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Σελίδα 2 από 7 
 

 Αλλαγές σε σχέση με το 2018 

KEΦAΛAIOVI 

 

APΘPO 31 ΣΔΥΝΗΚΔΠPOΓIAΓPAΦE 

 

31.1 Καηηγοπία60 MINI 

Κινηηήπερ 

Γίλνληαη δεθηνί θηλεηήξεο ησλ παξαθάησ αλαγξαθφκελσλ ηχπσλ: 

1. Κηλεηήξεο δίρξνλνη 60 cc, αεξφςπθηνη, ρσξίο θηβψηην ηαρπηήησλ, κεηξνθνδνζία ξνήο θπιίλδξνπ (PistonPort), ζχκθσλα κε ηα Γειηία 

Αλαγλψξηζεο (homologation) CSAI (COMISSION SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA) γηα ηελ πεξίνδν 2015 - 2020 θαη όπιο 14000 

ζηποθών. 

2. Κηλεηήξεο δίρξνλνη 60 cc, αεξφςπθηνη, ρσξίο θηβψηην ηαρπηήησλ, κε ηξνθνδνζία ξνήο θπιίλδξνπ (PistonPort), ζχκθσλα κε ηα 

Γειηία Αλαγλψξηζεο (homologation) CSAI (COMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA) γηα ηελ πεξίνδν 2010 – 2014 θαη όπιο 

14000 ζηποθών.  

Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζα γίλεηαη κφλνλ κέζσ κεραληζκνχ θπγνθεληξηθνχ ζπκπιέθηε ζηηο 3.500 ζηποθέρ / λεπηό. Τν γξαλάδη κεηάδνζεο 

ζα είλαη Ε11 θαη ην πίζσ γξαλάδη (θνξψλα) ειεχζεξν.  

 

Καπμπςπαηέπ 

DELORTO κε δειηίν αλαγλψξηζεο CSAI, δηακέηξνπ 18 mm. H χπαξμε ελφο θίιηξνπ αέξνο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

θαξκππξαηέξ είλαη ππνρξεσηηθή. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία ή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ θαξκππξαηέξ ζην ζχλνιν ηνπ. 

 

Ανάθλεξη 

Με δειηίν αλαγλψξηζεο CSAISELETRA SRL. 

 

Δξάημιζη  

Σχκθσλα κε ηηο νδεγίεο CSAI γηα θαηεγνξία 60 MINI. 

 

Δξαγωγή καςζαεπίων 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ ην απζεληηθφ ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 

αζί  

Γίλνληαη δεθηά ζαζί, ζχκθσλα κε ηα Γειηία Αλαγλψξηζεο (homologation) CSAI60 ΜΗΝΗαπφ ην2005 και μεηά.Όινη νη ζσιήλεο ηνπ ζαζί ζα 

είλαη δηακέηξνπ 28 mm Χ 2± 0,1 mm, ην κεηαμφλην ζα είλαη 950 mm ± 5 mm. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζαζί κε κεηαμφλην 

900mm.Δπηηξέπεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ζαζί κε ΓΑ 2005 – 2009 κε πιηθά κεηαγελέζηεξσλ ΓΑ. 

 

O πίζσ άμνλαο ζα έρεη δηάκεηξν 30 mm, ζα είλαη δηακπεξήο, ζα ερεη πάρνο 4,9 mmζα ζηεξίδεηαη κφλνλ ζε δχν ξνπιεκάλ θαη ζα έρεη κέγηζην 

κήθνο 960mm ± 10mm. Τν βάξνο ηνπ ζα είλαη 2900 gr ± 100 gr.Τα θξέλα ζα είλαη πδξαπιηθά κε δειηίν αλαγλψξηζεο CSAI. Απαγνξεχεηαη ε 

πξφζζεηε ζηήξημε θαζίζκαηνο κε κπάξεο επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην Γειηίν Αλαγλψξηζεο. Τν ξεδεξβνπάξ 

ηεο βελδίλεο ζα έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 ιίηξα. H ηνπνζέηεζε πιατλνχ ακαμψκαηνο, κπξνζηηλνχ πάλει θαη κπξνζηηλνχ ζπφηιεξ είλαη 

ππνρξεσηηθήζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο CIK/FIA. Δπηηξεπφκελν κέγηζην άλνηγκα ηξνρψλ κεηξνχκελν απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, 110 cm.  

