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ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Θ Γραμματεία του αγϊνα κα λειτουργεί μζχρι τθν Παραςκευι 9Νοεμβρίου2018 ςτθν οδό
Βολανάκθ3,19:00-22.00, και ςτα τθλζφωνα 2106923180/ 6944368469.Σθν Κυριακι 11Νοεμβρίου
2018 κα λειτουργεί ςτθν πίςτα με τθλζφωνο 6944368469.
Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για να
παραλαμβάνουν τα Δελτία Πλθροφοριϊν.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΓΑΝΩΘ
Μετά από ζγκριςθ τθσ ΟΜΑΕ, θ ΑΛΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΡΣΕΜΙ Ακλθτικι Ζνωςθ
διοργανϊνει τον 3ο αγϊνα του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Karting που κα διεξαχκεί τθν
Κυριακι 11Νοεμβρίου2018 ςτθν πίςτα καρτ Kartodromoςτισ Αφίδνεσ Αττικισ.
Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
α.
Σου Εκνικοφ Αγωνιςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΑΚ) και των παραρτθμάτων του.
β.
Σων εγκυκλίων τθσ ΟΜΑΕ.
γ.
Σθσ Προκιρυξθσ Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Karting.
δ.
Σου Γενικοφ και του Σεχνικοφ Κανονιςμοφ Kartingκαι των παραρτθμάτων του.
ε.
Σου παρόντοσ υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ και των δελτίων πλθροφοριϊν.
1.2
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Πρόεδροσ: Χαλιβελάκθσ Μάκθσ
Μζλθ: Ηουλινάκθσ Χριςτόφοροσ, Βοφλγαρθσ Γιϊργοσ, Πάλλασ Απόςτολοσ.
1.3
ΣΕΛΕΧΘ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν:
Αγωνοδίκθσ:
Αγωνοδίκθσ:

Δάφνθ Κατερίνα
Σςιγκρισ Γιάννθσ
Θ.Α.

Αλυτάρχθσ:
Βοθκόσ Αλυτάρχθ:
Γραμματζασ του Αγϊνα:
Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ:
Ιατρόσ του Αγϊνα:
PitMarshal:
ΖφοροσΧρονομζτρθςθσ / Αποτελεςμάτων:
Τπεφκυνοσ ParcFermé:

Καγιάφασ τζλιοσ
Μιχάλογλου Θοδωρισ
Προβίδα Παραςκευι
Παςχαλίδθσ Παςχάλθσ
ΧαρίτοσΠάρθσ
Σςεκοφρασ Παναγιϊτθσ
sportstiming.gr
Νάκοσ Θεόδωροσ

