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Προκήρυξη Α’ φάσης Rally Αιγαίου Ι 
  
 
  

1. Περιγραφή 
 
Το Rally Αιγαίου Ι είναι µια διοργάνωση στην οποία συµµετέχουν οι Αθλητές και τα 
Μέλη των Συλλόγων Μέγας Αλέξανδρος και Λέσχη Bowler’s Ηρακλείου, 
αποκλειστικά µέσα από τα εσωτερικά τους Πρωταθλήµατα, για την αγωνιστική 
περίοδο 2015 - 2016. 
 
Το Rally Αιγαίου I διεξάγεται σε δύο (2) φάσεις, Προκριµατική και Τελική και 
παράλληλα σε δύο (2) επιµέρους διοργανώσεις, Ατοµικό και Οµαδικό (τετράδες). 
Για κάθε διοργάνωση ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω. 
 
Η διοργάνωση του Rally Αιγαίου Ι, γίνεται µε απόλυτο σεβασµό στον τρόπο 
διοργάνωσης των εσωτερικών διοργανώσεων κάθε Συλλόγου και λαµβάνει υπόψιν 
της όλες τους τις ιδιαιτερότητες.  
   
 

 2. Στόχος  
  
Στόχος κάθε αθλητή και κάθε οµάδας, είναι η συγκέντρωση των περισσότερων 
δυνατών κορυνών µέσω των ενδοσυλλογικών διοργανώσεων του κάθε Συλλόγου. 
Οι κορύνες µεταφράζονται, από το σύστηµα υποστήριξης της διοργάνωσης, σε µίλια 
και µεταφέρονται στον χάρτη του Rally Αιγαίου Ι µε σκοπό να καλυφθεί η συνολική 
απόσταση (περίπου 380 ναυτικά µίλια) η οποία χωρίζει την Θεσσαλονίκη από το 
Ηράκλειο. Με την συγκέντρωση των περισσότερων δυνατών κορυνών, ο αθλητής ή 
η οµάδα προσπαθεί να φτάσει όσο το δυνατόν συντοµότερα, στον τελικό 
προορισµό που είναι η Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του IBC και το Ηράκλειο για 
τους παίκτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 



  
 
Τα δεδοµένα που προκύπτουν από: 
 

- τις ιδιαιτερότητες των διοργανώσεων κάθε συλλόγου, 
- τα τυχόν Handicap που δίνονται στους αθλητές, 
- τις συνθήκες κάθε αίθουσας (κατάσταση διαδρόµων, λάδωµα κ.λπ.) 

 
δεν επηρεάζουν το αποτέλεσµα, διότι στην φάση της συγκέντρωσης κορυνών, ο 
ανταγωνισµός είναι µεταξύ αθλητών του ίδιου Συλλόγου, οι οποίοι αγωνίζονται στις 
ίδιες συνθήκες.  
  
 

 3. ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Rally Αιγαίου Ι έχουν όλοι οι αθλητές και τα µέλη των 
δύο (2) συλλόγων, που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι µε τον σύλλογό τους. 
Αθλητές που δεν είναι µέλη, αλλά συµµετέχουν στις εσωτερικές διοργανώσεις ενός 
εκ των δύο συλλόγων, µπορούν να λάβουν µέρος στο Rally Αιγαίου Ι και ισχύουν 
οι ίδιοι όροι και κανόνες που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, ενώ το ∆.Σ. 
κάθε συλλόγου στο οποίο αγωνίζεται ο αθλητής, είναι αρµόδιο για όποιο θέµα δεν 
διευκρινίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  
Ειδικά για τη διοργάνωση του Οµαδικού, κάθε οµάδα τετράδας µπορεί να 
περιλαµβάνει µόνο έναν (1) αθλητή µη µέλος του συλλόγου που αγωνίζεται. Στην 
εξαιρετική περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η ακριβής διαµοίραση µε κλήρωση στις 
οµάδες των αθλητών που δεν ανήκουν στο σύλλογο, δύναται οµάδα να 
περιλαµβάνει έως και δύο (2) αθλητές µη µέλη, κατόπιν απόφασης της επιτροπής 
διοργάνωσης. 
    
