ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Senior
Οδεγνί ,θαηφπηλ έγθξηζεο, LICENSE C Senior.Δεν μποπεί να σςμμετάσσει στην κλάση A senior όποιορ έσει βπεθεί 1ορ στην
τελική κατάταξη τηρ σςγκεκπιμένηρ κλάσηρ(ή αντίστοιση τηρ ) 2 υοπέρ .
2. Aλ νη ζπκκεηνρέο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο πίζηαο είλαη δπλαηφλ λα αθνινπζεζεί ηε δηαδηθαζία ηεο
ζχζηαζεο νκάδσλ αθπξψλνληαο ην άξζξν 11.
3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κπξνζηηλψλ θξέλσλ
4. Σα κνηέξ θαη ηα θαξκππξαηέξ πνπ γίλνληαη δεθηά ,ζα είλαη ,ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε .Όια ηα κνηέξ θαη ηα θαξκππξαηέξ ζα
είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα εξγνζηαζηαθά δειηία αλαγλψξηζεο ηνπο .
5. Σν θίιηξν αέξνο ( παπάο ) είλαη ειεχζεξν νπνηαζδήπνηε πηζηνπνίεζεο εθηφο ηνπ Rotax πνπ επηηξέπεηαη κφλν ηα 2
πηζηνπνηεκέλα (παιαηνχ θαη λένπ ηχπνπ) θαη ηνπ BMB πνπ νξίδεηαη ην Freeline B23R
6. Πην θάησ νξίδνληαη ηα κνηέξ κε ηα αληίζηνηρα βάξε , θαξκππξαηέξ θαη θιάζε
Μάξθα – ηύπνο
Καξκπ. κάξθα- ηύπνο
Βάξνο
Κιαζε
a. Vortex Rok
DELORTO
VHSH 30
165 Κηια
Α-Senior
b. Komet K 25 Pop RL
TILLOTSON
HL 334A /AB Ή HL 360 165 Κηια
Α-Senior
c. Iame Leopard
TILLOTSON
HL 334A /AB Ή HL 360 165 Κηια
Α-Senior
d. Rotax Max FR125
DELORTO
VHSB 34 QD/QS
175 Κηια
Α-Senior
e. ΗΑΜΔ Υ30
TRYTON
HB27
170 Κηια
Masters
f. ΒΜΒ
TRYTON
HB27
170Κηια
Masters
g. Γελ γηλνληαη δεθηα ηα κνηεξ Rotax Max EVO 2015
7. Γηα ην Rotax Max
a. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε φισλ ησλ , θαηά θαηξνχο , πηζηνπνηεκέλσλ ηχπσλ εξγνζηαζηαθνχ ζπκπιέθηε
b. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θίιηξνπ βελδίλεο κεηαμχ ληεπφδηηνπ – θαξκππξαηέξ.
c. ην θαξκπηξαηέξ Delorto επηηξέπνληαη κφλν ν πην θάησ ζπλδπαζκφο
 Φινηέξ 3.6γξ (Floats)
 Πξνδηγθιεξ (εμσηεξηθφ ) “60” (Idle jet)
 Δηζαγσγή πξνδηγθιεξ ( εζσηεξηθφ ) “60" (Idle jet insert)
 Δηζαγσγή θαξκππξαηέξ 8.5 (Carburettor insert)
 βειφλα Κ98 (Needle)
 Βεινλνζήθε FNN 266 (Needle jet)
 carburettor slide “40” in casting
 Βεινλνζήθε ζηάζκεο INC 150
8. Γηα ηα κνηέξ ΗΑΜΔ POP RL 125 θαη Leopard επηηξέπνληαη θαη ηα reed ηχπνπ carbon πάρνπο 0.24-0.25κκ
9. Στα μοτζρ ROTAX επιτρζπεται και θ χριςθ του γραναηιοφ μίηασ, φυγοκεντρικοφ, γραναηιοφ και καμπάνασ τθσ Righetti –
Ridolfi Spa.
