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ΣΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ CROSS KART EXTREME (CKX) 2019 
 

Πριν από τθν ανάγνωςθ του παρόντοσ τεχνικοφ κανονιςμοφ, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να διαβάςουν: 
1. Σον «Σεχνικό κανονιςμό αγϊνων αυτοκινιτου», που καλφπτει γενικά κζματα ιεράρχθςθσ και ιςχφοσ 

τεχνικϊν κανονιςμϊν, κατθγοριϊν, καυςίμων, ελαςτικϊν, ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ, κακϊσ και 
ςυνοπτικά τισ υποχρεϊςεισ ςυςτθμάτων αςφαλείασ αυτοκινιτου (κλωβοί, ηϊνεσ, κακίςματα, 
πυροςβζςεισ κτλ.) και προςωπικοφ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ (ρουχιςμόσ, κράνθ κτλ.) 

2. Σον «Σεχνικό κανονιςμό ςυςτθμάτων αςφάλειασ (J 253)», που καλφπτει λεπτομερϊσ τισ 
υποχρεϊςεισ και προδιαγραφζσ ςυςτθμάτων αςφάλειασ αυτοκινιτου 

 

Ο παρϊν τεχνικόσ κανονιςμόσ προζρχεται από τον τεχνικό κανονιςμό Cross Kart Extreme τθσ Βόρειασ 
Ευρωπαϊκισ Ηϊνθσ (North European Zone – NEZ) τθσ FIA του 2017 (http://www.fia-
nez.eu/files/upload_pdf/20515/2018%20NEZ%20Xtreme_Technical%20regulations.pdf), το κείμενο του 
οποίου παρατίκεται αυτοφςιο μεταφραςμζνο ςτα Ελλθνικά και περιλαμβάνει επιπρόςκετεσ ςαφϊσ 
επιςθμαςμζνεσ εκνικισ ιςχφοσ διαφοροποιιςεισ και διευκρινιςεισ 

 
1

η
 ζκδοςη: Φεβρουάριοσ 2019 

Αλλαγζσ ςε ςχζςη με 2018 

 
 
0 ΓΕΝΙΚΑ 
Σα Cross Kart Extreme (CKX) είναι μονοκζςια πιςωκίνθτα οχιματα καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τον 
ακόλουκο κανονιςμό. 
Οχιματα με κίνθςθ ςτουσ 4 τροχοφσ απαγορεφονται, όπωσ επίςθσ και με οποιαδιποτε μορφι 
υπερτροφοδότθςθσ (turbo, compressor κτλ.) 
Αυτόματα ι θμιαυτόματα κιβϊτια ταχυτιτων επιτρζπονται μόνο για οδθγοφσ ΑΜΕΑ, διαφορετικά είναι 
υποχρεωτικά τα μθχανικά κιβϊτια ταχυτιτων. 
 
Είναι επιτρεπτό να γίνουν αλλαγζσ ςτουσ κανονιςμοφσ ςτθ διάρκεια μιασ αγωνιςτικισ χρονιάσ, εάν είναι 
αναγκαίο για λόγουσ αςφαλείασ ι άλλουσ ςθμαντικοφσ λόγουσ. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Ορίηονται τρείσ κλάςεισ με βάςθ τθ χωρθτικότθτα του κινθτιρα: 

 CKX-600: Με κινθτιρα χωρθτικότθτασ ≤ 600 cc 

 CKX-750: Με κινθτιρα χωρθτικότθτασ 601 cc – 750 cc 

 CKX-OPEN: Με κινθτιρα χωρθτικότθτασ 751 cc – 1400 cc 
 
Σα CKX-OPEN επιτρζπεται να είναι με κίνθςθ ςτουσ 4 τροχοφσ. 
 
Σα οχιματα τθσ ομάδασ CKX μποροφν να ςυμμετζχουν ςε αγϊνεσ ςε χωμάτινεσ ι αςφάλτινεσ ι μικτζσ 
πίςτεσ, είτε ατομικισ χρονομζτρθςθσ, είτε άμεςου ανταγωνιςμοφ. Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι τουσ ςε 
άλλουσ αγϊνεσ (πχ. αναβάςεισ). 

 
0.1 Γενικζσ διατάξεισ 
 
0.1.1 Γενικά  
Είναι πάντα υποχρζωςθ του διαγωνιηομζνου να διαβεβαιϊνει ότι το όχθμά του/τθσ πλθροί όλουσ τουσ 
κανόνεσ και τουσ κανονιςμοφσ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα. 
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0.1.2 Εξαίρεςη από τουσ κανονιςμοφσ 
Θ ομοςπονδία, οι οργανωτζσ, οι κριτζσ ι οι τεχνικοί ζφοροι δεν επιτρζπεται να κάνουν εξαιρζςεισ ςτουσ 
υπάρχοντεσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ. 
 
0.2 Προβλζψεισ για τα καφςιμα 
το Crosskart Xtreme επιτρζπεται μόνο βενηίνθ πρατθρίου από αντλία, ζωσ 98 RON. Δεν είναι επιτρεπτά 
πρόςκετα οποιουδιποτε τφπου. 
Δεν επιτρζπεται μεκανόλθ, οφτε Ε85 οφτε εναλλακτικά καφςιμα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Για τα επιτρεπτά καφςιμα βλ. «Σεχνικό κανονιςμό αγϊνων αυτοκινιτου» παρ. Α.3. 

 
0.3 Προβλζψεισ για τουσ ελζγχουσ κορφβου 
Ο οργανωτισ αποφαςίηει πότε πρζπει να μετρϊνται τα επίπεδα κορφβου, αν αποφαςιςτεί ότι πρζπει να 
μετρθκοφν, τότε αυτό πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 
Οι μετριςεισ πρζπει να γίνουν ςε τζτοια ζκταςθ, ϊςτε να βεβαιϊνεται ότι δεν παραβιάηεται το ανϊτατο 
κακοριςμζνο όριο κορφβου. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Για τα όρια κορφβου βλ. «Σεχνικό κανονιςμό αγϊνων αυτοκινιτου» παρ. Α.12. 

 
0.4 Κοινζσ διατάξεισ αςφαλείασ 
Εξοπλιςμόσ αςφαλείασ για όλεσ τισ κλάςεισ. 
 
0.4.1 Ζώνη αςφαλείασ 
 
0.4.1.1Σφποι 
Θ ηϊνθ αςφαλείασ πρζπει να είναι πζντε (5) ςθμείων. Δεν κα πρζπει να υπάρχει κοινό ςθμείο ςτιριξθσ 
των ιμάντων. Οι ςτθρίξεισ για τισ ηϊνεσ πρζπει να είναι ςτισ κατάλλθλεσ αποςτάςεισ και ςυνδεδεμζνεσ με 
το πλαίςιο του οχιματοσ με ελάχιςτο πάχοσ βίδασ τα 8 mm. Εναλλακτικά με ςυγκολλθμζνο κρίκο. 
Προτείνονται ηϊνεσ αςφαλείασ με κοφμπωμα τφπου NASCAR. 
Θ ηϊνθ αςφαλείασ πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ϊςτε όλεσ οι γωνίεσ να είναι ςωςτζσ. 
Οι ηϊνεσ αςφαλείασ πρζπει να είναι αναγνωριςμζνεσ από FIA ι SFI. Επιτρζπεται να τυλιχτεί θ ηϊνθ γφρω 
από τουσ ςωλινεσ πίςω από το κάκιςμα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Επιτρζπονται και ηϊνεσ SFI 16.1. Κατά τα λοιπά για τισ ηϊνεσ αςφαλείασ δεν ιςχφουν τα παραπάνω τθσ 
παραγράφου 0.4 αλλά όςα αναφζρονται ςτον «Σεχνικό κανονιςμό ςυςτθμάτων αςφάλειασ (J 253)» παρ. 
6. 

 
0.4.1.2 Χριςθ 
Θ ηϊνθ αςφαλείασ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τα 
εγχειρίδια. Οι ηϊνεσ κα πρζπει να αλλαχκοφν μετά από μεγάλθ ςφγκρουςθ. Θ ηϊνθ κα πρζπει να αλλαχκεί 
όταν τα μεταλλικά κομμάτια παραμορφωκοφν, καταςτραφοφν από διάβρωςθ, αν το υλικό καταςτραφεί, 
τρυπιςει, τεντωκεί ι χαλαρϊςει από χθμικά ι το θλιακό φωσ. 
 