 

4. Κατηγορίες Αθλητών 
  
Οι αθλητές του κάθε Συλλόγου, θα χωριστούν σε τέσσερις (4) κατηγορίες (Α, Β, Γ 
και ∆) βάσει του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) τους στα 24 τελευταία παιχνίδια. Οι 
κατηγορίες είναι µικτές (άνδρες και γυναίκες). Σε περίπτωση έλλειψης πρόσφατων 
παιχνιδιών για την καταµέτρηση Μ.Ο., την απόφαση για την κατηγορία του παίκτη 
θα λάβει το ∆.Σ. του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο Αθλητής, λαµβάνοντας υπόψη 
παλαιότερα διαθέσιµα στοιχεία του αθλητή. Η κατάταξη στις κατηγορίες είναι 
οριστική και δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, παρά µόνο αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο από την επιτροπή διοργάνωσης ή αν διαπιστωθεί ότι υπήρξε λανθασµένη 
τοποθέτηση αθλητή σε κάποια κατηγορία που µπορεί να αλλοιώσει την τελική 
κατάταξη. Οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να γίνει το αργότερο έως και την 10η 
αγωνιστική. 
Οι κατηγορίες των αθλητών θα καταρτιστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει όσο 
το δυνατόν δικαιότερη κατανοµή και µεγαλύτερος ανταγωνισµός σε κάθε 
κατηγορία. 
 
Η  επιτροπή διοργάνωσης αποτελείται συνολικά από έξι (6) µέλη. Τους προέδρους 
των Συλλόγων και δύο (2) µέλη από κάθε Σύλλογο τα οποία προκύπτουν από 
απόφαση του ∆.Σ. του Συλλόγου. Τα µέλη πρέπει να είναι µέλη των Συλλόγων 
αλλά δεν απαιτείται να συµµετέχουν στο ∆.Σ. αυτού. Το κάθε µέλος έχει από µία 
(1) ψήφο στις ψηφοφορίες για τα θέµατα τα οποία αφορούν την διοργάνωση, ενώ 
απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις (4) θετικοί ψήφοι, για την λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης.   



Τα µέλη της επιτροπής διοργάνωσης για το Rally Αιγαίου Ι, είναι: 
 

1. Αργύρης Λογοθέτης (MABC) 
2. Γιώργος Λαµπράκης (IBC) 
3. Βασίλης Ακάσης (MABC) 
4. Τωράκης Κώστας (IBC) 
5. Γιάννης ∆όσκορης (MABC) 
6. Τσακίτη Άννα (IBC) 

 
 
5. Σχηµατισµός Οµάδων  
 
Οι οµάδες θα συγκροτηθούν κατόπιν κλήρωσης από τα µέλη της επιτροπής 
διοργάνωσης του κάθε Συλλόγου. Η κλήρωση θα γίνει το αργότερο έως τις 30 
Νοεµβρίου 2015. Σε κάθε οµάδα θα συµµετέχουν τέσσερεις (4) αθλητές, ένας από 
κάθε κατηγορία (Α, Β, Γ, ∆) µε σκοπό την δηµιουργία όσο γίνεται πιο ισοδύναµων 
τετράδων. 
Οι οµάδες που συµµετέχουν στο Rally Αιγαίου I, δεν είναι υποχρεωτικά οι ίδιες µε 
αυτές που συµµετέχουν στο Οµαδικό Πρωτάθληµα των Συλλόγων. Ο τρόπος 
σύστασης των Οµάδων που συµµετέχουν στο Οµαδικό του κάθε Συλλόγου, είναι 
σύµφωνος µε την εκάστοτε προκήρυξη του Συλλόγου.  
Ο παίκτης της κατηγορίας Α κάθε οµάδας, είναι υποχρεωµένος να δηλώσει στην 
επιτροπή διοργάνωσης, το όνοµα µε το οποίο θα αγωνιστεί η οµάδα του στο Rally 
Αιγαίου Ι, το αργότερο δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες, µετά την κλήρωση. 
 
Σε κάθε οµάδα επιτρέπεται η εξεύρεση χορηγίας από τους αθλητές, µε την 
προϋπόθεση ο χορηγός να καταλάβει χώρο προβολής µόνο στο αριστερό χέρι της 
εµφάνισης των αθλητών και η οµάδα να έχει την σύµφωνη γνώµη των µελών της 
επιτροπής διοργάνωσης του Συλλόγου του.  
Η κάθε οµάδα που θα αγωνιστεί στα τελικά, θα πρέπει να διαθέτει είτε ενιαία 
εµφάνιση που θα φέρει το όνοµα του Συλλόγου, είτε εµφάνιση που θα φέρει το 
όνοµα της Οµάδας. 
    
