περισυλλογή κάθε άχρηστου 
αντικειμένου. Σε αυτούς τους χώρους ειδικότερα, ο γενικός κανόνας που προβλέπει να 
εγκαταλείπονται οι διάφοροι χώροι καθαρότεροι από όσο ήταν κατά την άφιξή μας 
επιβάλλετε να εφαρμόζεται με σχολαστικότητα 

- Κάθε υγρό που από τη φύση του θεωρείται ως βλαπτικό για το περιβάλλον ή πάσης 
φύσεως υγρά καύσιμα τα οποί μπορεί να διαρρεύσουν κατά τον ανεφοδιασμό ή την 
επισκευή του αυτοκινήτου πρέπει να συλλέγεται σε κατάλληλο δοχείο και ο 
καθαρισμός του σημείου διαρροής να εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια 

- Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων είναι υποχρεωτικός 
 

6. Ειδικές διαδρομές ακριβείας, Σταθμοί ελέγχου χρόνου και Βαθμοί ποινής   

 Οι δοκιμασίες ακριβείας εμφαίνονται στο Βιβλίο Διαδρομής και χωροθετούνται κατά μήκος 
ορισμένων τμημάτων της διαδρομής μεταξύ δύο διαδοχικών Σταθμών Ελέγχου Χρόνου. Μπορεί να 
διεξάγονται σε δημόσιες οδούς ανοικτές στην κυκλοφορία. Ανάλογα με το σχεδιασμό του αγώνα 
δοκιμασίες ακριβείας μπορεί να διεξάγονται επίσης σε κλειστούς δρόμους, για παράδειγμα μέσα 
σε μια πίστα.  
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Τα πληρώματα πρέπει να διατρέχουν ολόκληρο το μήκος της δοκιμασίας ακριβείας προσπαθώντας 
να κρατήσουν σταθερά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τη «σταθερή» ταχύτητα (ή τις 
ταχύτητες) που έχει ορίσει ο διοργανωτής. Στις περιπτώσεις που για κάποιο λόγο αυτή η ταχύτητα 
πρέπει να μειωθεί ή ακόμα και να σταματήσει το αυτοκίνητο, οι απώλειες αυτές πρέπει να 
ανακτηθούν στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, χωρίς βέβαια να παραβιαστούν οι κανόνες του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, έτσι ώστε η μέχρι εκείνη τη στιγμή «μέση ωριαία ταχύτητα» να συμπέσει με 
την υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 

  Τα σημεία αφετηρίας και τερματισμού κάθε δοκιμασίας ακριβείας όπως και η συνολική της 
απόσταση είναι εμφανώς σημειωμένα στο βιβλίο διαδρομής (όπως επίσης επισημαίνονται και με 
τις γεωγραφικές συντεταγμένες τους GPS). Μπορεί επίσης να επισημαίνονται και στο δρόμο με 
χρήση των τυποποιημένων, για το σκοπό αυτό, πινακίδων της FIA.  

Η διαδικασία εκκίνησης καθορίζεται από τον οργανωτή στον συμπληρωματικό κανονισμό. Οι 
εκκινήσεις μπορούν να γίνονται με εντολή του εφόρου ή με σύστημα αυτοεκκίνησης 

Ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα μυστικά σημεία χρονομέτρησης θα έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος 
της κάθε δοκιμασίας ακριβείας και η χρονομέτρηση θα γίνεται με ακρίβεια 1/10 του 
δευτερολέπτου προκειμένου να υπολογίζεται η επιτευχθείσα μέση ωριαία ταχύτητα. Επί τη βάσει 
της ακριβούς απόστασης μεταξύ των δύο σημείων χρονομέτρησης και του χρόνου που προκύπτει 
από τις χρονομετρημένες «διελεύσεις» των αυτοκινήτων έμπροσθεν των σημείων αυτών 
υπολογίζεται η επιτευχθείσα μέση ωριαία ταχύτητα είτε μεταξύ αυτών των σημείων είτε από την 
εκκίνηση της διαδρομής ακριβείας  μέχρι το κάθε ένα από αυτά. Κάθε απόκλιση  από την ορισθείσα 
για κάθε διαδρομή ακριβείας υποχρεωτική «σταθερή» ταχύτητα επισύρει βαθμούς ποινής 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κατωτέρω πίνακα ποινών.  

Οι ακριβείς αποστάσεις μεταξύ των σημείων χρονομέτρησης ή μεταξύ των σημείων αυτών και της 
αφετηρίας της κάθε μίας ειδικής διαδρομής ακριβείας καταγράφονται σε ένα εμπιστευτικό 
έγγραφο αντίγραφο του οποίου παραδίδει ο Αλυτάρχης του αγώνα στον πρόεδρο των αγωνοδικών 
πριν από την εκκίνηση κάθε ημερήσιου σκέλους. Επί τη βάσει αυτών των στοιχείων και των 
τυπωμένων από τις συσκευές χρονομέτρησης χρόνων διέλευσης οι αγωνοδίκες είναι σε θέση να 
επιλύσουν κάθε τυχόν ένσταση κατά της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που θα υποβληθεί.   

Η σχεδίαση του αγώνα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκκίνηση των αυτοκινήτων στις διαδρομές 
ακριβείας να γίνονται σε τακτά ίσα χρονικά διαστήματα από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο τα οποία 
μπορεί να ορίζονται από 30 δευτερόλεπτα μέχρι και δύο λεπτά. 

Κάθε είδους συσκευή χρονομέτρησης η δορυφορική συσκευή GPS ενσωματωμένη ή φορητή 
επιτρέπεται επί του αυτοκινήτου.  

Ο αγώνας αρχίζει από τη στιγμή που θα δοθεί το σήμα εκκίνησης στο πρώτο αυτοκίνητο του πίνακα 
σειράς εκκίνησης, ο οποίος θα έχει αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων, από τον έφορο 
του πρώτου σταθμού ελέγχου χρόνου (ΣΕΧ αρ. 1). Όλα τα υπόλοιπα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα 
ακολουθήσουν το πρώτο αυτοκίνητο παίρνοντας σήμα εκκίνησης ανά κάθε πρώτο λεπτό της ώρας     

Τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα μεταβαίνουν από τον ένα Σταθμό Ελέγχου Χρόνου στον επόμενο 
ακολουθώντας υποχρεωτικά τη διαδρομή που απεικονίζεται στο Βιβλίο Διαδρομής. Όλοι οι ΣΕΧ θα 
εμφαίνονται στο Βιβλίο Διαδρομής αλλά και θα σημαίνονται στο δρόμο με τις τυποποιημένες για 
το σκοπό αυτό πινακίδες της FIA. Ο χρόνος παραμονής του κάθε αυτοκινήτου μέσα στην περιοχή 
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κάθε ΣΕΧ περιορίζεται στον αναγκαίο για τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας. Οι ΣΕΧ θα 
αρχίζουν τη λειτουργία τους 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του πρώτου 
αυτοκινήτου και θα κλείνουν, εκτός εάν άλλως αποφασίσει ο αλυτάρχης, 30 λεπτά μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης του τελευταίου αυτοκινήτου προκειμένου να καλυφθεί και η 
συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση άφιξης του. 

