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1η έκδοση: 11/02/2016 

2
η
 έκδοση: 28/06/2016 

 

H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ σύμφωνα με τον ΔΑΚ, τον EAK, τον Γενικό Κανονισμό Karting (ΓKK), τα παραρτήματά τους και τις εγκυκλίους, 

προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting 2016.  

    

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ KARTING 2016 

Πρωτάθλημα κατηγορίας 60 BABY  

Πρωτάθλημα κατηγορίας 60 ΜΙΝΙ A  

Πρωτάθλημα κατηγορίας 60 ΜΙΝΙ Β  

Πρωτάθλημα κατηγορίας JUNIOR  

Πρωτάθλημα κατηγορίας SENIOR  

Έπαθλο κατηγορίας CLUB  

Έπαθλο κατηγορίας CLUB PLUS 

Πρωτάθλημα κατηγορίας KZ2  

Έπαθλο κατηγορίας KZ2 PLUS 

 

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ  

  

APΘPO 1  

H ΟΜΑΕ στο τέλος του έτους 2016 θα ανακηρύξει τους Πρωταθλητές Ελλάδος, σύμφωνα με αυτή την Προκήρυξη.  

  

APΘPO 2  

H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ προβαίνει ελεύθερα (μετά από αναφορά ή αυτεπάγγελτα), στην επικύρωση, διόρθωση ή ακύρωση των αποτελεσμάτων 

των αγώνων που υπολογίζονται για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων, με απόφασή της που θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 40 

ημέρες από την επίσημη ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του αγώνα.   

H ενέργεια αυτή της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ είναι ανεξάρτητη από την ανακήρυξη των νικητών και την απονομή των επάθλων του συγκεκριμένου 

αγώνα και ισχύει μόνο σε ότι αφορά τη βαθμολογία απονομής των ως άνω τίτλων.  

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των παραπάνω 40 ημερών ισχύουν τα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώθηκαν, θεωρούμενα 

ως επικυρωμένα από την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, έστω και αν δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφασή της.  

Εφόσον μεσολαβούν πάσης φύσεως εκδικάσεις (ενστάσεις ή εφέσεις), αυτές πρέπει να έχουν εκδικαστεί τελεσίδικα το αργότερο μέσα 

σε 75 ημέρες από τον τερματισμό του αγώνα.  

  

APΘPO 3  

3.1  H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση, να συμπεριλάβει στην προσμέτρηση των τίτλων και άλλους 

αγώνες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και που πάντως θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις της. 

Στην περίπτωση αυτή η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ πρέπει να ανακοινώσει τη σχετική της απόφαση τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την τέλεση του 

αγώνα που πρόκειται να συμπεριληφθεί.  

  

3.2  Αν πριν ή κατά την τέλεση ενός αγώνα που προσμετρά για την απονομή των τίτλων δεν τηρηθεί μια  προϋπόθεση από αυτές που 

απαιτούνται για να προσμετρήσει ο αγώνας, η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να προσμετρήσει τον αγώνα αυτόν 

(π.χ. αριθμός αγωνιζομένων που ξεκίνησαν, μήκος διαδρομής, χρονική διάρκεια κλπ.). Επίσης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, 

να απονείμει τίτλο για τον οποίο δεν συμπληρώθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις απονομής του.  

  

APΘPO 4  

H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ μπορεί με απόφασή της να αλλάξει τις ημερομηνίες, τους τόπους τέλεσης και τους οργανωτές ενός ή περισσοτέρων από 

τους αγώνες που προσμετρούν για τους προκηρυγμένους τίτλους ή να αντικαταστήσει ή να αφαιρέσει έναν ή περισσότερους από 

αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την προγραμματισμένη 

τέλεση των αγώνων στους οποίους θα αναφέρεται.  

  

APΘPO 5  

5.1 Τα καρτ που συμμετέχουν στους τίτλους που προκηρύχθηκαν πρέπει να ανήκουν στις αντίστοιχες κατηγορίες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό Karting 2016 και στις εγκυκλίους  της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.  

Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά ένας αγώνας στους αντίστοιχους τίτλους των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων,  Κυπέλλων, Τοπικών 

κυπέλλων και Επάθλων  πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον  οκτώ (8)  οδηγοί. Σε περίπτωση που οι αθλητές είναι λιγότεροι από 8, αλλά 

όχι λιγότεροι από 3, τότε η κατηγορία λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά με βαθμολόγηση μειωμένη κατά 50%  από τον πίνακα της 

παραγράφου 6.1 

Ο αριθμός των οδηγών που εκκίνησαν θεωρείται ο αριθμός των οδηγών που παρουσιάσθηκαν, πέρασαν τη διαδικασία 

τεχνικού ελέγχου και χρονομετρήθηκαν για ένα τουλάχιστον γύρο στο επίσημο σκέλος χρονομετρημένων δοκιμών.  

5.2 Κατόπιν αιτήματος του οργανωτή η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ μπορεί να αποφασίσει την μη τέλεση ενός αγώνα λόγω μικρού αριθμού 

συμμετοχών.  

 

APΘPO 6   

Στους Εθνικούς αγώνες του 2016 μπορούν να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται οδηγοί κάτοχοι Ελληνικού αθλητικού δελτίου 

(αγωνιστικής άδειας). Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να βαθμολογούνται οδηγοί κάτοχοι αθλητικού δελτίου αλλοδαπού ASN 

σύμφωνα τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.3.6 του ΔΑΚ. Για την απονομή των προκηρυγμένων τίτλων θα εφαρμοστούν τα 

ακόλουθα συστήματα βαθμολογίας: 
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6.1 Σύστημα βαθμολογίας για τις κατηγορίες 60 BABY - 60 MINI A - 60 MINI B - JUNIOR - SENIOR - KZ2 - KZ2 PLUS 

Συντάσσεται πίνακας γενικής κατάταξης της κατηγορίας των αθλητών που πρόκειται να βαθμολογηθούν. Ελέγχεται εάν ο αριθμός των 

οδηγών που εκκίνησαν ήταν ίσος ή μεγαλύτερος από όσους ορίζει το άρθρο 5 της παρούσας και απονέμονται οι εξής βαθμοί ανά 

βαθμολογούμενο σκέλος:  

 
1ος αγώνας 2ος αγώνας 3ος αγώνας 4ος αγώνας 

1η θέση 15 15 20 25 

2η θέση 12 12 17 22 

3η θέση 10 10 15 20 

4η θέση 8 8 13 18 

5η θέση 6 6 11 16 

6η θέση 5 5 10 15 

7η θέση 4 4 9 14 

8η θέση 3 3 8 13 

9η θέση 2 2 7 12 

10η θέση 1 1 6 11 

11η θέση 
  

5 10 

12η θέση 
  

4 9 

13η θέση 
  

3 8 

14η θέση 
  

2 7 

15η θέση 
  

1 6 

16η θέση 
   

5 

17η θέση 
   

4 

18η θέση 
   

3 

19η θέση 
   

2 

20η θέση 
   

1 
 

Η φιλοσοφία του συστήματος βαθμολογίας είναι ανάλογη αυτού της CSAI για το Ιταλικό πρωτάθλημα karting και σκοπό έχει να 

διατηρηθεί το ενδιαφέρον για την απονομή των τίτλων μέχρι τον τελευταίο τελικό, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να συμμετάσχουν σε 

όλους τους αγώνες.  

 

6.2 Σύστημα βαθμολογίας για τις κατηγορίες CLUB – CLUB PLUS 

Συντάσσεται πίνακας γενικής κατάταξης της κατηγορίας των αθλητών που πρόκειται να βαθμολογηθούν. Ελέγχεται εάν ο αριθμός των 

οδηγών που εκκίνησαν ήταν ίσος ή μεγαλύτερος από όσους ορίζει το άρθρο 5 της παρούσας και απονέμονται οι εξής βαθμοί ανά 

βαθμολογούμενο σκέλος:  

