Εγκύκλιος Νο 1 / 2018 – Δελτία Αθλητών Karting
EΓKYKΛIO Νο 01 / 2018
ΘEMA: ΓENIKE ΓIATAΞEI KAI ΓIKAIOΛOΓHTIKA EKΓOH ΓΔΛΣΙΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ KAI TYΠOI
ΓΔΛΣΙΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ KARTING
H EΠA/OMAE, ππεχζπλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 2725/99 γηα ηελ έθδνζε αζιεηηθψλ δειηίσλ (αγσληζηηθψλ
αδεηψλ), θαζνξίδεη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο.
I. ΓENIKE ΓIATAΞEI
1. Γηθαηοιογεηηθά έθδοζες δειηίωλ αζιεηώλ θσζηθώλ προζώπωλ
Γηα ηελ έθδνζε λένπ ή ηελ αλαλέσζε πξνεγνπκέλνπ, Γειηίνπ Αζιεηή απαηηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη
πξνυπνζέζεηο:
1.1 Κάζε αζιεηήο / αγσληδφκελνο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Σσκαηείν ηεο ΟΜΑΔ.
1.2 Ο αζιεηήο ζπκπιεξψλεη ηελ Κάξηα Υγείαο Αζιεηνχ κε φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Τελ
ζπκπιεξσκέλε Κάξηα Υγείαο Αζιεηνχ καδί κε κία θσηνγξαθία ηχπνπ δηαβαηεξίνπ, ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή
ην δηαβαηήξην ηνπ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο είλαη αλήιηθνο ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ, ηα θαηαρσξεί
ειεθηξνληθά ζην Σχζηεκα Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγψλσλ (ΣΓΓΑ) θαη ηα θαηαζέηεη ζε έληππε κνξθή ζην ζσκαηείν
ζην νπνίν αλήθεη. Δπίζεο, γηα αλήιηθνπο αζιεηέο απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα, φηη
επηηξέπνπλ / εη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλεο karting. Τν ζσκαηείν κεηά απφ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ ηα ππνβάιεη ειεθηξνληθά πξνο ηελ ΟΜΑΔ κέζσ ηνπ ΣΓΓΑ.
1.3 Όζνλ αθνξά ηελ έθδνζε δειηίνπ, «Τχπνπ ‘Α’» γηα αγψλεο απηνθηλήηνπ θαη ηχπνπ C γηα αγψλεο θαξη, ν αζιεηήο
πξνζθνκίδεη ηε γλσκάηεπζε/ βεβαίσζε ηεο Κάξηαο Υγείαο Αζιεηνχ ηνπ ζθξαγηζκέλε απφ νθζαικίαηξν, παζνιφγν,
triplex θαξδηάο γηα ηνπο αλειίθνπο έσο 16 εηψλ θαη ηεζη θνπψζεσο γηα ηνπο άλσ ησλ 40 εηψλ αζιεηέο. Γηα ηελ
έθδνζε δειηίνπ, «Τχπνπ ‘Β’» θαη «Τχπνπ ‘Γ’» ν αζιεηήο πξνζθνκίδεη ηελ γλσκάηεπζε/ βεβαίσζε ηεο Κάξηαο Υγείαο
Αζιεηνχ ηνπ ζθξαγηζκέλε κφλν απφ παζνιφγν.
1.4 Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηζρχνπλ γηα δχν έηε, αιιά κε ππνρξέσζε γηα εηήζηα αλαλέσζε κφλν απφ ηνλ παζνιφγν θαη
αθνινπζνχλ ηελ εηήζηα δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ Αζιεηή. Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα ηαηξηθά
πηζηνπνηεηηθά θαη νη ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά λφκηκνπο ηχπνπο, έρνπλ ίδηα λνκηθή ηζρχ θαη θχξνο
αλεμάξηεηα εάλ εθδίδνληαη απφ ηδηψηεο ηαηξνχο (ζπκβεβιεκέλνπο ή κε κε ηνλ ΔΟΠΥΥ) ή απφ ηαηξνχο πνπ
ππεξεηνχλ ζε Ν.Π.Γ.Γ. (Γεκφζηα λνζνθνκεία, Σηξαηησηηθά λνζνθνκεία, Κέληξα Υγείαο, Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία) θαη
Ν.Π.Ι.Γ.(ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα. (Νφκνο 2725, άξζξν 2).