 Η διαδικασία σφράγισης αρχίζει τη στιγμή που το αγωνιζόμενο αυτοκίνητο διέλθει την πινακίδα 
εισόδου στην περιοχή του ΣΕΧ. Μεταξύ αυτής της πινακίδας και του σημείου στο οποίο βρίσκονται 
οι έφοροι του ΣΕΧ δεν επιτρέπεται η στάση του αυτοκινήτου ούτε καν η με εξαιρετικά μεγάλη 
βραδύτητα κίνησή του. Η στιγμή παράδοσης της Κάρτας Χρόνων από το πλήρωμα στον 
εξουσιοδοτημένο έφορο αντιστοιχεί και με τη στιγμή χρονομέτρησης της άφιξης του αυτοκινήτου 
στον ΣΕΧ. Για να μην υπάρξει οποιαδήποτε επιβολή βαθμών ποινής η στιγμή αυτή πρέπει να 
βρίσκεται χρονικά μέσα στο λεπτό του ιδανικού χρόνου άφιξης ή έστω μέσα στο προηγούμενο από 
αυτόν λεπτό. Για παράδειγμα εάν ο ιδανικός χρόνος άφιξης είναι 11ω και 34λ η Κάρτα Χρόνων θα 
πρέπει να παραδοθεί στο έφορο του ΣΕΧ κάποια στιγμή μεταξύ της ώρας 11.33.00 και της ώρας 
11.34.59. Σε αντίθετη περίπτωση  ο αγωνιζόμενος θα δεχτεί ποινή ίση με 60 βαθμούς για κάθε 
λεπτό η για κάθε τμήμα λεπτού πρόωρης άφιξης ή ίσης με 10 βαθμούς ποινής για κάθε λεπτό η για 
κάθε τμήμα λεπτού καθυστερημένης άφιξης.  Στην περίπτωση κατά την οποία μετά τον ΣΕΧ 
ακολουθεί Δοκιμασία Ακριβείας η ακολουθούμενη διαδικασία είναι η εξής: Ο έφορος του ΣΕΧ θα 
σημειώσει στην Κάρτα Χρόνων όχι μόνο την ώρα άφιξης του αυτοκινήτου στον ΣΕΧ αλλά και την 
«προβλεπόμενη» ώρα εκκίνησης για την ακολουθούσα Δοκιμασία Ακριβείας η οποία θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστο κατά ένα λεπτό μεταγενέστερη της ώρας άφιξης στον ΣΕΧ.  

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσοτέρων αυτοκινήτων στον ΣΕΧ η «προβλεπόμενη» 
ώρα για την εκκίνησή τους στην Διαδρομή Ακριβείας θα προσδιοριστεί έτσι ώστε να ξεκινήσει το 
ένα μετά το άλλο με τη σειρά που αφίχθηκαν, αλλά με χρονική απόσταση ενός τουλάχιστο λεπτού 
μεταξύ τους. Μετά τη διαδικασία σφράγισης της Κάρτας Χρόνων και τον καθορισμό της 
«προβλεπόμενης» ώρας εκκίνησης για την ακολουθούσα Δοκιμασία Ακριβείας το αυτοκίνητο 
κινείται προς το σημείο του αφέτη της Δοκιμασίας Ακριβείας ο οποίος και θα του δώσει σήμα 
εκκίνησης ακριβώς τη στιγμή που θα αρχίζει το λεπτό της «προβλεπόμενης» ώρας εκκίνησης. Εάν 
οι συνθήκες το επιβάλλουν ο αφέτης έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει την «προβλεπόμενη» ώρα 
εκκίνησης υπογράφοντας τη σχετική αλλαγή στην Κάρτα Χρόνων. Για παράδειγμα, εάν η 
«προβλεπόμενη» ώρα εκκίνησης είναι 11ω και 32λ  ό αφέτης θα δώσει εκκίνηση ακριβώς στις 
11.32.00. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν καταστεί δυνατό, λόγω εμποδίου στο δρόμο ή άλλου 
συμβάντος, ο αφέτης μπορεί να διορθώσει την ώρα εκκίνησης σε 11ω και 33λ  (ή και αργότερα) και 
να δώσει την εκκίνηση στις 11.33.00 ακριβώς. Το αυτοκίνητο πρέπει να εκκινήσει αμέσως και να 
αναπτύξει το ταχύτερο δυνατό την υποχρεωτική «σταθερή» ταχύτητα που έχει καθορίσει ο 
διοργανωτής για την συγκεκριμένη Δοκιμασία Ακριβείας και να την διατηρήσει σταθερή μέχρι το 
τέλος της όπως αυτό εμφαίνεται στο Βιβλίο Διαδρομής και επισημαίνεται στο δρόμο με την 
τυποποιημένη πινακίδα της FIA.  

Εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των εκκινήσεων των μπορούν να εγκριθούν υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οργανωτής τους περιγράφει με πληρότητα στον συμπληρωματικό κανονισμό.  

7. Πίνακας ποινών 

- Για κάθε ένα δέκατο (1/10) του δευτερολέπτου διαφοράς του ιδανικού χρόνου 
μετακίνησης από το ένα σημείο χρονομέτρησης στο επόμενο, κατά μήκος μιας 
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Δοκιμασίας Ακριβείας, σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο που κατέγραψαν τα 
χρονόμετρα: Ένας (1) βαθμός ποινής (άρθρο 6)  

- Για κάθε ένα πρώτο λεπτό της ώρας η/και για μέρος του λεπτού πρόωρης άφιξης σε 
ένα Σταθμό Ελέγχου Χρόνου: Εξήντα (60) βαθμοί ποινής (άρθρο 6)  

- Για κάθε ένα πρώτο λεπτό της ώρας η/και για μέρος του λεπτού καθυστερημένης 
άφιξης σε ένα Σταθμό Ελέγχου Χρόνου: Δέκα (10) βαθμοί ποινής (άρθρο 6)  

- Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης σε κάποιο ΣΕΧ διάρκειας μεγαλύτερης από 30 
πρώτα λεπτά ή αθροιστικά συσσωρευμένης καθυστέρησης άφιξης σε κάποιους ή 
ακόμα και σε όλους τους ΣΕΧ του ίδιου ημερήσιου Σκέλους που επίσης υπερβαίνει τα 
30 πρώτα λεπτά: Ποινές κατά την κρίση των αγωνοδικών οι οποίες μπορεί να 
φτάσουν και μέχρι του αποκλεισμού από τον αγώνα (άρθρο 4.11)  

- Σε περίπτωση παράλειψης σφράγισης της Κάρτας Χρόνων σε ένα ΣΕΧ ή στην είσοδο και 
έξοδο ανασυγκρότησης ή στον τερματισμό σκέλους: Ποινές κατά την κρίση των 
αγωνοδικών οι οποίες μπορεί να φτάσουν και μέχρι του αποκλεισμού από τον 
αγώνα 

- Σε περίπτωση μη εμφάνισης στην εκκίνηση μιας Δοκιμασίας Ακριβείας ή σε περίπτωση 
ηθελημένης μη τήρησης της υποχρεωτικής διαδρομής που εμφαίνεται στο Βιβλίο 
Διαδρομής: Ποινές κατά την κρίση των αγωνοδικών οι οποίες μπορεί να φτάσουν και 
μέχρι του αποκλεισμού από τον αγώνα 

- Σε περίπτωση απόπειρας εξακρίβωσης ή λήψης πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις 
των μυστικών σταθμών χρονομέτρησης κατά μήκος Δοκιμασίας Ακριβείας: 
Αποκλεισμός από τον αγώνα  

- Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης αντικατάστασης μέλους του πληρώματος: Αποκλεισμός 
από τον αγώνα 

- Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Χρόνων:  Αποκλεισμός από τον αγώνα 
- Σε περίπτωση απόπειρας αλλαγής ή προσθήκης στις εγγραφές της Κάρτας Χρόνων:  

Αποκλεισμός από τον αγώνα 9 (άρθρο 4.5)  
- Σε περίπτωση ηθελημένης παρεμπόδισης, κλείσιμο του δρόμου ή επίδειξης 

αντιαθλητικής συμπεριφοράς: Ποινή κατά την κρίση των αγωνοδικών η οποία μπορεί 
να φτάσει και μέχρι τον αποκλεισμό από τον αγώνα (άρθρο 4.9)  

- Τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα καταταγούν επί τη βάσει του αθροίσματος των 
βαθμών ποινής που θα έχουν συγκεντρώσει από τις δοκιμασίες ακριβείας και από τις 
οδικές ποινές των Σταθμών Ελέγχου Χρόνου. Το αυτοκίνητο με το μικρότερο άθροισμα 
βαθμών ποινής θα καταλαμβάνει την καλύτερη θέση 
 

7.1 Άρση της ποινής του αποκλεισμού από τον αγώνα σε ειδικές περιπτώσεις 
Εάν ένας αγωνιζόμενος αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα όπως π.χ. μια σύγκρουση στο 
μέσο ενός σκέλους  (εκτός του τελευταίου) έχει τη δυνατότητα να αιτήσει να εκκινήσει στο 
επόμενο σκέλος. Το γραπτό αυτό αίτημα θα πρέπει να δοθεί στον Αλυτάρχη του αγώνα 
τουλάχιστο 30 λεπτά πριν από τη συνεδρίαση των αγωνοδικών που θα εγκρίνει τον πίνακα 
των εκκινούντων αυτοκινήτων του επόμενου σκέλους. 
Εάν η αιτία της εγκατάλειψης ήταν μια σύγκρουση ή ένα μηχανικό πρόβλημα το 
αυτοκίνητο θα πρέπει να ελεγχθεί από τεχνικό έφορο τουλάχιστο 30 λεπτά πριν από την 
επίσημη ώρα έναρξης της εκκίνησης του επόμενου σκέλους. Εάν η έκθεση του τεχνικού 
εφόρου, τυπικώς για λόγους ασφαλείας το απαιτήσει, ο Αλυτάρχης έχει το δικαίωμα να  
μην επιτρέψει την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου   
Το πλήρωμα που θα επανεκκινήσει με βάση αυτή τη διαδικασία θα επιβαρυνθεί με 
βαθμούς ποινής ίσους με το άθροισμα των βαθμών ποινής που θα λάβει το βαρύτερα 
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ποινολογημένο αυτοκίνητο  κατά το (actual ?) σκέλος, πλέον 10%. Το αυτοκίνητο αυτό 
δικαιούται να αναφερθεί στην τελική κατάταξη του αγώνα. 
 

7.2 Ισοπαλία 
Όταν αυτοκίνητα συγκεντρώσουν το ίδιο άθροισμα βαθμών ποινής, η σχετική τους θέση  
θα καθορίζεται από τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ακριβείας δηλαδή ύστερα από 
σύγκριση των περισσοτέρων πρώτων θέσεων, των περισσοτέρων δευτέρων θέσεων κ.ο.κ. 
αλλιώς τα αυτοκίνητα αυτά θα καταλαμβάνουν την ίδια θέση στην κατάταξη  
  

8. Εγγραφή συμμετοχής 

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στην επίσημη διεύθυνση του οργανωτή 

Η υποβολή της αίτησης εγγραφής αποτελεί απόδειξη της αποδοχής εκ μέρους του 
συμμετέχοντος και του πληρώματος των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στους 
κανονισμούς βάσει των οποίων διοργανώνεται ο αγώνας 

Λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση του πληρώματος του αυτοκινήτου θα πρέπει να 
επιβεβαιώνονται τουλάχιστο επτά (7) ημέρες πριν από τον Διοικητικό Έλεγχο 

Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε αίτηση εγγραφής κατά την κρίση του. 
Το δικαίωμα αυτό ασκείται υπό τον περιορισμό του άρθρου 3.14 του Διεθνούς Αθλητικού 
Κώδικα και του άρθρου 8Α των γενικών Οδηγιών που διέπουν τα πρωταθλήματα της FIA 

Ένα μέλος του πληρώματος μπορεί μόνο να αντικατασταθεί πριν από τον Διοικητικό Έλεγχο και 
ύστερα από έγκριση του Οργανωτή 

Μόνο οι αγωνοδίκες έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους 
ενός πληρώματος μετά τη δημοσίευση του πίνακα των συμμετεχόντων 

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο μόνο μετά από έγκριση του Οργανωτή 
και τη σύμφωνη γνώμη των αγωνοδικών. Το αυτοκίνητο που θα το αντικαταστήσει θα πρέπει 
να ελεγχθεί από τον τεχνικό έφορο του αγώνα και να τύχει της εγκρίσεως του τεχνικού 
εκπροσώπου της FIA. 

Ο συμμετέχων που επιθυμεί να αντικαταστήσει ένα αυτοκίνητο ή ένα μέλος του πληρώματος 
πρέπει να γνωστοποιήσει αυτή του την πρόθεση στο υπεύθυνο έφορο για τις σχέσεις με τους 
αγωνιζόμενους   

Αντικατάσταση αυτοκινήτου ή μέλους πληρώματος δεν μπορεί να αιτηθεί εντός του χρονικού 
διαστήματος των 30 λεπτών πριν από την επίσημη ώρα εκκίνησης του αγώνα. 

9. Υποστηρικτές των Συμμετεχόντων 

Κάθε Συμμετέχων ο οποίος υποστηρίζεται από μια εμπορική επιχείρηση το λογότυπο της 
οποίας θα εμφανίζεται επί του αυτοκινήτου η/και επί της ενδυμασίας του πληρώματος είναι 
υποχρεωμένος να το δηλώσει στους οργανωτές αιτώντας την άδεια τους  κατά την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής 
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Η αιτία που το επιβάλλει είναι η προσπάθεια αποφυγής προβολής ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας τα οποία δεν ταιριάζουν με τους σκοπούς του αγώνα ή ακόμα γενικότερα με τους 
στόχους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ή με τους περιορισμούς που έχει θεσπίσει ή FIA 

10. Δημοσιότητα του αγώνα 

Με την εγγραφή συμμετοχής όλοι οι συμμετέχοντες εξουσιοδοτούν τον οργανωτή να κάνει 
ελεύθερη χρήση στα μέσα ενημέρωσης, στα δελτία τύπου και στο υλικό προβολής του αγώνα 
των ονομάτων τους όπως και των ονομάτων του πληρώματος αλλά και των στοιχείων του 
αυτοκινήτου τους 

Επίσης δηλώνουν την συγκατάθεσή τους σε σχέση με το υλικό προώθησης της δημοσιότητας 
του αγώνα το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί ο οργανωτής και στο οποίο επίσης μπορεί να 
αναφέρονται τα ονόματά τους και τα στοιχεία του αυτοκινήτου τους 

Ο οργανωτής θα προμηθεύσει τους συμμετέχοντες με το αναγκαίο υλικό και τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες όπως ακολούθως: 

- Βιβλίο Διαδρομής 

- Συμπληρωματικό Κανονισμό  

- Αριθμούς αγώνος 

- Κάρτες αναγνώρισης του πληρώματος  

11. Ειδικοί όροι – Πινακίδες Αγώνος 

Κάθε τροποποίηση ή προσθήκη σε αυτούς τους κανονισμούς όπως και κάθε σημαντική 
διευκρίνιση ή πληροφόρηση προς του συμμετέχοντες η οποία θα εκδοθεί σε χρόνο 
μεταγενέστερο της δημοσιοποίησης του Συμπληρωματικού Κανονισμού θα κοινοποιηθεί μέσω 
επισήμως αριθμημένων και χρονολογημένων Παραρτημάτων ή Πληροφοριακών Δελτίων.  

