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ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ  

Ζ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζα ιεηηνπξγεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 23Φεβξνπαξίνπ2018 ζηελ 

νδό Βνιαλάθε 3,19:00-22.00, θαη ζηα ηειέθσλα 2106923180. Σελ Κπξηαθή 25 

Φεβξνπαξίνπ 2018 ζα ιεηηνπξγεί ζηελ πίζηα κε ηειέθσλν 6944368469. 

Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα 

λα παξαιακβάλνπλ ηα Γειηία Πιεξνθνξηώλ.  

Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  ΟΡΓΑΝΧΖ 

Μεηά από έγθξηζε ηεο ΟΜΑΔ, ε ΑΛΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΡΣΔΜΗ Αζιεηηθή Έλσζε 

δηνξγαλώλεη ηνλ 1ν αγώλα ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Karting πνπ ζα δηεμαρζεί 

ηελ Κπξηαθή 25Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηελ πίζηα“Kartodromo” Αθηδλώλ. 

 

Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

α.         Σνπ Δζληθνύ Αγσληζηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΑΚ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.   

β.         Σεο Πξνθήξπμεο Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Karting. 

γ.         Σνπ  Γεληθνύ Καλνληζκνύ Kartingθαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ.  

δ.      Σνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 

 

1.2  ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

Πξόεδξνο:  Υαιηβειάθεο Μάθεο 

Μέιε:  Ενπιηλάθεο Υξηζηόθνξνο, Βνύιγαξεο Γηώξγνο, Πάιιαο Απόζηνινο.  

 

1.3  ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ  

Πξόεδξνο Αγσλνδηθώλ:  Βαζηιείνπ Βαζίιεηνο 

Αγσλνδίθεο:   Γάθλε Καηεξίλα  

Αγσλνδίθεο:   ΘΑ 

 

Αιπηάξρεο:  AlessandroFerrari 

Βνεζόο Αιπηάξρε:  Καγηάθαο ηέιηνο 

Γξακκαηέαο ηνπ Αγώλα:  Βξεηηνύ Καηεξίλα 

Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο:  ΘΑ 

Ηαηξόο ηνπ Αγώλα:  ΥαξίηνοΠάξεο 

Τπεύζπλνο ρέζεσλ κε Αγσληδνκέλνπο:  Ακαμόπνπινο Γεκήηξεο 

PitMarshal:  Σζεθνύξαο Παλαγηώηεο 

ΈθνξνοΥξνλνκέηξεζεο / Απνηειεζκάησλ:sportstiming.gr 

Τπεύζπλνο ParcFermé:  Νάθνο Θεόδσξνο 

 



 

 

Ζ ΟΜ.Α.Δ., Ζ ΔΠ.Α., ΣΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΧΜΑΣΔΗΟ, Ζ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΟΗ ΟΓΖΓΟΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΜΗΑ 

ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΣΤΥΖΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 

ΤΜΒΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΖΜΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΑΓΧΝΑ.  

Ζ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ ΤΝΑΦΘΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΔ 

ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ.  

ΓΖΛΧΝΧ ΑΚΟΜΖ ΟΣΗ ΓΝΧΡΗΕΧ ΟΣΗ ΣΟ ΑΘΛΖΜΑ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΧ 

ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΗ ΟΣΗ ΔΥΧ ΠΛΖΡΖ ΓΝΧΖ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΓΟΘΔΗ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ΠΟΤ 

ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΚΑΗ ΔΓΓΤΧΜΑΗ ΝΑ 

ΔΒΟΜΑΗ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ πίζηα “KARTODROMO” ζηηο Αθίδλεο ζε θιεηζηή 

δηαδξνκή κήθνπο 1.090 κέηξσλ, θαηά ηελ θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ 

(ΓΔΞΗΟΣΡΟΦΖ) θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηεο θαζνξίδεηαη ζηα 34 θαξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΚΑΡΣ ΓΔΚΣΑ  