1.5 Όζνη αζιεηέο πξνζθνκίζνπλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαηά ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο κήλεο θάζε έηνπο, ε ηζρχο ησλ εμεηάζεσλ
απηψλ ζα είλαη γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο θαη δελ ζα απαηηεζνχλ λέεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο.
1.6 Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη λα αλαθεξζνχλ νη αγψλεο πνπ ζπκκεηείρε ν αζιεηήο απηνί ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο (αγψλαο, έηνο, ζέζε θ.ιπ.).
1.7 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έθδνζεο Γειηίνπ Αζιεηή ζα πξέπεη ε πιεξσκή ηνπ παξάβνινπ έθδνζεο ηνπ δειηίνπ πξνο
ηελ ΟΜΑΔ λα γίλεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΣΓΓΑ, κε πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή θάξηα ε νπνία παξέρεη ηα ερέγγπα
δηαδηθηπαθήο ζπλαιιαγήο (VISA θ.ιπ.)
1.8 Κάζε Σσκαηείν ππνρξενχηαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ παξαιακβάλεη απφ θάζε αζιεηή ηνπ, (αίηεζε κε ηηο ηαηξηθέο
εμεηάζεηο, θσηνγξαθία ηνπ αζιεηή, αληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο,
ππεχζπλε δήισζε γνλέσλ ή θεδεκφλσλ) λα ηα ειέγρεη γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ηνπ αζιεηή
θαζψο θαη λα ηαπηνπνηεί ηα θαηαρσξεκέλα ζην ΣΓΓΑ ζηνηρεία απφ ην ηεξνχκελν ζην Σσκαηείν αξρείν ησλ
εγγξάθσλ.
1.9 Η ΟΜΑΔ αθνινχζσο ρνξεγεί αξηζκφ κεηξψνπ θαη εθδίδεη ην Γειηίν Αζιεηή ην νπνίν απνζηέιιεη ζην Σσκαηείν ηνπ
αζιεηή, απφ φπνπ απηφο ζα ην παξαιάβεη.
1.10 Όια ηα Γειηία Αζιεηψλ karting ηζρχνπλ γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν εθδφζεθαλ.
1.11 Τα αλαθεξφκελα φξηα ειηθίαο ππνινγίδνληαη θαηά ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο άδεηαο.
2. Φεσδώλσκο
Φνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ EAK (άξζξα 9.12) θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο
αγψλεο πνπ ζπκκεηέρεη ν θάηνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηάο ηνπ, ρσξίο λα κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο κε
ην φλνκά ηνπ. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ν θάηνρνο ηεο αδείαο παξαπέκπεηαη ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο ΟΜΑΔ. Τα
ςεπδψλπκα είλαη απνθιεηζηηθά θαη δηαηεξνχληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπο γηα κηα πεληαεηία κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο
κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ.
3. Παραιαβή δειηίωλ αζιεηώλ θσζηθώλ προζώπωλ
Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα απνθηήζνπλ Γειηίν Αζιεηή ή άδεηα δηαγσληδνκέλνπ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ, πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ απφ ηνλ πξψην αγψλα ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ,
νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ έγθαηξε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη ρξφλνο 10 εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα
ρνξεγεζεί ην δειηίν/άδεηα. Γηα παξάδνζε κέζσ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ αθνχ εθδνζεί απφ ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ. Eάλ ν ελδηαθεξφκελνο
επηζπκεί, κπνξεί λα παξαιάβεη ην δειηίν ηνπ κε εηδηθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζή ηνπ, αξθεί λα ην δειψζεη καδί κε ηα
δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ δειηίνπ θαη λα επηβαξπλζεί κε ηηο δαπάλεο απνζηνιήο ηνπ.
