
    

   

 

1ος & 2ος αγώνας ROTAX MAX CHALLENGE 
KARTODROMO Αφιδνών – 30,31 Μαρτίου 2019  

   
Αθήνα 20/3/2019                  ώρα 20.00 

Δελτίο Πληροφοριών Νο 1 
 

1. ΣΕΛΕΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
Αντικαταςτάκθκε θ πρόεδροσ αγωνοδικϊν Κατερίνα Δάφνθ από τον κφριο Βαςίλθ Βαςιλείου. 
Αντικαταςτάκθκε ο αγωνοδίκθσ κφριοσ Τάςοσ Παπαδάσ από τθν κυρία Κατερίνα Δάφνθ . 
Το ςυμβοφλιο αγωνοδικϊν διαμορφϊνεται πλζον ωσ εξισ: 
Πρόεδροσ:  Βαςίλθσ Βαςιλείου 
Μζλοσ:  Κατερίνα Δάφνθ 
Μζλοσ:   Άγγελοσ Αγγελόπουλοσ 
 
Επικεφαλισ τεχνικόσ ζφοροσ ορίηεται ο κφριοσ Μάκθσ Μπερςισ. 
Βοθκόσ τεχνικοφ εφόρου διορίηεται ο κφριοσ Νίκοσ Μουτεςίδθσ και ο κφριοσ Γιϊργοσ Γεωργίου. 
 

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  
Από τα 8 ςκζλθ των τεςςάρων (4) αγϊνων, κα προςμετροφν τα 6 καλφτερα ςκζλθ. Ο κάκε αγωνιηόμενοσ κα ζχει το 
δικαίωμα να αφαιρζςει τα 2 χειρότερα βακμολογικά ςκζλθ. 
 

3. ΒΑΡΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 
Το βάροσ τθσ κατθγορίασ SENIOR MAX MASTERS ορίηεται ςτα 165 κιλά. 
 

4. ΕΛΑΣΙΚΑ 
Το άρκρο 6 του ςυμπλθρωματικοφ κανονιςμοφ τροποποιείται ωσ εξισ: 

Τα ελαστικά ποσ προβλέπονται είναι:  

• MOJO TYPE C2 (slick) για την κατηγορία MICRO MAX & MINI MAX. 
• MOJO TYPE D2 (slick) για τις κατηγορίες MINI MAX & JUNIOR MAX.  

• MOJO TYPE D5 (slick) για τις κατηγορίες SENIOR MAX/SENIOR MAX MASTER & DD2 MAX/DD2 MAX 

MASTER. 
• MOJO TYPE CW (wet) για την κατηγορία MICRO MAX & MINI MAX. 

• MOJO TYPE W2 (wet) για τις κατηγορίες MINI MAX & JUNIOR MAX.  
• MOJO TYPE W3 (wet) για τις κατηγορίες SENIOR MAX/SENIOR MAX MASTERS & DD2 MAX/DD2 MAX 

MASTERS. 

• Πρέπει να τηρείται για όλα τα ελαστικά η μαρκαρισμένη κατεύθσνση περιστρουής τοσς. 
(ROTATION). 

• Δεν επιτρέπεται καμία παραποίηση ή τροποποίηση των ελαστικών σε καμία κατηγορία, 
ΑΤΣΗΡΑ. 

 

5. ΒΑΗ ΨΤΓΕΙΟΤ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ MINI MAX 
Η βάςθ ψυγείου με κωδικό 651 690 μπορεί να κοπεί για να κοντφνει ζωσ 1,5 cm από τθν αρχικι τθσ διάςταςθ μόνο 
για τθν κατθγορία Mini MAX όπωσ και το πλαςτικό για τθν τοποκζτθςθ του ψυγείου του νεροφ. 
 

6. ΠΡΟΚΡΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟ RMCGF – ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ JUNIOR 
Αφορά κάκε αγωνιηόμενο που κα ςυγκεντρϊςει τθν μεγαλφτερθ βακμολογία από τα αποτελζςματα τθσ κατθγορίασ 
JUNIOR  και κα είναι θλικίασ από 12-14 (15)*ετϊν.  
 
*Σφμφωνα με το άρκρο 3.4.2 του Διεκνι Κανονιςμοφ CIK-FIA ςχετικά με τισ αγωνιςτικζσ άδειεσ, θ αγωνιςτικι άδεια 
είναι ζγκυρθ και μετά τθν θμερομθνία που ςυμπλθρϊνεται το 14ο ζτοσ τθσ θλικίασ του αγωνιηόμενου, μζχρι το 
τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ.  
 


