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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1  Ορισμός 

Μετά από έγκριση της Επιτροπής Αγώνων(ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ 

 ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει τον   1
ο
 Αγώνα ΚΑΡΤ – D 

CUP 2015 που θα διεξαχθεί στις  03.05.2015 στην πίστα Cartmania στη Πάτρα. 

Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 

α. Του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα (Δ. Α. Κ) και των παραρτημάτων του. 

β. Του Εθνικού Αγωνιστικού Κανονισμού (Ε. Α. Κ) και των παραρτημάτων του. 

γ. Του Διεθνούς Κανονισμού Κάρτ και των παραρτημάτων του 

δ. Της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΠΑ. και των εγκυκλίων της. 

ε. Του Γενικού Κανονισμού Κάρτ και των παραρτημάτων του. 

στ. Του κανονισμού D CUP 2015  

ζ. Του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού 

Σημείωση : Ο Δ Κ Καρτ ισχύει όπου δεν αντίκειται στον παρόντα γενικό κανονισμό. 

 

Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα αλλαγής κανονισμών εγκαίρως ,αν αυτό 

κριθεί αναγκαίο. 

 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος     ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

Μέλη            ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΞΕΝΟΣ Σ.   

  

1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Πρόεδρος Αγωνοδικών                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ.           

Αγωνοδίκες                                                     ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Α. 

                                                                         ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Παρατηρητής                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ. 

Αλυτάρχης                  ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΣΤ. 

Β. Αλυτάρχης                                                  ΔΟΥΒΡΗΣ ΠΑΝ. 

Γραμματεία του Αγώνα               MΕΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος             ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ. 

Τεχνικός Έφορος                          ΘΕΟΣ ΑΠΟΣΤ. 

Ιατρός του Αγώνα    ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ    

Υπεύθυνος σχέσεων με Αγωνιζόμενους ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Pit Marchal     ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ν. 

Έφορος Αποτελεσμάτων   ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

Υπεύθυνος Park ferme   ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ Γ. 
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Η ΟΜΑΕ,Η ΕΠΑ, Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΛΕΣΧΗ, Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. 

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ  ΣΥΝΑΦΘΕΙ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Έναρξη εγγραφών                                            ΔΕΥΤΕΡΑ    06.04.2015 

Λήξη εγγραφών                                                ΚΥΡΙΑΚΗ    26.04.2015 ώρα 22.00 

Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων                ΣΑΒΒΑΤΟ   02.05.2015 ώρα 20.00 

Έλεγχος εξακρίβωσης                                       ΚΥΡΙΑΚΗ    03.05.2014 στην πίστα                                                                         

σύμφωνα με το άρθρο 23 

Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων                     ΚΥΡΙΑΚΗ   03.05.2014 ώρα 09.00 στην 

πίστα 

Ελεύθερες δοκιμές       ΚΥΡΙΑΚΗ   03.05.2015 

Χρονομετρημένες δοκιμές                    ΚΥΡΙΑΚΗ   03.05.2015 σύμφωνα με  

             το άρθρο 19.3 

Σκέλη Αγώνων                                                  ΚΥΡΙΑΚΗ   03.05.2015 σύμφωνα με το 

άρθρο20.4 

  

Τελικός τεχνικός έλεγχος                                 ΚΥΡΙΑΚΗ  03.05.2015 μετά την λήξη του  

αγώνα κάθε κατηγορίας. 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων                          ΚΥΡΙΑΚΗ  03.05.2015 μετά την λήξη του                                                                              

αγώνα κάθε κατηγορίας στον                                                               

Πίνακα ανακοινώσεων 

Απονομή επάθλων               ΚΥΡΙΑΚΗ  03.05.2015 μετά το τέλος 

του αγώνα στην πίστα  

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί μέχρι το Παρασκευή 01.05.2014 στα 

γραφεία του Α. Ο. Π. Ναυμαχίας Έλλης 37-39 τηλ-fax. 2610 432737 ώρες 19.00-22.00 

και την Κυριακή 03.05.2015 από 08.15 μέχρι το τέλος του αγώνα στην πίστα. 

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του 

αγώνα για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφοριών. 

Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων θα βρίσκεται στον εκάστοτε χώρο της Γραμματείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2  ΓΕΝΙΚΑ 
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Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο Κύπελλο D CUP 2015 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο αγώνας θα γίνει σε κλειστή διαδρομή (Circuit) πίστα αριστερόστροφη μήκους 1020 

μέτρων, χωρητικότητας 34 καρτ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4       ΚΑΡΤ ΔΕΚΤΑ 

Στους αγώνες γίνονται δεκτά καρτ και ορίζονται οι κατηγορίες που αναφέρονται στο 

γενικό κανονισμό του κυπέλλου D CUP 2015. 

 

Προσοχή :Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά κατηγορία ορίζονται οι 34 και ο 

ελάχιστος 6. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5      ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οδηγοί ,κάτοχοι LICENSE  C  καθώς και διαγωνιζόμενοι που κατέχουν έγκυρη 

(σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΠΑ).  