4. Έθδοζε δειηίοσ αζιεηή ζε ζηραηεύζηκοσς θαη ζηειέτε ηωλ Δλόπιωλ Γσλάκεωλ
Οη αζιεηέο πνπ είλαη ζηξαηεπκέλνη θαη ηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, νθείινπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
αγψλα λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ εθάζηνηε Γηνηθεηηθφ Έιεγρν έγγξαθν απφ ηελ ππεξεζία ηνπο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ
αξκφδην αμησκαηηθφ φηη έρεη ηελ άδεηα λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα. Με ηε δηαδηθαζία απηή ν ζηξαηεπκέλνο ή
ην ζηέιερνο θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 94091/6 ηεο ΟΜΑΔ γηα αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα πξέπεη λα έρεη αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη απφ α) ΝΓ 1400/73 (άξζξν 63), β) ΣΚ 201 (άξζξα 25 § 7), θαη γ) Ν 2725/99 (ΦΔΚ 121 Α’). Σεκεηψλεηαη φηη κε βάζε ην άξζξν «Φ» ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο ΟΜΑΔ
PACEN1600004, ν ζηξαηεπκέλνο ή ην ζηέιερνο Δλφπισλ Γπλάκεσλ δελ θαιχπηεηαη γηα πξνζσπηθφ αηχρεκα.
5. Απώιεηα, θιοπή, θαηαζηροθή δειηίωλ αζιεηώλ θσζηθώλ προζώπωλ
Σε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ δειηίνπ αζιεηή θαη κεηά απφ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε, εθδίδεηαη αληίγξαθν απηνχ απφ ηελ
EΠA/ΟΜΑΔ κε ηελ θαηαβνιή ζρεηηθνχ παξάβνινπ αληηθαηάζηαζεο, (βιέπε εγθχθιην 3).
6. Γηθαίωκα ηωλ ωκαηείωλ λα αλαθέροληαη ζηολ πίλαθα ζσκκεηοτώλ
Τα εγθεθξηκέλα ζσκαηεία απφ ηελ EΠΑ/ΟΜΑΔ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξαπιεχξσο
ηνπ ζπκκεηέρνληνο αζιεηή ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο, θαζψο θαη ζηα επηκέξνπο θαη ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα.
II. EYPΧΠAΨKO YTHMA ΓΔΛΣΙΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ KARTING
1. Γηα ηε ζπκκεηνρή θαηφρνπ άδεηαο πνπ εθδφζεθε απφ Αζιεηηθή Αξρή ελφο θξάηνπο-κέινπο ζε αγψλα πνπ
νξγαλψλεηαη ζε άιιν θξάηνο-κέινο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη, εθηφο απφ ηελ αγσληζηηθή ηνπ άδεηα, λα είλαη εθνδηαζκέλνο
θαη κε βεβαίσζε ηεο Αζιεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ πνπ λα βεβαηψλεη φηη είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη θηλδχλσλ γηα
πξνζσπηθφ αηχρεκα θαη γηα θάζε είδνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε σο θαη γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ
ηνπ. H βεβαίσζε απηή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή μερσξηζηνχ εγγξάθνπ ή ηε κνξθή πηζηνπνίεζεο επάλσ ζηελ ίδηα ηελ
άδεηα.
2. Kάζε πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα αηηεζεί έθδνζε άδεηαο δηαγσληδνκέλνπ θαη νδεγνχ
απφ ηελ Aζιεηηθή Aξρή νπνηνπδήπνηε θξάηνπο-κέινπο, αξθεί λα αθνινπζεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9.3 ηοσ ΔΑΚ.
3. Οη δηνηθεηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Αζιεηηθή Αξρή ελφο θξάηνπο-κέινπο εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θαη
απφ ηηο Αζιεηηθέο Αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ.
IΙΙ. TYΠOI ΓΔΛΣΙΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ KARTING
Οη αζιεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο θαηεγνξίαο θαη δηαηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαπεδήζνπλ ζε κεγαιχηεξε
θαηεγνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Τν αληίζηξνθν απαγορεύεηαη. Τα ειηθηαθά, αγσληζηηθά θξηηήξηα θαζψο θαη νη
θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο ζε θάζε ηχπν εζληθνχ δειηίνπ είλαη δεζκεσηηθά γηα φινπο ηνπο αγψλεο
Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ Διιάδαο θαη ηδησηηθψλ επάζισλ.