1η θέση 20 

2η θέση 17 

3η θέση 15 

4η θέση 13 

5η θέση 11 

6η θέση 10 

7η θέση 9 

8η θέση 8 

9η θέση 7 

10η θέση 6 

11η θέση 5 

12η θέση 4 

13η θέση 3 

14η θέση 2 

15η θέση 1 
 

6.3  Επίλυση ισοβαθμιών που προκύπτουν στο τέλος της βαθμολογίας για την απονομή των τίτλων (όταν έχει ολοκληρωθεί το 

πρόγραμμα αγώνων του έτους από το οποίο θα ανακηρυχθούν οι πρωταθλητές κ.λπ. κάτοχοι των τίτλων):  
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α. Εφαρμόζεται η αρχή της επίλυσης της ισοβαθμίας με την πρόκριση του ισοβαθμούντος που διαθέτει τις περισσότερες καλύτερες 

θέσεις. Δηλαδή ελέγχονται πόσες πρώτες θέσεις έχει ο καθένας, πόσες δεύτερες κοκ, μέχρις ότου επιλυθεί η ισοβαθμία.   

β. Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται τότε λαμβάνεται υπόψη η θέση που κατέλαβαν οι ισοβαθμούντες στον πρώτο κοινό αγώνα που 

συμμετείχαν.  

γ. Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται τότε οι ισοβαθμούντες παίρνουν την ίδια θέση στον πίνακα κατάταξης ο δε επόμενος παίρνει τη 

μεθεπόμενη θέση.  

6.4 Ένας αγωνιζόμενος μπορεί κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού έτους να αλλάξει ή να συμμετάσχει σε περισσότερες από μία 

κατηγορίες οπότε το όνομά του θα αναφερθεί στους αντίστοιχους πίνακες βαθμολογίας των κατηγοριών στις οποίες συμμετείχε κατά τη 

διάρκεια του έτους και για τους αντίστοιχους αγώνες.  

6.5 Κάτοχος κάθε τίτλου στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου είναι αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών.  

  

APΘPO 7   

H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ ερμηνεύει σε κάθε περίπτωση, με απόφασή της, το κείμενο της παρούσας Προκήρυξης και διευκρινίζει τυχόν ασάφειες, 

ελλείψεις ή αντικρουόμενους όρους. Οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ως αναπόσπαστα τμήματα της Προκήρυξης αυτής.  

  

APΘPO 8   

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων και οι Οργανωτές τους αναφέρονται στο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο του 2016. Αλλαγές 

γίνονται ύστερα από έγκριση που χορηγεί η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ βάσει των άρθρων της παρούσας Προκήρυξης.  

  

APΘPO 9   

Οι τίτλοι κατά σειρά αξιολόγησης είναι Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Kύπελλα, Kύπελλα Περιοχών και Έπαθλα.  

Στους πρωταθλητές απονέμεται κύπελλο με χαραγμένα το όνομα του βραβευόμενου, τον τίτλο και το αγωνιστικό έτος. Στον 

δεύτερο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου κάθε πρωταθλήματος απονέμεται Kύπελλο με χαραγμένα το όνομα του 

βραβευόμενου, τον τίτλο και το αγωνιστικό έτος. Στον τρίτο κατά σειρά επιτυχίας του τίτλου κάθε πρωταθλήματος απονέμεται 

Kύπελλο με χαραγμένα το όνομα του βραβευόμενου, τον τίτλο και το αγωνιστικό έτος.  

Στους πρώτους νικητές των τίτλων των Kυπέλλων και Επάθλων απονέμονται Kύπελλα με χαραγμένα στη βάση τους το 

όνομα του βραβευόμενου, τον τίτλο και τη χρονολογία. Στους 2
ους

, 3
ους

, 4
ους

, 5
ους

 και 6
ους

 κατά σειρά επιτυχίας όλων των 

Kυπέλλων και Επάθλων απονέμονται μετάλλια.  

  

APΘPO 10  

H παρουσία των κατόχων των διαφόρων τίτλων στην τελετή απονομής, προκειμένου να παραληφθούν τα κύπελλα, τα μετάλλια κ.λπ. 

είναι υποχρεωτική διαφορετικά δεν απονέμονται.  

