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7η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ REGULARITY ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ  
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REGULARITY 

 
1.1 7η Ανάβαση Πάρνηθας Regularity Rally, Πάρνηθα, 19 Μαρτίου 2023.  

11:00 Συγκέντρωση στο parking του τελεφερίκ 
       12:00 Εκκίνηση, από τη θέση Μετόχι, 400μ. μετά τον σταθμό του τελεφερίκ 
       Τερματισμός στο Casino Mont Parnes. Μετά το πέρας της Ανάβασης θα ακολουθήσει απονομή   
       στο θεατράκι της Πλατείας Θρακομακεδόνων, όπου ο Δήμος Αχαρνών θα προσφέρει ελαφρύ  
       snack και αναψυκτικά 
 
1.2 Regularity Rally  

 
1.3 Ειδική κατηγορία για βετεράνους οδηγούς και επετειακά αυτοκίνητα “Master Trophy” 
 
1.4 Ασφαλιστική κάλυψη από Κυριακή 09:00 έως 19:00. 

 
1.5 Το  παράβολο συμμετοχής  για  διμελές πλήρωμα  ανέρχεται σε  € 70 για μέλη ΦΙΛΠΑ και € 90 

για τα μη μέλη και περιλαμβάνει: έξοδα διοργάνωσης, ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ασφαλιστική 
κάλυψη της εκδήλωσης και ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. 
 

1.6 Λήξη συμμετοχών: 15 Μαρτίου 2023. Η Δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την 
καταβολή του Δικαιώματος Συμμετοχής. Το 50% του Δικαιώματος θα επιστραφεί σε περιπτώσεις 
Ανάκλησης των Δηλώσεων έως και την Τετάρτη 15.03.2023. Επιστροφή του ποσού λόγω covid, 
μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης. 
 

1.7  Έπαθλα απονέμονται: 

Στα 1α , 2α ,3α , 4α , 5α ,6α   πληρώματα της Γενικής Κατάταξης (οδηγός - συνοδηγός).  
Στο 1ο Γυναικείο πλήρωμα 
Καλύτερη επίδοση σε πλήρωμα κάτω των 30 ετών 
Youngtimer, η κατηγορία Master Trophy και τα μέλη του Δ.Σ. της ΦΙΛΠΑ, συμμετέχουν 
εκτός συναγωνισμού 
 

1.8 Κατά τον Τεχνικό Έλεγχο είναι απαραίτητα τα εξής: δίπλωμα οδήγησης, ασφάλεια αυτοκινήτου, 
πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο.  
Η εκδήλωση περιλαμβάνει μια ειδική διαδρομή μήκους 13 χλμ. περίπου, με 13 χρονομετρήσεις.   
Η κλασσική διαδρομή της Ανάβασης θα είναι κλειστή στην κυκλοφορία για την διάρκεια της 
εκδήλωσης προκειμένου να την απολαύσουν οι συμμετέχοντες με ασφάλεια.  
Δεκτά οχήματα εφοδιασμένα με κάρτες FIVA, FIA, Youngtimer σε ισχύ και νέου τύπου πινακίδες 
ΦΙΛΠΑ. 
Στην κατηγορία Regularity, δεν θα γίνουν αποδεκτά οχήματα με ελαστικά τύπου SLICK , ή με 
ελαστικά που δε φέρουν σήμανση DOT. 
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-Υπενθυμίζουμε  ότι πρέπει να σεβόμαστε και να τηρούμε πάντα τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας.  
-Τηρούμε τους κανόνες για τον Covid, με μάσκες και αποστάσεις, σεβόμαστε τη φύση, τον εθνικό 
δρυμό, και δεν ταΐζουμε τα άγρια ζώα.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Πάγιο Κανονισμό Ράλλυ Ακριβείας  της ΦΙΛΠΑ. 
 
 

Οργανωτική Επιτροπή: 
Υπεύθυνος Εκδήλωσης: Αλεβιζόπουλος Γιώργος (6945 777785) 
Αλυτάρχης: Χατζηκωνσταντίνου Χρήστος (6942 019200) 
Αγωνοδίκης: Νομικός Ευάγγελος  
Τεχνικός Έφορος: Γεωργιάκος Μιχάλης 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή 
 
 