1. Δζληθό - Γηεζλές Γειηίο Αζιεηή Καηεγορίας C
1.1. Σο δειηίο αζιεηή C-Mini αθνξά αποθιεηζηηθά Mini θαη Micro θαηεγνξίεο, γηα αζιεηέο κεηαμχ 8 εηψλ (πνπ
ν
ζπκπιεξψλνπλ ην 8 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο) θαη θάησ απφ 12 εηψλ θαηά
ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ.
σλ
1.1.1. Τν δειηίν αζιεηή κπνξεί λα παξακείλεη ζε ηζρχ πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ησλ 12 γελεζιίσλ ηνπ νδεγνχ, σο
ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηηζκέλεο κε ηελ αζθάιεηα κπνξεί λα εθδνζεί
δειηίν αζιεηή C-Junior ζε αζιεηή ν νπνίνο γίλεηαη 13 θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ εθδίδεηαη ην δειηίν
αζιεηή. Υπεχζπλνο ζπληνληζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμαίξεζεο νξίδεηαη ην κέινο ηεο ηαηξηθήο επηηξνπήο ηεο
ΟΜΑΔ, θχξηνο Νηθφιανο Παππάο
1.1.2. Η αλαβάζκηζε ελφο δειηίνπ αζιεηή C-Mini ζε C- Junior είλαη νξηζηηθή θαη κε αλαζηξέςηκε.
1.2. Σο Δζληθό δειηίο αζιεηή C-Junior αθνξά αποθιεηζηηθά Junior θαηεγνξίεο, γηα αζιεηέο κεηαμχ 12 εηψλ (πνπ
ν
ζπκπιεξψλνπλ ην 12 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο) θαη θάησ απφ 14 εηψλ θαηά
ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ.
1.2.1. Τν βάξνο αζιεηή (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο) πνπ δηαζέηεη δειηίν αζιεηή C-Junior
πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηα 35 θηιά ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε εθδίδεηαη δειηίν
αζιεηή C-Mini θαη επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Mini γηα φζν δηάζηεκα ην βάξνο ηνπ αζιεηή
παξακέλεη θάησ ηνπ νξίνπ.

Σελίδα 2 / 4

Εγκύκλιος Νο 1 / 2018 – Δελτία Αθλητών Karting
1.2.2. Τν δειηίν αζιεηή κπνξεί λα παξακείλεη ζε ηζρχ πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ησλ 14σλ γελεζιίσλ ηνπ νδεγνχ, σο
ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηηζκέλεο κε ηελ αζθάιεηα κπνξεί λα εθδνζεί
δειηίν αζιεηή C-Junior ζε αζιεηή ν νπνίνο γίλεηαη 15 θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ εθδίδεηαη ην δειηίν
αζιεηή. Υπεχζπλνο ζπληνληζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμαίξεζεο νξίδεηαη ην κέινο ηεο ηαηξηθήο επηηξνπήο ηεο
ΟΜΑΔ, θχξηνο Νηθφιανο Παππάο.
1.2.3. Η αλαβάζκηζε ελφο δειηίνπ αζιεηή C-Junior ζε C-Restricted είλαη νξηζηηθή θαη κε αλαζηξέςηκε.
1.3. Σο Δζληθό δειηίο αζιεηή C-Restricted αθνξά αποθιεηζηηθά Senior θαηεγνξίεο (κφλν απηέο ρσξίο θηβψηην
ν
ηαρπηήησλ), γηα αζιεηέο κεηαμχ 14 εηψλ (πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 14 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο) θαη θάησ απφ 15 εηψλ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ.
1.3.1. Τν βάξνο αζιεηή (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο) πνπ δηαζέηεη δειηίν αζιεηή CRestricted πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηα 40 θηιά ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε
εθδίδεηαη δειηίν αζιεηή C-Junior θαη επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία Junior γηα φζν δηάζηεκα ην
βάξνο ηνπ αζιεηή παξακέλεη θάησ ηνπ νξίνπ.
1.3.2. Τν δειηίν αζιεηή κπνξεί λα παξακείλεη έγθπξν θαη κεηά ηελ εκεξνκελίαο ησλ 15σλ γελεζιίσλ ηνπ νδεγνχ
έσο ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηηζκέλεο κε ηελ αζθάιεηα κπνξεί λα
εθδνζεί δειηίν αζιεηή C-Restricted ζε αζιεηή ν νπνίνο γίλεηαη 16 θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ
εθδίδεηαη ην δειηίν αζιεηή. Υπεχζπλνο ζπληνληζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμαίξεζεο νξίδεηαη ην κέινο ηεο
ηαηξηθήο επηηξνπήο ηεο ΟΜΑΔ, θχξηνο Νηθφιανο Παππάο.