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
6.1 Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα πρέπει να συμπληρώσει δήλωση 

συμμετοχής στο έντυπο του Α. Ο. Π. στην οποία να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός 

συμμετοχής του, η κατηγορία καθώς και ο τύπος του καρτ (μάρκα σασί και κινητήρα) 

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ  26.04.2015 και ώρα 22.00 στα 

γραφεία του Α. Ο. Π. Ναυμαχίας Έλλης 37-39  Πάτρα. 

Τηλεφωνικές δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στο τηλέφωνο/ FAX 2610 

432737 από ώρες 19.00-22.00 υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούνται από την 

κατάθεση του παραβόλου συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό  Eurobank 
Ergasias Α.Ε. 0026.015.71.0200934854 ΙΒΑΝ 
GR9202600150000710200934854.  Σε  περίπτωση που κάποιος οδηγός δηλώσει 

εκπρόθεσμα ,και αν γίνει δεκτή η συμμετοχή του θα υπάρξει επιβάρυνση 50€. 

6.2 H υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων ή ο 

οδηγός αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του αγώνα και παραδέχεται ότι 

οι καθιερωμένες από τον ΔAK και EAK δωσιδικίες ισχύουν αποκλειστικά για 

κάθε θέμα που αφορά τον αγώνα. 

6.3 H οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠA, να 

αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή οδηγού, χωρίς να είναι 

υποχρεωμένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησής της. H απόρριψη αυτή πρέπει 

να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο 

των εγγραφών.  

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

7.1 Τα παράβολα συμμετοχής ορίζονται ως εξής: 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ       
Κατηγορία SUPER           120     ΕΥΡΩ 

Κατηγορία SENIOR                        120     ΕΥΡΩ 

7.2 Οι οδηγοί που λαμβάνουν μέρος σε κάθε αγώνα ασφαλίζονται για 

ζημιές προς τρίτους. H ασφάλιση αυτή ισχύει από τη στιγμή που τα καρτ 
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εισέρχονται στον καθορισμένο και κάτω από τον έλεγχο της οργάνωσης 

αγωνιστικό χώρο, μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής τους από αυτόν. 

7.3 Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται στις εξής περιπτώσεις:  

α. Εάν η δήλωση συμμετοχής δεν γίνει δεκτή  

β. Εάν ματαιωθεί ο αγώνας  

ΑΡΘΡΟ 14  ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
14.1 Η σειρά εκκίνησης των κατηγοριών είναι η ακόλουθη: 

 Κατηγορία SENIOR - Κατηγορία SUPER  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΟΚΙΜΕΣ - ΑΓΩΝΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

19.2 Ελεύθερες δοκιμές  ΚΥΡΙΑΚΗ  03.05.2015 

          Κατηγορία  SENIOR  09.35 –09.45 

          Κατηγορία SUPER 

           

09.50 – 10.00 

  

   Οι ελεύθερες δοκιμές είναι προαιρετικές 

 

 

19.3 Χρονομετρημένες δοκιμές ΚΥΡΙΑΚΗ  03.05.2015 

 Η χρονομέτρηση θα γίνεται με σύστημα εκπομπής συχνοτήτων Η διάρκεια 

χρονομέτρησης θα είναι 10 λεπτά. 

               Κατηγορία  SENIOR               10.10-10.20 

    Κατηγορία  SUPER                10.30-10.40 

  

     

            

          Κάθε αγωνιζόμενος θα πρέπει να χρονομετρηθεί σε ΕΝΑ τουλάχιστον γύρο 

Σε όλους τους αγώνες κάρτ D CUP η χρονομέτρηση θα γίνεται με σύστημα εκπομπής 

συχνοτήτων (trandusers σένσορες). O οδηγός είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του 

σένσορα. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υποχρεούται να καταβάλει την αξία 

του. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2015 ώρα 10.50-11.00 

 

ΑΡΘΡΟ 20  ΑΓΩΝΑΣ 

20.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΕΛΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Η ΕΞΗΣ 

Αφορά την SENIOR    

 

Οι γύροι για το κάθε σκέλος  θα είναι εικοσιτέσσερις (24) + γύρους σχηματισμού 

 

Διαδικασία 10λεπτου χρονομετρημένων βάση του οποίου αποφασίζεται η 

εκκίνηση του Α σκέλους 

 

Στο Β σκέλος η θέση εκκίνησης προκύπτει από το Α σκέλος αλλά με την 

κατάταξη των οδηγών αντίστροφα με την σειρά τερματισμού  δηλαδή ο 1
ος
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ξεκινά τελευταίος , ο 2
ος

 προτελευταίος κ.λ.π. 

Οι οδηγοί που δε τερμάτισαν στο Α΄ σκέλος ξεκινούν μετά τον τελευταίο 

τερματίσαντα με σειρά αντίστροφη από αυτή με την οποία εγκατέλειψαν.  

Στον τελικό ( Γ σκέλος ) η θέση εκκίνησης προκύπτει από το άθροισμα των 

θέσεων των Α και Β σκελών διαιρώντας με τον αριθμό 2 ( σε οποιαδήποτε 

ισοβαθμία η θέση εξαρτάται από τα χρονομετρημένα). 