 

6. Handicap 
  
Στην διοργάνωση δεν δίνεται handicap στους αθλητές, διότι αυτοί, είτε στο 
Ατοµικό, είτε στο Οµαδικό, χωρίζονται σε κατηγορίες βάσει του Μ.Ο. τους. Με τον 
διαχωρισµό σε κατηγορίες, δηµιουργείται έντονος ανταγωνισµός και το ενδιαφέρον 
παραµένει αµείωτο για όλους τους συµµετέχοντες, µέχρι το τέλος της 
διοργάνωσης.  
   
 

7. Καταµέτρηση Κορυνών 
  
Για κάθε αθλητή που λαµβάνει µέρος στο ατοµικό σκέλος του Rally Αιγαίου I, ισχύει 
ο ίδιος τρόπος καταµέτρησης κορυνών, ανεξάρτητα από την κατηγορία του αθλητή. 
Οι αθλητές συγκεντρώνουν κορύνες από κάθε αγωνιστική των ενδοσυλλογικών 
τους διοργανώσεων, οι οποίες µεταφράζονται σε ναυτικά µίλια. Σκοπός κάθε 
αθλητή είναι να φτάσει στον τελικό προορισµό στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. Σε 
κάθε κατηγορία αθλητών (Α, Β, Γ και ∆), υπάρχει ο ανάλογος συντελεστής 
µετατροπής κορυνών σε µίλια, ο οποίος διασφαλίζει την παράλληλη κίνηση των 
αθλητών στον χάρτη της διοργάνωσης. Ο συντελεστής µετατροπής κορυνών σε 
µίλια, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 



 
  

Κατηγορία Αθλητή Κορύνες / Μίλι 
Α 31 
Β 29 
Γ 27 
∆ 25 

  
Συνολικά θα διεξαχθούν 24 αγωνιστικές για την Προκριµατική Φάση του Rally 
Αιγαίου Ι, από τις εσωτερικές διοργανώσεις των Συλλόγων, εκ των οποίων θα 
ληφθούν υπόψιν τα αποτελέσµατα των 20 καλύτερων αγωνιστικών κάθε αθλητή. 
Για να έχει δικαίωµα συµµετοχής στα τελικά του Rally Αιγαίου I, ο κάθε αθλητής θα 
πρέπει να έχει απαραίτητα συµµετοχή σε τουλάχιστον 20 αγωνιστικές µέχρι την 
λήξη της προκριµατικής φάσης. Οι αγωνιστικές για το Rally Αιγαίου Ι ξεκινούν να 
προσµετρώνται από την 1η αγωνιστική των εσωτερικών διοργανώσεων κάθε 
Συλλόγου. 
 
Ειδικά για τον Μέγα Αλέξανδρο, θα διεξαχθούν 20 αγωνιστικές για την 
Προκριµατική Φάση του Rally Αιγαίου Ι, εκ των οποίων θα ληφθούν υπόψιν τα 
αποτελέσµατα των 18 καλύτερων αγωνιστικών κάθε αθλητή. 
Ο συντελεστής µετατροπής κορυνών σε µίλια, διαµορφώνετε αντίστοιχα σε : 
 

Κατηγορία Αθλητή Κορύνες / Μίλι 
Α 28 
Β 26 
Γ 24 
∆ 22 

 
 
