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Date: 22.8.2022 Time: 11:40 hrs 

    

Subject: COC COMMUNICATION NO: 1 Document No: 3.1 

From: The Clerk of the Course / Αλυτάρχη   

    

To: All competitors / crew members / Όλοι οι αγωνιζόμενοι/    

 Number of pages 2 / Αριθμός σελίδων 2   

 
 
ON-BOARD CAMERA AUTHORISATION PROCESS 
 
In reference to FIA WRC Sporting Regulations Article 18.1.3: 

• Competitors wishing to use a camera must supply the following information to the Promoter 
(accreditation@wrc.com): 
- Competitor’s name 
- Car number 
- Competitor’s address 

• All requests must be received by WRC Promoter by Monday 29th August 2022, 16:00 CET. 

• Competitors will receive an Authorisation Agreement which must be completed and and saved as: 
 

#start number - DRIVER'S LAST NAME.pdf 
(example: #99-SMITH.pdf) 

 
and then uploaded to the WRC Promoter's server at https://bulldrive.redbull.com/ul/8GKhFucNpI by 
Friday 2nd September 2022, 18:00 CET. 

• An authorisation sticker which must be affixed to the car in the vicinity of the authorised camera prior 
to Scrutineering must be obtained from at the Administrative checks, as per individual schedule for 
each crew 

• Authorised representative must have a hard copy of the Agreement to collect the Authorisation 
sticker. 

 
Extra Championship windscreen and door plate stickers to replace any damaged, should be requested from 
the CRO during the Rally. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Passalis 
Clerk of the Course 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ON BOARD ΚΑΜΕΡΑΣ 
 
Σχετικά με το άρθρο 18.1.3 του Κανονισμού του WRC: 

• Οι αγωνιζόμενοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν on board κάμερα πρέπει να δώσουν τις 
παρακάτω πληροφορίες στον Promoter μέσω email (accreditation@wrc.com): 
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- Όνομα συμμετέχοντα 
- Αριθμό αυτοκινήτου 
- Διεύθυνση συμμετέχοντα 

• Όλες οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) 

• Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα συμφωνητικό το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να σωθεί ως:  
# αριθμός αυτοκινήτου – Επώνυμο Οδηγού.pdf 
(παράδειγμα: #99-Papadopoulos.pdf) 

Και στη συνέχεια να το «ανεβάσουν» στον σέρβερ του Promoter   
https://bulldrive.redbull.com/ul/8GKhFucNpI  μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, στις 19:00 ώρα 
Ελλάδας. 

• Όσοι ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, στον διοικητικό έλεγχο θα παραλάβετε ειδικό 
αυτοκόλλητο που πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στην κάμερα πριν από τον τεχνικό έλεγχο.  

• Για να παραλάβετε το αυτοκόλλητο, ο επίσημος εκπρόσωπος πρέπει να προσκομίσει το 
συμφωνητικό. 

 
Για τους οδηγούς προτεραιότητας, επιπλέον αυτοκόλλητα σήμανσης του πρωταθλήματος (παρμπρίζ και 
πόρτες) μπορούν να ζητηθούν από τους Υπεύθυνους Σχέσεων με τους αγωνιζόμενους, σε περίπτωση που τα 
αρχικά καταστραφούν. 
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