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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΙΣΛΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

 

H ΔΠΑ ζύκθσλα κε ηνλ EAK, ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Karting, ηνλ Σερληθό Καλνληζκό Karting, ηα Παξαξηήκαηά ηνπο θαη ηηο 

Δγθπθιίνπο, πξνθεξύζζεη ηα εμήοΠξσηαζιήκαηα, Κύπειια θαη Έπαζιαγηα ην 2020.  

  

1. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ KARTING 2020 

Πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο 60 ΜΗΝΗ  

Πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο 60 ΜΗΝΗ Β  

Πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο JUNIOR  

Έπαζιν θαηεγνξίαο CLUB 

Πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο SENIOR  

Έπαζιν θαηεγνξίαο SENIORMASTER 

Πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο DD2 

Έπαζιν θαηεγνξίαο DD2 MASTER 

Έπαζιν θαηεγνξίαο KZ3 

Πξσηάζιεκα θαηεγνξίαο KZ2  

Πξσηάζιεκα ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 

 
 

ΓENIKE ΓIATAΞEI 

 

1. ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

H ΔΠΑ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2020 ζα αλαθεξύμεη ηνπο Πξσηαζιεηέο Δπαζινύρνπο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 

Πξνθήξπμε.  

 

2. ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

2.1 H ΔΠΑ πξνβαίλεη ειεύζεξα (κεηά από αλαθνξά ή απηεπάγγειηα), ζηελ επηθύξσζε, δηόξζσζε ή αθύξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αγώλσλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπρζέλησλ ηίηισλ, κε απόθαζή ηεο 

πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε 40 εκέξεο από ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

αγώλα.   

2.2 H ελέξγεηα απηή ηεο ΔΠΑ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ αλαθήξπμε ησλ ληθεηώλ θαη ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα θαη ηζρύεη κόλν ζε όηη αθνξά ηε βαζκνινγία απνλνκήο ησλ σο άλσ ηίηισλ.  

2.3 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαπάλσ 40 εκεξώλ ηζρύνπλ ηα απνηειέζκαηα όπσο απηά 

αλαθνηλώζεθαλ, ζεσξνύκελα σο επηθπξσκέλα από ηελ ΔΠΑ, έζησ θαη αλ δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή απόθαζή ηεο.  

2.4 Δθόζνλ κεζνιαβνύλ πάζεο θύζεσο εθδηθάζεηο (ελζηάζεηο ή εθέζεηο), απηέο πξέπεη λα έρνπλ εθδηθαζηεί ηειεζίδηθα 

ην αξγόηεξν κέζα ζε 75 εκέξεο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα.  

 

3. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΑΓΩΝΩΝ 

3.1 H ΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζκέηξεζε ησλ ηίηισλ θαη 

άιινπο αγώλεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε θαη πνπ πάλησο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνύο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο.  

3.2 ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΠΑ πξέπεη λα αλαθνηλώζεη ηε ζρεηηθή ηεο απόθαζε ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο πξηλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί.  

3.3 Αλ πξηλ ή θαηά ηελ ηέιεζε ελόο αγώλα πνπ πξνζκεηξά γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ δελ ηεξεζεί κηα  πξνϋπόζεζε 

από απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα λα πξνζκεηξήζεη ν αγώλαο, ε ΔΠΑ κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, λα 

πξνζκεηξήζεη ηνλ αγώλα απηόλ (π.ρ. αξηζκόο αζιεηώλ πνπ μεθίλεζαλ, ρξνληθή δηάξθεηα θιπ.). Δπίζεο κπνξεί, κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, λα απνλείκεη ηίηιν γηα ηνλ νπνίν δελ ζπκπιεξώζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο 

πξνϋπνζέζεηο απνλνκήο ηνπ. 

 

4. ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ / ΣΟΠΟΤ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΑ 

H ΔΠΑ κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα αιιάμεη ηηο εκεξνκελίεο, ηνπο ηόπνπο ηέιεζεο θαη ηνπο νξγαλσηέο ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ από ηνπο αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ηνπο πξνθεξπγκέλνπο ηίηινπο ή λα αληηθαηαζηήζεη ή λα αθαηξέζεη 

έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από απηνύο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ζρεηηθή απόθαζε ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 
30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ηέιεζε ησλ αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξεηαη.  