Στις περιπτώσεις που κάποιος αθλητής απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από 
αγωνιστική, θα προστίθεται στην συγκέντρωση κορυνών του το αντίστοιχο Blind. 
Το Blind ισχύει τόσο στο ατοµικό όσο και στο οµαδικό. Ως Blind για κάθε αθλητή, 
ορίζεται ο Μ.Ο. των κορυνών του στις τελευταίες οκτώ (8) αγωνιστικές, δηλαδή 
στα τελευταία εικοσιτέσσερα (24) παιχνίδια αλλά µε µείωση κατά είκοσι (20) 
κορύνες. Αν κάποιος αθλητής δεν έχει συµπληρώσει εικοσιτέσσερα (24) παιχνίδια 
την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο τρόπος υπολογισµού του Blind θα 
αποφασίζεται από την επιτροπή διοργάνωσης µε γνώµονα στοιχεία προηγούµενων 
ετών.  
Για τον υπολογισµό του Blind, ο αθλητής θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο 
ποσό που έχει ορίσει ο κάθε Σύλλογος.  
Για τον Μέγα Αλέξανδρο το ποσό του Blind ορίζεται σε 5 €, το οποίο αφαιρείται από 
το εκάστοτε κόστος της αγωνιστικής µετά την συµπλήρωση 20 αγωνιστικών από 
τον αθλητή. 
Για τον I.B.C. το ποσό του Blind ορίζεται σε 3€. 
Σκοπός του Blind είναι να υπάρχουν οι µικρότερες δυνατές αποκλείσεις και η 
καλύτερη απεικόνιση του κάθε αθλητή στο διαδραστικό χάρτη του Rally Αιγαίου Ι 
και µόνο. Σε κάθε περίπτωση, ο αθλητής για να συµµετέχει στην τελική φάση του 
Rally Αιγαίου Ι, θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το minimum των απαιτούµενων 
αγωνιστικών.  
Μετά τη συµπλήρωση 20 αγωνιστικών από έναν αθλητή, κάθε επόµενο set 
παιχνιδιών του θα αντικαθιστά είτε καταµετρηµένο Blind του, ή το µικρότερο set 
παιχνιδιών του αν δεν έχει καταµετρηµένο Blind. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται η 
δυνατότητα σε κάθε αθλητή να βελτιώσει τη θέση του και να καλύψει όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση µέχρι και το τέλος της Προκριµατικής Φάσης. 



   
Για το οµαδικό σκέλος του Rally Αιγαίου Ι και ειδικά για τις οµάδες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου οι οποίες συµµετέχουν, τα µίλια που θα καλύπτει κάθε οµάδα θα είναι 
τόσα, όσο το σύνολο µιλίων που έχουν καλύψει οι τέσσερις (4) αθλητές µέλη της 
οµάδας αυτής ανά πάσα στιγµή στις αγωνιστικές του ατοµικού σκέλους του Rally 
Αιγαίου Ι (προσµετρώνται κανονικά τα όποια blind και οι εµβόλιµες αγωνιστικές). 
Σε περίπτωση όπου κάποιος αθλητής δεν καταστεί δυνατόν να συµπληρώσει τον 
ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό αγωνιστικών, η οµάδα του θα λάβει τις κορύνες του 
blind του αθλητή για την καταµέτρηση µιλίων. Η οµάδα δεν χάνει το δικαίωµα 
συµµετοχής της στην Τελική Φάση, ενώ η συµµετοχή του αθλητή στα Τελικά ή η 
αντικατάστασή του όπως περιγράφεται παρακάτω, θα κριθεί κατόπιν απόφασης του 
∆.Σ. του συλλόγου. 
Τέλος, θα οριστούν από τα ∆.Σ. κάθε συλλόγου, ηµεροµηνίες για τη διεξαγωγή 
εµβόλιµων αγωνιστικών, για αθλητές που για προσωπικούς λόγους έχουν χάσει 
κάποια αγωνιστική των Προκριµατικών του Rally Αιγαίου Ι ή και για την περίπτωση 
όπου υπάρξει εκτάκτως αναβολή κάποιας αγωνιστικής εσωτερικής διοργάνωσης. Η 
όποια εµβόλιµη αγωνιστική για το Rally Αιγαίου Ι, θα πραγµατοποιηθεί έως και την 
31η Μαρτίου 2016, ενώ είναι στην αποφαση του ∆.Σ. κάθε συλλόγου αν θα 
προσµετρείται στις ενδοσυλλογικές διοργανώσεις ή/και στον ενδοσυλλογικό Μ.Ο. 
του κάθε αθλητή. Οι αθλητές θα ενηµερωθούν σχετικά από τους συλλόγους τους. 
 
 

8. Κατάταξη - Πρόκριση στην Τελική Φάση 
 
Από όλους τους συµµετέχοντες στο Rally Αιγαίου Ι προκρίνονται από κάθε 
Σύλλογο, βάσει της τελικής κατάταξης:  
 

• Ατοµικό: 
Οι τρεις (3) αθλητές από κάθε κατηγορία, δηλαδή συνολικά δώδεκα (12) 
αθλητές, οι οποίοι θα τερµατίσουν πρώτοι. 
Σε περίπτωση που τερµατίσουν λιγότεροι από τρεις (3) αθλητές από κάθε 
κατηγορία, τότε θέση στην κατάταξη θα λάβουν οι αθλητές οι οποίοι 
βρίσκονται πιο κοντά στον τερµατισµό, µετά την ολοκλήρωση της 24ης 
αγωνιστικής. 
 