 

Σποσοί – Εάνηερ 

Δπηηξέπνληαη δάληεο αινπκηλίνπ απφ ην ΓΑ ηνπ ζαζί θαη θξακάησλ απηνχ. Απαγνξεχνληαη νη δάληεο καγλεζίνπ θαη θξακάησλ απηνχ. Μέγηζην 

θάξδνοηξνρψλ κε ην ειαζηηθφ θνπζθσκέλν ζηελ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη:  

Δκπξφο  115 mm 

Πίζσ  150 mm  

 

Δλαζηικά 

Slick: VEGASL10, Βξνρήο: VEGAWE 

 

Δλάσιζηο βάπορ 

110 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα). 

 

31.3 ΚαηηγοπίαJUNIOR 

Κινηηήπερ 

Γίλνληαη δεθηνί θηλεηήξεο ησλ παξαθάησ αλαγξαθφκελσλ ηχπσλ: 

1. VORTEX JUNIOR ROK,φπσοπεξηγξάθνληαηζηαδειηίααλαγλψξηζήοηνπο απφηνεξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:140 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφοκε πεξηβνιή αγψλα) 

 

2. ROTAX MAX JUNIOR ζύμθωνα με ηο RMC, φπσο πεξηγξάθνληαηζηνληερληθφ θαλνληζκφ ηεο Rotaxαπφ ην 2008 θαη κεηά. Τν 

θαξκππξαηέξ είλαη βάζε ηερληθνχ θαλνληζκνχ ηεο Rotax γηα ην 2018. 

Δλάσιζηο βάπορ:143 κιλά(ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφοκε πεξηβνιή αγψλα)  

 

3. IAMEX30 JUNIOR125cc RL - TaG,φπσοπεξηγξάθνληαηζηαδειηίααλαγλψξηζήο ηνπο απφηνεξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:146 κιλά(ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφοκε πεξηβνιή αγψλα) 

 

4. EASYKART 100 JUNIOR,φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην απφ ην 2008 θαη κεηά.  

Δλάσιζηο βάπορ:136 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα)  

 



  Τεχνικός Κανονισμός Karting 2019 

   

 
Σελίδα 3 από 7 

 

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, πξφζζεζε ή αθαίξεζε πιηθνχ φπσο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε κεηαπνίεζε ησλ γλήζησλ 

αληαιιαθηηθψλ θάζε θηλεηήξα. Η νξγάλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχγθξηζεο νπνηνπδήπνηε αληαιιαθηηθνχ αζιεηή κε ην αληίζηνηρν γλήζην ηνπ. 

 

Δξάημιζη 

Γηα ηνλ IAMEX30 JUNIOR125ccRL επηηξέπεηαη ρξεζηκνπνίεζε ιαηκνχ πεξηνξηζηή εμάηκηζεο κε θσδηθφ X30125367 EXT.PIPE X 30 – JUN. 

W/REST 31 mm. Γηα ηνπο ππφινηπνπο θηλεηήξεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν δειηίν αλαγλψξηζεο απφ ην εξγνζηάζην. 

 

Φςγείο 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν δειηίν αλαγλψξηζεο απφ ην εξγνζηάζην ή ειεχζεξν κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο (θαζαξέο δηαζηάζεηο ρσξίο 

ηάπα): Ύςνο 410mm, Πιάηνο 230 mm, Πάρνο 35 mm. Δμαηξνχληαη απφ ηε δπλαηφηεηα γηα ειεχζεξν ςπγείν νη θηλεηήξεο Rotax. 

 

Φίληπο αέπορ 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην δειηίν αλαγλψξηζεο ηνπ θάζε θηλεηήξααπφ ην εξγνζηάζην. 