0.4.1.3 ιμανςθ κατεςτραμμζνων ηωνϊν αςφαλείασ, Εκνικζσ διατάξεισ 
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Οι ςθμάνςεισ κα πρζπει να γίνονται και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ ηϊνθσ, ςε όλεσ τισ ηϊνεσ ςε ςυνδυαςμό με το 
μθχανιςμό κλειδϊματοσ, με λευκό χρϊμα. θμαδεμζνοσ εξοπλιςμόσ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ςε 
κανζνα μθχανοκίνθτο αγϊνιςμα. 
 
0.5 Σεχνικόσ και προςωπικόσ ζλεγχοσ 
Πριν από τον αγϊνα όλα τα οχιματα υποβάλλονται ςε αρχικό τεχνικό ζλεγχο. Ο ζλεγχοσ διαςφαλίηει ότι οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ των τεχνικϊν κανονιςμϊν ακολουκοφνται και ότι όλα τα εξαρτιματα του 
οχιματοσ δεν ζχουν υποςτεί βλάβεσ, που διακυβεφουν τθν αςφάλεια. Ειδικι προςοχι πρζπει να λθφκεί 
ςε ρωγμζσ ςτο πλαίςιο ι ςτον κλωβό αςφαλείασ. Οι φόρμεσ των οδθγϊν κα ελζγχονται κατά τον αρχικό 
τεχνικό ζλεγχο και πρζπει να είναι κακαρζσ και χωρίσ λεκζδεσ από λάδι. Θ καταλλθλότθτα των φορμϊν 
είναι ςτθν κρίςθ του τεχνικοφ εφόρου. 
Ο οδθγόσ υποχρεοφται να φζρει και να δείχνει το Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ (ΔΣΣ) ςτον αρχικό τεχνικό 
ζλεγχο. Ο αρικμόσ πλαιςίου πρζπει να αναγράφεται ςε μια πλακζτα κολλθμζνθ ςτο πλαίςιο, εφκολα 
αναγνϊςιμθ. Ο αρικμόσ πλαιςίου κα αναγράφεται ςτο δελτίο αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου. 
Οι οδθγοί που δεν παρουςιάςουν το ΔΣΣ ενδζχεται να μθν μποροφν να λάβουν μζροσ ςτον αγϊνα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Ο οδθγόσ πρζπει να προςκομίηει κατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο όλο τον προςωπικό εξοπλιςμό αςφαλείασ 
(κράνοσ, γάντια κτλ.) κακϊσ και το ΔΣΣ. 
Θ καταλλθλότθτα όλων των ςυςτθμάτων αςφάλειασ (περιλαμβανομζνων των κακιςμάτων) είναι ςτθν 
κρίςθ του τεχνικοφ εφόρου. 

 
0.5.1 Αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ 
Πριν τθν αρχι του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου ο επικεφαλισ τεχνικόσ ζφοροσ πρζπει να ενθμερϊνει όλουσ 
τουσ τεχνικοφσ εφόρουσ ςχετικά με το πϊσ πρζπει να γίνεται ο τεχνικόσ ζλεγχοσ και τι πρζπει να 
περιλαμβάνει. 
Κατάλλθλεσ τοποκεςίεσ για τον τεχνικό ζλεγχο είναι ςτα πάντοκ ι ςτθν περιοχι τθσ αφετθρίασ / 
τερματιςμοφ. Θ περιοχι 10 μζτρων πριν και μετά τθν τζντα τεχνικοφ ελζγχου είναι αποκλειςτικισ χριςθσ 
από τον οδθγό του ελεγχόμενου αυτοκινιτου και τον τεχνικό ζφορο. Ο οδθγόσ είναι υπεφκυνοσ για να μθν 
ειςζρχονται ςτο χϊρο αυτό μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Οι οδθγοί που δεν το τθροφν αυτό μπορεί να 
αποκλειςτοφν από τον αγϊνα. Μια ηυγαριά κα είναι διακζςιμθ για πρωτακλθματικοφσ αγϊνεσ. τθν 
περίπτωςθ αυτι, για ηυγίςεισ και μετριςεισ των οχθμάτων κα διατίκεται μια οριηόντια περιοχι, όπου 
είναι το μοναδικό ςθμείο, που μποροφν να γίνονται αυτζσ οι μετριςεισ. 
Σα οχιματα, που ζχουν βρεκεί να ζχουν ελλείψεισ και τουσ ζχει απαγορευτεί να λάβουν μζροσ, κα το 
πλθροφορθκοφν αυτό από τον αλυτάρχθ ι τον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων. Αυτι θ απαγόρευςθ 
μπορεί να επανεξεταςτεί μόνο κατόπιν επίςθμθσ ζνςταςθσ. 
Ελεγχοι καυςίμων μποροφν να περιλθφκοφν ςτον τεχνικό ζλεγχο και οι τιμζσ κα περιλθφκοφν ςτα 
ζγγραφα του τεχνικοφ ελζγχου. Αν υπάρξει κάποια παρζκκλιςθ κατά τον ζλεγχο καυςίμων, τα καφςιμα 
πρζπει να αλλαχκοφν πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. 
Οχιματα, που δεν περνοφν τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο, δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν είτε ςτα 
δοκιμαςτικά είτε ςτον αγϊνα. Μόνο ζνα πλαίςιο μπορεί να ελεγχκεί για κάκε διαγωνιηόμενο για κάκε 
αγϊνα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
χετικά με τισ διαδικαςίεσ τεχνικοφ ελζγχου δεν ιςχφουν τα παραπάνω τθσ παραγράφου 0.5.1 αλλά όςα 
αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο «Διαδικαςίεσ τεχνικϊν ελζγχων», τον ΕΑΚ, το γενικό και ςυμπλθρωματικό 
αγϊνα και τουσ λοιποφσ ςυναφείσ εκνικοφσ τεχνικοφσ και αγωνιςτικοφσ κανονιςμοφσ. 
 
Είναι ευκφνθ του διαγωνιηόμενου να εξαςφαλίηει τθ νομιμότθτα του αυτοκινιτου του ςε ςχζςθ με τουσ 
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τεχνικοφσ κανονιςμοφσ. 
Οι τεχνικοί ζφοροι ζχουν δικαίωμα οποιουδιποτε τεχνικοφ ελζγχου πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τον 
αγϊνα, με ςκοπό τθν διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ νομιμότθτασ των ςυμμετεχόντων αυτοκινιτων. 
Οποιαδιποτε παρζκκλιςθ αναφζρεται ςτουσ αγωνοδίκεσ, οι οποίοι μποροφν να επιβάλλουν ποινζσ, που 
μποροφν να φτάςουν ωσ τον αποκλειςμό. 

 
Εάν κάποιο μζροσ του πλαιςίου χρειάηεται αλλαγι ςτθ διάρκεια του αγϊνα, αυτό επιτρζπεται μόνο υπό 
τθν επίβλεψθ του τεχνικοφ εφόρου. Οδθγοί που δεν παρουςιάηουν το όχθμά τουσ ςτθν διάρκεια τθσ 
κακοριςμζνθσ ϊρασ τεχνικοφ ελζγχου μπορεί να τουσ απαγορευτεί θ εκκίνθςθ ςτον αγϊνα. 
 
Αν υπάρχει κάποια υπόνοια ότι το όχθμα ζχει οποιαδιποτε προβλιματα, κατά τθ διάρκεια του αγϊνα ο 
αλυτάρχθσ μπορεί να ηθτιςει επιπλζον τεχνικό ζλεγχο, ϊςτε να διαςφαλίςει τθν αςφάλεια του οδθγοφ 
του εν λόγω οχιματοσ και των λοιπϊν οδθγϊν. Αν ο ζλεγχοσ αυτόσ διαπιςτϊςει οποιαδιποτε 
προβλιματα, που δεν είχαν επιςθμανκεί κατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο ι προζκυψαν μετά τον αρχικό 
τεχνικό ζλεγχο, αυτά πρζπει να αποκαταςτακοφν πριν επιτραπεί ςτο όχθμα να ςυνεχίςει τθ ςυμμετοχι 
του ςτον αγϊνα. 
 