 

5. ΓΔΚΣΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ / ΟΡΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

5.1 ην Παλειιήλην Πξωηάζιεκα Karting 2020 κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα βαζκνινγεζνύλ αζιεηέο θάηνρνη 

Διιεληθνύ Αζιεηηθνύ Γειηίνπ (αγσληζηηθήο άδεηαο).  
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5.2 Σα δειηία αζιεηώλ θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε 

έρνπλ σο εμήο: 

60 MiniΒ:  Γειηίν Αζιεηή C-Mini έηνο γέλλεζεο 2012 κε 2010 

60 Mini :  Γειηίν Αζιεηή C-Mini έηνο γέλλεζεο 2012 κε 2008 

Junior:  Γειηίν Αζιεηή C-Junior έηνο γέλλεζεο 2008 κε 2006 

Club:  Γειηίν Αζιεηή C-SeniorήC-Club έηνο γέλλεζεο 2005 θαη άλω 

Senior:  Γειηίν Αζιεηή A / B / C-Senior ή C-Restricted έηνο γέλλεζεο 2006 θαη άλω 

SeniorMast:  Γειηίν Αζιεηή A / B / C-Senior έηνο γέλλεζεο 1988 θαη άλω 

DD2:  Γειηίν Αζιεηή A / B / C-Senior ή C-Club έηνο γέλλεζεο 2004 θαη άλω 

DD2Master:  Γειηίν Αζιεηή A / B / C-Senior ή C-Club έηνο γέλλεζεο 1987 θαη άλω  

KZ3:  Γειηίν Αζιεηή C-SeniorήC-Club έηνο γέλλεζεο 2004 θαη άλω 

KZ2:  Γειηίν Αζιεηή A / B / C-Senior έηνο γέλλεζεο 2004 θαη άλω 

ε θάζε πεξίπησζε ηζρύνπλ θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δγθύθιην 1/2019. 

5.3 ηηο θαηεγνξίεο Club θαη KZ3 νη αζιεηέο κε Γειηίν Αζιεηή C-Seniorζα πξέπεη λαηεξνύλ ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο 

εκπεηξίαο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ έθδνζε Γειηίνπ Αζιεηή C-Club.Ζ ΔΠΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ή λα 

απνξξίςεη ηελ έληαμε ζηηο θαηεγνξίεοClub θαη KZ3αζιεηώλπνπ δελ ηεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο εκπεηξίαο. 

5.4 ην Πξωηάζιεκα Γηαγωληδνκέλωλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα βαζκνινγνύληαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 

θάηνρνη Δζληθήο ή Γηεζλνύο άδεηαο δηαγσληδνκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 1/2019. Κάζε δηαγσληδόκελνο 

ζπκκεηέρεη κε κόλν κηα νκάδα πνπ ζα θέξεη ην όλνκα πνπ έρεη δεισζεί ζηελ άδεηα ηνπ. 

5.5 Σα θαξη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ηίηινπο πνπ πξνθεξύρζεθαλ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο, 

όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ ηζρύνληα Σερληθό Καλνληζκό Karting θαη ζηηο εγθπθιίνπο  ηεο ΔΠΑ.  

5.6 Καηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ νξγαλσηή ε ΔΠΑ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ κε ηέιεζε ελόο αγώλα ιόγσ κηθξνύ αξηζκνύ 

ζπκκεηνρώλ.  

 

6. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

6.1  Ζ θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνινγίαο είλαη αλάινγε απηνύ ηεο CSAI γηα ην Ηηαιηθό πξσηάζιεκα karting θαη 

ζθνπό έρεη λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ηειηθό, ελζαξξύλνληαο 

ηνπο αζιεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο. 

