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REGULARITY MASTER TROPHY 2022 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "Youngtimers" 

 
 

Η Regularity Master έχει προκηρύξει για το 2022, το έπαθλο: 
 

REGULARITY MASTER TROPHY 2022 
 
Πέραν των αθλοθετήσεων που έχουν ήδη προκηρυχθεί για τις κατηγορίες 
Regularity και Touring, και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά συ<<ετοχές <ε 
αυτοκίνητα χαρακτηρισ<ένα ως "ιστορικού ενδιαφέροντος", προκηρύσεται 
ξεχωριστή αθλοθέτηση για όσους συ<<ετέχουν στους αγώνες του επάθλου <ε 
αυτοκίνητο κατηγορίας Potentially Historic (Youngtimer) κατασκευής 1993G
2002. 
 
Οι νικητές της κατηγορίας αυτής θα προκύψουν από τους ακόλουθους 5 
αγώνες Regularity, που προβλέπεται να διοργανωθούν εντός του 2022, 
συ<<ετέχοντας αποκλειστικά στην εκάστοτε κατηγορία όπου η χρονο<έτρηση 
γίνεται σε γνωστά ση<εία (checkpoints). 
 
 

� Αγώνες επάθλου: 
 
α) Moreas Winter Trial G AC3, (15G16 Ιανουαρίου 2022), συνετελεστής 2,0 
(Με συ<<ετοχή στην κατηγορία Touring) 
 
β) Classic Rally "Acropolis Legends" G ΣΙΣΑ, (2 G 3 Απριλίου 2022), 
συντελεστής 2,0 
(Με συ<<ετοχή στην κατηγορία Regularity) 
 
γ) Pindos Historic Rally G ΣΙΣΑ, (23G26 Ιουνίου 2022), συντελεστής 3,0 
(Με συ<<ετοχή στην κατηγορία Touring) 
 
δ) 24 Yρες Ελλάδα G ΣΙΣΑ, (22G23 Οκτωβρίου 2022), συντελεστής 2,5  
(Με συ<<ετοχή στην κατηγορία Regularity) 
 
ε) Ραλλυ ∆αναών G AC3, (12G13 Νοε<βρίου 2022), συντελεστής 2,0  
(Με συ<<ετοχή στην κατηγορία Touring) 
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� Συ<<ετοχή: 
 
Για τη συ<<ετοχή στο έπαθλο δεν απαιτείται κάποια διαδικασία, παρά <όνο η 
συ<<ετοχή σε κάποιον από τους αγώνες του επάθλου. 
 
Ολοι οι κατατασσό<ενοι στις 6 πρώτες θέσης της ξεχωριστής κατάταξης 
Youngtimers του καθενός εκ των πέντε αγώνων, βαθ<ολογούνται αυτό<ατα 
στο REGULARITY MASTER TROPHY 2022. 
 
Προκει<ένου να προσ<ετρήσει κάποιος στην τελική κατάταξη του επάθλου,  
REGULARITY MASTER TROPHY 2022, θα πρέπει να έχει εκκινήσει σε 
τουλάχιστον τρείς (3) από τους αγώνες του επάθλου (στην προβλεπό<ενη για 
τον κάθε αγώνα κατηγορία και στον ίδιο ρόλο, οδηγού ή συνοδηγού), ασχέτως 
κατάταξης ή τερ<ατισ<ού 
. 
 

� Βαθ<ολογία:  
 
Οι 6 πρώτοι της γενικής κατάταξης του κάθε αγώνα θα βαθ<ολογούνται <ε την 
ακόλουθη βαθ<ολογία: 
 
1ος:    8 βαθ<οί, 
2ος:    6 βαθ<οί, 
3ος:    4 βαθ<οί, 
4ος:    3 βαθ<οί, 
5ος:    2 βαθ<οί, 
6ος:    1 βαθ<ό, 
 
Η εκάστοτε βαθ<ολογία θα πολλαπλασιάζεται <ε τον συντελεστή του αγώνα. 
 
Οι νικητές του επάθλου θα προκύψουν από το άθροισ<α των τεσσάρων 
καλύτερων σταθ<ισ<ένων βαθ<ολογιών του κάθε συ<<ετέχοντα.  
 
Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθ<ολογία για οδηγούς και συνοδηγούς, ώστε να <ήν 
είναι απαραίτητο ο συνδιασ<ός των πληρω<άτων να είναι ο ίδιος σε όλους 
τους αγώνες του επάθλου. 
 

� Νικητές: 
 
Έπαθλα και δώρα θα απονε<ηθούν στους τρεις (3) πρώτους οδηγούς και 
τρείς (3) πρώτους συνοδηγούς της κατηγορίας Youngtimers, όπως αυτοί θα 
προκύψουν από την τελική βαθ<ολογία του επάθλου. (Τα έπαθλα G δώρα, θα 
ανακοινωθούν προ της εκτέλεσης του πρώτου αγώνα που προσ<ετρά στο 
έπαθλο) 
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� Ακύρωση G αντικατάσταση αγώνων. 
 
Η οργάνωση διατηρεί το δικαίω<α όπως αντικαταστήσει κάποιον από τους 
αγώνες του επάθλου, στην περίπτωση που αυτός ακυρωθεί ή αναβληθεί.  
Σε περίπτωση αναβολής εντός του ιδίου έτους θα προσ<ετρήσει κανονικά ο 
ίδιος αγώνας στις νέες η<ερο<ηνίες διεξαγωγής του, ενώ σε περίπτωση 
ακύρωσης, δύναται να αντικατασταθεί από άλλον αγώνα είτε της ίδιας είτε 
άλλης λέσχης, ή απλώς να αφαιρεθεί από το έπαθλο. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης αγώνα από άλλον αγώνα, αυτό θα 
γνωστοποιείται τουλάχιστον 2 <ήνες προ της η<ερο<ηνίας διεξαγωγής του 
νέου αγώνα. 
 
 
 
 
 

 