0.5.2 Ενδιάμεςοσ τεχνικόσ ζλεγχοσ 
Μετά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο, τυχαίοι περαιτζρω ζλεγχοι κεωροφνται ενδιάμεςοι τεχνικοί ζλεγχοι. Οι 
ενδιάμεςοι τεχνικοί ζλεγχοι πραγματοποιοφνται για να διαπιςτωκεί αν ζνασ διαγωνιηόμενοσ τθρεί τουσ 
τεχνικοφσ κανονιςμοφσ. Ο αλυτάρχθσ κα αποφαςίςει για τθ διενζργεια ενόσ ενδιάμεςου τεχνικοφ ελζγχου. 
Σα αποτελζςματα κα τεκμθριϊνονται. 
 
Κατά τθ διενζργεια του ενδιάμεςου τεχνικοφ ελζγχου μποροφν να παρίςτανται μόνο ο τεχνικόσ ζφοροσ, ο 
διαγωνιηόμενοσ και ο μθχανικόσ του. Ο αλυτάρχθσ μπορεί να περιορίςει τον αρικμό των παριςτάμενων, 
αν παραςτεί ανάγκθ. 
Αν το όχθμα δεν περάςει τον ζλεγχο, αυτό κα τεκμθριωκεί προςεκτικά περιγράφοντασ τι και πωσ 
διαπιςτϊκθκε. 
Αν ο ζλεγχοσ γίνει ςαν αποτζλεςμα ζνςταςθσ, αυτόσ κα αφορά μόνο το ελεγχόμενο εξάρτθμα και το 
αποτζλεςμα κα τεκμθριωκεί ανεξαρτιτωσ του ποιό είναι. 
 
Αν ο ζλεγχοσ δεν μπορεί να τελειϊςει αμζςωσ, το όχθμα ι τα εξαρτιματά του μποροφν να δεςμευκοφν για 
ζνα λογικό χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ. Αν είναι εφικτό, τα εξαρτιματα κα 
ςφραγιςτοφν μζχρι να ελεγχκοφν. 
Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να προςκομίςει μθχανικοφσ και εξοπλιςμό, ϊςτε να αφαιρεκοφν τα εν 
λόγω εξαρτιματα. Ο διαγωνιηόμενοσ και ο μθχανικόσ του μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία του 
ελζγχου. 
 
Οποιοσ παράγγειλε τον ζλεγχο, αποφαςίηει αν κα υπάρξει κάποια απόφαςθ, με βάςθ τα αποτελζςματα 
του ελζγχου. Αν ο διαγωνιηόμενοσ δεν υπακοφει ςτισ αποφάςεισ, κα αποκλείεται. 
Οι ςχετικζσ αναφορζσ και αποφάςεισ για ενζργειεσ κα επιςυνάπτονται ςτα ζγγραφα του αγϊνα. 
 
Δεν προβλζπεται αποηθμίωςθ για τθν επαναςυναρμολόγθςθ εξαρτθμάτων κατά τθ διάρκεια του ελζγχου. 
Αν θ απόφαςθ ςχετικά με ζνα τεχνικό ζλεγχο βαςίηεται ςε ζνςταςθ ςυν-διαγωνιηόμενου, και δεν βρεκεί 
κάποια παράβαςθ, θ επαναςυναρμολόγθςθ πλθρϊνεται από τον ενιςτάμενο. Σο κόςτοσ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτερο από το κόςτοσ των εργαςιϊν αυτϊν ςε ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο. 
Ο διαγωνιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ για τα ζξοδα μεταφοράσ, αν ο ζλεγχοσ γίνει αργότερα. 
Αν βρεκεί κάποιο πρόβλθμα κατά τθ διάρκεια του ελζγχου καυςίμου, ο διαγωνιηόμενοσ πλθρϊνει τα 
ζξοδα τθσ ανάλυςθσ καυςίμου. 
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ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
χετικά με τισ διαδικαςίεσ τεχνικοφ ελζγχου δεν ιςχφουν τα παραπάνω τθσ παραγράφου 0.5.2 αλλά όςα 
αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο «Διαδικαςίεσ τεχνικϊν ελζγχων», τον ΕΑΚ, το γενικό και ςυμπλθρωματικό 
αγϊνα και τουσ λοιποφσ ςυναφείσ εκνικοφσ τεχνικοφσ και αγωνιςτικοφσ κανονιςμοφσ. 

 
0.6 Προςωπικόσ εξοπλιςμόσ αςφαλείασ οδθγοφ 
Ακολουκεί πίνακασ με τον ελάχιςτο απαιτοφμενο προςωπικό εξοπλιςμό αςφαλείασ κατά τθ διάρκεια των 
δοκιμαςτικϊν και του αγϊνα. Ελαττωματικόσ εξοπλιςμόσ, που κα διαπιςτωκεί κατά τον αρχικό τεχνικό 
ζλεγχο, μπορεί να κρατθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο και να επιςτραφεί μετά το πζρασ του αγϊνα: 

 Βραδφκαυςτθ αγωνιςτικι φόρμα 

 Παποφτςια και γάντια 

 Μπαλακλάβα 

 Κολλάρο ι FHR 

 Κράνοσ και προςτατευτικά γυαλιά 
 
Βραδφκαυςτθ αγωνιςτικι φόρμα 
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, οι οδθγοί υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν αγωνιςτικζσ φόρμεσ που 
πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ FIA 1986 ι FIA 8856-2000. Επιτρζπεται επίςθσ οποιαδιποτε βραδφκαυςτθ 
αγωνιςτικι φόρμα από Nomex. Δεν επιτρζπονται φόρμεσ για καρτ. 
Ολεσ οι φόρμεσ πρζπει να ζχουν τζτοια μορφι και ραφι, ϊςτε να προςτατεφουν ολόκλθρο το ςϊμα, 
περιλαμβανομζνων του λαιμοφ, των καρπϊν και των αςτραγάλων. Δεν επιτρζπονται φόρμεσ ςε 2 
κομμάτια. 
 
Βραδφκαυςτα εςϊρουχα  
υνιςτϊνται εςϊρουχα από Nomex ι βαμβάκι. υνιςτϊνται εςϊρουχα FIA 8856-2000. Νάιλον ι 
παρεμφερι υλικά απαγορεφονται. 
 
Βραδφκαυςτεσ κάλτςεσ 
Πρζπει να είναι από το ίδιο υλικό των εςωροφχων 
 
Παποφτςια 
Πρζπει να είναι από βραδφκαυςτο υλικό και να προςτατεφουν όλο το πόδι ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
αςτραγάλου. 
 
Γάντια 
Είναι ελεφκερα αλλά πρζπει να καλφπτουν τισ παλάμεσ και τουσ καρποφσ και να είναι αρκετά μακριά ϊςτε 
να καλφπτουν το λοιπό εξοπλιςμό για να πετυχαίνουν καλι απομόνωςθ. Σα γάντια πρζπει να καλφπτουν 
τελείωσ το δζρμα και να μθν ζχουν οπζσ εξαεριςμοφ. 
  
Μπαλακλάβα 
Πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από βραδφκαυςτο υλικό, πρζπει να καλφπτει το κεφάλι και τον λαιμό 
και να είναι αρκετά μακριά, ϊςτε να καλφπτει το λοιπό εξοπλιςμό και να πετυχαίνει καλι απομόνωςθ. 
 
Κολάρο ςτιριξθσ λαιμοφ 
Τποχρεωτικό. Πρζπει πάντα να χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια των δοκιμαςτικϊν ι του αγϊνα. 
Εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και μάλιςτα ςυνιςτάται ςυςκευι FHR (πχ. HANS). 
 