10. Διάρηζην βάξνο νδεγνχ κε ελδπκαζία αγψλα θαη θαξη κε 3ιηη βελδίλεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζην άξζξν Νν 6
11. Λνηπέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί ,πέξαλ θαη ησλ θνηλψλ ,ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Γ.Κ 2016 ηεο ΟΜΑΔ
12. Ο αξηζκφο ησλ γχξσλ γηα θάζε ζθέινο ηεο θαηεγνξίαο νξίδνληαη 24
Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΧΝ ΚΔΛΧΝ ΟΡΗΕΔΣΑΗ Χ ΔΞΖ
a. Γηαδηθαζία 10ιεπηνπ ρξνλνκεηξεκέλσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ε εθθίλεζε ηνπ Α ζθέινπο.
b. ην Α ζθέινο ,ε ζεηξά εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία 10ιεπηνπ ρξνλνκεηξεκέλσλ.
c. ην Β ζθέινο ε ζέζε εθθίλεζεο ,θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηξνθε παξάηαμε ησλ νδεγψλ απφ ηελ ζεηξά
ηεξκαηηζκνχ ηνπο ζην Α ζθέινο ,(δειαδή ν 1νο μεθηλά ηειεπηαίνο , ν 2νο πξνηειεπηαίνο
θ.ν.θ .Καηφπηλ ηνπνζεηνχληαη νη ινηπνί νδεγνί (κε ηεξκαηίζαληεο) ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ γχξσλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ (δειαδή απηφο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο γχξνπο μεθηλά πην κπξνζηά θιπ).
d. ηνλ ηειηθφ ( Γ ζθέινο ) ε ζέζε εθθίλεζεο ηνπ αγσληδφκελνπ θαζνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνηλήο ζηα
Α θαη Β ζθέιε. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ νδεγψλ ιακβάλεηαη ππ φςηλ ε θαηάηαμε ηνπο ζηα ρξνλνκεηξεκέλα
e. Οη βαζκνί πνηλήο ζηα Α , Β ζθέιε ππνινγίδνληαη σο εμήο:
i. ηελ ζπλέρεηα ηεο θαηάηαμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ηεξκαηίζαληεο νδεγνχο ηνπ θάζε ζθέινπο,
ηνπνζεηνχληαη νη κε ηεξκαηίζαληεο ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ γχξσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ (δειαδή απηφο
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο γχξνπο ηνπνζεηείηαη πην κπξνζηά θιπ).
ii. ηελ λέα απηή θαηάηαμε βαζκνινγείηαη κε κεδέλ βαζκνχο ν πξψηνο, 1 βαζκφ ν δεχηεξνο θ.ν.θ. κέρξη θαη
ηνλ ηειεπηαίν.
13.
Ζ θαηεγφξηα κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε 2 αλεμάξηεηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζα είλαη 8 ζε
θάζε κηα .Ζ δηαδηθαζία αγψλα ζα είλαη ε ίδηα
14. Αθαηξνχληαη ηα 4 ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα Ζ θάζε θιάζε έρεη μερσξηζηή βαζκνινγία – θχπειια ζχκθσλα κε ηα άξζξα 29-32
ησλ θνηλψλ θαλνληζκψλ
15. ε πεξίπησζε πνπ 2 νδεγνί έρνπλ ηελ ίδηα θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο , πξνηεξαηφηεηα έρεη ν αγσληδφκελνο ηεο θιάζεο Masters.
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ SUPER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Οδεγνί LICENSE C Senior
Σα κνηέξ πνπ γίλνληαη δεθηά (ΚΕ2 θαη ICC 6 ηαρπηήησλ) ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα δειηία αλαγλψξηζεο ηνπο.
Σν θίιηξν αέξνο ( παπάο ) είλαη ειεχζεξν νπνηαζδήπνηε πηζηνπνίεζεο
Σα θαξκππξαηέξ είλαη απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ΚΕ2 θαη ICC
Διάρηζην βάξνο νδεγνχ κε ελδπκαζία αγψλα θαη θαξη κε 3ιηη βελδίλεο νξίδεηαη ηα 180 θ
Δπηηξέπεηαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αιιαγήο ηαρπηήησλ
Δπηηξέπνληαη νη εμαηκίζεηο θαη ησλ 3σλ πξνεγνπκέλσλ πηζηνπνηήζεσλ
Λνηπέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί ,πέξαλ θαη ησλ θνηλψλ , ηζρχνπλ ηεο ΚΕ2 ζχκθσλα κε ηνλ Γ.Κ 2016 ηεο ΟΜΑΔ (
δηαδηθαζία αγψλα – ρξνλνκεηξεκέλα- εκηηειηθφο – ηειηθφο θιπ)
Ο αξηζκφο ησλ γχξσλ γηα θάζε ζθέινο ηεο θαηεγνξίαο νξίδνληαη 18 +γχξνπο ζρεκαηηζκνχ
Αθαηξνχληαη ηα 3 ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα.