6.2 Γηα λα απνλεκεζείηίηινο θαηεγνξίαο ηνπ Παλειιελίνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020 ζα πξέπεη λα δηεμαρζνύλ 

ηξεηο (3) από ηνπο ηέζζεξηο (4) πξνθεξπγκέλνπο αγώλεο ηεο θαηεγνξίαο.Μηα θαηεγνξία δε ζα δηεμάγεηαη αλ δελ 

έρεη θαη’ ειάρηζην ηξεηο (3) αζιεηέο λα ηθαλνπνηνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.4. 

6.3  Γηα λα βαζκνινγεζεί πιήξσο (δειαδή ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνύζεο) αγώλαο κηαο 

θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) αζιεηέο. ε πεξίπησζε πνπ νη αζιεηέο είλαη ιηγόηεξνη 

από νθηώ (8), αιιά όρη ιηγόηεξνη από ηξείο (3), ηόηε ε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππόςε βαζκνινγηθά κε βαζκνιόγεζε 

κεησκέλε θαηά 50% από ηνπο πίλαθεο ηεο παξαγξάθνπ 6.5.  

6.4  Ο αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ νξίδεηαη σο ν αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή, πέξαζαλ 

επηηπρώο ηε δηαδηθαζία ηερληθνύ ειέγρνπ θαη ρξνλνκεηξήζεθαλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ γύξν ζην επίζεκν ζθέινο 

ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ. 

6.5 Γηα ηελ απνλνκή ησλ πξνθεξπγκέλσλ ηίηισλ ηνπ Παλειιελίνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020 ζα εθαξκνζηνύλ 

ηα αθόινπζα ζπζηήκαηα βαζκνινγίαο: 

ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηηο θαηεγνξίεο 60 MINI –60MINIB–JUNIOR – SENIOR –DD2 –KZ2 

α. ε θάζε αγώλα νη αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζθέινο ειεύζεξσλ δνθηκώλ, έλα ρξνλνκεηξεκέλσλ 

δνθηκώλ, δπν αγώλεο - πξνθξηκαηηθά ζθέιε θαη έλα αγώλα - ηειηθό. 

β. Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ ηειηθνύ θαζνξίδεηαη από ηελ ελδηάκεζε βαζκνινγία ησλ πξνθξηκαηηθώλζθειώλ. Ζ επίιπζε ηπρόλ 

ηζνβαζκηώλ ζα γίλεη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 6.6 

γ. Σα βαζκνινγνύκελα ζθέιε είλαη ηα δπνπξνθξηκαηηθά ζθέιε θαη ν ηειηθόο.   

δ. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν πξώηνο ηνπ ηειηθνύ. Οη ηξεηο πξώηνη ηνπ ηειηθνύ παίξλνπλ ηα θύπειια ηνπ αγώλα. 

ε.  Γηα ηε βαζκνιόγεζε απνλέκεηαη θαηαξρήλ 1 βαζκόο ζηνλ αζιεηή πνπ ζα θαηαθηήζεη ηελ poleposition ζηηο 

ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο (κεηά ηηο ηπρόλ πνηλέο). Έπεηηα, ζε θάζε βαζκνινγνύκελν ζθέινο ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο 

θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζιεηώλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. Διέγρεηαη εάλ ν αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ 

εθθίλεζαλ ήηαλ ίζνο ή κεγαιύηεξνο από όζνπο νξίδεη ην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο θαη απνλέκνληαη νη εμήο βαζκνί αλά 

βαζκνινγνύκελν ζθέινο:  

Πξνθξηκαηηθάθέιε Α θαη Β 

 
1νο αγώλαο 2νο αγώλαο 3νο αγώλαο 4νο αγώλαο 

1ε ζέζε 15 15 20 20 

2ε ζέζε 12 12 17 17 

3ε ζέζε 10 10 15 15 

4ε ζέζε 8 8 12 12 
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5ε ζέζε 6 6 10 10 