Οη  ζπκκεηέρνληεο γηα ην Π.Π.Δ. ζα κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ  ζηηο  αθόινπζεο  θαηεγνξίεο:  

1. 60 ΜΗΝΗ  &MINI Β 

2. JUNIOR 

3. CLUB 

4. SENIOR& SENIOR MASTER 

5. DD2 & DD2 MASTER 

6. KZ2 

7. KZ3 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα βάξε θαη ηα ειαζηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Σερληθό 

Καλνληζκό Karting 2018. Οη επηηξεπόκελεο ειηθίεο ησλ αζιεηώλ αλά θαηεγνξία 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξνθήξπμε Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Karting 2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΔΓΓΡΑΦΔ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ έρεη εθδώζεη Γειηίν 

Αζιεηνύ ηνπ 2018. Γηα λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα πξέπεη λα δειώζεη ζπκκεηνρή κέζσ 

ηνπΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΓΧΝΧΝ (ΓΓΑ). 

‐ Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ανάλογα με ηην καηηγορία. Από ην 

πξνβιεπόκελν πνζό ζπκκεηνρήο, ην πνζό πνπ αλαινγεί ζηελ αζθάιηζε, ζύκθσλα κε ηελ 

εγθύθιην 3, ζα θαηαβιεζεί θαηά ηε δήισζε ζπκκεηνρήοκέζσ ηνπ ΓΓΑ, ην δε ππόινηπν 



 

 

ηνπ πνζνύ θαηά ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν. Ζ Γήισζε πκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα γηα ηνλ 

ζπκκεηέρνληα πιήξε απνδνρή θαη γλώζε ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Καλνληζκνύ.  

Ζ δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 16Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 

24:00κέζσ ηνπ ΓΑΑ (ύζηεκα Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγώλσλ)  

Σα ειαζηηθά ζα πιεξσζνύλ ζηελ πίζηα θαηά ηελ παξαιαβή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΑΦΑΛΗΖ  

Σα παξάβνια ζπκκεηνρήο νξίδνληαη γηα ηνλ δηήκεξν αγώλα σο εμήο:  

 

8. 60 ΜΗΝΗ  &MINI Β   160€ 

9. JUNIOR     180€ 

10. CLUB     100€ 

11. SENIOR & SENIOR MASTER 180€ 

12. DD2 & DD2 MASTER   180€ 

13. KZ2     180€ 

14. KZ3     180€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΠΗΣΑ 

Απαγνξεύεηαη κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη απνθιεηζκό από ηε ζπλάληεζε, ε 

είζνδνο ζηε πίζηα ρσξίο εληνιή ηνπ Αιπηάξρε.  

Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα παξαιάβνπλ από ηνλ Οξγαλσηή  ηα δηαθξηηηθά ηνπο γηα νδεγό 

θαη κεραληθό. Γηαθξηηηθό επίζεο ζα ρνξεγεζεί ζηνπο ππεύζπλνπο νκάδαο ΚΑΡΣ εθόζνλ 

είλαη ππεύζπλνη γηα πεξηζζόηεξα από έλα  θαξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΚΑΤΗΜΟ  

Σν θαύζηκν ζα είλαη βελδίλε ακόιπβδε 100 νθηαλίσλ εκπνξίνπ. Σν επηιεγκέλν πξαηήξην 

γηα ηελ πξνκήζεηα βελδίλεο είλαη ε SHELL ζηνλ παξάδξνκν ηεο Δ.Ο. δίπια από ηα δηόδηα 

Αθηδλώλ (απέλαληη από ηελ πίζηα). ην έληππν ηερληθνύ ειέγρνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

αλαγξαθή ηνπ ηύπνπ ιαδηνύ θαη ε αλαινγία απηνύ %. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΔΛΑΣΗΚΑ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεύζεξσλ δνθηκώλ θαη πξηλ ηελ έμνδν ηνλ αγσληδνκέλσλ από 