Θεζπίδεηαη επηπιένλ θιάζε (PRO) φπνπ ζ΄ απνλέκνληαη θχπειια ζε θάζε αγψλα (απφ 2 – 3 ζπκκεηνρέο ηεο θιάζεο 1 θχπειιν
, απφ 4-6 ζπκκεη 2 θχπειια ,7- ζπκκεη 3 θχπειια) .ηελ θιάζε απηνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νδεγνί κφλν θαηφπηλ αίηεζεο
θαη έγθξηζεο απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηελ 1ε θνξά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζεζκφ. ε απηή κπνξνχλ λ αγσληζηνχλ
νδεγνί κε ειαθξχηεξε αγσληζηηθή εκπινθή. Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί νδεγνί πνπ ην 2016 ζ αγσληζηνχλ ζηελ θιάζε
super
Ο θάζε νδεγφο ιακβάλεη θχπειιν κφλν απφ ηελ θιάζε φπνπ ζπκκεηέρεη. Γελ ππάξρεη θαηάηαμε γεληθήο
Γηα ην εηήζην απνηέιεζκα φινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνινγίδνληαη σο κηα (1) θαηεγνξία .Αλ θαη ζηηο 2 θιάζεηο , ζε 4 απφ ηηο 5
ζπλαληήζεηο ππάξμνπλ ηνπιάρηζηνλ 8 αγσληδφκελνη ( δειαδή 8 super + 8 Pro ) , ηφηε θαη κφλν ζα ππάξμεη μερσξηζηή εηήζηα
θαηάηαμε

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ MINI 60 – CSAI
1.ηελ θαηεγνξία MINI 60 κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νδεγνί νη νπνίνη είλαη θάηνρνη άδεηαο ηχπνπ C γηα αγψλεο ΜΗΝΗ. Ζ
θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε δχν ειηθηαθέο θιάζεηο ΜΗΝΗ Α θαη ΜΗΝΗ Β νη νπνίεο δηαγσλίδνληαη ζε θνηλφ αγψλα κε ίδην
εμνπιηζκφ. Ζ θιάζε ΜΗΝΗ Β ζπκκεηέρεη ζηελ ηδηαίηεξε θαηάηαμε νδεγψλ έσο 10 εηψλ αιιά θαη ζηελ γεληθή θαηάηαμε
θαηεγνξίαο ΜΗΝΗ 60 .
Κηλεηήξαο:
1. Mπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηήξεο δίρξνλνη 60 cc, αεξφςπθηνη, ρσξίο θηβψηην ηαρπηήησλ, κε ηξνθνδνζία ξνήο
θπιίλδξνπ (Piston Port), ζχκθσλα κε ηα Γειηία Αλαγλψξηζεο (homologation) CSAI (COMISSION SPORTIVA
AUTOMOBILISTICA ITALIANA) θαη κφλνλ. Ο θχιηλδξνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν (cast iron)
ρσξίο επηθάιπςε ρξσκίνπ ή ληθαδηι..
Οη νδεγνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θηλεηήξεο κε ιήμε ηεο νκνινγθαζηνλ ην 2014 είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ μερσξηζηή θαηάηαμε θαη
απνλνκή εθ φζνλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 3.