1.3.3. Η αλαβάζκηζε ελφο δειηίνπ αζιεηή C-Restricted ζε C-Senior είλαη νξηζηηθή θαη κε αλαζηξέςηκε.
1.4. Σο Δζληθό δειηίο αζιεηή C-Senior αθνξά αποθιεηζηηθά Senior θαηεγνξίεο, γηα αζιεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην
15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν εθδίδεηαη ην δειηίν θαη άλσ.
1.5. Σο δειηίο αζιεηή C-Club αθνξά αποθιεηζηηθά CLUB θαηεγνξίεο, γηα αζιεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 15ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν εθδίδεηαη ην δειηίν θαη άλσ.
1.5.1. Οη αζιεηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ βαζκνινγεζεί ςειφηεξα απφ ηελ 6ε ζέζε ζε ηειηθή βαζκνινγία θαηεγνξηψλ
ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Karting θαη ηδησηηθψλ επάζισλ karting πξνεγνχκελσλ εηψλ.
1.5.2. Αζιεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηεγνξία Club κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εθδίδνπλ δειηίν αζιεηή C-Club
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάηαμε ηνπο ζηε βαζκνινγία ηεο θαηεγνξίαο ην 2016 εθηφο αλ ζην κεηαμχ έρνπλ
θαηαθηήζεη δηαθξίζεηο ζε άιινπο ζεζκνχο πνπ αληηβαίλνπλ κε ηε γεληθή αξρή έθδνζεο ηνπ δειηίνπ C-Club.
1.5.3. Η αλαβάζκηζε ελφο δειηίνπ αζιεηή C-Club ζε δειηίν αζιεηή C-Senior είλαη δπλαηή ρσξίο λα επεξεάδεη ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ζε θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο CLUB.
1.6. Σο Γηεζλές δειηίο αζιεηή C-Junior αθνξά αποθιεηζηηθά Junior θαηεγνξίεο, γηα αζιεηέο κεηαμχ 12 εηψλ (πνπ
ν
ζπκπιεξψλνπλ ην 12 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο) θαη θάησ απφ 14 εηψλ θαηά
ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ.
1.6.1. Πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ νη αζιεηέο πξέπεη λα πεξάζνπλ κηα πεξίνδν επηηήξεζεο κε Δζληθφ δειηίν αζιεηή
θαη λα αγσληζηνχλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ζε ηνπιάρηζηνλ 5 εζληθνχο αγψλεο ηα πξνεγνχκελα δπν ρξφληα.
Πξέπεη επίζεο λα πεξάζνπλ ηαηξηθή εμέηαζε, απφ ην κέινο ηεο ηαηξηθήο επηηξνπήο ηεο ΟΜΑΔ, θχξην Νηθφιαν
Παππά, ζηελ νπνία ζα θαηαγξαθεί ην χςνο θαη ην βάξνο ηνπο.
1.6.2. Τν βάξνο αζιεηή (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο) πνπ δηαζέηεη δειηίν αζιεηή C-Junior
πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηα 35 θηιά ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.
1.6.3. Τν δειηίν αζιεηή κπνξεί λα παξακείλεη ζε ηζρχ πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ησλ 14σλ γελεζιίσλ ηνπ νδεγνχ, σο
ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηηζκέλεο κε ηελ αζθάιεηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ
απφ ηε CIK FIA βάζε θαθέινπ πνπ ζα ππνζηεξηρηεί απφ ηελ ΟΜΑΔ, κπνξεί λα εθδνζεί δειηίν αζιεηή CJunior ζε αζιεηή ν νπνίνο γίλεηαη 15 θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ εθδίδεηαη ην δειηίν αζιεηή.
1.6.4. Η αλαβάζκηζε ελφο δειηίνπ αζιεηή C-Junior ζε Γηεζλέο C-Restricted είλαη νξηζηηθή θαη κε αλαζηξέςηκε.
