Ο

2 ΑΓΩΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
21/4/2019 – ΠΙΣΑ KARTMANIA ΠΑΣΡΩΝ

Αρικμόσ Μθτρϊου ΕΠΑ: 037/03.04.2019

Οργάνωςθ: ΑΟΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ζναρξη Εγγραφών υμμετοχθσ
Λθξη Εγγραφών υμμετοχθσ
Δημοςίευςη υμμετεχόντων
Διοικητικόσ Ζλεγχοσ
Δημοςίευςη Πίνακα Εκκινοφντων
Ενημέρωςη Αγωνιζόμενων

Ημερομηνία
1 Απριλίου 2019
12 Απριλίου 2019
16 Απριλίου 2019
20 Απριλίου 2019
20 Απριλίου 2019
21 Απριλίου 2019

Ϊρα
09:00
24:00
12:00
15:00 – 18:00
18:00
09.00 - 09:30

Σόποσ

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΠΙΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Η Γραμματεία και το Γραφείο Σφπου του αγϊνα κα λειτουργοφν:



Μζχρι τθν Παραςκευι 19 Απριλιου 2019 ςτα γραφεία του ςωματείου Ναυμαχιασ
Ελλθσ 47 με ΣΗΛ2610432737.
Σο άββατο 20 Απριλιου και τθν Κυριακι 21 Απριλιου 2019 ςτθν πίςτα.

Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαφι με τθ Γραμματεία του αγϊνα για
να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πλθροφοριϊν.

EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΩEΩN
Ο Επίςθμοσ Πίνακασ Ανακοινϊςεων κα βρίςκεται ςτθν Γραμματεία του Αγϊνα.

1. ΟΡΓΑΝΩΖ
1.1. ΚΑΘΟΡΗΜΟ
Μετά από ζγκριςθ τθσ ΟΜΑΕ, ο ΑΟΠ Ακλθτικο ωματειο διοργανϊνει τον 2ο αγϊνα του
IAME Series Greece που κα διεξαχκεί τθν Κυριακι 21 Απριλίου 2019 ςτθν πίςτα Kartmania
ςτα Βραχναίικα Πατρϊν.
Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
α.
Σου Εκνικοφ Αγωνιςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΑΚ) και των παραρτθμάτων του
β.
Σων εγκυκλίων τθσ ΟΜΑΕ
γ.
Σου Ακλθτικοφ και Σεχνικοφ Κανονιςμοφ IAME Series Greece 2019
δ.
Σου Γενικοφ Κανονιςμοφ Karting και των παραρτθμάτων του
ε.
Σου παρόντοσ υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ και των δελτίων πλθροφοριϊν

1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Πρόεδροσ:
Μζλθ:
ΝΙΚΟ ,ΚΑΡΠΑΝΟ ΝΙΚΟ

Α.ΠΑΝΣΕΛΗ
Δ.ΞΕΝΟ , Α.ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ,Γ.ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ,ΜΑΡΜΑΡΑ

1.3. ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν:
Αγωνοδίκθσ:

ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ
ΠΟΤΛΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗ ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

Αλυτάρχθσ:
Βοθκόσ Αλυτάρχθ:
Γραμματζασ του Αγϊνα:
Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ:
Σεχνικόσ Ζφοροσ:
Τπεφκυνοσ χϊρου Pits:
Τπεφκυνοσ Parc Fermé:
Τπεφκυνοσ Γιατρόσ:
Ζφοροσ Χρονομζτρθςθσ / Αποτελεςμάτων:

ΚΑΓΙΑΦΑ ΣΕΛΙΟ
ΠΑΝΣΕΛΗ ΜΙΧΑΛΗ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ
PACELLA MARIO
ΚΟΛΛΙΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΑΛΕΞΙΟ
ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ
sportstiming.gr

Η ΟΜ.Α.Ε., Η ΕΠ.Α., ΣΑ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΩΜΑΣΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ
ΟΔΗΓΟΙ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΤΝ ΚΑΜΙΑ ΕΤΘΤΝΗ ΕΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΧΟΝ ΑΣΤΧΗΜΑ
ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΜΒΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΕΠΙΗΜΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ.
Η ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΒΑΡΤΝΕΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΝΑΦΘΕΙ
ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΤΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΣΕ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ.

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ο 2οσ αγϊνασ του Επάκλου IAME Series Greece 2019 κα διεξαχκεί ςτθν πίςτα Kartmania ςτα
Βραχναίικα Πατρϊν. Η πίςτα ζχει διαδρομι μικουσ 1.040 μζτρων κατά τθν αντίκετθ φορά
των δεικτϊν του ρολογιοφ (ΑΡΙΣΕΡΟΣΡΟΦΗ) και θ μζγιςτθ χωρθτικότθτά τθσ ορίηεται ςτα
30 καρτ.