Οη θηλεηήξεο πνπ δειψλεη ν νδεγφο ζα είλαη ίδηαο εκεξνκελία ιήμεο νκνινγθαζνλ
2. Σν silencer (θίιηξν αέξνο) ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν απφ ην Γειηίν αλαγλψξηζεο . Ο ρψξνο θαχζεσο ζα είλαη ν
πξνβιεπφκελνο απφ ην λέν ΓΑ. H κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζα γίλεηαη κφλνλ κέζσ κεραληζκνχ θπγνθεληξηθνχ ζπκπιέθηε ζηηο
3.500 ζηξνθέο / ιεπηφ. Σν γξαλάδη κεηάδνζεο ζα είλαη Ε11 θαη ην πίζσ γξαλάδη (θνξψλα) ειεχζεξν.
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ ΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ CSAI ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 2007 ΔΩ 2011 ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΣΟ ΔΥΔΗ ΜΑΕΗ ΣΟΤ Ο ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΝΑ ΣΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ.
3. Καξκππξαηέξ :Σν θαξκππξαηέξ πξέπεη λα είλαη DELORTO κε δειηίν αλαγλψξηζεο CSAI, δηακέηξνπ 18 mm. H χπαξμε ελφο
θίιηξνπ αέξνο - ηχπνπ φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ - ζηελ εηζαγσγή ηνπ θαξκππξαηέξ είλαη ππνρξεσηηθή.
4. Αλάθιεμε:Με δειηίν αλαγλψξηζεο CSAI
5. Δμαγωγή θαπζαεξίωλ: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ ην απζεληηθφ ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
6. αζί: Γίλνληαη δεθηά ζαζί, ζχκθσλα κε ηα Γειηία Αλαγλψξηζεο (homologation) CSAI ΜΗΝΗ ΑΠΟ ΣΟ 2007 ΚΑΗ ΜΔΣΑ .
Όινη νη ζσιήλεο ηνπ ζαζί ζα είλαη δηακέηξνπ 28 mm Υ 2 ± 0,1 mm, ην δε κεηαμφλην ζα είλαη έσο 950 mm ± 5 mm.
O πίζσ άμνλαο ζα έρεη δηάκεηξν 30 mm , ζα ζηεξίδεηαη κφλνλ ζε δχν ξνπιεκάλ θαη ζα έρεη κέγηζην κήθνο 960mm ± 10mm.
Σν βάξνο ηνπ ζα είλαη 2900 gr ± 100 gr. Σα θξέλα ζα είλαη πδξαπιηθά κε δειηίν αλαγλψξηζεο CSAI. Απαγνξεχεηαη ε
πξφζζεηε ζηήξημε θαζίζκαηνο κε κπάξεο επηπιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην Γειηίν Αλαγλψξηζεο.
Σν ξεδεξβνπάξ ηεο βελδίλεο ζα έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 ιίηξα.
H ηνπνζέηεζε πιατλνχ ακαμψκαηνο, κπξνζηηλνχ πάλει θαη κπξνζηηλνχ ζπφηιεξ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπηηξεπφκελν κέγηζην
άλνηγκα ηξνρψλ κεηξνχκελν απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, 110 cm. Δπηηξέπεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ζαζί πεξαζκέλνπ ΓΑ κε
πιηθά ηνπ λένπ ΓΑ 2010 - 2014. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε παιαηψλ ζαζί κε κεηαμφλην 900mm.
7. Bάξνο: Διάρηζην βάξνο 110 θηιά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα).
8. Σξνρνί:
 Δκπξφο 115 mm
 Πίζσ 150 mm
Διαζηηθά ζηεγλνχ: Δκπξφο 10 Υ 4,00 - 5, Πίζσ 11 Υ 5,00 - 5
T-Race Soft τθσ HEIDENAU
9. Κφζηνο ζπκκεηνρήο 100 €
10. Ο αξηζκφο ησλ γχξσλ γηα θάζε ζθέινο ηεο θαηεγνξίαο νξίδνληαη 14 +γχξνπο ζρεκαηηζκνχ
11. Αθαηξνχληαη ηα 3 ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα
12. Λνηπέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί ,πέξαλ θαη ησλ θνηλψλ , ηζρχνπλ ηεο MINI ζχκθσλα κε ηνλ Γ.Κ 2016 ηεο ΟΜΑΔ
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Στθν κατθγορία αυτι μποροφν να ςυμμετζχουν οδθγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειασ τφπου LICENSE C SENIORΕίναι ςτθν
ευχζρεια των διοργανωτϊν να μθν κάνουν δεκτι μια ςυμμετοχι εάν δεν ςυνάγει με τθν φιλοςοφία τθσ κατθγορίασ που
δεν απευκφνεται ςε οδθγοφσ υψθλοφ επιπζδου.