• Οµαδικό: 
Οι τρεις (3) οµάδες, δηλαδή δώδεκα (12) αθλητές, οι οποίες θα τερµατίσουν 
πρώτες. 
Σε περίπτωση που τερµατίσουν λιγότερες από τρεις (3) οµάδες, τότε θέση 
στην κατάταξη θα λάβουν οι οµάδες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στον 
τερµατισµό, µετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής. 
 

Η τελευταία ηµεροµηνία καταµέτρησης µιλίων, δηλαδή η 24η αγωνιστική του Rally 
Αιγαίου I, βάση του σχεδιασµού των Συλλόγων όπως αυτός έχει σχεδιαστεί µέχρι 
σήµερα, είναι: 
 

• Για τον Μέγα Αλέξανδρου η 18η Απριλίου 2016. 
• Για τον IBC η 22η Απριλίου 2016. 

 
Οι παραπάνω ηµεροµηνίες δύναται να τροποποιηθούν µετά από απόφαση της 
επιτροπής διοργάνωσης, στην περίπτωση όπου υπάρξουν αναβολές αγωνιστικών 
λόγω εκτάκτων περιστάσεων. 
 



Σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην τελική φάση κάποιου αθλητή ή οµάδας, 
την θέση καταλαµβάνει ο αµέσως επόµενος αθλητής ή οµάδα.  
Ειδικά για το Οµαδικό, σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην τελική φάση 
παίκτη οµάδας, µπορεί αυτός να αντικατασταθεί µετά από συνεννόηση και έγκριση 
της επιτροπής διοργάνωσης. Την θέση του µπορεί να καταλάβει αθλητής της ίδιας 
κατηγορίας, από οµάδα η οποία δεν συµµετέχει στην τελική φάση, µε 
προτεραιότητα στην θέση κατάταξης της οµάδας του.  
   
Ισοβαθµία - Ταυτόχρονη άφιξη στον τερµατισµό: 
  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας ή ταυτόχρονης άφιξης στον τερµατισµό δύο (2) ή 
περισσότερων αθλητών, πλεονέκτηµα έχει ο αθλητής που: 
   

I. Έχει τις περισσότερες συµµετοχές 
II. Έχει το µεγαλύτερο σύνολο κορυνών 

III. Έχει το µεγαλύτερο set τριών (3) παιχνιδιών στην κατηγορία του, από τα 
παιχνίδια της προκριµατικής φάσης. 

   
Για τις οµάδες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε περίπτωση ισοβαθµίας ή ταυτόχρονης 
άφιξης στον τερµατισµό δύο (2) ή περισσότερων οµάδων, πλεονέκτηµα έχει η 
οµάδα που: 
   

I. Το άθροισµα των συµµετοχών των αθλητών που την απαρτίζουν, είναι 
µεγαλύτερο 

II. Έχει το µεγαλύτερο σύνολο κορυνών (συµπεριλαµβανοµένων των εξ 
απουσίας καταµετρηµένων Blind) 

III. Έχει το µεγαλύτερο σύνολο κορυνών (χωρίς να προσµετρώνται τα Blind) 
 
Ειδικά για τις οµάδες του IBC, θέση στα τελικά του Rally Αιγαίου Ι, θα καταλάβουν 
οι οµάδες οι οποίες θα τερµατίσουν στις τρεις (3) πρώτες θέσεις του Οµαδικού 
Πρωταθλήµατος του Συλλόγου. Κατά συνέπεια, η πρόοδος των οµάδων στον χάρτη 
θα προσαρµοστεί σύµφωνα µε τον τρόπο διεξαγωγής.  
   
 
9. Τελικοί Rally Αιγαίου Ι 
  
Οι Τελικοί του Ράλι Αιγαίου αποτελούνται από δύο (2) ξεχωριστές διοργανώσεις (ή 
φάσεις), το Ατοµικό και το Οµαδικό. Κάθε διοργάνωση τελικών θα λάβει µέρος σε 
διαφορετική ηµεροµηνία, ενώ ο τόπος διεξαγωγής τους θα είναι στη µία περίπτωση 
η Θεσσαλονίκη και στην άλλη περίπτωση το Ηράκλειο, στις έδρες των δύο 
συλλόγων.  
Η επιτροπή διοργάνωσης αναλαµβάνει την κάλυψη όλων των βασικών εξόδων των 
αθλητών κάθε Συλλόγου που θα ταξιδέψουν είτε για το ατοµικό είτε για το οµαδικό 
και αναλυτικά: 
 