Αυτά θα διανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι και θα βεβαιώνουν την παραλαβή 
τους με τη υπογραφή τους και θα αναρτώνται επίσης και στον επίσημο Πίνακα ανακοινώσεων 
της διοργάνωσης.  

Εάν αυτή η διαδικασία για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο Διοργανωτής θα 
κάνει παν το δυνατό ώστε οι συμμετέχοντες να πληροφορηθούν το περιεχόμενο αυτών των 
Παραρτημάτων ή των Πληροφοριακών Δελτίων 

Κάθε ζήτημα που δεν επιλύεται από τις προβλέψεις των κανονισμών υπόκειται στην κρίση των 
Αγωνοδικών της εκδήλωσης.  

Κατά τον Διοικητικό έλεγχο οι συμμετέχοντες θα λάβουν δύο πινακίδες της διοργάνωσης και 
δύο πλευρικούς αριθμούς διαστάσεων 0,40μ Χ 0,60μ ή ισοδύναμης κυκλικής επιφάνειας οι 
οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν εμφανώς στα δύο πλευρά του αυτοκινήτου  
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12. Αγωνιστικοί Αριθμοί 

Οι συμμετέχοντες θα τοποθετήσουν τους πλευρικούς αριθμούς συμμετοχής στις δύο πλευρές 
του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Έλεγχου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι 
εμφανέστατες και θα τις διαφυλάξουν άθικτες και εμφανώς αναγνώσιμες σε όλη τη διάρκεια 
της εκδήλωσης. Αυτοί οι πλευρικοί αριθμοί θα φέρουν επίσης τα λογότυπα του Διοργανωτή και 
των Χορηγών.  

Ένα παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα περιγράφει τις σωστές θέσεις επί του 
αυτοκινήτου στις οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν οι αγωνιστικοί αριθμοί και το υλικό 
προβολής των χορηγών 

13. Κατατάξεις 

Στο τέλος κάθε αγώνος οι ακόλουθες κατατάξεις θα πρέπει να εξάγονται: 

Οι Βαθμοί που θα απονέμονται θα έχουν ως εξής: 

1ος   10 Βαθμοί 

2ος  8 Βαθμοί 

3ος  6 Βαθμοί 

4ος  5 Βαθμοί 

5ος  4 Βαθμοί 

6ος  3 Βαθμοί 

7ος  2 Βαθμοί 

8ος  1 Βαθμός 

Ο τίτλος θα απονέμεται στους οδηγούς/συνοδηγούς οι οποίοι θα επιτύχουν τον μέγιστο αριθμό 
βαθμών λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων όλων των αγώνων του Κυπέλου 
αφαιρουμένων 2 αποτελεσμάτων (n-2). Ωστόσο οι βαθμοί τουλάχιστο δύο αγώνων θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των οδηγών/συνοδηγών. 

Για όλους τους αγώνες βαθμοί για το κύπελλο θα απονέμονται μόνο εάν  έχουν εκκινήσει 
τουλάχιστο τρία (3) συμμετέχοντα αυτοκίνητα   

14. Δοκιμασίες κατανάλωσης καυσίμου και οικολογικής οδήγησης 

Οι δοκιμασίες κατανάλωσης καυσίμου και οικολογικής οδήγησης δεν αποτελούν μέρος του 
Κυπέλλου Ακριβείας και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τα αποτελέσματα που το αφορούν. 
Εάν κάποιος οργανωτής επιθυμεί να οργανώσει τέτοιες δοκιμασίες,  όπως π.χ. η δοκιμασία 
δείκτη κατανάλωσης, είναι ελεύθερος να το κάνει με δικούς του κανονισμούς. Εάν θέλει να 
ακολουθήσει τον κανονισμό της FIA για αυτή τη δοκιμασία θα πρέπει να ακολουθήσει το 
σύνολο αυτών των κανονισμών όπως αυτοί αναφέρονται σε ιδιαίτερο κείμανο κανονισμών 
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15. Ισοπαλίες 

α) Οδηγοί και Συνοδηγοί 

Ο τρόπος επίλυσης της ισοπαλίας μεταξύ οδηγών ή μεταξύ συνοδηγών οι οποίοι έχουν 
συγκεντρώσει ακριβώς τον ίδιο αριθμό βαθμών είναι ο ακόλουθος: 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό πρώτων θέσεων ή στη συνέχεια δεύτερων θέσεων 
ή στη συνέχεια τρίτων θέσεων κοκ. που επέτυχαν στις κατατάξεις των αγώνων που 
προσμετράει ο καθένας από αυτούς    

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις όλων των αγώνων στους οποίους έλαβαν μέρος οι ισόπαλοι οδηγοί ή 
συνοδηγοί  

- Εάν ή ισοπαλία δεν έχει ακόμα επιλυθεί τότε η επιτροπή FIA/ENECC θα αποφασίσει τον 
νικητή με βάσει το οποιοδήποτε σκεπτικό θεωρήσει ότι είναι το κατάλληλο για την 
περίπτωση 

β) Κατασκευαστές 

Ο τρόπος επίλυσης της ισοπαλίας μεταξύ κατασκευαστών οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει ακριβώς 
τον ίδιο αριθμό βαθμών είναι ο ακόλουθος: 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις των αγώνων που προσμετρούν λαμβανομένης υπόψη μόνο μιας θέσης για 
κάθε ένα από αυτούς 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις όλων των αγώνων στους οποίους έλαβαν μέρος λαμβανομένης υπόψη μόνο 
μιας θέσης για κάθε ένα από αυτούς 

- Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των υψηλότερων θέσεων που κατέλαβαν στις 
κατατάξεις όλων των αγώνων στους οποίους έλαβαν μέρος  

- Εάν ένας κατασκευαστής έχει επιτύχει περισσότερες της μιας θέσης στον ίδιο αγώνα 
τότε οι βαθμοί αυτών των θέσεων προστίθενται  

- Εάν ή ισοπαλία δεν έχει ακόμα επιλυθεί τότε η επιτροπή FIA/ENECC θα αποφασίσει τον 
νικητή με βάσει το οποιοδήποτε σκεπτικό θεωρήσει ότι είναι το κατάλληλο για την 
περίπτωση 

16. Απονομές της FIA 

Οι απονομές της FIA αφορούν στους οδηγούς και συνοδηγούς που έχουν συμμετάσχει σε δύο 
τουλάχιστο αγώνες αλλά σε διαφορετικές χώρες διεξαγωγής που να προσμετρούν στο Κύπελλο 
Ε-Ακριβείας της FIA και μόνο εφόσον το ημερολόγιο αγώνων του Κυπέλλου περιλαμβάνει τρεις 
ή περισσότερους αγώνες 



14 

 

α) Κύπελλα Οδηγών και Συνοδηγών 

Δύο έπαθλα θα απονεμηθούν στον οδηγό και στον συνοδηγό που συγκέντρωσαν το 
μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών 

β) Κύπελλο Κατασκευαστών 

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 2 του παρόντος. 