Κινθτιρεσ: RK1, 4-Stroke 150cc - 4V OHC, μονομάρκα.
Σαςί : Σαςί EXTREME WORLD FORMULA 32mm, μονομάρκα. Σφςτθμα φρζνων Speed Evo CIK/FIA 18/FR/17, μπροςτινόσ
προφυλακτιρασ XTR14 CIK/FIA 19/CA/20, μπροςτινό panel XTR14 CIK/FIA 96/CA/14 (Expity 12/2020), πλαϊνοί
προφυλακτιρεσ CIK/FIA 102/CA/14 (Expity 12/2020), πίςω προφυλακτιρασ CIK/FIA 95/CA/14 (Expity 12/2020).
Τα καρτ κα διανζμονται ςτουσ οδθγοφσ ζπειτα από κλιρωςθ. Δεν επιτρζπονται οι ςυμμετοχζσ από ιδιωτικά καρτ.
Η ςχζςθ μετάδοςθσ κα είναι μια για κάκε πίςτα και κα απαγορεφεται θ αλλαγι τθσ.
Το set up των ρυκμίςεων κα είναι ίδιο ςε όλα τα καρτ και απαγορεφεται οποιαδιποτε αλλαγι.
Απαγορεφεται οποιαδιποτε αντικατάςταςθ μερϊν του ςαςί και του κινθτιρα πζραν των εργοςταςιακϊν.
Ελαςτικά : Slicks ΗΕΙDENAU RKM, Βρόχινα HEIDENAU WH1.
Κάκε καρτ κα φζρει ζνα καινοφργιο ςετ ελαςτικϊν για ελεφκερεσ δοκιμζσ, επίςθμα χρονομετρθμζνα και 2 ςκζλθ αγϊνα.
Δεν κα υπάρχει διαδικαςία park ferme. Ο οδθγόσ κα ζχει δικαίωμα να ηθτιςει αντικατάςταςθ 1 μπροςτινοφ + 1 πίςω
ελαςτικοφ μόνο εφόςον είναι εμφανι κάποια ζντονθ φκορά/καταςτροφι λόγω ξζνου ςϊματοσ ι λόγω αςτοχίασ
υλικοφ.
Τροχοί : Μζγιςτο φάρδοσ τροχϊν με το ελαςτικό φουςκωμζνο ςτθ πίεςθ που χρθςιμοποιείται: Εμπρόσ 135 mm και Πίςω
215 mm
Bάροσ ελάχιςτο : 175 κιλά (ςαςί + κινθτιρασ + οδθγόσ με περιβολι αγϊνα).
Ο αρικμόσ των γφρων ορίηεται ςτουσ 15 +γφρουσ ςχθματιςμοφ για κάκε ςκζλοσ τθσ κατθγορίασ
Αφαιροφνται τα 3 χειρότερα αποτελζςματα. Δεν αφαιροφνται περιςςότερα από 1 αποτελζςματα από κάκε ςυνάντθςθ ςτθν
οποία ςυμμετείχε ο αγωνιηόμενοσ.
Λοιπζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί ,πζραν και των κοινϊν , ιςχφουν ςφμφωνα με τον Γ.Κ 2016 τθσ ΟΜΑΕ
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Ζκεξνκελίεο θαη ηπρφλ αιιαγέο ζα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ θαθέ θαη ζηα πηη ηεο θάζε πίζηαο , ζην
www.kartmania.gr,
Κφζηνο ζπκκεηνρήο 130 €
Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο «θιείλνπλ» ηελ ηειεπηαία Γεπηέξα πξηλ ηνλ αγψλα . ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο νδεγφο δειψζεη
εθπξφζεζκα , ηφηε αλ γίλεη δεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπ ,ζα ππάξμεη επηβάξπλζε 50€.Γηα λα γίλεη δεθηή ε ζπκκεηνρή πξέπεη καδί
κε ηελ δήισζε , λα έρεη ηαθηνπνηεζεί θαη νηθνλνκηθά.