6ε ζέζε 5 5 8 8 

7ε ζέζε 4 4 6 6 

8ε ζέζε 3 3 4 4 

9ε ζέζε 2 2 2 2 

10ε ζέζε 1 1 1 1 

Σειηθόο 

 
1νο αγώλαο 2νο αγώλαο 3νο αγώλαο 4νο αγώλαο 

1ε ζέζε 20 20 25 25 

2ε ζέζε 15 15 20 20 

3ε ζέζε 12 12 17 17 

4ε ζέζε 10 10 15 15 

5ε ζέζε 8 8 12 12 

6ε ζέζε 6 6 10 10 

7ε ζέζε 4 4 8 8 

8ε ζέζε 3 3 6 6 

9ε ζέζε 2 2 4 4 

10ε ζέζε 1 1 2 2 

ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνύλ θαη νηηέζζεξηο (4) πξνθεξπγκέλνη αγώλεο γηα θάζε αζιεηή ζα ππνινγηζζνύλ ηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηαέμη (6) πξνθξηκαηηθώλ ζθειώλ θαη ηξηώλ (3) ηειηθώλ πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα 

βαζκώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζκεηξήζνπλ ηξεηο (3) από ηνπο πξνθεξπγκέλνπο αγώλεο γηα θάζε αζιεηή ζα 

ππνινγηζζνύλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ηεζζάξωλ (4) πξνθξηκαηηθώλ ζθειώλ θαη δύν (2) ηειηθώλ. Οη αζιεηέο 

κπνξνύλ λα αθαηξέζνπλ πνιιαπιά απνηειέζκαηα από ηνλ ίδην αγώλα. Οη αζιεηέο κπνξνύλ λα αθαηξέζνπλ απνηειέζκαηα 

από αγώλα πνπ δελ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή. Οη αζιεηέο δελ κπνξνύλ λα αθαηξέζνπλ βαζκνινγνύκελα ζθέιε ζηα νπνία 

απνθιείζηεθαλ κε απόθαζε ησλ αγσλνδηθώλ γηα παξαπηώκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 25.5 ηνπ Γεληθνύ 

Καλνληζκνύ Karting. 

ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ηηο θαηεγνξίεοCLUB – KZ3 

α.ε θάζε αγώλα νη αζιεηέο ησλθαηεγνξηώλ Club θαη ΚΕ3 ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζθέινοειεύζεξσλ δνθηκώλ, έλα 

ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ - timeattack θαη δπν αγώλεο - ηειηθνύο. 

β. Σα βαζκνινγνύκελα ζθέιε είλαη ην timeattack θαη νη δπν ηειηθνί.   

γ. Νηθεηήο αλαθεξύζζεηαη ν πξώηνο ηνπ 2
νπ

 ηειηθνύ. Οη ηξεηο πξώηνη ηνπ 2
νπ

ηειηθνύ παίξλνπλ ηα θύπειια ηνπ αγώλα. 

δ.  Γηα ηε βαζκνιόγεζε ζε θάζε βαζκνινγνύκελν ζθέινο ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

αζιεηώλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. Διέγρεηαη εάλ ν αξηζκόο ησλ αζιεηώλ πνπ εθθίλεζαλ ήηαλ ίζνο ή 

κεγαιύηεξνο από όζνπο νξίδεη ην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο θαη απνλέκνληαη νη εμήο βαζκνί αλά βαζκνινγνύκελν ζθέινο:  

 
1νο αγώλαο 2νο αγώλαο 3νο αγώλαο 4νο αγώλαο 

1ε ζέζε 15 15 20 20 

2ε ζέζε 12 12 17 17 

3ε ζέζε 10 10 15 15 

4ε ζέζε 8 8 12 12 

5ε ζέζε 6 6 10 10 

6ε ζέζε 5 5 8 8 

7ε ζέζε 4 4 6 6 

8ε ζέζε 3 3 4 4 

9ε ζέζε 2 2 2 2 

10ε ζέζε 1 1 1 1 

ε πεξίπησζε πνπ δηεμαρζνύλ είηε θαη νη ηέζζεξηο(4), είηε ηξεηο (3) από ηνπο πξνθεξπγκέλνη αγώλεο γηα θάζε αζιεηή ζα 

ππνινγηζζνύλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ηξηώλ (3) time attacks θαη έμη (6) ηειηθώλ πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ην 

κεγαιύηεξν άζξνηζκα βαζκώλ. Οη αζιεηέο κπνξνύλ λα αθαηξέζνπλ πνιιαπιά απνηειέζκαηα από ηνλ ίδην αγώλα. Οη 