- Ένα Κύπελλο στον νικητή κατασκευαστή  (με την ίδια κλίμακα βαθμών που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 του παρόντος) 

Για το Κύπελλο κατασκευαστών μόνο το υψηλότερα τοποθετημένο στην κατάταξη κάθε 
αγώνα αυτοκίνητο θα λαμβάνεται υπόψη 

17. ?? 

18. Ασφαλιστική Κάλυψη 

Ο συμπληρωματικός Κανονισμός περιλαμβάνει λεπτομέρειες που αφορούν στην ασφαλιστική 
κάλυψη του αγώνα και για την οποία  μερίμνησε ό οργανωτής 

Το συμβόλαιο θα πρέπει να αναφέρει τους συμμετέχοντες και τα πληρώματα, την FIA και τα 
στελέχη του αγώνα(περιγραφή των καλυπτομένων κινδύνων). Το ποσό της ασφαλιστικής 
καλύψεως πρέπει να αναφέρεται σε δολάρια ΗΠΑ ή σε Ευρώ 

18.1 Κάλυψη έναντι τρίτων 

18.1.1 Το ασφάλιστρο πρέπει  να περιλαμβάνεται στο δικαίωμα συμμετοχής και να αφορά 
στην ικανοποιητική από πλευράς ύψους ποσού για αποζημιώσεις έναντι τρίτων 

18.1.2 Η κάλυψη έναντι τρίτων πρέπει να είναι πρόσθετη και χωρίς άλλες προϋποθέσεις 
ισχυρή ανεξάρτητα των τυχών άλλων προσωπικών καλύψεων που μπορεί να 
διαθέτουν οι συμμετέχοντες ή όποιο άλλο νομικό πρόσωπο εμπλέκεται  στη 
διοργάνωση 

18.1.3 Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να τίθεται σε ισχύ τουλάχιστο από τη στιγμή που το 
όχημα αρχίζει να λαμβάνει μέρος ακόμα και σε εισαγωγικές προ του κυρίου αγώνα 
διαδικασίες και στη συνέχεια σε όλη τη διάρκεια που το αυτοκίνητο θα κινείται επί 
της επίσημης διαδρομής του αγώνα από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό του 
αγώνα ή μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο θα  τον εγκαταλείψει οριστικά ή θα 
αποκλειστεί.  

Τα αυτοκίνητα που εγκατέλειψαν προσωρινά και στη συνέχεια τους επετράπη να 
συνεχίσουν τον αγώνα δεν θεωρούνται ως έχοντα εγκαταλείψει οριστικά  
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18.2 Εξαίρεση από την κάλυψη 

Τα αυτοκίνητα που κάνουν Σέρβις και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για 
αναγνωρίσεις δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του αγώνα 

-------------------/////----------------- 

    

 

 

 

 

 

 

         

 
 

  
 
    
 

 
 
  
 





SECTOR ETAP T.C. R.T. Km Id. T. min. TOTAL Km AV. SP. R.S Km R.S Av. Sp.R.S Time min 1st CAR

1 0,00 Start 1 L 0,00 15.00

2 5,57 15 5,57 22,28 15.15

1 1 6,88 34,40 12,00 15.16

3 7,65 14 13,22 32,79 15.30

2 1 9,54 37,81 15,14 15.31

4 30,83 51 44,05 36,27 16.22

3 1 18,90 32,68 34,70 16.23

5 25,85 46 69,90 33,72 17.09

4 1 6,52 42,06 9,30 17.10

6 32,77 53 102,67 37,10 18.03

7 0,00 Start 2 L 0,00 41,84 08.30

8 4,34 18 4,34 14,47 08.48

5 1 6,88 37,02 11,15 08.49

9 7,65 14 11,99 32,79 09.03

6 1 9,54 38,94 14,70 09.04

10 30,40 47 42,39 38,81 09.51

7 1 8,23 28,71 17,20 09.52

11 8,66 22 51,05 23,62 10.14

8 1 13,66 31,28 26,20 10.15
12H 76,87 105 127,92 43,93 12.00

13H 0,00 120 min 127,92 14.00

14H 1,00 2 128,92 30,00 14.02

8H 1 12,90 37,21 20,80 14.03

15H 32,82 46 161,74 42,81 14.49

9H 1 8,23 35,53 13,90 14.50

15 71,53 98 233,27 43,79 16.28

10 Petroto 1 12,36 37,64 19,70 16.29
16 28,03 50 261,30 33,64 17.19

363,97 592 363,97 113,64

6

7

8

"HI-TECH EKO MOBILITY RALLY 2018"  26-27 MAY 2018 -  TIME SCHEDULE AND DISTANCES FOR HYBRIDS

STATUE  ALEXANDER GREAT

Asvestohori 1

AGIOS VASSILIOS 1

LEG 1 1

1

Early arrival is permitted to the  yellow colour marked Time Controls Stations 

ZAGLIVERI

PETROTO

PETRA REGROUPING IN

Asvestohori 2

PETROKERASSA

TOTALS

PETRA REGROUPING OUT

AGIOS VASSILIOS 2

2

10H

CITY HALL IN 1

Kolhiko

9

Zagliveri

Petrokerassa

Polidendri

POLIDENDRI

NAME

5

3

2

4

ASVESTOHORI 1

CITY HALL IN 2 - FINISH

TAXIARCHIS

Taxiarchis

Agios Vassilios 2

ASVESTOHORI 2

Agios Vassilios 1

ZAGLIVERI REVERSE

Zagliveri reverse

CITY HALL 

KOLHIKO

LEG 2

3 12H

13H

11H

13



SECTOR

0

Hi Tech EΚΟ Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   0            CALIBRATION POINT DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00 1

1,34 2

1,495 3

40.31.57
22.59.36 E

 N

40.31.32
22.58.42 E

 N

ΟΔΗΓΙΕΣ  -  INSTRUCTIONS

1. Η διαδρομή ελέγχου και ρύθμισης των οδομέτρων των αγωνιστικών αυτοκινήτων βρίσκεται στην οδό που καταλήγει στο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης 

2. Η αρχή της μέτρησης βρίσκεται αμέσως μόλις στρίψουμε δεξιά από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο 
ακριβώς στον στύλο της πρώτης κυκλικής πινακίδας που συναντάμε δεξιά μας . Οι συντεταγμένες είναι 40 31 57// 
22.59.36

3. Το τέλος της μέτρησης βρίσκεται ακριβώς στον στύλο της κυκλικής πινακίδας με την ένδειξη 50 που βρίσκεται μετά από 
1495 μέτρα. Οι συντεταγμένες είναι 40.31.32 // 22.58.42

4. Για την επανάληψη της μέτρησης επιστρέφουμε προς την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στα φωτεινά σήματα της εξόδου 
στρίβουμε αριστερά προς Θεσσαλονίκη. Στα 700 μέτρα περίπου, στα επόμενα φωτεινά σήματα στρίβουμε πάλι αριστερά 
στον αδιέξοδο δρόμο όπου και κάνουμε στροφή επί τόπου για να ξαναβγούμε στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το 
αεροδρόμιο

. .