Ο δηνξγαλσηήο δηθαηνχηαη λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή γηα ηελ ζπλνρή ηεο θάζε θαηεγνξίαο ρσξίο πεξαηηέξσ
αηηηνιφγεζε κφλν:
1. θαηά ηελ 1ε θνξά (ηεο ζεδφλ) πνπ δειψλεη ζπκκεηνρή ν αγσληδφκελνο
2. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεδφλ αλ έρνπλ πξνθχςεη ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ( π.ρ. βσκνινρία , ήζνο) ηνπ νδεγνχ ή άιινπ
αηφκνπ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε απηφλ(π.ρ Μεραληθφο , βνεζφο , γνλέαο, νκαδάξρεο )
Απαγνξεχεηαη ξεηά ν δηαπιεθηηζκφο αγσληδνκέλσλ ή αηφκσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε απηνχο, κε πνηλή έσο θαη απνθιεηζκφ
ηνπ αληηζηνίρνπ αγσληδνκέλνπ, κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, απφ ηνπο νξγαλσηέο ηνπ θππέιινπ .
Καζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ζε νπνηνλδήπνηε λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αιπηάξρε εθηόο
θαη αλ θιεζεί από απηόλ. ε θάζε αγώλα ζα νξίδεηαη ππεύζπλνο αγωληδνκέλωλ όπνπ ζα αλαιάβεη ηελ επηθνηλωλία
χζηεκα ςχμεο ειεχζεξν κε πγξφ κφλν λεξφ
Όπνηνο αγσληδφκελνο απνδεηρζεί παξάλνκνο ζε κνηέξ , παξειθφκελν ηνπ ή απνβιεζεί απφ ην θχπειιν ( Νν 4 – 5 ),
απνθιείεηαη απφ ηνλ ζεζκφ γηα ηνπο 5 επφκελνπο αγψλεο αλεμαξηήηνπ αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη αθπξψλεηαη ε ππάξρνπζα
βαζκνινγία ηνπ.
Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ζθξάγηζε ησλ κνηέξ ή ην καξθάξηζκα απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε επηζθεπήο θαη
κφλνλ , απαηηείηαη ε έγγξαθε αίηεζε πξνο ηνλ ηερληθφ έθνξν πξν νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζην κνηέξ. Καηφπηλ έγγξαθεο
έγθξηζεο επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζεη ε επηζθεπή.
Ο ηχπνο ηεο κπαηαξίαο είλαη ειεχζεξνο ίδησλ πξνδηαγξαθψλ (ηάζεο – έληαζεο ,AH ) κε ηηο πξνβιεπφκελεο αλά κάξθα θαη
κνηέξ ή κε εηδηθή έγθξηζε απφ ηελ νξγάλσζε
Δπηηξέπεηαη ε επηθφιιεζε ηαηληψλ ζηα ςπγεία κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θνιιεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ
λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ νδεγφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζθέινπο .Δάλ ππάξμεη απνθφιιεζε απηήο έζησ θαη αθνχζηα επηζχξεη
Πνηλή απνθιεηζκνύ από ην ζθέινο
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε δνρείσλ ππεξρείιηζεο , φπνπ πξνβιέπνληαη (Π.ρ Φπγείν , βελδίλε θιπ)
Γηα φινπο ηνπο αγψλεο θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληαίνο ηχπνο θαπζίκνπ, πνπ είλαη ν ηχπνο βελδίλεο πνπ δηαηίζεηαη ζηα
πξαηήξηα βελδίλεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο σο ακφιπβδε βελδίλε κε κέγηζην ηα 100 νθηάληα
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε σο ιαδηψλ κίμεο κόλν ηα FACTORY RACING 2T KART ENGINE OIL και 100% SYNTHETIC 2T RACING
ENGINE OIL (KART) τθσ εταιρίασ VROOAM POWERSPORT LUBRICANTS
Ο δηνξγαλσηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ βνήζεηα κεραληθψλ – εηζαγσγέσλ γηα ηνλ ηερληθφ έιεγρν.