Θ ΟΜ.Α.Ε., Θ ΕΠ.Α., ΣΑ ΑΘΛΘΣΙΚΑ ΩΜΑΣΕΙΑ, Θ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΘΓΟΙ
ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΤΝ ΚΑΜΙΑ ΕΤΘΤΝΘ ΕΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΧΟΝ ΑΣΤΧΘΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΤΜΒΕΙ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΕΠΙΘΜΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ.
Θ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΒΑΡΤΝΕΙ ΣΘΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΝΑΦΘΕΙ
ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΤΨΘ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΣΕ ΣΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ.
ΔΘΛΩΝΩ ΑΚΟΜΘ ΟΣΙ ΓΝΩΡΙΗΩ ΟΣΙ ΣΟ ΑΘΛΘΜΑ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟ ΚΑΙ ΟΣΙ
ΕΧΩ ΠΛΘΡΘ ΓΝΩΘ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΌ ΣΘΝ
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΚΑΙ ΕΓΓΤΩΜΑΙ ΝΑ ΕΒΟΜΑΙ ΑΤΣΟΤ
ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςτθν πίςτα KARTODROMO ςε κλειςτι διαδρομι μικουσ 1.090 μζτρων,
κατά τθν φορά των δεικτϊν του ρολογιοφ (ΔΕΞΙΟΣΡΟΦΘ) και θ χωρθτικότθτα τθσ κακορίηεται
ςτα 34 καρτ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΡΣ ΔΕΚΣΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ για το Π.Π.Ε. κα μποροφν να αγωνιςτοφν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:
1. 60 ΜΙΝΙ &MINI Β
2. JUNIOR
3. CLUB
4. SENIOR& SENIOR MASTER
5. DD2 & DD2 MASTER
6. KZ2
7. KZ3
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα βάρθ και τα ελαςτικά περιγράφονται ςτον Σεχνικό Κανονιςμό
Karting 2018. Οι επιτρεπόμενεσ θλικίεσ των ακλθτϊν ανά κατθγορία περιγράφονται ςτθν
Προκιρυξθ Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ Karting 2018.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ – ΕΓΓΡΑΦΕ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει εκδϊςει Δελτίο Ακλθτοφ του
2018. Για να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα πρζπει να δθλϊςει ςυμμετοχι μζςω τουΤΣΘΜΑΣΟ
ΔΙΑΔΙΚΣΙΑΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΑΓΩΝΩΝ (ΔΔΑ).
‐ Tο παράβολο ςυμμετοχισ κακορίηεται ανάλογα με την κατηγορία. Από το προβλεπόμενο ποςό
ςυμμετοχισ, το ποςό που αναλογεί ςτθν αςφάλιςθ, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 3, κα καταβλθκεί
κατά τθ διλωςθ ςυμμετοχισμζςω του ΔΔΑ, το δε υπόλοιπο του ποςοφ κατά τον διοικθτικό
ζλεγχο. Θ Διλωςθ υμμετοχισ ςθμαίνει αυτόματα για τον ςυμμετζχοντα πλιρθ αποδοχι και
γνϊςθ του υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ.
Θ διλωςθ πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν Παραςκευι 2Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 24:00μζςω του
ΔΑΑ (φςτθμα Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων)

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ – ΑΦΑΛΙΘ
Σα παράβολα ςυμμετοχισ ορίηονται για τον αγϊνα ωσ εξισ:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

60 ΜΙΝΙ &MINI Β
JUNIOR
CLUB
SENIOR&SENIORMASTER
DD2 &DD2 MASTER
KZ2
KZ3

160€
180€
100€
180€
180€
180€
180€

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΟΔΟ ΣΘΝ ΠΙΣΑ
Απαγορεφεται με ποινι που μπορεί να φτάςει μζχρι και αποκλειςμό από τθ ςυνάντθςθ, θ
είςοδοσ ςτθ πίςτα χωρίσ εντολι του Αλυτάρχθ.
Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να παραλάβουν από τον Οργανωτι τα διακριτικά τουσ για οδθγό και
μθχανικό. Διακριτικό επίςθσ κα χορθγθκεί ςτουσ υπεφκυνουσ ομάδασ ΚΑΡΣ εφόςον είναι
υπεφκυνοι για περιςςότερα από ζνα καρτ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΙΜΟ
Σο καφςιμο κα είναι βενηίνθ αμόλυβδθ 100 οκτανίων εμπορίου. Σο επιλεγμζνο πρατιριο για τθν
προμικεια βενηίνθσ είναι θ SHELL ςτον παράδρομο τθσ Ε.Ο. δίπλα από τα διόδια Αφιδνϊν
(απζναντι από τθν πίςτα). το ζντυπο τεχνικοφ ελζγχου είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι του
τφπου λαδιοφ και θ αναλογία αυτοφ %.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΛΑΣΙΚΑ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελεφκερων δοκιμϊν και πριν τθν ζξοδο τον αγωνιηομζνων από το
ParcFerme κα μαρκαριςτοφν τα ελαςτικά και με αυτά ο κάκε αγωνιηόμενοσ κα ςυμμετζχει ςτισ
χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ, ςτα 2 προκριματικά ςκζλθ και ςτον τελικό. ε κάκε αγϊνα επιτρζπεται
ςτον κάκε αγωνιηόμενο ζνα ςετ ελαςτικά ςλίκ (υποχρεωτικά) + ζνα ελαςτικό μπροςτινό θ πίςω
(προαιρετικά) μετά από αίτθςθ του ςτουσ Σεχνικοφσ Εφόρουσ και παράδοςθ του επιπλζον
ελαςτικοφ για αλλαγι ςε αυτοφσ.
Θ κατθγορίαClubδεν ζχειParcFerme ελαςτικϊν.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΘΘ - ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Θ ςειρά εκκίνθςθσ των κατθγοριϊν είναι θ ακόλουκθ:

60 MINI &Β– JUNIOR – CLUB –SENIOR – DD2 – KZ2/KZ3
Οι αρικμοί ςυμμετοχισ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι ςτισ 4 πλευρζσ του κάρτ ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ. Οι αρικμοί κα είναι χρϊματοσ μαφρου ςε κίτρινο φόντο (ςφμφωνα με
το άρκρο 14.2 του Γενικοφ Κανονιςμοφ Karting 2018).
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ (BRIEFING)
Θ ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων και διαγωνιηομζνων (concurrent) κα γίνει τθνΚυριακι11Νοεμβρίου
2018 ςτθν πίςτα ςτισ 8.30. Επιπλζον ενθμερϊςεισ μπορεί να γίνουν αν κεωρθκεί αναγκαίο. Θ
παρουςία όλων των αγωνιηομζνων και των διαγωνιηομζνων είναι υποχρεωτικι, με ποινι που
μπορεί να φτάςει μζχρι και τον αποκλειςμό. Θ παρουςία τουσ κα επιβεβαιϊνεται ενυπόγραφα.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΜΕΝΕ ΔΟΚΙΜΕ
Ελεφθερες δοκιμζς Οι ελεφκερεσ δοκιμζσ κα ζχουν διάρκεια 10 λεπτϊν και είναι προαιρετικζσ. Θ
χριςθ θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ (ςζνςορεσ) είναι υποχρεωτικι.
Χρονομετρημζνες δοκιμζς
Θ χρονομζτρθςθ κα γίνεται με ςφςτθμα θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ (ςζνςορεσ). Θ διάρκεια
χρονομζτρθςθσ κα είναι 10 λεπτά. Κάκε αγωνιηόμενοσ κα πρζπει να χρονομετρθκεί ςε ΕΝΑ
τουλάχιςτον γφρο.
ΑΡΘΡΟ 12

ΑΓΩΝΕ

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ
60 MINI&Β
JUNIOR
SENIOR
DD2
KZ2

ΚΕΛΟ 1
8
10
12
12
12

ΚΕΛΟ 2
8
10
12
12
12

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ
CLUB

ΣΕΛΙΚΟ 1
12

ΣΕΛΙΚΟ 2
12

ΣΕΛΙΚΟ
12
15
17
17
17

τισ κατθγορίεσ 60 Mini&B, Junior, SeniorκαιKZ2 οι χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ κακορίηουν τθν
ςειρά εκκίνθςθσ του Προκριματικοφ κζλουσ 1. Θ κατάταξθ του Προκριματικοφ κζλουσ 1
κακορίηει τθν ςειρά εκκίνθςθσ του Προκριματικοφ κζλουσ 2. Θ ενδιάμεςθ βακμολογία των δυο
Προκριματικϊν κελϊν κακορίηει τθν ςειρά εκκίνθςθσ του Σελικοφ. Νικθτισ ανακθρφςςεται ο
πρϊτοσ του Σελικοφ και παίρνει τθν ςθμαία τερματιςμοφ, ενϊ οι τρεισ πρϊτοι του Σελικοφ
παίρνουν τα κφπελλα του αγϊνα.
τισ κατθγορίεσ Club και ΚΗ3οι χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ κακορίηουν τθν ςειρά εκκίνθςθσ του
Σελικοφ 1. Θ κατάταξθ τουΣελικοφ 1κακορίηει τθν ςειρά εκκίνθςθσ του Σελικοφ 2. Νικθτισ