• Αεροπορικές µετακινήσεις 
• Μετακινήσεις στον προορισµό 
• Μεταφορά εξοπλισµού 
• ∆ιαµονή 
• Πρωινό 
• Κόστος παιχνιδιών 
• Παράβολο συµµετοχής 
• Έπαθλα 

  



Για το ποια διοργάνωση (Τελικά Ατοµικού ή Τελικά Οµαδικού) θα πραγµατοποιηθεί 
σε ποια πόλη, θα καθοριστεί µετά από κλήρωση που θα γίνει αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση των Προκριµατικών Αγωνιστικών και των δύο συλλόγων και η οποία 
είναι σύµφωνα µε τα παραπάνω, η 23η Απριλίου 2016. Ο τρόπος διεξαγωγής των 
Τελικών και οι ηµεροµηνίες, θα ανακοινωθούν µε νέα Προκήρυξη. Η πόλη στην 
οποία θα διεξαχθεί η τελική φάση της κάθε επιµέρους διοργάνωσης και το λάδωµα 
θα επιλεγούν µε κλήρωση και θα ανακοινωθούν από την επιτροπή διοργάνωσης. 
 
 

10. Προβολή και απεικόνιση στον χάρτη 
 
Η διαδικασία δηµιουργίας ιστοσελίδας στην διεύθυνση www.rallyaegean.gr και η 
δηµιουργία του ψηφιακού χάρτη, βρίσκονται στην διαδικασία της υλοποίησης. Η 
ιστοσελίδα θα προβάλει και θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
διοργάνωση, ενώ ο χάρτης θα δείχνει την πρόοδο των αθλητών και των οµάδων 
στην διαδροµή.  
Ο εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών και παρουσίασης της 
ιστοσελίδας, είναι η ∆ευτέρα 2 Νοεµβρίου 2015.   
 
 

11. ∆ιάκριση – Έπαθλα – Τελική φάση 
 
Όλοι οι αθλητές οι οποίοι θα λάβουν µέρος στην τελική φάση, θα λάβουν 
αναµνηστικό πάπυρο και οι νικητές έπαθλα τα οποία θα οριστούν αναλυτικά στην 
προκήρυξη της Τελικής Φάσης. 
 
 

12. Χορηγίες 
 
Οι αθλητές που θα αγωνιστούν είτε σε ατοµικό, είτε σε οµαδικό επίπεδο, µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν εµφανίσεις είτε του Συλλόγου τους είτε προσωπικές. Οι 
εµφανίσεις δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να φέρουν χορηγία εταιρείας ή 
χορηγού, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση των µελών της επιτροπής 
διοργάνωσης του Συλλόγου του αθλητή.   
Η επιτροπή διοργάνωσης, διατηρεί το δικαίωµα να παρέχει στους αθλητές 
εµφανίσεις για τους αθλητές µε την προβολή χορηγών, µε την απαραίτητη 
προϋπόθεση αυτές να δοθούν άνευ ανταλλάγµατος στους αθλητές και να 
παραµείνουν στην κατοχή τους, µετά την λήξη των τελικών. 
 
 

13. Ελλείψεις – ∆ιευκρινίσεις - Επικοινωνία 
 
Για ότι δεν συµπεριλαµβάνεται ή δεν διευκρινίζεται ρητά στην παρούσα προκήρυξη, 
µόνη αρµόδια για να παρέχει απαντήσεις και διευκρινίσεις είναι η επιτροπή 
διοργάνωσης. 
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι αθλητές ή οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να 
επικοινωνούν µε την επιτροπή διοργάνωσης, µέσω των e-mail των Συλλόγων. 
 
 

14. Συνεργάτες ∆ιοργάνωσης 
 
Οι Σύλλογοι διατηρούν το δικαίωµα να συνάψουν συµφωνίες και συνεργασίες οι 
οποίες θα διευκολύνουν την διαχείριση του Rally Αιγαίου Ι.   



Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στην επιτροπή διοργάνωσης και 
να εγκριθούν µε απόλυτη πλειοψηφία. 
 
 
 
Μετά τιµής, 
 
Για τον ΑΣΜΘ “Ο Μέγας Αλέξανδρος”       Για την Λέσχη Bowler’s Ηρακλείου 
 

 
 
Αργύρης Λογοθέτης                                Γιώργος Λαµπράκης  
Πρόεδρος                                               Πρόεδρος 