Κράνοσ  
Όλα τα παρακάτω αναφερόμενα βάρθ είναι για το πλιρεσ κράνοσ, περιλαμβανομζνου τυχόν επιπλζον 
εξοπλιςμοφ, που ιταν μζροσ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ του. 
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ε περίπτωςθ χριςθσ ςυςκευισ FHR (πχ. HANS), δεν επιτρζπεται οποιοδιποτε τρφπθμα, το κράνοσ πρζπει 
να ζχει τα κλιπ τθσ ςυςκευισ ςτον αρχικό του ςχεδιαςμό, ςφμφωνα με ςχετικό πιςτοποιθτικό του 
καταςκευαςτι. 
Για οδθγό, που ηυγίηει ζωσ 80 Kg, το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ κράνουσ είναι 1350 g. 
Για οδθγό, που ηυγίηει πάνω από 80 Kg, το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ κράνουσ είναι 1500 g. 
Αν χρθςιμοποιείται ςυςκευι FHR (πχ. HANS) το βάροσ του κράνουσ είναι ελεφκερο. 
Σα κράνθ κλειςτοφ τφπου επιτρζπονται. Σότε θ προςωπίδα (visor) πρζπει να ζχει ςφςτθμα μεμβράνθσ είτε 
αποςπϊμενθσ είτε με κφλινδρο. 
Εκτόσ από τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κράνθ ςφμφωνα με τουσ παρακάτω 
κανονιςμοφσ: 

 Επιτρζπονται κράνθ τφπου ECE 22.05 ι ECE/R 22.05 

 SIS BB.24.11 (2) (ουθδία) ι DS.2124.1 (Δανία) ι SFS 3653 (Φινλανδία) 

 ONS/OMK (Γερμανία) 

 BSI 6658-85 Type A ι BSI 6685-85 Type A/FR ι BS 2495.77 απλά ι και Amendment 5 (Μεγ. Βρετανία) 

 SA 85, M 85, SA 90 (ΘΠΑ) 

 NF S 72 305 (Γαλλία) 

 Ε22 (ΕΕ) 

 FIA 8856-2004 ι 8856-2004 ι FIA 8859-2015 (FIA) 

 Snell SA 2005, SA 2010, SAH 2010 (ΘΠΑ) 

 SFI 31.1 ι 31.1A ι 32.2A (ΘΠΑ) 

 Snell M2010 ι M2005 ι M2000 (ΘΠΑ) 
 
Σα φκαρμζνα ι κατεςτραμμζνα κράνθ, που δεν πλθροφν πλζον τουσ κανονιςμοφσ, κα μαρκάρονται ςτο 
λουράκι και από τισ δφο πλευρζσ με λευκό χρϊμα. Μαρκαριςμζνοσ εξοπλιςμόσ δεν πρζπει πλζον να 
χρθςιμοποιείται ςε κανζνα αγϊνα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Για προςωπικό εξοπλιςμό αςφαλείασ (ρουχιςμόσ, κράνθ, FHR) δεν ιςχφουν τα παραπάνω τθσ παραγράφου 
0.6 αλλά όςα αναφζρονται ςτον «Σεχνικό κανονιςμό αγϊνων αυτοκινιτου» παρ. Α.9. Τποχρεωτικά πλιρθσ 
ρουχιςμόσ (και εςϊρουχα) κακϊσ και FHR. 

 
0.7 Αρικμοί ςυμμετοχισ 
Ο αρικμόσ ςυμμετοχισ μπορεί να τοποκετθκεί ςτθν οροφι. Επίςθσ και μπροςτά από τον οδθγό ςτο 
μπροςτινό μζροσ του οχιματοσ. Σο ςθμαντικό είναι να μπορεί να διαβαςτεί από μπροςτά και από τα 
πλάγια. 
Σο χρϊμα φόντου των αρικμϊν ςυμμετοχισ κα είναι λευκό και κίτρινο για οδθγοφσ ΑΜΕΑ. Οι αρικμοί κα 
είναι μαφροι. 
Θ μικρότερθ επιτρεπόμενθ διάςταςθ είναι 20 x 20 cm, ενϊ οι αρικμοί ςυμμετοχισ ζχουν φψοσ 15 – 18 cm 
και πλάτοσ 2 – 4 cm. 
 
0.8 Δελτίο τεχνικισ ταυτότθτασ (ΔΣΣ) 
Είναι υποχρεωτικό για όλα τα ςυμμετζχοντα οχιματα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Όλα τα ςυμμετζχοντα αυτοκίνθτα τθσ ομάδασ CKX πρζπει να διακζτουν ΔΣΣ ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 
12/2019. 

 
0.9 Επικοινωνίεσ 
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Απαγορεφεται αυςτθρά για τα δοκιμαςτικά και τον αγϊνα οποιαςδιποτε μορφισ αςφρματθ επικοινωνία 
(περιλαμβανομζνων κινθτϊν τθλεφϊνων) του οδθγοφ / οχιματοσ με τα πάντοκ και οποιοδιποτε άλλο 
ςθμείο. Αν βρεκεί οποαδιποτε τζτοια ςυςκευι, ο οδθγόσ κα αποκλειςτεί αμζςωσ από τον αγϊνα. 
 
 
1 ΠΛΑΙΙΟ  
 
1.1 Καταςκευι  
Σο μζταλλο, που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι του πλαιςίου πρζπει να ζχει τισ παρακάτω ελάχιςτεσ 
διαςτάςεισ: 

 Κυκλικισ διατομισ με διάμετρο 30 mm x πάχοσ 2 mm ι 

 Σετράγωνθσ ι ορκογϊνιασ διατομισ με μικοσ τθσ μικρότερθσ πλευράσ τουλάχιςτον 30 mm x πάχοσ 2 
mm 

Διαγϊνια ςτθρίγματα με διάμετρο 20 mm x 2 mm πάχοσ είναι θ μικρότερθ διάςταςθ που μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςτο μπροςτινό μζροσ του πλαιςίου.  
Ο κλωβόσ αςφαλείασ είναι υποχρεωτικόσ. Ο κλωβόσ πρζπει να καταςκευαςτεί με ςωλινεσ χωρίσ ραφι 
καμπυλωμζνεσ εν ψυχρϊ διαμζτρου 40 mm και πάχουσ 2 mm, κα πρζπει να ζχει αντοχι κραφςθσ 
τουλάχιςτον 350 Nm/mm2 και πρζπει να είναι ενςωματωμζνοσ με το πλαίςιο με τουλάχιςτον 6 ςθμεία 
ςτιριξθσ και ζνα διαγϊνιο. Αυτό πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα ςχζδια AC001 ζωσ AC003 ενϊ για τθ 
διαγϊνια AD004, μία ςωλινα 30 mm διάμετροσ x 2 mm πάχοσ πρζπει να τοποκετθκεί μεταξφ του 
πλαιςίου και του κάτω μζρουσ τθσ διαγϊνιασ ςωλινασ. Θ ςωλινα αυτι μπορεί να είναι μόνιμθ ι 
αφαιροφμενθ. Άλλεσ εναλλακτικζσ για τθ διαγϊνιο ςωλινα βρίςκονται ςτα ςχζδια ΑΡ001 ζωσ ΑΡ004. 
 

    

 

    
 
το ςχζδιο ΑΡ004 υπάρχει θ κόκκινθ ςωλινα (40 mm διάμετροσ x 2 mm πάχοσ) θ οποία κεωρείται ωσ 
μζροσ του πλαιςίου, ςτθν οποία περίπτωςθ δεν μπορεί να τοποκετθκεί θ μπλε ςωλινα από κάτω. 
 
Όλα τα ςθμεία ςτερζωςθσ του κλωβοφ ςτο αμάξωμα πρζπει να είναι ενιςχυμζνα. Δεν επιτρζπεται να 
τρυπθκεί ο κλωβόσ. 
 
Όλεσ οι πρόςκετεσ διαγϊνιεσ ενιςχφςεισ και βελτιϊςεισ πρζπει να ζχουν ελάχιςτθ διάςταςθ 20 mm 
διάμετρο x 2 mm πάχοσ. 
 
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μια ςωλινα για ςτιριξθ τθσ ηϊνθσ αςφαλείασ πίςω από το κάκιςμα. 
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ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Σο υλικό του κλωβοφ αςφαλείασ πρζπει να ςφμφωνο με το Παράρτθμα J 253.8.3.3. Επιτρζπεται επίςθσ 
υλικό προδιαγραφϊν DIN 2391, DIN 2349 ι DIN 2395. 
 