 

αζί  

Γίλνληαη δεθηά ζαζί πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIAαπφ ην 2006 και μεηά. Όια ηα πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζαζί Easykart ηχπνο R30C-Y ή R30C-X ζχκθσλα κε ην 

θαηαηεζεηκέλν εζληθφ δειηίν αλαγλψξηζεο ρσξίο κεηαηξνπέο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν θξέλα ηχπνπ B-I32H6-P22, B-I32H6-P19, 

RI38H6/8-P22S, R-I30H5-P22S βάζε ηνπ δηεζλνχο ηερληθνχ θαλνληζκνχ Easykart. 

 

Σποσοί 

Μέγηζην θάξδνο ηξνρψλ κε ην ειαζηηθφ θνπζθσκέλν ζηελ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη:  

Δκπξφο  135 mm 

Πίζσ  215 mm  

 

Δλαζηικά 

Slick: MG_HZi, Βξνρήο: MGWT 

 

ημείωζη: Η ΟΜΑΔκπνξεί λα αιιάμεη ηα θηιά ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θάζε 
θηλεηήξα, εθφζνλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθή δηαθνξά επηδφζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θηλεηήξεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αγψλσλ 
Junior.Δπίζεο,ε ΟΜΑΔ έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε εγθχθιην λα νξηζηηθνπνηήζεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ θηλεηήξσλ θαη λα δψζεη 
αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε έλαλ εμ’ απηψλ, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο θαξκππξαηέξ θαη εμαηκίζεσλ. 
 

31.4 Καηηγοπία CLUB 

Κινηηήπερ 

Γίλνληαη δεθηνί θηλεηήξεο ησλ παξαθάησ αλαγξαθφκελσλ ηχπσλ: 

1. ROTAX MAX SENIOR ζύμθωνα με ηο RMC, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ηερληθφ θαλνληζκφ ηεο Rotax απφ ην 2008 θαη κεηά. 

Δλάσιζηο βάπορ:165 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

2. ROTAX MAX JUNIOR ζύμθωνα με ηο RMC, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ηερληθφ θαλνληζκφ ηεο Rotax απφ ην 2008 θαη κεηά.  

Δλάσιζηο βάπορ: 143 κιλά(ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

3. IAME X30 125cc RL - TaG, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζηνην 2019. 

Δλάσιζηο βάπορ:165 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

4. IAMEX30 JUNIOR 125ccRL - TaG, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ: 146 κιλά(ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

5. PARILLALEOPARD 125 RL, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην. 

Δλάσιζηο βάπορ: 160 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

6. VORTEX ROK, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:160 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

7. VORTEX SUPER ROK, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:180 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

8. VORTEX ROK GP, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:175 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

9. BMB HAT, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:168 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

10. EASYKART 125 SENIOR,φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:158 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 
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11. KF3, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο CIK/FIA. 

Δλάσιζηο βάπορ:150 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

12. KF, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο CIK/FIA.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε εγθέθαινπ κε φξην ζηξνθψλ 14.000 

ζ.α.ι. 

Δλάσιζηο βάπορ:175 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, πξφζζεζε ή αθαίξεζε πιηθνχ φπσο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε κεηαπνίεζε ησλ γλήζησλ 

αληαιιαθηηθψλ θάζε θηλεηήξα. Η νξγάλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχγθξηζεο νπνηνπδήπνηε αληαιιαθηηθνχ αζιεηή κε ην αληίζηνηρν γλήζην ηνπ. 

Δμαηξνχληαη νη θηλεηήξεο θαηεγνξηψλ KF3 θαη KF. 
 

Δξάημιζη 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν δειηίν αλαγλψξηζεο απφ ην εξγνζηάζην. 

 

Φίληπο αέπορ 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην δειηίν αλαγλψξηζεο ηνπ θάζε θηλεηήξααπφ ην εξγνζηάζην. 