 

Διευκρίνηση : πηλίκο των θέσεων είναι ενδεικτικό και όχι απόλυτο δηλ. αυτός 

που έχει π.χ. πηλίκο 1,5 προηγείται αυτόν που έχει πηλίκο 2 και δικαιωματικά 

θα πάρει τη σειρά εκκίνησης 2(σε οποιαδήποτε ισοβαθμία η θέση εξαρτάται 

από τα χρονομετρημένα).Ενώ για όσα δεν αναφέρονται στον Γενικό 

κανονισμό D CUP 2015 εφαρμόζεται ο Γενικός κανονισμός καρτ 2015.  

20.1.2 

Αφορά την  SUPER  

 Οι γύροι για το κάθε σκέλος  θα είναι δεκαοκτώι (18) + γύρους 

σχηματισμού η δε υπόλοιπη διαδικασία που ισχύει είναι της ΚΖ2 σύμφωνα 

με τον Γενικό κανονισμό καρτ 2014 (εκκινήσεις – διαδικασία αγώνα 

αποτελέσματα κλπ) δηλ. 

     Διαδικασία 10λεπτου χρονομετρημένων βάση του οποίου αποφασίζεται η 

εκκίνηση του ημιτελικού, ενώ ο ημιτελικός καθορίζει τη σειρά εκκίνησης του 

τελικού. 

Οι οδηγοί που πήραν εκκίνηση αλλά δεν τερμάτισαν στο Α΄ σκέλος θα   

τοποθετηθούν στο τέλος της σχάρας εκκίνησης του Β΄ σκέλους σύμφωνα με το 

χρόνο που έκαναν στις δοκιμές ή με τους βαθμούς που έλαβαν στα προκριματικά 

σκέλη (εφ όσον έγιναν). 

 

20.4  Κυριακή   03.05.2015 

Ά ΣΚΕΛΟΣ           Κατηγορία SENIOR            11.25           ( 24 γύροι ) 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     Κατηγορία SUPER            

 

11.55           ( 18 γύροι )          

20.5  Κυριακή  03.05.2015 

Β ΣΚΕΛΟΣ     Κατηγορία  SENIOR                      12.55            (24 γύροι) 13.45           ( 24 γύροι ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ        Κατηγορία SUPER                          13.25           ( 18 γύροι ) 

                        

  

13.15           ( 18 γύροι ) 

13.45           (20 γύροι) 

20.5  Κυριακή  03.05.2015 
SENIOR                                                                    14.25            (24 γύροι) 

 

14.15            ( 24 γύροι ) 

 

Η σημαία τερματισμού θα πέφτει στον πρώτο οδηγό που θα έχει συμπληρώσει τους αναφερομένους για 

την κάθε κατηγορία γύρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ και ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ                                                  

ΚΥΡΙΑΚΗ  03.05.2015 

Όλοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν στον διοικητικό έλεγχο και στον έλεγχο εξακρίβωσης την 

Κυριακή 03.05.2015 από 08.30 – 09.15. Όλα τα έγγραφα των συμμετεχόντων και των οδηγών πρέπει να 

επιδεικνύονται στον διοικητικό έλεγχο 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΠΑΘΛΑ 

ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ  

26.1 Οι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής: 

α. Σχετικά με αντικανονική εγγραφή διαγωνιζομένου το αργότερο μισή (1/2) ώρα μετά τη λήξη του 

ελέγχου εξακρίβωσης.  

β. Σχετικά με τεχνικά θέματα το αργότερο δέκα πέντε λεπτά (15) μετά το τέλος του αγώνα κάθε 

δοκιμασίας 

γ. Σχετικά με τα αποτελέσματα και τις κατατάξεις μέσα σε 10 λεπτά από την ανακοίνωσή των 

προσωρινών αποτελεσμάτων των διαφόρων προσπαθειών ή 15 λεπτών από την ανάρτηση της κατάταξης 

κάθε τελικού. 

26.2 Οι ενστάσεις υποβάλλονται, από τον αγωνιζόμενο (ή τον κηδεμόνα του) και μόνο, εγγράφως στον 

Αλυτάρχη, στον βοηθό του ή αν λείπουν σε έναν από τους Αγωνοδίκες και πρέπει να συνοδεύονται από 

παράβολο ίσο με το διπλάσιο της συμμετοχής. 

Σε περίπτωση ενστάσεως που αδυνατεί να έχει εκδικασθεί προ της απονομής τα υπό ένσταση καρτ θα 

σφραγισθούν και θα φυλαχτούν από την οργανωτική επιτροπή (Α. Ο. Π.) και οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα 

πραγματοποιούνται Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-22.00 

26.3 Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της έφεσης που υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ε. 

Α. Κ .(άρθρο 181 κλπ) και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ίσο με το τριπλάσιο της 

συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

27.3 Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2015 μετά το τέλος του αγώνα 

στην πίστα. 

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΠΑΘΛΑ – ΚΥΠΕΛΛΑ 

24. 28.1 Στους τρείς πρώτους κάθε κατηγορίας απονέμεται κύπελλο. 

 

 Ο πρώτος επίσης λαμβάνει την σημαία τερματισμού. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

                                                           
 

 

  

  

 