αζιεηέο κπνξνύλ λα αθαηξέζνπλ απνηειέζκαηα από αγώλα πνπ δελ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή. Οη αζιεηέο δελ κπνξνύλ λα 

αθαηξέζνπλ βαζκνινγνύκελα ζθέιε ζηα νπνία απνθιείζηεθαλ κε απόθαζε ησλ αγσλνδηθώλ γηα παξαπηώκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 25.5 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Karting. 
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ύζηεκα βαζκνινγίαο γηα ην Πξωηάζιεκα Γηαγωληδνκέλωλ 

α. Κάζε δηαγσληδόκελνο ζηειερώλεη ηελ νκάδα ηνπ κε ην πνιύ ηέζζεξηο αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ 60 Mini, 60 Mini B, 

Junior, Club, Senior, DD2,KZ3θαηKZ2. Οη αζιεηέο κπνξνύλ λα είλαη είηε ν θαζέλαο από δηαθνξεηηθή θαηεγνξία, είηε 

από ηελ ίδηα θαηεγνξία θαη πξέπεη λα έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα κε ηνλ δηαγσληδόκελν.  

β. Ζ βαζκνινγία γηα θάζε δηαγσληδόκελν πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ νη έσο ηέζζεξηο 

θαιύηεξα βαζκνινγνύκελνη αζιεηέο ηεο νκάδαο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπο. Ζ επηινγή ησλ αζιεηώλ γίλεηαη κε βάζε ηνπο 

βαζκνύο πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη, δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα πξνεγνύκελε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

γ. Σν πξσηάζιεκα δελ έρεη μερσξηζηή ληθήηξηα νκάδα ζε θάζε αγώλα αιιά κόλν ζπλνιηθά, δειαδή ζην ηέινο ηεο 

αγσληζηηθήο ρξνληάο ηνπ Παλειιελίνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020. 

6.6 Δπίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ (όηαλ έρεη 

νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα αγώλσλ ηνπ έηνπο από ην νπνίν ζα αλαθεξπρζνύλ νη πξσηαζιεηέο θ.ιπ. θάηνρνη ησλ 

ηίηισλ):  

α.Δθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκνύληνο πνπ δηαζέηεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. Γειαδή ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη ν θαζέλαο, πόζεο δεύηεξεο θνθ, 

κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία.   

β. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ε ζέζε πνπ θαηέιαβαλ νη ηζνβαζκνύληεο ζηνλ πξώην θνηλό 

αγώλα πνπ ζπκκεηείραλ.  

γ. Αλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ν δε επόκελνο 

παίξλεη ηε κεζεπόκελε ζέζε.  

6.7 Έλαο αζιεηήο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγσληζηηθνύ έηνπο λα αιιάμεη ή λα ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζόηεξεο από 

κία θαηεγνξίεο νπόηε ην όλνκά ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ησλ θαηεγνξηώλ ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο αγώλεο.  

6.8 Κάηνρνο θάζε ηίηινπ ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ είλαη απηόο πνπ ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν ζύλνιν 

βαζκώλ. 

6.9 Οη θαηεγνξίεο SeniorMasterθαη DD2 Masterείλαη θιάζεηο ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ζπλεπώο θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ζε 

απηέο είλαη ν αζιεηήο πνπ πιεξνί ηα ειηθηαθά θξηηήξηα θαη ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν ζύλνιν βαζκώλζηηο 

θαηεγνξίεο Senior θαη DD2 αληίζηνηρα. 

 

7. ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ 

H ΔΠΑ εξκελεύεη ζε θάζε πεξίπησζε κε απόθαζή ηεο ην θείκελν ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο θαη δηεπθξηλίδεη ηπρόλ 

αζάθεηεο, ειιείςεηο ή αληηθξνπόκελνπο όξνπο. Οη απνθάζεηο απηέο ζεσξνύληαη σο αλαπόζπαζηα ηκήκαηα ηεο 

Πξνθήξπμεο απηήο.  