 

αζί 

Γίλνληαη δεθηά ζαζί πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA απφ ην 2006 και μεηά. Όια ηα πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζαζί Easykart ηχπνο R30C-Y ή R30C-X ζχκθσλα κε ην 

θαηαηεζεηκέλν εζληθφ δειηίν αλαγλψξηζεο ρσξίο κεηαηξνπέο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν θξέλα ηχπνπ B-I32H6-P22, B-I32H6-P19, 

R-I38H6/8-P22S, R-I30H5-P22S βάζε ηνπ δηεζλνχο ηερληθνχ θαλνληζκνχ Easykart.  

 

Σποσοί 

Μέγηζην θάξδνο ηξνρψλ κε ην ειαζηηθφ θνπζθσκέλν ζηελ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη:  

Δκπξφο  135 mm 

Πίζσ  215 mm  

 

Δλαζηικά 

Slick: DunlopRS1, Βξνρήο: KT14 W13 

 

ημείωζη: Η ΟΜΑΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηα θηιά ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θάζε 
θηλεηήξα, εθφζνλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθή δηαθνξά επηδφζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θηλεηήξεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αγψλσλ 
Club. Δπίζεο, ε ΟΜΑΔ έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε εγθχθιην λα νξηζηηθνπνηήζεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ θηλεηήξσλ θαη λα δψζεη 
αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε έλαλ εμ’ απηψλ, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο θαξκππξαηέξ θαη εμαηκίζεσλ.  
 

31.5 Καηηγοπία KZ3 

Κινηηήπερ 

Γίλνληαη δεθηνί θηλεηήξεο ησλ παξαθάησ αλαγξαθφκελσλ ηχπσλ: 

1. ΚΕ2, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο CIK/FIAαπφ ην 2007 θαη κεηά. Τν silencer είλαη ειεχζεξν. 

Δλάσιζηο βάπορ: 190 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

2. IAMEX30 SUPERSHIFTER, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην, ζχκθσλα κε ηελ 

homologationπνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΟΜΑΔ. 

Δλάσιζηο βάπορ:185 κιλά(ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα).  

 

3. IAMEX30 SHIFTER, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:175 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα). 

 

4. VORTEX ROK SHIFTER, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:185 κιλά(ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα).  

 

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, πξφζζεζε ή αθαίξεζε πιηθνχ φπσο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε κεηαπνίεζε ησλ γλήζησλ 

αληαιιαθηηθψλ θάζε θηλεηήξα. Η νξγάλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχγθξηζεο νπνηνπδήπνηε αληαιιαθηηθνχ αζιεηή κε ην αληίζηνηρν γλήζην ηνπ. 

Δμαηξνχληαη νη θηλεηήξεο θαηεγνξηψλ KZ2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θαξη ηεο θαηεγνξίαο KZ2 ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηεο CIK/FIA γηα ηελ 

θαηεγνξία ΚΕ2.  

 

Καπμπςπαηέπ 

Με δειηίν αλαγλψξηζεο CIK/FIA γηα ηελ θαηεγνξία ΚΕ2 απφ ην 2007 θαη κεηά. Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην 

εξγνζηάζην γηα ηνπο ππφινηπνπο θηλεηήξεο. 

 

αζί 

Γίλνληαη δεθηά ζαζί πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA απφ ην 2006 και μεηά. Όια ηα πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA. 

 

Σποσοί 

Μέγηζην θάξδνο ηξνρψλ κε ην ειαζηηθφ θνπζθσκέλν ζηελ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη:  

Δκπξφο  135 mm 

Πίζσ  215 mm  
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Δλαζηικά 

Slick: MG_HZi, Βξνρήο: MGWT 

 

ημείωζη: Η ΟΜΑΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηα θηιά ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θάζε 

θηλεηήξα, εθφζνλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθή δηαθνξά επηδφζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θηλεηήξεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αγψλσλ 

KZ3.. Δπίζεο, ε ΟΜΑΔ έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε εγθχθιην λα νξηζηηθνπνηήζεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ θηλεηήξσλ θαη λα δψζεη 

αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε έλαλ εμ’ απηψλ, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο θαξκππξαηέξ θαη εμαηκίζεσλ.  