1. The “Calibration” road section is located along the road which is leading to the building of “Macedonia” airport of 
Thessaloniki

2. The starting point for the measurement is exactly at the pillar of the first circular traffic sign found almost immediately after 
the right turn from the “Georgikis Scholis” Avenue  to the airport of Thessaloniki. Coordinates are 40.31.57// 22.59.36

3. The end of measurement is exactly after 1495 meters at the pillar of circular traffic sign bearing the number 50. Coordinates 
are  40.31.32 // 22.58.42

4. For the repetition of measurement, head up back to “Georgikis Scholis” Avenue, turn at left at the traffic lights heading to 
Thessaloniki. After 700 meters about, at the next traffic lights, turn again at left entering into short dead-end street where 
you will make a U-turn heading again to the “Georgikis Scholis” Avenue on the way back to the Airport.



TC 6
CITY HALL IN 1

TC 1
STATUE ALEXANDER GREAT

TC 2
ASVESTOHORI 1

TC 3
AGIOS VASSILIOS 1

TC 4
KOLHIKO

TC 5
POLIDENDRI

RS 1
Asvestohori RS 2

Agios Vassilios

Rs3
Kolhiko

Rs4
Polidendri

SECTOR 1
Cat. VII -VIII
26 /5 / 2018



P A G E     1

SECTOR

1

Hi Tech EΚΟ Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   1            GR. ALEXANDER STATUE

TC   2            ASVESTOHORI 1

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

5,57 22,28 15'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,44

0,00 0,00 5,571

0,25 0,25 5,322

0,31 0,06 5,263

0,42 0,11 5,154

0,55 0,13 5,025

START TC 1
STATUE 

ALEXANDER GREAT

ROYAL THEATER
OF THESSALONIKI

EXIT TO 
30th OCTOBER Av.

KIOSK

THEATER

EXIT
FROM
CITY HALL

40.37.26
22.57.12 E

 N

LEOFOROS STRATOU



P A G E     2

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,60

0,99 0,44 4,586

1,33 0,34 4,247

1,53 0,20 4,048

1,81 0,28 3,769

2,14 0,33 3,4310

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018EΚΟ 
TC   1            GR. ALEXANDER STATUE

TC   2            ASVESTOHORI 1 5,57 22,28 15'

EGNATIA ODOS

UNIVERSITY

AGIOU DIMITRIOU

ODOS SKOUFA



P A G E     3

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,11

2,74 0,60 2,8311

3,22 0,48 2,3512

3,67 0,45 1,9013

5,22 1,55 0,3514

5,46 0,24 0,1115

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018 EΚΟ 
TC   1            GR. ALEXANDER STATUE

TC   2            ASVESTOHORI 1 5,57 22,28 15'

!!!



P A G E     4

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

5,57 0,11 0,0016

40 38 36. .  N
22.58.19 E

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018EΚΟ 
TC   1            GR. ALEXANDER STATUE

TC   2            ASVESTOHORI 1 5,57 22,28 15'

TC 2
START

ASVESTOHORI 1

RS 1
Start

Asvestohori 1



P A G E     5

SECTOR

1

Hi Tech EΚΟ Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   2            

TC   3            AGIOS VASSILIOS 1

ASVESTOHORI 1 DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

7,65 32,79 14'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,09

0,00 0,00 7,651

1,53 1,53 6,122

4,25 2,72 3,403

6,89 2,64 0,764

6,94 0,05 0,715

START TC 2
ASVESTOHORI 1

.

40.37.44
23.02.17 E

 N

Start RS 1
.Asvestohori 1

RS 1
FINISH Asvestohori 1

34,40

6,88

40.38.36
22.58.19 E

 N



P A G E     6

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

7,03 0,09 0,626

7,40 0,37 0,257

7,65 0,25 0,008

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018EΚΟ 
TC   2            

TC   3            AGIOS VASSILIOS 1

ASVESTOHORI 1

7,65 32,79 14'

HOSPITAL

40.37.46
23.02.45 E

 N

TC 3
START

AGIOS VASSILIOS 1

RS 2
Start

Agios Vassilios 1



P A G E     7

SECTOR

1

Hi Tech ΕΚΟ Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   3            

TC   4            KOLHIKO

AGIOS VASSILIOS 1 DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

30,83 36,27 51'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,09

0,00 0,00 30,831

1,59 1,59 29,242

2,16 0,57 28,673

9,54

7.52 21.154

16,96 7.28 13.875

START TC 3
AGIOS VASSILIOS 1

.

40.37.46
23.02.45 E

 N

Start RS 2
.Agios Vassilios 1

9,68

EXIT TO 
MAIN ROAD

37,81

40.39.45
23.06.55 E

 N

RS 2 FINISH
Agios Vassilios 1



P A G E     8

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,96

17,05 0,09 13,786

1,12 12,667

0,68 11,988

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 
TC   3            

TC   4            KOLHIKO

AGIOS VASSILIOS 1

30,83 36,27 51'

18,17

18,85

21,57

23,61

2,72

2,04

9,26

7,22

9

10



P A G E     9

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,03

24,57 0.96 6.2611

24,68 0,11 6.1512

29,42 4,74 1.4113

29,80 0,38 1.0314

30,80 1,00 0.0315

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 
TC   3            

TC   4            KOLHIKO

AGIOS VASSILIOS 1

30,83 36,27 51'

30,78



P A G E   1 0

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

30.83 0.03 0,0016

40.44.57
23.08.09 E

 N

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 

TC 4 START
KOLHIKO

RS 3 Start
Kolhiko

TC   3            

TC   4            KOLHIKO

AGIOS VASSILIOS 1

30,83 36,27 51'



P A G E   1 1

SECTOR

1

Hi Tech ΕΚΟ Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   4            

TC   5            POLIDENDRI

KOLHIKO DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

25,85 33,70 46'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

2,09

0,00 0,00 25,851

8,41 8,41 17,442

10,39 1,98 15,463

7,14 8,324

18,96 1,43 6,895

START TC 4
KOLHIKO

.

40.49.15
23.10.20 E

 N

40.44.57
23.08.09 E

 N

Start RS 3
Kolhiko

.

RS 3 FINISH
Kolhiko

17,53

!!

32,68

18,90



P A G E   1 2

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

1,14

20,99 2,09 4,866

0,30 4,567

0,19 4,378

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 

21,29

21,48

25,42

25,52

3,94

0,10

0,43

0,33

9

10

TC   4            

TC   5            POLIDENDRI

KOLHIKO

25,85 33,70 46'

!!

!!



P A G E   1 3

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0.00

25,61 0,09 0,2411

25,85 0,24 0,0012

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 
TC   4            

TC   5            POLIDENDRI

KOLHIKO

25,85 33,70 46'

25,84

Follow the
Double White

Line

Ακολουθείτε τη
Διπλή Διαγράμμιση

40.48.52
23.07.05 E

 N

TC 5  START
POLIDENDRI

RS 4 Start
Polidendri



P A G E   1 4

SECTOR

1

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 
TC   5            POLIDENDRI

TC   6            CITY HALL FINISH 1st LEG

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

32,77 37,10 53'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,45

0,00 0,00 32,771

6,52 6,52 2

7,18 0,66 25,593

7,29 0,11 25,484

8,43 1,14 24,345

START  TC 5
POLIDENDRI

42,06

40.46.02
23.05.03 E

 N

40.48.52
23.07.05 E

 N

Start RS 4
Polidendri

.