 

8. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 

8.1 Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Παλειιήληνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020 έρνπλ σο εμήο: 

19Ινπιίνπ Αζήλα  

30 Απγνύζηνπ Καιακάηα 

22Ννεκβξίνπ Πάηξα 

13Γεθεκβξίνπ Αζήλα  

]8.2 Αιιαγέο γίλνληαη ύζηεξα από έγθξηζε πνπ ρνξεγεί ε ΔΠΑ βάζεη ησλ άξζξσλ ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο.  

 

9. ΑΠΟΝΔΜΟΜΔΝΟΙ ΣΙΣΛΟΙ / ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 

9.1  ηνπο πξσηαζιεηέο ηνπ Παλειιήληνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020 ζα απνλεκεζεί θύπειιν κε ραξαγκέλα ην 

όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.  

ηνλ 2
ν
θαη 3

ν
θαηά ζεηξά επηηπρίαο θάζε πξσηαζιήκαηνο ηνπ Παλειιήληνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020 ζα 

απνλεκεζνύλ θύπειια κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.  

ηνπο 4ν, 5ν θαη 6ν θαηά ζεηξά επηηπρίαο θάζε πξσηαζιήκαηνο ηνπ Παλειιήληνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020 

ζα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.  

9.2 ηνπο ληθεηέο ησλ ηίηισλ θάζεεπάζινπ είηε ηνπ Παλειιελίνπ Πξωηαζιήκαηνο Karting 2020 απνλέκνληαη 

θύπειια κε ραξαγκέλα ζηε βάζε ηνπο ην όλνκα ηνπ βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.  

ηνπο 2
νπο

 θαη 3
νπο

θαηά ζεηξά επηηπρίαο θάζεεπάζινπ απνλέκνληαη κεηάιιηα κε ραξαγκέλα ην όλνκα ηνπ 

βξαβεπόκελνπ, ηνλ ηίηιν θαη ηε ρξνλνινγία.  

 

10. ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ 

10.1H παξνπζία ησλ ληθεηώλ ησλ δηαθόξσλ ηίηισλ ζηελ ηειεηή απνλνκήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα θύπειια, 

ηα κεηάιιηα θιπ., είλαη ππνρξεσηηθή δηαθνξεηηθά απηά ΓΔΝ ΑΠΟΝΔΜΟΝΣΑΗ. 
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10.2H παξαιαβή ησλ θππέιισλ, κεηαιιίσλ θιπ. δη’ αληηπξνζώπνπ κπνξεί λα γίλεη κόλν κε έγγξαθε αηηηνιόγεζε θαη 

κε θαζνξηζκό ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζα αληηπξνζσπεύζεη ηνλ ληθεηή ηνπ ηίηινπ, εθόζνλ όκσο γλσζηνπνηεζεί ζηελ 

OMAE ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο απνλνκήο.  

εκείσζε: Δάλ ε παξαιαβή ησλ θππέιισλ γίλεη ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, δηεπθξηλίδεηαη όηη ν 

αληηπξόζσπνο ζα παξαιακβάλεη ηα θύπειια κεηά ην ηέινο ηεο απνλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνύ θαη ρσξίο 

λα αλέβεη ζηε ζθελή ηεο απνλνκήο ησλ θππέιισλ. 

 

11. ΔΠΔΚΣΑΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ / ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ 

11.1 Ζ παξνύζα Πξνθήξπμε κπνξεί λα επεθηαζεί κε ζπκπιεξσκαηηθή αληίζηνηρε εθόζνλ ε ΔΠΑ ιάβεη πξνηάζεηο από 

αζιεηηθά ζσκαηεία θαη θξίλεη ζθόπηκε ηελ πξνθήξπμε επηπιένλ Δπάζισλ ή Κππέιισλ Πεξηνρώλ.   

11.2 Αζιεηηθά σκαηεία κπνξνύλ λα δηνξγαλώζνπλ θηιηθνύο αγώλεο εθόζνλ ηεξνύλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο 

πξνϋπνζέζεηο θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθό αίηεκα ζηελ ΔΠΑ ηνπιάρηζηνλ 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ από ηνλ 

θάζε αγώλα.  

 