 

31.6 ΚαηηγοπίαSENIOR 

Κινηηήπερ 

Γίλνληαη δεθηνί θηλεηήξεο ησλ παξαθάησ αλαγξαθφκελσλ ηχπσλ: 

1. ROTAX MAX SENIOR ζύμθωνα με ηο RMC, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ηερληθφ θαλνληζκφ ηεο Rotax απφ ην 2008 θαη κεηά.Τν 

θαξκππξαηέξ είλαη βάζε ηερληθνχ θαλνληζκνχ ηεο Rotax γηα ην 2018. 

Δλάσιζηο βάπορ:165 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφοκε πεξηβνιή αγψλα) 

 

2. IAMEX30 125cc RL - TaG,φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζηνην 2019. 

Δλάσιζηο βάπορ:165 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφοκε πεξηβνιή αγψλα) 

 

3. PARILLA LEOPARD 125 RL, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην. 

Δλάσιζηο βάπορ:160 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

4. VORTEX ROK GP, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ:175 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα).  

 

5. BMB HAT, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην.  

Δλάσιζηο βάπορ: 168 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

6. EASYKART 125 SENIOR, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δειηία αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην εξγνζηάζην απφ ην 2008 θαη κεηά.  

Δλάσιζηο βάπορ: 158 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα) 

 

Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία, πξφζζεζε ή αθαίξεζε πιηθνχ φπσο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε κεηαπνίεζε ησλ γλήζησλ 

αληαιιαθηηθψλ θάζε θηλεηήξα. Η νξγάλσζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζχγθξηζεο νπνηνπδήπνηε αληαιιαθηηθνχ αζιεηή κε ην αληίζηνηρν γλήζην ηνπ. 

 

Δξάημιζη 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν δειηίν αλαγλψξηζεο απφ ην εξγνζηάζην. 

 

Φςγείο 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν δειηίν αλαγλψξηζεο απφ ην εξγνζηάζην ή ειεχζεξν κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο (θαζαξέο δηαζηάζεηο ρσξίο 

ηάπα): Ύςνο 410 mm, Πιάηνο 230 mm, Πάρνο 35 mm. Δμαηξνχληαη απφ ηε δπλαηφηεηα γηα ειεχζεξν ςπγείν νη θηλεηήξεο Rotax. 

 

Φίληπο αέπορ 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην δειηίν αλαγλψξηζεο ηνπ θάζε θηλεηήξααπφ ην εξγνζηάζην. 

 

αζί 

Γίλνληαη δεθηά ζαζί πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA απφ ην 2006 και μεηά. Όια ηα πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζαζί Easykart ηχπνο R30C-Y ή R30C-X ζχκθσλα κε ην 

θαηαηεζεηκέλν εζληθφ δειηίν αλαγλψξηζεο ρσξίο κεηαηξνπέο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν θξέλα ηχπνπ B-I32H6-P22, B-I32H6-P19, 

R-I38H6/8-P22S, R-I30H5-P22S βάζε ηνπ δηεζλνχο ηερληθνχ θαλνληζκνχ Easykart. 

 

Σποσοί 

Μέγηζην θάξδνο ηξνρψλ κε ην ειαζηηθφ θνπζθσκέλν ζηελ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη:  

Δκπξφο  135 mm 

Πίζσ  215 mm  

 

Δλαζηικά 

Slick: MG_HZi, Βξνρήο: MGWT 

 

ημείωζη: Η ΟΜΑΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηα θηιά ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θάζε 

θηλεηήξα, εθφζνλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθή δηαθνξά επηδφζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θηλεηήξεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αγψλσλ 

Senior.. Δπίζεο,ε ΟΜΑΔέρεη ηελ δπλαηφηεηα κε εγθχθιην λα νξηζηηθνπνηήζεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ θηλεηήξσλ θαη λα δψζεη 

αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε έλαλ εμ’ απηψλ, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο θαξκππξαηέξ θαη εμαηκίζεσλ 

 

31.7 Καηηγοπία DD2 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ηερληθφ θαλνληζκφ ηεο Rotax. Τν θαξκππξαηέξ είλαη βάζε ηερληθνχ 

θαλνληζκνχ ηεο Rotax γηα ην 2019. 
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αζί 

Γίλνληαη δεθηά ζαζί πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA απφ ην 2006 και μεηά. Όια ηα πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA. 