Θ ςωλινα ςτιριξθσ των ιμάντων ϊμου των ηωνϊν πρζπει να είναι οπωςδιποτε κυκλικισ διατομισ με 
ελάχιςτεσ διαςτάςεισ τα 40 mm x 2 mm (δθλ. ίδιεσ με τισ υπόλοιπεσ διαςτάςεισ του κλωβοφ αςφαλείασ) 
 

 
1.2 Πάτωμα 
Σο κάτω μζροσ του πλαιςίου πρζπει να είναι εντελϊσ απομονωμζνο από το μπροςτινό του τμιμα μζχρι 
και το κφριο μζροσ του πλαιςίο. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ατςάλι ι αλουμίνιο με ελάχιςτο πάχοσ 1 ι 2 
mm αντίςτοιχα.  
 
1.3 Πλαϊνζσ μπάρεσ προςταςίασ 
Είναι υποχρεωτικζσ οι πλαϊνζσ μπάρεσ προςταςίασ μεταξφ των τροχϊν. Θ προςταςία πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνθ από ατςάλινεσ ςωλινεσ ελάχιςτων διαςτάςεων 30 mm x 2 mm, να είναι μόνιμα 
ςτερεωμζνθ και από τισ δφο πλευρζσ και να καλφπτει μεγαλφτερο ι ίςο του 60% του μικουσ του 
μεταξονίου. Σο κενό ανάμεςα ςε αυτι τθν καταςκευι και το πλαίςιο πρζπει να είναι μερικϊσ ι ολικϊσ 
γεμιςμζνο, ϊςτε να αποτρζπει κάποιον τροχό ςτο να ειςχωριςει. Και οι δφο άκρεσ των εξωτερικϊν 
ςωλθνϊςεων πρζπει να είναι ταπωμζνεσ με το ίδιο υλικό και να τοποκετοφνται ςτο φψοσ των κζντρων των 
τροχϊν ±50 mm. 
 

  
 
1.4 Οροφι  
Είναι υποχρεωτικι μεταλλικι οροφι μορφισ πλάκασ με πάχοσ 1.5 mm. Θα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ 
με τουλάχιςτον 20 κολλιςεισ μικουσ 2 cm θ κακεμία. Ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ κράνουσ όταν ο οδθγόσ 
είναι κακιςμζνοσ και οροφισ είναι 5 cm. Οι ςωλινεσ του κλωβοφ αςφαλείασ ςτθν οροφι πρζπει να είναι 
καλυμμζνεσ με απορροφθτικό υλικό ςτα ςθμεία που μποροφν να ζρκουν ςε επαφι με το κράνοσ. 
 
1.5 Γάντηοσ Ρυμοφλκθςθσ  
Γάντηοσ ρυμοφλκθςθσ κα πρζπει να υπάρχει ςτο εμπρόσ και ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ.  
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Ο γάντηοσ ρυμοφλκθςθσ κα πρζπει να είναι βαμμζνοσ ςε ζντονο χρϊμα, ςε αντίκεςθ με τα χρϊματα του 
οχιματοσ.  

 
1.6 Εγκάρςιο χϊριςμα 
Ζνα απλό εγκάρςιο χϊριςμα πρζπει να προςτατεφει τον οδθγό από διαρροι υγρϊν ι ζκρθξθ 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
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Σο χϊριςμα πρζπει να είναι μεταξφ χϊρου οδθγοφ και κινθτιρα και πρζπει να είναι από ατςάλι ι 
αλουμίνιο πάχουσ 1 ι 2 mm αντίςτοιχα. Σο φψοσ του χωρίςματοσ πρζπει να είναι τζτοιο, που να 
απομονϊνει πλιρωσ το χϊρο του οδθγοφ από το χϊρο του κινθτιρα περιλαμβανομζνων τυχόν ψυγείων 
νεροφ ι λαδιοφ ςτο χϊρο του κινθτιρα. 

 
 
2 ΣΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΣΗΗ 
 
2.1 Ελαςτικά  
Για αγϊνεσ ςε χειμερινζσ ςυνκικεσ, ελεφκερεσ ηάντεσ και ελαςτικά, ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ 
κανονιςμοφσ. 
 
Για όλουσ τουσ άλλουσ αγϊνεσ: 
Εμπρόσ: Goldspeed κίτρινα 165/70-10 27N C 9205 397 ι Goldspeed κίτρινα C 9211SD 165/70-10 27N ι 
Maxxis 165/70-10 27N C 9272 
 
Πίςω: Goldspeed κίτρινα 225/40-10 32N C 9203 397 ι Goldspeed κίτρινα C 9211 SD 225/40-10 32N ι 
Maxxis 225/40-10 32N C 9273 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Για τισ κλάςεισ CKX-650 και CKX-750 ο περιοριςμόσ ςτον καταςκευαςτι των ελαςτικϊν, που αναφζρεται 
παραπάνω, δεν ιςχφει, αλλά οι διαςτάςεισ πρζπει να είναι οι παραπάνω. Για τθν κλάςθ CKX-OPEN ο τφποσ 
των ελαςτικϊν είναι ελεφκεροσ, όπωσ και οι διαςτάςεισ. 
 
ε κάκε αγωνιςτικι ςυνάντθςθ κάκε ςυμμετζχων μπορεί να χρθςιμοποιιςει ζωσ 6 ςυνολικά ελαςτικά (2 
εμπρόσ και 4 πίςω). Σα ελαςτικά μαρκάρονται από τον τεχνικό ζφορο ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 
«Διαδικαςίεσ τεχνικϊν ελζγχων». Επιτρζπεται θ ςυνδυαςτικι χριςθ δφο μεκόδων μαρκαρίςματοσ. ε 
περίπτωςθ φκοράσ ι απϊλειασ οποιουδιποτε μαρκαρίςματοσ, ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να 
ειδοποιιςει τον τεχνικό ζφορο για ζλεγχο του μαρκαρίςματοσ και επανάλθψι του, αν χρειάηεται. 

 
Επιτρζπονται ηάντεσ μόνο από ατςάλι ι αλουμίνιο. 
 
Απαγορεφεται οποιαςδιποτε μορφισ ηζςταμα των ελαςτικϊν (πχ. κουβζρτεσ) 
Απαγορεφεται οποιαςδιποτε μορφισ μθχανικι ι χθμικι επεξεργαςία. 
Εμπρόσ και πίςω ηάντεσ 10’’ με πλάτοσ 6’’ εμπρόσ και 8’’ πίςω. 
 
2.2 Διάταξθ ανάρτθςθσ 
Θ διάταξθ τθσ ανάρτθςθσ των τροχϊν είναι ελεφκερθ, δεν επιτρζπονται άκαμπτοι άξονεσ εμπρόσ και πίςω. 
Ο πίςω άξονασ κα είναι διαιροφμενοσ. 
 
2.3 Αμορτιςζρ και ελατιρια 
Σα αμορτιςζρ είναι ελεφκερα με απαγόρευςθ όλων των ειδϊν ενεργϊν αμορτιςζρ. Επιτρζπεται ζνα 
αμορτιςζρ ςε κάκε τροχό τφπου coilover με ελικοειδι ελατιρια. Επιτρζπεται θ χριςθ διπλϊν ελατθρίων 
ςε κάκε αμορτιςζρ. Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ρφκμιςθ τριϊν (3) δρόμων (high speed, low speed, rebound). 
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ θλεκτρονικϊν και αιςκθτιρων, οφτε υδραυλικϊν ςυςτθμάτων οφτε υδραυλικϊν 
ι θλεκτρονικά ελεγχόμενων αντιςτρεπτικϊν ράβδων. Σα αμορτιςζρ κα πρζπει να λειτουργοφν αυτόνομα 
ςαν τζςςερισ ξεχωριςτζσ μονάδεσ. 
Σα ελατιρια πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ατςάλι και απαγορεφεται θ χριςθ ςυνκετικϊν υλικϊν 
και τιτανίου. Σα αμορτιςζρ και τα ελατιρια πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε να μθν επιτρζπεται 
το κάτω μζροσ του οχιματοσ να ακουμπά ςτο ζδαφοσ. 
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ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Αν αφαιρεκοφν τα ελατιρια κα πρζπει το αυτοκίνθτο εντόσ 5 λεπτϊν να βυκιςκεί ωσ τα bump stops. 