1.7. Σο Γηεζλές δειηίο αζιεηή C-Restricted αθνξά αποθιεηζηηθά Senior θαηεγνξίεο (κφλν απηέο ρσξίο θηβψηην
ν
ηαρπηήησλ), γηα αζιεηέο κεηαμχ 14 εηψλ (πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 14 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο) θαη θάησ απφ 15 εηψλ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ.
1.7.1. Πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ νη αζιεηέο πξέπεη λα πεξάζνπλ κηα πεξίνδν επηηήξεζεο κε Δζληθφ δειηίν αζιεηή
θαη λα αγσληζηνχλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ζε ηνπιάρηζηνλ 5 εζληθνχο αγψλεο ηα πξνεγνχκελα δπν ρξφληα.
Πξέπεη επίζεο λα πεξάζνπλ ηαηξηθή εμέηαζε, απφ ην κέινο ηεο ηαηξηθήο επηηξνπήο ηεο ΟΜΑΔ, θχξην Νηθφιαν
Παππά, ζηελ νπνία ζα θαηαγξαθεί ην χςνο θαη ην βάξνο ηνπο.
1.7.2. Τν βάξνο αζιεηή (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο) πνπ δηαζέηεη δειηίν αζιεηή CRestricted πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηα 40 θηιά ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.
1.7.3. Τν δειηίν αζιεηή κπνξεί λα παξακείλεη έγθπξν θαη κεηά ηελ εκεξνκελίαο ησλ 15σλ γελεζιίσλ ηνπ νδεγνχ
έσο ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηηζκέλεο κε ηελ αζθάιεηα πνπ ζα
εμεηαζηνχλ απφ ηε CIK FIA βάζε θαθέινπ πνπ ζα ππνζηεξηρηεί απφ ηελ ΟΜΑΔ, κπνξεί λα εθδνζεί δειηίν
αζιεηή C- Restricted ζε αζιεηή ν νπνίνο γίλεηαη 16 θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ εθδίδεηαη ην δειηίν
αζιεηή.
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1.7.4. Η αλαβάζκηζε ελφο δειηίνπ αζιεηή C-Restricted ζε Γηεζλέο C-Senior ή Γηεζλέο Β είλαη νξηζηηθή θαη κε
αλαζηξέςηκε.
1.8. Σο Γηεζλές δειηίο αζιεηή C-Senior, γηα αζιεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν εθδίδεηαη ην δειηίν θαη άλσ.
2. Γηεζλές Γειηίο Αζιεηή Καηεγορίας Β
Γηα λα αλαβαζκηζηεί έλα δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C ζε θαηεγνξίαο Β ν αζιεηήο πξέπεη:
• λα ζπκπιεξψλεη ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν εθδίδεηαη ην
δειηίν.
• λα έρεη βαζκνινγεζεί ζηηο πξψηεο δέθα (10) ζέζεηο ζε ηνπιάρηζηνλ 3 Δζληθνχο θαη / ή Γηεζλείο αγψλεο ζε δηάζηεκα
24 κελψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία αηηήζεσο αλαβάζκηζεο ηνπ δειηίνπ. Τνπιάρηζηνλ έλα (1) απφ απηά ηα απνηειέζκαηα
πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί ζε αγψλα Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Διιάδαο ή ζε Γηεζλή αγψλα.
3. Γηεζλές Γειηίο Αζιεηή Καηεγορίας A
Γηα λα αλαβαζκηζηεί έλα δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο Β ζε θαηεγνξίαο Α ν αζιεηήο πξέπεη:
• λα ζπκπιεξψλεη ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν εθδίδεηαη ην
δειηίν.
• λα έρεη θαηαηαρζεί κέζα ζην 33% ησλ πξψησλ ζέζεσλ ζε Γηεζλή αγψλα Πξσηαζιήκαηνο (Championship) ή
Κππέιινπ (Cup) ή Δπάζινπ (Trophy) ηεο CIK/FIA ή
• λα έρεη βαζκνινγεζεί ζε Γηεζλέο Πξσηάζιεκα (Championship) ή Κχπειιν (Cup) ή Έπαζιν (Trophy) ηεο CIK/FIA ή
• λα έρεη θαηαηαρζεί κέζα ζην 33% ησλ πξψησλ ζέζεσλ ζε ηξεηο (3) Γηεζλείο αγψλεο πνπ απαηηνχλ Γηεζλή άδεηα
ηχπνπ Β
Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ν αζιεηήο πξέπεη λα ηα έρεη πεηχρεη ζε δηάζηεκα 24 κελψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο
αλαβάζκηζεο ηνπ δειηίνπ.