26,25Finish RT 4
Polidendri
Finish RT 4
Polidendri



P A G E   1 5

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

2,67

8,88 0,45 23,896

9,10 0,22 23,677

9,22 0,12 23,558

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 

32,77 37,10 53'

9,71 0,49 23,069

11,61 1,90 21,1610

TC   5            POLIDENDRI

TC   6            CITY HALL FINISH 1st LEG

KIOSK



P A G E   1 6

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

2,69

14,28 2,67 18,4911

15,58 1,30 12

15,90 0,32 16,8713

23,56 7,66 9,2114

25,28 1,72 7,4915

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 

32,77 37,10 53'

TC   5            POLIDENDRI

TC   6            CITY HALL FINISH 1st LEG

!!

!!
EXIT TO 
MAIN ROAD

17,19



P A G E   1 7

SECTOR

1
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

27,97 2,69 4,8016

Hi Tech Mobi l i ty Ral ly 2018ΕΚΟ 

32,77 37,10 53'

29,82 1,85 2,9517

31,67 1,85 1,1018

32,30 0,63 0,4719

32,77 0,47 0,0020

TC   5            POLIDENDRI

TC   6            CITY HALL FINISH 1st LEG

FINISH SECTOR 1

MONUMENT

WHITE
TOWER

40.37.26
22.57.13 E

 N

32,71



SECTOR 2
Cat. VII - VIII
27 /5 / 2018

TC 7
CITY HALL 

RS 5
Asvestohori 2

TC 10
ZAGLIVERI

RS 6
Agios Vassilios 2

RS 7
Zagliveri

RS 8
Petrokerassa

TC 11
PETROKERASSA

TC 12 H
PETRA REGROUPING IN

TC 8
ASVESTOHORI 2

TC 9
AGIOS VASSILIOS 2



P A G E   1 8

SECTOR

2

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   7            CITY HALL OUT 1

TC   8            ASVESTOHORI 2

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

4,34 14,47 18'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,08

0,00 0,00 4,341

0,13 0,13 4,212

0,41 0,28 3,933

0,86 0,45 3,484

1,32 0,46 3,025

START TC 7
CITY HALL OUT 1

EXIT FROM
CITY HALL

40.37.26
22.57.13 E

 N

Δ.Ε.Θ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

CEMETERY

0,33



P A G E   1 9

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,43

1,40 0,08 2,946

2,15 0,75 2,197

2,33 0,18 2,018

2,72 0,39 1,629

3,08 0,36 1,2610

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

2
TC   7            CITY HALL OUT 1

TC   8            ASVESTOHORI 2 4,34 14,47 18'

!!

3,02

!!



P A G E   2 0

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

3,51 0,43 0,8311

3,80 0,29 0,5412

4,24 0,44 0,1013

4,34 0,10 0,0014

15

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

2
TC   7            CITY HALL OUT 1

TC   8            ASVESTOHORI 2 4,34 14,47 18'

40.38.36
22.58.19 E

 N

START  TC 8
ASVESTOHORI 2

Start  RS 5
Asvestohori 2

UPHILL



P A G E   2 1

SECTOR

2

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   8            

TC   9            AGIOS VASSILIOS 2

ASVESTOHORI 2 DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

7,65 32,79 14'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,09

0,00 0,00 7,651

1,53 1,53 6,122

4,25 2,72 3,403

6,89 2,64 0,764

6,94 0,05 0,715

START  TC 8
ASVESTOHORI 2

40.37.44
23.02.17 E

 N

40.38.36
22.58.19 E

 N

FINISH  RS 5  Asvestohori 2

37,02

Start  RS 5
Asvestohori 2

6,88



P A G E   2 2

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

7,03 0,09 0,626

7,40 0,37 0,257

7,65 0,25 0,008

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

7,65 32,79 14'

HOSPITAL

40.37.46
23.02.45 E

 N

START 
AGIOS VASSILIOS 2

TC 9

 Start  RS 6
Agios Vassilios 2

2
TC   8            

TC   9            AGIOS VASSILIOS 2

ASVESTOHORI 2



P A G E   2 3

SECTOR

2

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   9            

TC   10          ZAGLIVERI

AGIOS VASSILIOS 2 DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

30,40 38,81 47'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

10,21

0,00 0,00 30,401

1,59 1,59 28,812

2,16 0,57 28,243

9,54

7.52 20,724

19,40 9,72 11,005

START TC 9
.AGIOS VASSILIOS 2

40.37.46
23.02.45 E

 N

Start RS 6
Agios Vassilios 2

.

9,68

EXIT TO 
MAIN ROAD

38,94

40.39.45
23.06.55 E

 N

RS 6  FINISH
Agios Vassilios



P A G E   2 4

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

29,61 10,21 0,796

0,32 0,478

0,40 0,079

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

29,93

30,33

30,40 0,07 0,0010

2
TC   9            

TC   10          ZAGLIVERI

AGIOS VASSILIOS 2

30,40 38,81 47'

Μ/Σ
ΔΕΗ

40.34.01
23.17.14 E

  N

START  
ZAGLIVERI

TC 10 Start  RS 7
Zagliveri

0,09 0,70729,70



SECTOR

2

Hi Tech E Mobi l i ty Ral ly 2018KO 
TC   10          

TC   11          PETROKERASSA

 ZAGLIVERI DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

8,66 23,62 22'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

0,00 0,00 1

8,30 8,30 2

8,44 0,14 0,223

8,23

0,13 0,094

8,66 0,09

8,57

28,71
START  

ZAGLIVERI
TC 10

8,66

40.34.01
23.17.14 E

  N

Start  RS 7
Zagliveri

P A G E   2 5

0,36

23.16.59  N
40.31.08 E

Finish  RS 7
Zagliveri

0,005

40.31.02
23.16.56 E

 N

Start  RS 7
Petrokerassa

START  
PETROKERASSA

TC 11



P A G E   2 6

SECTOR

2

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   11           PETROKERASSA

TC   12 H       PETRA REGROUPING IN

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

78,87 43,93 105'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,29

0,00 0,00 76,871

4,13 4,13 72,742

7,43 3,30 69,443

13,66 6,23 63,214

13,72 0,06 63,155

31,28

40.28.14
23.16.25 E

 N

RS 8  FINISH Petrokerassa

START  
PETROKERASSA

TC 11

40.31.02
23.16.56 E

 N

Start  RS 7
Petrokerassa



P A G E   2 7

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

5,82

14,01 0,29 62,866

16,05 2,04 60,827

16,17 0,12 60,708

23,48 7,31 53,399

27,14 3,36 49,7310

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

2 78,87 43,93 105'

ΥΠΟΣΤ.
ΔΕΗ

TC   11           PETROKERASSA

TC   12 H       PETRA REGROUPING IN



P A G E   2 8

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

2,69

32,96 5,82 43,9111

33,71 0,75 43,1612

37,07 3,36 39,8013

39,02 1,95 37,8514

41,37 2,35 35,5015

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

2 78,87 43,93 105'

!!