 
3 ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΔΟΗ 
 
3.1 Κινθτιρασ 
Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι από μοτοςυκλζτα παραγωγισ που ζχει παραχκεί ςε τουλάχιςτον 1000 
μονάδεσ, βρίςκεται ςε παραγωγι για παραπάνω από ζνα χρόνο και είναι τετράχρονθ με μζγιςτο αρικμό 
τουσ τζςςερισ (4) κυλίνδρουσ και μζγιςτθ χωρθτικότθτα 750 cc. Ολεσ οι επιςκευζσ πρζπει να γίνονται 
ςφμφωνα με το εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ (service manual) του καταςκευαςτι με αυκεντικά ανταλλακτικά 
του καταςκευαςτι. Σο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ πρζπει να είναι διακζςιμο κατά τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο. 
Απαγορεφεται θ τροποποίθςθ περιςτρεφόμενων μερϊν του κινθτιρα. τα “περιςτρεφόμενα μζρθ” 
περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: κφλινδροι ςυμπεριλαμβανομζνου των αυλϊν ειςαγωγισ και εξαγωγισ, 
μπλοκ κινθτιρα, ςτροφαλοκάλαμοσ, εκκεντροφόροι, μπιζλεσ, πιςτόνια, ςφόνδυλοσ. 
Απαγορεφεται θ χριςθ κάκε μορφισ ελζγχου πρόςφυςθσ, launch control, traction control και παρόμοιων. 
Σο ςφςτθμα ειςαγωγισ πρζπει να είναι το αρχικό του ίδιου καταςκευαςτι. Σο κουτί του φίλτρου αζροσ 
κακϊσ και το φίλτρο είναι ελεφκερα. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν του κινθτιρα δεν πρζπει να ξεπερνάει 
τον μζγιςτο αρικμό που ορίηει ο καταςκευαςτισ +500 ςτροφζσ. Ολεσ οι τροποποιιςεισ απαγορεφονται με 
τθν εξαίρεςθ των ακόλουκων: 
φςτθμα ειςαγωγισ προσ τθν κυλινδροκεφαλι. 
Θ εξάτμιςθ και το χταπόδι μποροφν να τροποποιθκοφν ι να αλλαχκοφν. 
Ανάφλεξθ και ςφςτθμα ψεκαςμοφ / καρμπυρατζρ, θλεκτρικό ςφςτθμα, πολλαπλαςιαςτζσ, μπεκ με χριςθ 
τθσ αρχικισ ECU. 
Γρανάηια μετάδοςθσ –αλλά απαγορεφεται θ αλλαγι γραναηιϊν ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων και τθν 
πρωτεφουςα μετάδοςθ 
 
Επιτρζπονται επίςθσ οι ακόλουκεσ αλλαγζσ: 
Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ ψφξθσ περιλαμβανομζνθσ τθσ αντλίασ νεροφ, κερμοςτάτθ, ψυγείο, ςωλθνϊςεισ 
και κολάρα 
Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ λίπανςθσ, ρυκμίςεισ, ψυγείο λαδιοφ και άλλα 
Επιτρζπεται θ χριςθ μονάδων τφπου power commander ι αντίςτοιχων για τθν καλφτερθ λειτουργία και 
προγραμματιςμό των ECU. 
 
Ο κινθτιρασ κα τοποκετθκεί πίςω από το κάκιςμα. 
Ο κινθτιρασ κα ζχει ζνα καηανάκι ςτο ςφςτθμα εξαγωγισ που κα ςυνδζεται ςτον κινθτιρα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Δεν επιτρζπεται θ μετατροπι ι αφαίρεςθ των πεταλοφδων ειςαγωγισ και των μπεκ. 
Απαγορεφεται κάκε μετατροπι ςε κυλινδροκεφαλι και ςτροφαλοφόρο. 
Θ μονάδα ECU είναι ελεφκερθ 
Απαγορεφεται το ABS όπωσ επίςθσ και θ φπαρξθ αιςκθτιρων ςε οποιοδιποτε τροχό ι αιςκθτιρασ 
ταχφτθτασ του οχιματοσ. 
 
Ο κινθτιρασ επιτρζπεται να είναι παραγωγισ 5 ετϊν ι παλαιότεροσ, όπωσ τεκμαίρεται από το αντίςτοιχο 
βιβλίο ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι. 

 
3.2 φςτθμα καυςίμων  
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Θ καταςκευι τθσ δεξαμενισ καυςίμου είναι ελεφκερθ με μζγιςτθ χωρθτικότθτα τα 12 λίτρα. υνιςτάται θ 
χριςθ δεξαμενισ καυςίμου αςφαλείασ με ξεχωριςτό ςφςτθμα αεριςμοφ με βαλβίδα ελζγχου που ζχει 
ζξοδο ςτο επίπεδο του πατϊματοσ. 
Θ δεξαμενι καυςίμου πρζπει να είναι αςφαλϊσ ςτερεωμζνθ και ςυνδεδεμζνθ ζξω από το χϊρο του 
οδθγοφ. Εάν θ δεξαμενι καυςίμου πίςω από το εμπρόσ τμιμα του πλαιςίου, πρζπει να είναι δυνατι μια 
παραμόρφωςθ του πλαιςίου κατά 4 cm χωρίσ να επθρεαςτεί θ δεξαμενι. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θ 
δεξαμενι πρζπει να προςτατεφεται από μία επιπλζον καταςκευι με πολλαπλζσ ςωλινεσ διαμζτρου 30 
mm. Αν θ δεξαμενι βρίςκεται ςε απόςταςθ μικρότερθ των 20 cm από τθν εξάτμιςθ ι τον κινθτιρα κα 
πρζπει να είναι προςτατευμζνο με ζνα επιπλζον χϊριςμα για κερμικι μόνωςθ. 
Αν θ δεξαμενι βρίςκεται ςτο πλευρό του οδθγοφ ςε πλαϊνζσ επεκτάςεισ, ζνα ςτεγανό μεταλλικό χϊριςμα 
πρζπει να τοποκετθκεί ςτο χϊρο του οδθγοφ. 
Οι ςωλινεσ καυςίμων πρζπει να είναι αςφαλϊσ τοποκετθμζνεσ. 
 
3.3 φςτθμα εξαγωγισ 
Σο ςφςτθμα εξαγωγισ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με ςιγαςτιρα και δεν πρζπει να εξζχει του οχιματοσ 
ςε κανζνα ςθμείο. 
 
3.4 φςτθμα εκκίνθςθσ 
Πρζπει να είναι εφικτό να εκκινεί ο κινθτιρασ από το χϊρου του οδθγοφ 
 
3.5 φςτθμα ψφξθσ 
Θ τοποκζτθςθ ψυγείων απαγορεφεται μζςα ςτο χϊρο του οδθγοφ ι μπροςτά από αυτόν. Επιτρζπεται θ 
τοποκζτθςθ των ψυγείων δεξιά και αριςτερά από τον οδθγό ςε πλαϊνζσ επεκτάςεισ, με τθν προχπόκεςθ 
φπαρξθσ ςτακεροφ χωρίςματοσ. Κανζνα μζροσ του ςυςτιματοσ δεν πρζπει να είναι ορατό από το χϊρο 
του οδθγοφ (ψυγεία, κολάρα, πϊματα, δοχεία διαςτολισ κτλ.). Ειςαγωγζσ αζρα επιτρζπονται ςτθν οροφι 
και ςτα πλάγια από το κυρίωσ πλαίςιο. 
 