 

Σποσοί 

Μέγηζην θάξδνο ηξνρψλ κε ην ειαζηηθφ θνπζθσκέλν ζηελ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη:  

Δκπξφο  135 mm 

Πίζσ  215 mm  

 

Δλαζηικά 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ αγσληδνκέλσλ, νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο δχν ζεζκνχο ( πξσηάζιεκα θαη ROTAX) , ηα ειαζηηθά, 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα Slick: MOJOD4 , Βξνρήο: ΜOJOW3 

 

Δλάσιζηο βάπορ  

175 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα).  

 

31.8 ΚαηηγοπίαKZ2 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηεο CIK/FIAγηα ηελ θαηεγνξίαΚΕ2.  

 

Κινηηήπερ 

Με δειηίν αλαγλψξηζεο CIK/FIA γηα ηελ θαηεγνξία ΚΕ2 απφ ην 2007 θαη κεηά. 

 

Καπμπςπαηέπ 

Με δειηίν αλαγλψξηζεο CIK/FIA γηα ηελ θαηεγνξία ΚΕ2 απφ ην 2007 θαη κεηά. 

 

ExhaustSilencer 

Με δειηίν αλαγλψξηζεο CIK/FIA γηα ηελ θαηεγνξία ΚΕ2. 

 

αζί 

Γίλνληαη δεθηά ζαζί πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA απφ ην 2006 και μεηά. Όια ηα πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δειηίν αλαγλψξηζεο ηεο CIK/FIA. 

 

Σποσοί 

Μέγηζην θάξδνο ηξνρψλ κε ην ειαζηηθφ θνπζθσκέλν ζηελ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη:  

Δκπξφο  135 mm 

Πίζσ  215 mm  

 

Δλαζηικά 

Slick: MG_FH, Βξνρήο: MGWT 

 

Δλάσιζηο βάπορ  

175 κιλά (ζαζί + θηλεηήξαο + νδεγφο κε πεξηβνιή αγψλα).  

 

ΑΡΘΡΟ 32  ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ  

1. 60 ΜΗΝΗ 

2. JUNIOR  

3. CLUB 

4. KZ3 

5. SENIOR 

6. DD2 

7. KZ2 

 

Οι ανωηέπω καηηγοπίερ αναθέπονηαι ζε όλοςρ ηοςρ εγκεκπιμένοςρ από ηην ΔΠΑ θεζμούρ karting πος θα διεξασθούν καηά ηη 

διάπκεια ηος αγωνιζηικού έηοςρ. Σςσόν παπεκκλίζειρ ζηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ θα ππέπει να αναθέπονηαι πηηά ζηοςρ 

κανονιζμούρ ηων θεζμών όπωρ αςηοί είναι αναπηημένοι ζηο site ηηρ ΟΜΑΔ. 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Γεληθνχ θαη Τερληθνχ Καλνληζκνχ απνηεινχλ νη Δγκύκλιοι 1, 2 και 3/2018θαη νπνηαδήπνηε άιιε εγθχθιηνο εθδνζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 33          ΜΠΡΟΣΗΝΟ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΖΡΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ( εκηόρ ηηρ καηηγοπίαρ CLUB, πος μένοςν ωρ έσοςν) 

 

Με βάζε ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο ηεο CIK-FIA , ε ρξήζε νκνινγθαξηζκέλνπ κπξνζηηλνχ πξνθπιαθηήξα θαζψο θαη ην θηη ζχλδεζεο 

κπξνζηηλνχ πξνθπιαθηήξα είλαη ππνρξεσηηθά. 