ανακθρφςςεται ο πρϊτοσ του Σελικοφ 2 και παίρνει τθν ςθμαία τερματιςμοφ, ενϊ οι τρεισ πρϊτοι
του Σελικοφ 2 παίρνουν τα κφπελλα του αγϊνα.
ΑΡΘΡΟ 13
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
τον τερματιςμό κα γίνεται ζνασ πλιρθσ και λεπτομερισ ζλεγχοσ που μπορεί να προβλζπει μζχρι
και τθν αποςυναρμολόγθςθ του καρτ:
α. για τα καρτ που ζχουν καταταγεί ςτισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ κάκε κατθγορίασ,
β. ςε οποιοδιποτε άλλο καρτ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ των Αγωνοδικϊν, που ενεργοφν
αυτεπάγγελτα ι μετά από ζνςταςθ ι μετά από ειςιγθςθ του Αλυτάρχθ ι του Επικεφαλισ
Σεχνικοφ Εφόρου ι κατόπιν εντολισ τθσ EΠΑ
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΝΣΑΕΙ - ΕΦΕΕΙ
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ωσ εξισ:
α. χετικά με αντικανονικι εγγραφι διαγωνιηομζνου το αργότερο μιςι ϊρα (30’) μετά τθ λιξθ
του ελζγχου εξακρίβωςθσ.
β. χετικά με τεχνικά κζματα το αργότερο δεκαπζντε λεπτά (15’) μετά το τζλοσ του αγϊνα κάκε
δοκιμαςίασ.
γ. χετικά με τα αποτελζςματα και τισ κατατάξεισ μζςα ςε δζκα λεπτά (10’) από τθν ανακοίνωςι
των προςωρινϊν αποτελεςμάτων των διάφορων προςπακειϊν ι 15 λεπτϊν από τθν ανάρτθςθ
τθσ κατάταξθσ κάκε τελικοφ.
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται, από τον αγωνιηόμενο (ι τον κθδεμόνα του) ι τον διαγωνιηόμενο και
μόνο, εγγράφωσ ςτον Αλυτάρχθ, ςτον βοθκό του ι αν λείπουν ςε ζναν από τουσ αγωνοδίκεσκαι
πρζπει να ςυνοδεφονται από το ςχετικό παράβολο. Σο φψοσ του παράβολουείναι ίςο με το
παράβολο τθσ ςυμμετοχισ.
Σο παράβολο επιςτρζφεται εφόςον θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. Θ ζνςταςθ που γίνεται για τεχνικά
κζματα πρζπει να αφορά:
α. κινθτιρα (ολικόσ ζλεγχοσ του κινθτιρα με βάςθ το δελτίο αναγνϊριςθσ)
β. ςαςί (με βάςθ το δελτίο αναγνϊριςθσ)
γ. άλλα ςυγκεκριμζνα ςθμεία ι εξαρτιματα του καρτ
Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν το δικαίωμα τθσ ζφεςθσ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηει ο
Ε. Α. Κ (άρκρο 181 κλπ) και πρζπει να ςυνοδεφεται από παράβολο όπωσ προςδιορίηεται ςτθν
Εγκφκλιο 3 Καρτ 2018.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΟΝΟΜΘ ΕΠΑΘΛΩΝ
Θ τελετι τθσ απονομισ επάκλων κα πραγματοποιθκεί ςτθν πίςτα ςε χρόνο που κα ανακοινωκεί.
τουσ 3 πρϊτουσ των κατθγοριϊν 60 ΜΙΝΙ, 60 ΜΙΝΙ Β, JUNIOR, CLUB, SENIORκαι KZ2κα
απονεμθκοφν κφπελλα αν εκκινιςουν τουλάχιςτον 5 ακλθτζσανά κατθγορία, ςτουσ δφο πρϊτουσ
αν εκκινιςουν τουλάχιςτον τζςςερισ ακλθτζσ ανά κατθγορία και ςτον πρϊτο αν εκκινιςουν
τουλάχιςτον τρεισ ακλθτζσ. Για τισ κλάςεισ SENIORMASTERκα απονεμθκοφν κφπελλα ςτον πρϊτο

τθσ κάκε κλάςθσ, αν εκκινιςουν τουλάχιςτον 3 ακλθτζσ.ε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ
αγωνιηόμενουσ κα απονεμθκοφν μετάλλια.