3.6 Ηλεκτρικό ςφςτθμα 
Ο διακόπτθσ, που διακόπτει τθν ανάφλεξθ του κινθτιρα, πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνοσ και να μθ 
διακζτει ζνα μθχανιςμό με ελατιριο για επαναφοράσ ςτθν αρχικι κζςθ. Αν το όχθμα διακζτει μπαταρία, 
τότε πρζπει να διακζτει και ζνα γενικό διακόπτθ, που απενεργοποιεί όλα τα θλεκτρικά ςυςτιματα. Ο 
γενικόσ διακόπτθσ πρζπει να είναι προςβάςιμοσ τόςο από τον οδθγό κακιςμζνο και δεμζνο όςο και από 
τουσ κριτζσ. Οι διακόπτεσ τθσ ανάφλεξθσ δεν πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι εντόσ του ανοιγόμενου 
τμιματοσ του πλαιςίου και του κλωβοφ, αλλά, για λόγουσ εφκολθσ πρόςβαςθσ, πρζπει να είναι 
τοποκετθμζνοι ςτο εξωτερικό του οχιματοσ. Επιτρζπεται θ χριςθ διπλϊν διακοπτϊν. Ο κφριοσ διακόπτθσ 
κα τοποκετείται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ. Θα διακζτει ζνα ενδεικτικό τρίγωνο με κεραυνό ςε 
τρίγωνο λευκό φόντο με μπλζ περίγραμμα. Οι πλευρζσ του τριγϊνου κα είναι τουλάχιςτον 100 mm και μία 
από αυτζσ κα δείχνει προσ το διακόπτθ. Σο τρίγωνο κα είναι εμφανζσ και πάνω ςτο αμάξωμα. 
Θ μπαταρία κα είναι καλά ςτερεωμζνθ. Αν τοποκετείται ςτο χϊρο του οδθγοφ και είναι τφπου με οξφ, κα 
πρζπει να διακζτει ςτεγανι προςταςία 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ 
 
Για το γενικό διακόπτθ βλ. «Σεχνικό κανονιςμό ςυςτθμάτων αςφάλειασ (J 253)» παρ. 13. 
 
Θ μπαταρία κα πρζπει επίςθσ να διακζτει μονωτικό κάλυμμα μεταξφ των πόλων. 

 
3.7 φςτθμα μετάδοςθσ  
Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ είναι ελεφκερο αλλά ο άξονασ μετάδοςθσ πρζπει να ζχει ζναν κοινό ςφνδεςμο. Θ 
κίνθςθ πρζπει να δίνεται μόνο με αλυςίδα με ςτακερό διαφορικό (γρανάηι). Θ χριςθ όπιςκεν επιτρζπεται. 
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ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςχζςεων: 6 + όπιςκεν (αν υπάρχει) 
 
Για τθν κλάςθ CKX-OPEN ςε περίπτωςθ χριςθσ 4 κίνθςθσ, το ςφςτθμα μετάδοςθσ είναι ελεφκερο χωρίσ 
περιοριςμό ςτο είδοσ και τθ λειτουργία του / των διαφορικϊν. 

 
 
4 ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ  
 
4.1 Φρζνα 
Φρζνα πρζπει να υπάρχουν και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ. τουσ πίςω τροχοφσ επιτρζπεται θ χριςθ ενόσ 
κεντρικοφ φρζνου πάνω ςτον άξονα μετάδοςθσ. Επιβάλλεται θ χριςθ δφο τρομπϊν που λειτουργοφν με 
ζνα πεντάλ φρζνου. Αν υπάρξει κάποια διαρροι πρζπει να φρενάρουν οι 2 από τουσ τουσ 4 τροχοφσ. Ζνα 
χειρόφρενο κάποιασ μορφισ είναι υποχρεωτικό. 
 
 
5 ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
5.1 υςκευι διεφκυνςθσ 
Θ διεφκυνςθ πρζπει να υλοποιείται μζςω τιμονιοφ. 
Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε μορφι υποβοικθςθσ ςτο ςφςτθμα κρεμαγιζρασ. Θ κρεμαγιζρα πρζπει να 
είναι μθχανικι και χωρίσ τθν βοικεια αλυςίδων κλπ. Επιτρζπεται το ςφςτθμα διεφκυνςθσ μόνο ςτουσ 
μπροςτινοφσ τροχοφσ. Σο τιμόνι κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα ταχελιασ απαςφάλιςθσ (quick release). 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Επιτρζπεται θ υποβοικθςθ ςτο ςφςτθμα κρεμαγιζρασ για τθν κλάςθ CKX-OPEN. 

 
 
6 ΑΜΑΞΩΜΑ 
 
6.1 Κάλυψθ του πλαιςίου 
Πρζπει να υπάρχει αμάξωμα και δεν πρζπει να ζχει αιχμθρζσ ι μυτερζσ προεξοχζσ. Σο εμπρόσ μζροσ του 
αμαξϊματοσ πρζπει να καλφπτει μζχρι το κζντρο του τιμονιοφ. Οι πλευρζσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 30 
cm από το κάτω μζροσ του πλαιςίου και το πάχοσ του υλικοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0.5 mm. 
Απαγορεφονται οποιεςδιποτε αεροδυναμικζσ καταςκευζσ ςτο εμπρόσ μζροσ του οχιματοσ. 
Δεν επιτρζπεται αναδιεφκυνςθ ι προςταςία από το ςπρζι ςτο εμπρόσ μζροσ αν δεν είναι ενςωματωμζνθ 
ςτο αμάξωμα. 
Επιτρζπεται ζνα φτερό ι ςπόιλερ ςτο πίςω μζροσ αν είναι οριηόντιο και ζχει μζγιςτο πλάτοσ ίςο με το 
πλάτοσ του οχιματοσ και τοποκετείται μεταξφ του κεφαλιοφ του οδθγοφ και του πίςω μζροσ του 
οχιματοσ. 
Δεν επιτρζπονται αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν εμπρόσ. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Σο πίςω φτερό ι ςπόιλερ δεν είναι υποχρεωτικό να είναι οριηόντιο. 
Σο μζγιςτο πλάτοσ του φτεροφ ι ςπόιλερ είναι 120 cm. 
Όλα τα αεροδυναμικά βοθκιματα πρζπει να είναι ςτακερά και τυχόν ρφκμιςι τουσ κα πρζπει να γίνεται 
από το εξωτερικό του οχιματοσ μόνο όταν είναι ςταματθμζνο και με χριςθ εργαλείων. 
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6.2 Λαςπωτιρεσ 
Πρζπει να τοποκετοφνται λαςπωτιρεσ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ και να καλφπτουν τουλάχιςτον το 1/3 τθσ 
περιφζρειασ του τροχοφ και ολόκλθρο το πλάτοσ του. 
Χωρίσ οδθγό ςτο όχθμα οι λαςπωτιρεσ πρζπει να βρίςκονται τουλάχιςτον 3 cm κάτω από το κζντρο του 
τροχοφ και να μθν ζχουν αιχμθρά ι μυτερά ςθμεία. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Οι λαςπωτιρεσ είναι απαραίτθτοι μόνο ςε περιπτϊςεισ άμεςου ανταγωνιςμοφ (τφπου rally cross). ε 
περιπτϊςεισ ατομικισ χρονομζτρθςθσ οι λαςπωτιρεσ είναι προαιρετικοί αλλά ςυνιςτϊνται. 
Οι λαςπωτιρεσ είναι υποχρεωτικοί. 

 
6.3 Κάκιςμα οδθγοφ  
Σο κάκιςμα πρζπει να είναι προδιαγραφϊν FIA 8855/1999 ι SFI. 
Πρζπει να είναι ςτερεωμζνο πάνω ςτο πλαίςιο ςε 4 ςθμεία με ελάχιςτο πάχοσ βίδασ τα 8 mm. Σο ελάχιςτο 
πάχοσ των ςθμείων ςτιριξθσ του κακίςματοσ πρζπει να είναι 3 mm. Δεν επιτρζπονται ελαφρά υλικά. 
Θ ςτιριξθ πρζπει να είναι κολλθμζνθ ι βιδωμζνθ ςτο πλαίςιο και όχι ςτο πάτωμα. Σο κάκιςμα δεν πρζπει 
να μπορεί να ρυκμίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ οδιγθςθσ. Σο προςκζφαλο πρζπει να είναι ενςωματωμζνο 
ςτο κάκιςμα. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Για τα κακίςματα δεν ιςχφουν τα παραπάνω τθσ παραγράφου 6.3 αλλά όςα αναφζρονται ςτον «Σεχνικό 
κανονιςμό ςυςτθμάτων αςφάλειασ (J 253)» παρ. 16. 

 
6.4 Ζϊνεσ αςφαλείασ  
Βλ. παράγραφο 0.4.1. 
 