4. Δζληθό - Γηεζλές Γειηίο Γηαγωληδοκέλοσ Καρη Φσζηθού ή Νοκηθού προζώποσ
4.1. Σο δειηίο δηαγωληδοκέλοσ θαρη αθνξά Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα δειψλνληαη ζα
Γηαγσληδφκελνη, ππεχζπλνη γηα ηελ ζπκκεηνρή αζιεηψλ ζε αγψλεο θαξη.
4.2. Σε πεξίπησζε αλήιηθνπ αζιεηή δηθαίσκα έθδνζεο δειηίνπ δηαγσληδνκέλνπ θαξη Φπζηθνχ πξνζψπνπ έρεη ν παηέξαο
ή ε κεηέξα ή ν θεδεκφλαο ηνπ αζιεηή. Ο Γηαγσληδφκελνο ζα κπνξεί λα δειψλεηαη κφλν ζηηο ζπκκεηνρέο ησλ παηδηψλ
ηνπ.
4.3. Σε πεξίπησζε ελήιηθνπ αζιεηή δηθαίσκα έθδνζεο δειηίνπ δηαγσληδνκέλνπ θαξη Φπζηθνχ πξνζψπνπ έρεη κφλν ν
ίδηνο ν αζιεηήο. Ο Γηαγσληδφκελνο ζα κπνξεί λα δειψλεηαη κφλν ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ.
4.4. Σε πεξίπησζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ πξέπεη λα δεισζεί ε επσλπκία, ε έδξα, ην ΑΦΜ, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη ν
ΚΑΓ πνπ πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφο κε ηελ αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα.
4.5. Η έθδνζε δειηίνπ γίλεηαη απεπζείαο ζηελ ΟΜΑΔ πξνζθνκίδνληαο ζπκπιεξσκέλε ηελ ζρεηηθή αίηεζε (έληππν ζα
ιακβάλεηαη απφ ηελ ΟΜΑΔ) θαη δχν θσηνγξαθίεο.
4.6. Οη αλσηέξσ άδεηεο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη νη θάηνρνί ηνπο νθείινπλ λα ηηο θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα
εηζέξρνληαη θαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηνπο ρψξνπο ησλ Pits θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ηεο ρξνληάο.
4.7. Οη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ αδεηψλ πέξαλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, είλαη ππφρξενη ηφζν απηνί φζν θαη νη κεραληθνί ηνπο
ζηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο ησλ αγψλσλ, άιισο ε ΟΜΑΔ έρεη ην δηθαίσκα λα
πξνβεί ζε αλάινγεο θαηά πεξίπησζε θπξψζεηο, πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ θαη κέρξη ηελ αθαίξεζε ηεο αδείαο.
ΙV. ΛΟΙΠΔ ΣΑΤΣΟΣΗΣΔ, ΑΓΔΙΔ ΔΓΚΡΙΔΙ & ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ EKΓIΓONTAI ή XOPHΓOYNTAI
AΠO THN ΟΜΑΔ
1. Άδεηα θαηαιιειφιεηαο πίζηαο ή θιεηζηνχ ρψξνπ γηα ηε δηνξγάλσζε αγψλσλ.
2. Ταπηφηεηεο Κξηηψλ - Σηειερψλ.
3. Ταπηφηεηεο Γεκνζηνγξάθσλ γηα ηνλ Φεξζαίν Μεραλνθίλεην Αζιεηηζκφ.
4. Έγθξηζε πιηθνχ ηκήκαηνο Καξη ή πιηθνχ πξνο ρξεζηκνπνίεζε (Δζληθφ Γειηίν Αλαγλψξηζεο)
5. Άδεηεο ηέιεζεο αγψλα
6. Έγγξαθή αγψλα ζην Δζληθφ Ηκεξνιφγην.
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