Ο δηνξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα φπνηε θξίλεη λα δεηήζεη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ηελ αιιαγή κέξνπο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ
θηλεηήξα θαη ηνλ παξειθφκελσλ ηνπ κε άιιν πνπ ζα ηνπ δνζεί ηδίνπ ηχπνπ ή αληίζηνηρνπ.

17. Ο δηνξγαλσηήο έρεη δηθαίσκα λα εθαξκφζεη ,νπνηεδήπνηε ,νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ
λνκηκφηεηα ησλ πιηθψλ .
18. Σηκή ζεη ειαζηηθψλ αγψλα --- €
19. Σα ιάζηηρα ζηεγλνχ νξίδνληαη ηα HEIDENAU SH1
20. Σα ιάζηηρα βξνρήο νξίδνληαη ηα HEIDENAU WH1
21. Ο αγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ζπλάληεζε κε ηα ειαζηηθά πνπ παξέδσζε γηα καξθάξηζκα ζηελ έλαξμε
ηεο ζπλάληεζεο .Τπνρξεσηηθά θαηλνχξηα ειαζηηθά.
22. Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή έσο δπν ειαζηηθψλ (1 εκπξφο +1 πίζσ)
23. Γίλνληαη δεθηά ζαζί παξαγσγήο (κε ή ρσξίο πηζηνπνίεζε ) ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. Πεξηθεξηθά πιαζηηθά πξνζηαζίαο κε έηνο
έλαξμεο πηζηνπνίεζεο 2003+.
24. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θεξακηθψλ θξελψλ
25. ην ζχζηεκα θξέλσλ ησλ ζαζί επηηξέπεηαη ε ρξήζε πξντφλησλ FRIXA Co Ltd
26. ε φια ηα κνηέξ πέξαλ ησλ εξγνζηαζηαθψλ πηζηνληψλ, επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε ησλ πηζηνληψλ ηεο εηαηξίαο ΜΕΤΕΟR Piston
Srl
27. Απαγνξεχνληαη νη ηδηνθαηαζθεπέο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζαζί θαη ζηα εμαξηήκαηα ηνπ.(σο ηδηνθαηαζθεπε νξίδεηαη
θαηαζθεχαζκα πνπ έρεη θηηαρηεί απφ θάπνηνλ ηδηψηε θαη δελ είλαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο ή «έτοιμο» )
28. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε πίζσ πιαζηηθψλ πξνθπιαθηήξσλ κε δειηίν αλαγλψξηζεο 03 + (πιαζηηθνί)
29. Oη εθθηλήζεηο ζα είλαη ηχπνπ ρακειήο ηαρχηεηαο εθηφο ηεο Super πνπ ζα είλαη ηχπνπ standing
30. ηελ θαηεγνξία Senior επηηξέπεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν θηλεηήξαο κε εμσηεξηθή κίδα κφλν ζηελ ζράξα εθθίλεζεο ηνπ
ζθέινπο ή ζηνλ ρψξν επηηεξνχκελεο ζηάζκεπζεο
31. Ζ βαζκνινγία ησλ ηεξκαηίζαλησλ ζηα ζθέιε 15β. ν 1νο -12β. ν 2νο- 10β. ν 3νο - 9β. ν 4νο – 8β. ν 5νο θιπ έσο ηνλ 12ν
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ζπκκέηνρσλ ηεο θαηεγνξίαο
32. Οη έμη (6) ζπκκεηνρέο είλαη ν ειάρηζηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξήζεη κηα θαηεγνξία-θιάζε ,
33. Δάλ έλαο νδεγφο δελ θαηαθέξεη λα ζπκκεηάζρεη ζηα ειεχζεξα δνθηκαζηηθά ή θαη λα ρξνλνκεηξεζεί αθφκα ,θαηφπηλ
απνδεθηήο ηεθκεξίσζεο ηεο αδπλακίαο ,ηφηε ζεσξείηαη εθθηλεζαληαο θαη κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην επφκελν ζθέινο είλαη
πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ηφηε ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά εθθίλεζήο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο .
34. Ζ ηειηθή θαηάηαμε ηνπ έηνπο ππνινγίδεηαη σο εμήο:
1. Όζνη αγσληδφκελνη δελ ζπκκεηείραλ ζε ηνπιάρηζηνλ 4 ζπλαληήζεηο αθαηξείηαη ε βαζκνινγία ηνπο αλά αγψλα (αλ
λα κελ είραλ ιάβεη κέξνο) Σνπο βαζκνχο ηνπο , ηνπο παίξλνπλ νη ακέζσο επφκελνη αγσληδφκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη
κέξνο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 ζπλαληήζεηο .Καηφπηλ αθαηξνχληαη ηα απαηηνχκελα ζθέιε. Έηζη δηακνξθψλεηαη κηα λέα
ηειηθή θαηάηαμε .Κάησ απφ απηήλ ηνπνζεηνχληαη φινη νη ππφινηπνη αγσληδφκελνη ζχκθσλα κε ηελ φπνηα
βαζκνινγία είραλ.
2. Αθαηξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ρεηξφηεξα ,απφ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα (κφλν απφ απηνχο πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην
ησλ 4 ζπλαληεζεσλ). Γελ αθαηξνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 1 απνηειέζκαηα απφ θάζε ζπλάληεζε ζηελ νπνία
ζπκκεηείρε ν αγσληδφκελνο .
3. Γηα λα ηζρχζεη ε βαζκνινγία θαηεγνξίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 4 ζπλαληήζεηο.
4. Γελ κπνξεί λα αθαηξεζεί ζθέινο ζην νπνίν ν νδεγφο έρεη ηηκσξεζεί κε επίδεημε καχξεο ζεκαίαο ή απνθιείζηεθε ή
δελ έιαβε κέξνο .
35. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ αλά θαηεγνξία νξίδνληαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε
πίζηαο.
36. Σα θχπειια ηεο ζπλάληεζεο δίδνληαη ζηελ πξψηε ηξηάδα ηεο θαηεγνξίαο - θιαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζθέινπο.
37. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΡΖΣΑ ΝΑ ΣΔΘΔΗ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΡΣ , ΔΝΣΟ ΣΔΝΣΑ
38. Όια ηα θαξη ζα θέξνπλ , ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί , ηα ινγφηππα ησλ ρνξεγψλ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ν
αγσληδφκελνο δελ κπνξεί λα εθθηλήζεη ζην ζθέινο.
39. Ο δηνξγαλσηήο ηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνξνπνίεζεο ησλ επάζισλ κε άιια ,ηνπιάρηζηνλ ίζεο νηθνλνκηθήο αμίαο
40. Όπνηνο αγσληδφκελνο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ θππέιινπ < ράλεη > ην έπαζιν ηνπ θαη ην
ηξφπαην.
41. Οη αγσληδφκελνη ζηελ απνλνκή ηνπ αγψλα ππνρξενχληαη λα θνξνχλ ηελ αγσληζηηθή θφξκα θαη παπνχηζηα .ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο δελ ζα ηνπο απνδίδεηαη ην θχπειιν θαη ε βαζκνινγία ηνπ αγψλα.
42. Ζ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ απνδνρή κηαο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αγψλσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν
αγσληδφκελνο, ζηνλ ζεζκφ ηνπ Οξγαλσηή , αξρηθά θαηά ην 2015 θαη κεηά θαηά ην 2016 -2014 θιπ
43. Γελ γίλεηαη δεθηή ε έλζηαζε ελαληίνλ δηαπίζησζεο γεγνλφηνο πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε, ηνπο Δθφξνπο Δθθίλεζεο
θαη Σεξκαηηζκνχ ή απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ έρεη νξηζζεί απφ ηελ νξγάλσζε γηα ηελ δηαπίζησζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο
44. Οη αξηζκνί ζα είλαη καχξνη κε θίηξηλν θφλην
45. ηα πιατλά πιαζηηθά πξνζηαζίαο πξέπεη εθηφο ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρήο , λ΄ αλαγξάθεηαη θαη ην νλνκαηεπψλπκν . Υσξίο
απηά ν αγσληδφκελνο δελ μεθηλά .
46. Σν ζχζηεκα ρξνλνκέηξεζεο ζα είλαη επηινγή ηεο Οξγάλσζεο ηνπ Κππέιινπ
47. Ο δηνξγαλσηήο ηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο θαλνληζκψλ εγθαίξσο ,αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν
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