3. ΚΑΡΣ ΓΔΚΣΑ
Οι ςυμμετζχοντεσ για το IAME Series Greece κα αγωνιςτοφν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:






X30 MINI
X30 JUNIOR
X30 SENIOR
X30 SUPER
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα βάρθ και τα ελαςτικά περιγράφονται ςτον Σεχνικό Κανονιςμό
IAME Series Greece 2019. Οι επιτρεπόμενεσ θλικίεσ των ακλθτϊν ανά κατθγορία
περιγράφονται ςτον Ακλθτικό Κανονιςμό IAME Series Greece 2019.

4. ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΔΓΓΡΑΦΔ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει εκδϊςει Δελτίο
Ακλθτοφ του 2019. Για να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα πρζπει να δθλϊςει ςυμμετοχι μζςω του
ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΔΔΑ).
Σο παράβολο ςυμμετοχισ κακορίηεται ανάλογα με τθν κατθγορία. Από το προβλεπόμενο
ποςό ςυμμετοχισ, το ποςό που αναλογεί ςτθν αςφάλιςθ, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 3, κα
καταβλθκεί κατά τθ διλωςθ ςυμμετοχισ μζςω του ΔΔΑ, το δε υπόλοιπο του ποςοφ κατά
τον διοικθτικό ζλεγχο. Η Διλωςθ υμμετοχισ ςθμαίνει αυτόματα για τον ςυμμετζχοντα
πλιρθ αποδοχι και γνϊςθ του υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ.
Η διλωςθ πρζπει να υποβλθκεί μζχρι τθν Παραςκευι 12 Απριλιου 2019 και ϊρα 24:00
μζςω του ΔΑΑ (φςτθμα Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων). Σα ελαςτικά κα πλθρωκοφν
ςτθν πίςτα κατά τθν παραλαβι.

5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΑΦΑΛΗΖ
Σα παράβολα ςυμμετοχισ ορίηονται για τον αγϊνα ωσ εξισ:

X30 MINI
160€

X30 JUNIOR
180€

X30 SENIOR
180€

X30 SUPER
180€

6. ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΠΗΣΑ
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 αν είναι υπεφκυνοι για περιςςότερα από ζνα καρτ.

7. ΚΑΤΗΜΟ
Για όλεσ τισ κατθγορίεσ από τισ Ελεφκερεσ Δοκιμζσ και για όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα το
καφςιμο κα δοκεί από τθν οργάνωςθ και κα είναι ςε κακεςτϊσ PARC FERME.
Κατά τθν διάρκεια του Διοικθτικοφ Ελζγχου οι αγωνιηόμενοι κα προμθκευτοφν το καφςιμο
τουσ ςε δοχεία που αυτοί κα φζρουν ζναντι πόςου 25 ευρϊ (κατθγορία X30 MINI), 35 ευρϊ
(X30 JUNIOR και X30 SENIOR) και 45 ευρϊ (X30 SUPER). Σο αντίτιμο αντιςτοιχεί ςε 8 λίτρα
βενηίνθσ (κατθγορία X30 MINI), 12 λίτρα (X30 JUNIOR και X30 SENIOR) και 15 λίτρα (X30
SUPER) με αναλόγια λαδιοφ Wladoil 4%.
Οι αγωνιηόμενοι είναι υποχρεωμζνοι να χρθςιμοποιοφν ςε κάκε ςτιγμι του αγϊνα το
ςυγκεκριμζνο καφςιμο και όχι άλλο από οποιαδιποτε πθγι ακόμθ και αν είναι παρόμοιων
προδιαγραφϊν. Ο οργανωτισ κα διατθριςει δείγμα του καυςίμου που παρείχε για να

διεξάγει όποτε οι αγωνοδίκεσ κρίνουν ςκόπιμό ζλεγχο ςτα καφςιμα οποιουδιποτε
αγωνιηόμενου.

8. ΔΛΑΣΗΚΑ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελεφκερων δοκιμϊν και πριν τθν ζξοδο τον αγωνιηομζνων από
το Parc Ferme κα μαρκαριςτοφν τα ελαςτικά και με αυτά ο κάκε αγωνιηόμενοσ κα
ςυμμετζχει ςτισ χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ, ςτα προκριματικά ςκζλθ και ςτον τελικό. ε
κάκε αγϊνα επιτρζπεται ςτον κάκε αγωνιηόμενο ζνα ςετ ελαςτικά ςλίκ (υποχρεωτικά) + ζνα
ελαςτικό μπροςτινό ι πίςω (προαιρετικά) μετά από αίτθςθ του ςτουσ Σεχνικοφσ Εφόρουσ
και παράδοςθ του επιπλζον ελαςτικοφ για αλλαγι ςε αυτοφσ.

9. ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οι αρικμοί ςυμμετοχισ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι ςτισ 4 πλευρζσ του κάρτ ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ. Για τον καλφτερο διαχωριςμό των κατθγοριϊν οι ακλθτζσ κα
πρζπει να χρθςιμοποιοφν υποχρεωτικά τουσ ακόλουκουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ:
 X30 ΜΙΝΙ
1 - 49
 X30 MINI B
51 - 99
 X30 JUNIOR
101 - 199
 X30 SENIOR
201 - 299
 X30 MASTER
301 - 399
 Χ30 SUPER
401 - 499
 Χ30 SUPER MASTER
501 - 599

10. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ (BRIEFING)
Η ενθμζρωςθ αγωνιηομζνων και διαγωνιηομζνων (concurrent) κα γίνει τθν Κυριακι 21
Απριλίου 2019 ςτθν πίςτα ςτισ 09:00. Επιπλζον ενθμερϊςεισ μπορεί να γίνουν αν κεωρθκεί
αναγκαίο. Η παρουςία όλων των αγωνιηομζνων και των διαγωνιηομζνων είναι
υποχρεωτικι, με ποινι που μπορεί να φτάςει μζχρι και τον αποκλειςμό. Η παρουςία τουσ
κα επιβεβαιϊνεται ενυπόγραφα.

11. ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΜΔΝΔ ΓΟΚΗΜΔ
Οι ελεφκερεσ και οι χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ κα ζχουν διάρκεια 10 λεπτϊν και είναι
προαιρετικζσ. Η χριςθ θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ (ςζνςορεσ) και ςτισ δυο είναι
υποχρεωτικι. Κάκε αγωνιηόμενοσ κα πρζπει να χρονομετρθκεί ςτισ χρονομετρθμζνεσ
δοκιμζσ ςε ΕΝΑ τουλάχιςτον γφρο.

12. ΑΓΩΝΔ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
X30 MINI
X30 JUNIOR
X30 SENIOR
X30 SUPER

ΚΕΛΟ 1
10
12
14
14

ΚΕΛΟ 2
10
12
14
14

ΣΕΛΙΚΟ
14
16
18
18

Οι χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ κακορίηουν τθν ςειρά εκκίνθςθσ του Προκριματικοφ κζλουσ
1. Η κατάταξθ του Προκριματικοφ κζλουσ 1 κακορίηει τθν ςειρά εκκίνθςθσ του
Προκριματικοφ κζλουσ 2. Η 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 τθσ κατθγορίασ και τθσ κλάςθσ
(αν υπάρχει) του Σελικοφ παίρνουν τα κφπελλα του αγϊνα.

13. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
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.

14. ΔΝΣΑΔΗ - ΔΦΔΔΗ
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 αγωνοδίκεσ και πρζπει να ςυνοδεφονται από το ςχετικό παράβολο. Σο φψοσ του
παράβολου είναι ίςο με το παράβολο τθσ ςυμμετοχισ.
Σο παράβολο επιςτρζφεται εφόςον θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. Η 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.

15. ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΠΑΘΛΩΝ
Η τελετι τθσ απονομισ επάκλων κα πραγματοποιθκεί ςτθν πίςτα ςε χρόνο που κα
ανακοινωκεί. τουσ 3 πρϊτουσ των κατθγοριϊν X30 ΜΙΝΙ, X30 JUNIOR, X30 SENIOR και X30
SUPER κακϊσ και ςτουσ 3 πρϊτουσ των κλάςεων X30 MINI B, X30 MASTER και X30 SUPER
MASTER κα απονεμθκοφν κφπελλα.

16. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Υ30 ΜΗΝΗ - ΓΡΑΝΑΕΗ
Γρανάηι κινθτιρα επιτρζπεται μόνο αυτό που παραδίδεται μαηί με το κινθτιρα, 11 δόντια.
Γρανάηι κίνθςθσ πίςω άξονα επιτρζπεται επιλογι ανάμεςα ςε 80 – 81 – 82 δόντια.

17. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Υ30 JUNIOR, X30 SENIOR & X30 SUPER –
ΚΑΜΠΑΝΑ
Είναι υποχρεωτικι θ χρθςιμοποίθςθ τθσ καμπάνασ με κωδικό Χ30125550Α Clutch Drum
X 30 κλειςτοφ τφπου (χωρίσ τρφπεσ), του ρουλεμάν καμπάνασ με κωδικό Β 55598 Clutch
Roller Cage Jun – CIK και του Ο-RING με κωδικό Α 60565 Clutch Drum OR.