ην Parc Ferme ζα καξθαξηζηνύλ ηα ειαζηηθά θαη κε απηά ν θάζε αγσληδόκελνο ζα 

ζπκκεηέρεη ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο, ζηνλ εκηηειηθό θαη ζηνλ ηειηθό. ε θάζε αγώλα 

επηηξέπεηαη ζηνλ θάζε αγσληδόκελν έλα ζεη ειαζηηθά ζιίθ (ππνρξεσηηθά) + έλα ειαζηηθό 

κπξνζηηλό   ε πίζσ (πξναηξεηηθά)  κεηά από αίηεζε ηνπ ζηνπο Σερληθνύο Δθόξνπο θαη 

παξάδνζε ηνπ επηπιένλ ειαζηηθνύ γηα αιιαγή ζε απηνύο. 

Ζ θαηεγνξίαClubδελ έρεηParcFerme ειαζηηθώλ. 

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ - ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ θαηεγνξηώλ είλαη ε αθόινπζε:  

60 MINI &Β– JUNIOR – CLUB –SENIOR – DD2 – KZ2/KZ3 

Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο 4 πιεπξέο ηνπ θάξη ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Οη αξηζκνί ζα είλαη ρξώκαηνο καύξνπ ζε θίηξηλν θόλην 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 14.2 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Karting 2018). 

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ (BRIEFING) 

Ζ ελεκέξσζε αγσληδνκέλσλ θαη δηαγσληδνκέλσλ (concurrent) ζα γίλεη 

ηελΚπξηαθή25Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηελ πίζηα ζηηο 11:00. Δπηπιένλ ελεκεξώζεηο κπνξεί λα 

γίλνπλ αλ ζεσξεζεί αλαγθαίν. Ζ παξνπζία όισλ ησλ αγσληδνκέλσλ θαη ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή, κε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ 

απνθιεηζκό. Ζ παξνπζία ηνπο ζα επηβεβαηώλεηαη ελππόγξαθα.   

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΜΔΝΔ ΓΟΚΗΜΔ 

Δλεύθερες δοκιμές   Οη ειεύζεξεο δνθηκέο ζα έρνπλ δηάξθεηα 10 ιεπηώλ θαη είλαη 

πξναηξεηηθέο. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθήο ρξνλνκέηξεζεο (ζέλζνξεο) είλαη ππνρξεσηηθή. 

Υρονομεηρημένες δοκιμές   

Ζ ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ρξνλνκέηξεζεο (ζέλζνξεο). Ζ 

δηάξθεηα ρξνλνκέηξεζεο ζα είλαη 10 ιεπηά. Κάζε αγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα 

ρξνλνκεηξεζεί ζε ΔΝΑ ηνπιάρηζηνλ γύξν.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΑΓΧΝΔ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΔΛΟ 1 ΚΔΛΟ 2  ΣΔΛΗΚΟ 

60 MINI&Β 8 8 12 

JUNIOR 10 10 15 

SENIOR 12 12 17 

DD2 12 12 17 

KZ2 12 12 17 

 

      

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΛΗΚΟ 1 ΣΔΛΗΚΟ 2 

CLUB 12 12 

 

ηηο θαηεγνξίεο 60 MiniA&B, Junior, SeniorθαηKZ2 νη ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο 

θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ Πξνθξηκαηηθνύ θέινπο 1. Ζ θαηάηαμε ηνπ 

Πξνθξηκαηηθνύ θέινπο 1 θαζνξίδεη ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ Πξνθξηκαηηθνύ θέινπο 2. 

Ζ ελδηάκεζε βαζκνινγία ησλ δπν Πξνθξηκαηηθώλ θειώλ θαζνξίδεη ηελ ζεηξά εθθίλεζεο 



 

 

ηνπ Σειηθνύ. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν πξώηνο ηνπ Σειηθνύ θαη παίξλεη ηελ ζεκαία 

ηεξκαηηζκνύ, ελώ νη ηξεηο πξώηνη ηνπ Σειηθνύ παίξλνπλ ηα θύπειια ηνπ αγώλα. 