H παραλαβή των κυπέλλων, μεταλλίων κ.λπ. δι’ αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη αιτιολόγηση και με καθορισμό του 

προσώπου που θα αντιπροσωπεύσει τον κάτοχο του τίτλου, εφόσον όμως γνωστοποιηθεί στην ΕΠΑ/ΟΜΑΕ τουλάχιστον 48 ώρες πριν 

την τέλεση της απονομής.  

  

  

APΘPO 11    

Για την απονομή των τίτλων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, θα προσμετρήσουν οι εξής αγώνες που αναφέρονται κατωτέρω:  

1
ος

 Αγώνας 19 – 20 Μαρτίου  Αθήνα  

2
ος

 Αγώνας 14 – 15 Μαΐου Μέγαρα  

3
ος

 Αγώνας 02 – 03 Ιουλίου Καλαμάτα  

4
ος

 Αγώνας 08 – 09 Οκτωβρίου Αθήνα         

  

Για να απονεμηθούν οι τίτλοι κάθε κατηγορίας θα πρέπει να γίνουν και να προσμετρήσουν ΤΡΕΙΣ (3) από τους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

προκηρυγμένους αγώνες.  

 

Στις κατηγορίες 60 BABY - 60 MINI A - 60 MINI B - JUNIOR - SENIOR - KZ2 - KZ2 PLUS σε περίπτωση που προσμετρήσουν και 

οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) προκηρυγμένοι αγώνες για κάθε αγωνιζόμενο θα υπολογισθούν τα καλύτερα αποτελέσματα ΕΞΙ (6) τελικών 

που θα του εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Στην περίπτωση που προσμετρήσουν ΤΡΕΙΣ (3) από τους 

προκηρυγμένους αγώνες για κάθε αγωνιζόμενο θα υπολογισθούν τα καλύτερα αποτελέσματα ΠΕΝΤΕ (5) τελικών. Οι 

αγωνιζόμενοι μπορούν να αφαιρέσουν δύο αποτελέσματα από τον ίδιο αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να αφαιρέσουν 

αποτελέσματα από αγώνα που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

 

Στην κατηγορία CLUB – CLUB PLUS σε περίπτωση που προσμετρήσουν και οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) προκηρυγμένοι αγώνες για κάθε 

αγωνιζόμενο θα υπολογισθούν τα καλύτερα αποτελέσματα ΟΚΤΩ (8) τελικών που θα του εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο 

άθροισμα βαθμών. Στην περίπτωση που προσμετρήσουν ΤΡΕΙΣ (3) από τους προκηρυγμένους αγώνες για κάθε αγωνιζόμενο 

θα υπολογισθούν τα καλύτερα αποτελέσματα ΕΞΙ (6) τελικών. Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να αφαιρέσουν αποτελέσματα από 

τον ίδιο αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να αφαιρέσουν αποτελέσματα από αγώνα που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

           

APΘPO 12   

Πίστες σε συνεργασία με τα Αθλητικά Σωματεία, μπορούν να διοργανώσουν φιλικούς αγώνες εφόσον τηρούν όλες τις προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις και υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην ΕΠΑ/ΟΜΑΕ τουλάχιστον 60 μέρες πριν από τον κάθε αγώνα.  

Η Προκήρυξη αγώνων Καρτ 2016 μπορεί να επεκταθεί με συμπληρωματική αντίστοιχη εφόσον η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ παραλάβει νέες 

προτάσεις από οργανωτές και κρίνει σκόπιμη την προκήρυξη των σε Έπαθλα ή Κύπελλα Περιοχών.   

  

ΑΡΘΡΟ 13  

Η συμμετοχή των αγωνιζομένων είναι ελεύθερη στα διάφορα είδη αγώνων  (Πρωταθλήματα - Κύπελλα - Έπαθλα) με την προϋπόθεση 

ότι πληρούνται οι ειδικοί όροι ηλικιών και αδειών κατά κατηγορία.  
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Ο Γενικός Κανονισμός 2016 και ο Τεχνικός Κανονισμός 2016 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης προκήρυξης.    