TC   11           PETROKERASSA

TC   12 H       PETRA REGROUPING IN



P A G E   2 9

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

13,38

44,06 2,69 32,8116

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

17

18

19

20

46,04 1,98 30,83

48,78 2,74 28,09

59,13 10,35 17,74

60,70 1,57 16,17

2 78,87 43,93 105'

TAVERN

MONUMENT

TC   11           PETROKERASSA

TC   12 H       PETRA REGROUPING IN



P A G E   3 0

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

74,08 13,38 2,7926

75,85 1,77 1,0227

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

2

76,87 1,02 0,0028

78,87 43,93 105'

TC 12 FINISH
PETRA REGROUPING IN

REGROUPING IN

40.25.32 N
23.30.06 E

OLD
TAVERN

TC   11           PETROKERASSA

TC   12 H       PETRA REGROUPING IN



TC 13 H
PETRA REGROUPING OUT

RS 8 H
Taxiarchis

TC 15 H
ZAGLIVERI REVERSE

RS 9 H
Zagliveri reverse

TC 14 H
TAXIARCHIS

SECTOR 3
Cat. VII - VIII
27 /5 / 2018

TC 15 
PETROTO

TC 16
CITY HALL IN 2 FINISH

RS 10
Petroto



P A G E   3 1

SECTOR

3

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   13H       PETRA REGROUPING OUT

TC   14H       TAXIARCHIS

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

1,00 30,00 2'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,44

0,00 0,00 1,001

0,97 0,97 0,030,032

1,00 0,03 0,003

40.25.32 N
23.30.06 E

START TC 13
PETRA REGROUPING OUT

40.25.57 N
23.30.24 E

START 
TAXIARCHIS

TC 14 Start  RS 8H
Txiarchis



P A G E   3 2

SECTOR

3

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   14H        TAXIARCHIS

TC   15H       ZAGLIVERI REVERSE

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

32,82 42,81 46'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

2,51

0,00 0,00 32,821

12,90 12,90 19,922

13,32 0,42 19,503

18,00 4,68 14,824

21,68 3,68 11,145

START TC 14H
TAXIARCHIS

40.25.57
23.30.24 E

 N

Start RS 8H
Taxiarchis

37,21

40.30.06
23.26.40 E

 N

FINISH 
Taxiarchis

RS 8H

TAVERNA



P A G E   3 3

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

5,89

24,19 2,11 8,63

6

24,59 0,40 8,23

7

25,01 0,42 7,81

8

25,38 0,37 7,44

9

10

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

3
TC   14H        TAXIARCHIS

TC   15H       ZAGLIVERI REVERSE 32,82 42,81 46'

22,08 0,40 10,74



P A G E   3 4

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

32,11 5,89 0,71

11

32,47 0,36 0,35

12

32,58 0,11 0,24

13

32,74 0,16 0,08

14

15

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

3
TC   14H        TAXIARCHIS

TC   15H       ZAGLIVERI REVERSE 32,82 42,81 46'

26,22 0,84 6,60

!!

MIRROR



P A G E   3 5

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

16

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

3
TC   14H        TAXIARCHIS

TC   15H       ZAGLIVERI REVERSE 32,82 42,81 46'

32,82 0,08 0,00

START TC 15H
ZAGLIVERI REVERSE

40.31.08
23.16.58 E

 N

Start RS 9H
Zagliveri reverse



P A G E   3 6

SECTOR

3

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   15H        

TC   15          PETROTO

ZAGLIVERI REVERSE DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

71,53 43,79 98'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

9,97

0,00 0,00 71,531

8,23 8,23 63,302

8,84 0,61 62,693

8,95 0,11 62,584

9,27 0,32 62,265

35,53

START TC 15H
ZAGLIVERI REVERSE

40.31.08
23.16.58 E

 N

40.34.01 N
23.17.15 E

FINISH RS 9H Zaglliveri reverse

MIRROR

Start RS 9H
Zagliveri reverse



P A G E   3 7

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

5,06

19,14 9,87 52,396

28,84 9,70 42,697

36,09 7,25 35,448

40,21 4,12 31,329

41,51 1,30 10

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

3
TC   15H        

TC   15          PETROTO

ZAGLIVERI REVERSE

71,53 43,79 98'

Χορτιάτης
Hortiatis

Πανόραμα
Panorama

Καβαλάρι
Kavalari

EXIT TO
MAIN ROAD

30,02



P A G E   3 8

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

2,77

46,57 5,06 24,9611

46,89 0,32 24,6412

48,87 1,98 22,6613

53,08 4,21 18,4514

54,90 1,82 16,6315

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

3
TC   15H        

TC   15          PETROTO

ZAGLIVERI REVERSE

71,53 43,79 98'



P A G E   3 9

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,77

57,67 2,77 13,8616

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

17

18

19

20

66,51 8,84 5,02

66,83 0,32 4,70

69,81 2,98 1,72

70,76 0,95 0,77

3
TC   15H        

TC   15          PETROTO

ZAGLIVERI REVERSE

71,53 43,79 98'

KARINA



P A G E   4 0

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

71,53 0,77 0,0026

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

3
TC   15H        

TC   15          PETROTO

ZAGLIVERI REVERSE

71,53 43,79 98'

40.48.52
22.52.06 E

 N

START  
PETROTO

TC 15  Start  RS 10
Petroto



P A G E   4 1

SECTOR

3

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
TC   15          PETROTO

TC   16          CITY HALL IN 2 - FINISH

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

28,03 33,64 50'

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

1,73

0,00 0,00 1

3,77 3,77 24,262

10,82 7,05 17,213

1,54 15,674

16,42 4,06 11,615

12,36

37,64

40.43.30
22.50.19 E

 N

RS 10  FINISH  Petroto

START  
PETROTO

TC 15

28,03

40.48.52
22.52.06 E

 N

 Start  RS 10
Petroto



P A G E   4 2

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,91

18,15 1,73 9,886

2,98 6,907

0,92 5,988

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

21,13

22,05

22,67 0,62 5,369

22,96 0,29 5,0710

3
TC   15          PETROTO

TC   16          CITY HALL IN 2 - FINISH 28,03 33,64 50'

POLICE

TRAIN LINE

!!



P A G E   4 3

SECTOR

DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,43

23,87 0,91 4,1611

24,11 0,24 3,9212

Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018

25,34 1,23 2,6913

25,94 0,60 2,0914

27,49 1,55 0,5415

3
TC   15          PETROTO

TC   16          CITY HALL IN 2 - FINISH 28,03 33,64 50'

Οδός
Κωλλέτη Ιωάννη
Κolleti Ioanni Str.

THESSALONIKI
COURT

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

PORT

WHITE
TOWER

EXIT 
TO 

MAIN ROAD



P A G E   4 4

SECTOR Hi Tech EKO Mobi l i ty Ral ly 2018
DISTANCE      AV SPEED  TARGET TIME

TOTAL Km   PARTIAL Km                     Direction                                          Information                 Km to run

0,00

27,92 0,43 0,1116

28,03 0,11 0,0017

3
TC   15          PETROTO

TC   16          CITY HALL IN 2 - FINISH 28,03 33,64 50'

 FINISH  TC 16
CITY HALL IN 2 - FINISH

FINISH OF THE EVENT

27,98



SOS



OK