 

APΘPO34 ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗΟΓΖΓΧΝ ΑΝΑΜΔΑ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

Οη αγσληδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο θαηεγνξίαο θαη δηαηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαπεδήζνπλ ζε κεγαιχηεξε θαηεγνξία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η δηαβάζκηζε ησλ θαηεγνξηψλ γίλεηαη κε βάζε ην Άξζξν 32 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Μέζα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή ρξνληά 

δελ επηηξέπεηαη ε επηζηξνθή νδεγψλ ζε κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο. Δμαηξνχληαη νη θαηεγνξίεο CLUB, KZ3, SENIOR, DD2 θαη KZ2 κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ νη κεηαθηλήζεηο είλαη ειεχζεξεο. 
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ΑΡΘΡΟ 35 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ   

Σε φινπο ηνπο αγψλεο Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ Διιάδαο θαη ηδησηηθψλ επάζισλείλαη ππνρξεσηηθή ε αλαθαίληζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ πηζηψλ κε έκθαζε ζηελ γξακκνγξάθεζε ησλ εθθηλήζεσλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα απφ ηνλ Γηεζλή Καλνληζκφ Καξη 

(δηάδξνκνη εθθίλεζεο, γξακκέο επηβξάδπλζεο - επηηάρπλζεο θαηθαξέ αθεηεξίαο). Η ιεηηνπξγία ησλ θαλψλ πξέπεη λα πξνειέγρεηαη θαη νη 

ζέζεηο θξηηψλ πξέπεη λα ζεκαίλνληαη, αθνχ ππνδεηρζνχλ ζηνλ νξγαλσηή απφ ηνλ αιπηάξρε ηνπ αγψλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΧΝ ΑΜΔΑ   

Σε φινπο ηνπο αγψλεο Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ Διιάδαο θαη ηδησηηθψλ επάζισλ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή αζιεηψλ ΑΜΔΑ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε,απφ ηερληθήο πιεπξάο,είλαη ν έιεγρνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ θάλεη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπο νη αζιεηέο. Γηα λα 

γίλεη ν έιεγρνο είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο Karting απφ ηνλ αζιεηή ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα πξηλ ηνλ αγψλα ψζηε λα 

πξνγξακκαηηζηεί ξαληεβνχ κε ηνλ αξκφδην ηερληθφ έθνξν θαη λα αλαδεηεζεί (ελδερνκέλσο) ηερλνγλσζία απφ ηελ CIKFIA ή άιιεο 

νκνζπνλδίεο κε εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 37 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΘΛΖΣΧΝ  

Ο εμνπιηζκφο αζθαιείαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρεη εθδψζεη ε CIK FIA.  

Κπάνορ  

Πξέπεη λα πιεξνί θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο:   

- Snell Foundation K2005, SA2005, K2010, SA2010, SAH 2010, SA 2015,  

- FIA 8859-2015, 8860-2004, FIA 8860-210  

- SFI Foundation Inc., Spec. SFI 31.1A, 31.2A  

- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007, Snell-FIA CMR2007)  

 

Φόπμα 

Πξέπεη λα δηαζέηεη Γειηίν Αλαγλψξηζεο "Level 2" απφ ηελ CIK-FIA, κε ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο λα βξίζθεηαη ζε νξαηφ ζεκείν  

 

Παπούηζια – Γάνηια - Μαλλιά 

Τα αγσληζηηθά παπνχηζηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο αζηξαγάινπο, ηα αγσληζηηθά γάληηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξσο 

ηα ρέξηα. Τα καθξηά καιιηά πξέπεη λα καδεχνληαη πιήξσο εληφο ηνπ θξάλνπο. Η ρξήζε θαζθφι ή άιινπ είδνπο κε ζηαζεξψλ εηδψλ ξνπρηζκνχ 

ζην ιαηκφ, αθφκε θαη κέζα απφ ηελ αγσληζηηθή θφξκα, απαγνξεχεηαη ξεηψο. 