6.5 Εμπρόςκιο και πλαϊνά παράκυρα 
Σο εμπρόσ παράκυρο πρζπει να είναι καλυμμζνο από δίχτυ. Σα ανοίγματα του διχτυοφ πρζπει να ζχουν 
ελάχιςτο άνοιγμα 10 mm x 10 mm και μζγιςτο 25 mm x 25 mm. Σο ελάχιςτο πάχοσ του υλικοφ είναι τα 2 
mm. Επιτρζπεται θ χριςθ πολυκαρβονικοφ τηαμιοφ ελάχιςτου πάχουσ 3 mm, αλλά κα πρζπει να μπορεί να 
αφαιρείται εφκολα. ε περίπτωςθ βροχισ δεν επιτρζπεται θ χριςθ εμπρόσ παράκυρου, εκτόσ και αν 
διακζτει ςφςτθμα πλφςθσ ι κακαριςτιρεσ. 
 
ε περίπτωςθ χειμερινϊν ςυνκθκϊν ι εξϋ ολοκλιρου αςφάλτινθσ πίςτασ: επιτρζπεται το πλαϊνό δίχτυ να 
είναι από διαφανζσ βινφλιο, πλαςτικό ι πολυκαρβονικό. 
 
Πλαϊνά δίχτυα κα τοποκετοφνται ςτα ανοίγματα και ςτισ δφο πλευρζσ και κα καλφπτουν ολόκλθρο το 
άνοιγμα. Θα ςτθρίηονται ςτισ πάνω ςωλινεσ του κλωβοφ αςφαλείασ με μθχανιςμοφσ ταχείασ 
απαςφάλιςθσ ςτο κάτω μζροσ και από μζςα και από ζξω. Σα ανοίγματα των διχτυϊν αυτϊν κα είναι κατά 
μζγιςτο 40 mm x 40 mm και το ελάχιςτο πάχοσ του υλικοφ κα είναι 3 mm. 
 
Είναι επίςθσ δυνατό να χρθςιμοποιθκεί θ ακόλουκθ διάταξθ: 
Ζνα πλαίςιο με μεταλλικό δίχτυ μζγιςτου ανοίγματοσ 60 mm x 60 mm και ελάχιςτου πάχουσ υλικοφ 2 mm. 
Σο πάνω μζροσ του πλαιςίου διακζτει μεντεςζδεσ ςτθριγμζνουσ ςτο πλαίςιο. 
Σο κάτω μζροσ με μθχανιςμοφσ ταχείασ απαςφάλιςθσ εφκολα προςβάςιμουσ και από μζςα και από ζξω. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
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ε περίπτωςθ αγϊνων άμεςου ανταγωνιςμοφ (τφπου rally cross) δεν επιτρζπεται θ χριςθ 
πολυκαρβονικοφ ι τηαμιοφ ςτο εμπρόσ παράκυρο και είναι υποχρεωτικι θ χριςθ του παραπάνω πλαιςίου 
με μεταλλικό δίχτυ. 

 
6.6 Χειροκίνθτοσ πυροςβεςτιρασ 
Είναι υποχρεωτικι θ φπαρξθ χειροκίνθτου πυροςβεςτιρα ςτθν περιοχι των ποδιϊν του οδθγοφ ςφμφωνα 
με όςα αναφζρονται ςτον «Σεχνικό κανονιςμό ςυςτθμάτων αςφάλειασ (J 253)» παρ. 7.3. 
 
 
7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
7.1 Πλαϊνοί κακρζφτεσ και φϊτα 
 
Δφο πλαϊνοί κακρζφτεσ είναι υποχρεωτικοί (αριςτερά και δεξιά) 
Ζνα κεντρικό φωσ τφπου LED ελάχιςτθσ διαμζτρου 50 mm και τοποκετθμζνο ςτα 80 cm – 140 cm από το 
ζδαφοσ κα είναι μονίμωσ αναμμζνο. 
Δφο άλλα φϊτα “STOP” τφπου LED κα είναι τοποκετθμζνα ςυμμετρικά αριςτερά-δεξιά ςτα 80 cm – 140 cm 
από το ζδαφοσ και ςυνδεδεμζνα με τθν υδραυλικι βαλβίδα ςτο ςφςτθμα πζδθςθσ. 
Σα τρία αυτά φϊτα κα είναι ζτςι τοποκετθμζνα ϊςτε 2 από αυτά κα είναι πάντοτε ορατά από το πίςω 
μζροσ του οχιματοσ υπό γωνία 30ο και από τισ δφο πλευρζσ του διαμικουσ άξονα. Αυτό ιςχφει για όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ, αςχζτωσ τθσ μορφισ του αμαξϊματοσ και τυχόν αεροδυναμικϊν διατάξεων. 
 
 
8 ΟΡΓΑΝΑ 
 
8.1 Οργανα ελζγχου 
τροφόμετρο, κερμόμετρο κτλ. επιτρζπονται αρκεί να είναι ζτςι τοποκετθμζνα, ϊςτε να μθν υπάρχουν 
αιχμθρζσ πλευρζσ, που μποροφν να προκαλζςουν τραυματιςμό. 
 
Κάμερα: οι ςτθρίξεισ τθσ κάμερεσ περιλαμβάνονται ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο. Είναι ςτθν κρίςθ του 
τεχνικοφ εφόρου το αν είναι αςφαλϊσ ςτερεωμζνεσ ςτο όχθμα. 
 
 
9 ΑΛΛΑ 
 
9.1 Ελάχιςτο βάροσ 
Ζρμα: Σο μζγιςτο βάροσ του κάκε τεμαχίου ζρματοσ πρζπει να είναι 10 κιλά και ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ 
αρικμόσ τεμαχίων είναι τα 2. Σο κάκε τεμάχιο ζρματοσ πρζπει να αςφαλίηεται με ροδζλεσ ελάχιςτθσ 
διαμζτρου 20 mm κάτω από τθν κάτω πλευρά και με ελάχιςτο αρικμό βιδϊν τζςςερισ (4), πάχοσ βίδασ 
τουλάχιςτον 6 mm και αςφαλιηόμενα παξιμάδια. υνιςτάται θ χριςθ παχφτερων τεμαχίων ϊςτε να 
επιτευχκεί το επικυμθτό ελάχιςτο βάροσ. 
 
Σο ελάχιςτο βάροσ (με οδθγό) τθσ κλάςθσ CKX-650 είναι 400 κιλά.  
Σο ελάχιςτο βάροσ (με οδθγό) τθσ κλάςθσ CKX-750 είναι 420 κιλά. 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Σο ελάχιςτο βάροσ (με οδθγό) τθσ κλάςθσ CKX-OPEN είναι 520 κιλά για 4κίνθτο αυτοκίνθτο και 440 κιλά 
για 2κίνθτο κυλινδριςμοφ 601 – 1400 cc. 

 
9.2 Μζγιςτεσ Διαςτάςεισ Οχιματοσ  



 Τεχνικόσ κανονιςμόσ ομάδασ Cross Kart Extreme (CKX) 2019 
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υνολικό μικοσ: 2600 mm 
υνολικό πλάτοσ: 1600 mm 
Υψοσ: 1400 mm περίπου 
 

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΟΝΟ 
 
Σο ςυνολικό πλάτοσ τθσ κλάςθσ CKX-OPEN είναι 2000 mm και δεν υπάρχει περιοριςμόσ για τισ άλλεσ 
διαςτάςεισ. 
Σο ςυνολικό μικοσ αναφζρεται ςτο πλαίςιο και όχι ςτα πλαςτικά του αμαξϊματοσ. 
 
Για όλεσ τισ κλάςεισ, ςτο παραπάνω πλάτοσ δεν περιλαμβάνονται οι κακρζπτεσ. 
 
Τψοσ: 1400 mm 

 
Επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ αεραγωγοφ ςτθν οροφι του οχιματοσ, αλλά δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ από 15 cm φψοσ και φάρδοσ το μζγιςτο τθσ οροφισ. 
Επιτρζπονται προςκικεσ ςε τροχοφσ και άξονεσ αρκεί να μθν υπερβαίνονται οι παραπάνω διαςτάςεισ. 
 