 

ηηο θαηεγνξίεο Club θαη ΚΕ3νη ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά 

εθθίλεζεο ηνπ Σειηθνύ 1. Ζ θαηάηαμε ηνπΣειηθνύ 1θαζνξίδεη ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ 

Σειηθνύ 2. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν πξώηνο ηνπ Σειηθνύ 2 θαη παίξλεη ηελ ζεκαία 

ηεξκαηηζκνύ, ελώ νη ηξεηο πξώηνη ηνπ Σειηθνύ 2 παίξλνπλ ηα θύπειια ηνπ αγώλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ηνλ ηεξκαηηζκό ζα γίλεηαη έλαο πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη 

κέρξη θαη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θαξη:    

α. γηα ηα θαξη πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο θάζε θαηεγνξίαο,  

β. ζε νπνηνδήπνηε άιιν θαξη, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ησλ Αγσλνδηθώλ, πνπ ελεξγνύλ 

απηεπάγγειηα ή κεηά από έλζηαζε ή κεηά από εηζήγεζε ηνπ Αιπηάξρε ή ηνπ Δπηθεθαιήο 

Σερληθνύ Δθόξνπ ή θαηόπηλ εληνιήο ηεο EΠΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΔΝΣΑΔΗ - ΔΦΔΔΗ   

Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο:  

α. ρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή δηαγσληδνκέλνπ ην αξγόηεξν κηζή ώξα (30’) κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο.   

β. ρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα ην αξγόηεξν δεθαπέληε ιεπηά (15’) κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα 

θάζε δνθηκαζίαο.  

γ. ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαηαηάμεηο κέζα ζε δέθα  ιεπηά (10’) από ηελ 

αλαθνίλσζή ησλ πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ ησλ δηάθνξσλ πξνζπαζεηώλ ή 15 ιεπηώλ 

από ηελ αλάξηεζε ηεο θαηάηαμεο θάζε ηειηθνύ. 

 

Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη, από ηνλ αγσληδόκελν (ή ηνλ θεδεκόλα ηνπ) ή ηνλ 

δηαγσληδόκελν θαη κόλν, εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ιείπνπλ ζε έλαλ 

από ηνπο αγσλνδίθεοθαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν. Σν ύςνο ηνπ 

παξάβνινπείλαη ίζν κε ην παξάβνιν ηεο ζπκκεηνρήο.  

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. Ζ έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα 

ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα αθνξά: 

α. θηλεηήξα (νιηθόο έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα κε βάζε ην δειηίν αλαγλώξηζεο) 

β. ζαζί (κε βάζε ην δειηίν αλαγλώξηζεο) 

γ. άιια ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή εμαξηήκαηα ηνπ θαξη 

Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα 

νξίδεη ν Δ. Α. Κ (άξζξν 181 θιπ) θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν όπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Δγθύθιην 3 Καξη 2018. 
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Ζ ηειεηή ηεο απνλνκήο επάζισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πίζηα ζε ρξόλν πνπ ζα 

αλαθνηλσζεί. ηνπο 3 πξώηνπο ησλ θαηεγνξηώλ60 ΜΗΝΗ Α, 60 ΜΗΝΗ Β, JUNIOR, CLUB, 

SENIORθαη KZ2ζα απνλεκεζνύλ θύπειια αλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 αζιεηέοαλά 

θαηεγνξία, ζηνπο δύν πξώηνπο αλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο αζιεηέο αλά 

θαηεγνξία θαη ζηνλ πξώην αλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο αζιεηέο. Γηα ηηο θιάζεηο 

SENIORMASTERζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζηνλ πξώην ηεο θάζε θιάζεο, αλ εθθηλήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 3 αζιεηέο.ε όινπο ηνπο ππόινηπνπο αγσληδόκελνπο ζα απνλεκεζνύλ 

κεηάιιηα.  

 


