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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΖ2 / SPORTING REGULATIONS KZ2 CATEGORY 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η εταιρεία Daytona Raceway Ltd οργανώνει το Pancyprian Karting 
Championship Daytona 2016 (“Το Championship”) το οποίο 
αναγνωρίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου «Κ.Σ.Α». 
Το Championship θα ανταμείψει τους νικητές του πρωταθλήματος. 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (,Κ.Σ.Α., Οργανωτές, Διαγωνιζόμενοι 
και Πίστα) αναλαμβάνουν την εφαρμογή και τήρηση των 
κανονισμών που διέπουν το Championship. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
 
1) Ως επίσημο κείμενο των παρόντων Αγωνιστικών Κανονισμών 
θεωρείται το Αγγλικό, το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί στην 
περίπτωση που θα προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με 
την ερμηνεία τους. Οι τίτλοι στο κείμενο αυτό υπάρχουν μόνο σαν 
βοηθήματα παραπομπής και δεν αποτελούν μέρος των 
Αγωνιστικών Κανονισμών. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

 
2) Όλοι οι Οδηγοί, Διαγωνιζόμενοι και Αξιωματούχοι που 
λαμβάνουν μέρος στο Championship αναλαμβάνουν, όπως οι 
ίδιοι, οι εργοδοτούμενοι και οι αντιπρόσωποι τους, τηρούν όλες τις 
πρόνοιες του Διεθνή Αγωνιστικού Κώδικα («Ο Κώδικας»), των 
Γενικών Προδιαγραφών του CIK-FIA, των Τεχνικών Κανονισμών 
του Πρωταθλήματος και των παρόντων Αγωνιστικών Κανονισμών. 
Οι Γενικές Προδιαγραφές του CIK-FIA 16 Δεκεμβρίου 2015 και τα 
Παραρτήματα τους ισχύουν όπου δεν αντίκεινται στους παρόντες 
Αγωνιστικούς Κανονισμούς.   
 
3) Το Championship διέπεται από τους παρόντες Αγωνιστικούς 
Κανονισμούς, και τους Τεχνικούς Κανονισμούς  του 
Championship. 
 
4) Οι Συμπληρωματικοί Κανονισμοί των Αγώνων συνίστανται σε 
Απλούς Κανονισμούς συντεταγμένους στα Αγγλικά και 
μεταφρασμένους στα Ελληνικά. Οι οργανωτές θα στέλλουν 
αντίγραφα των Συμπληρωματικών Κανονισμών στον Κ.Σ.Α. δύο 
εβδομάδες πριν τον Αγώνα.  
 
5) Το δικαίωμα συσχέτισης ονόματος εταιρείας, οργανισμού ή 
προϊόντος με το Championship εναπόκειται αποκλειστικά στον 
Διοργανωτή. To δικαίωμα συσχέτισης ονόματος εταιρείας, 
οργανισμού, ή προϊόντος, με τον Αγώνα εναπόκειται αποκλειστικά 
στους Οργανωτές.   
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
6) Είναι υποχρέωση του Διαγωνιζομένου να διασφαλίσει ότι όλοι 
όσοι σχετίζονται με τη συμμετοχή του τηρούν όλες τις πρόνοιες 
του Κώδικα, των Τεχνικών Κανονισμών, των Αγωνιστικών 
Κανονισμών και των Συμπληρωματικών Κανονισμών. Σε 
περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να παρευρεθεί 
αυτοπροσώπως στον Αγώνα, τότε πρέπει να διορίσει 
αντιπρόσωπο γραπτώς. Το άτομο που θα είναι υπεύθυνο ενός 
διαγωνιζομένου καρτ σε οποιαδήποτε φάση του Αγώνα είναι 
συνυπεύθυνο με τον Διαγωνιζόμενο για τη διασφάλιση της 
τήρησης των προνοιών.  
 
7) Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα καρτ τους 
είναι συμβατά με τους όρους προσαρμογής και ασφάλειας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Αγώνα. 
 

 
GENERAL  
 
Daytona Raceway Ltd (the organizers) organises the Pancyprian 
Karting Championship Daytona 2016 («the Championship») 
which is recognised by the Cyprus Automobile Association 
“C.A.A”. The Championship will reward the winners of the 
championship. All the parties concerned (the Organizers, C.A.A,  
Entrants, Drivers and circuit) undertake to apply and observe the 
rules governing the Championship.  
 
REGULATIONS  
 
1) The final text of these Sporting Regulations shall be the 
English version which will be used should any dispute arise as to 
their interpretation. Headings in this document are for ease of 
reference only and do not form part of these Sporting 
Regulations.  
 
 
GENERAL UNDERTAKINGS 
  
2) All Drivers, Entrants and Officials participating in the 
Championship undertake, on behalf of themselves, their 
employees and agents, to observe all the provisions of the 
International Sporting Code («the Code»), the General 
Prescriptions of the CIK-FIA («the General Prescriptions»),the 
Technical Regulations of the Championship and these Sporting 
Regulations. The General Prescriptions of the CIK-FIA 16 
December 2015 and appendices («the General Prescriptions») 
apply when not covered by these Sporting Regulations. 
 
3) The Championship is governed by these Sporting Regulations 
and by the Technical Regulations of the Championship.  
 
 
4) The Supplementary Regulations of the Races consist in 
Standard Regulations drafted in English, and translated in 
Greek. Two weeks before the Race, the organizers shall send to 
the CAA copies of the Supplementary Regulations.  
 
 
5) The right to associate the name of a company, an 
organisation or a commercial make to the Championship is 
exclusively reserved for Organizers. The right to associate the 
name of a company, an organisation or a commercial make to 
the Race is exclusively reserved for the Organizer.   
 
GENERAL CONDITIONS 
 
6) It is the Entrant’s responsibility to ensure that every person 
concerned by his entry observes all the provisions of the Code, 
the Technical Regulations, the Sporting Regulations and the 
Supplementary Regulations. If an Entrant is unable to be present 
in person at the Race he must nominate his representative in 
writing. The person having charge of an entered kart during any 
part of a Race is responsible jointly and severally with the 
Entrant for ensuring that the provisions are observed.  
 
 
 
7) Entrants must ensure that their karts comply with the conditions 
of conformity and safety throughout the Race. 
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8) Η παρουσίαση του καρτ για Τεχνικό Έλεγχο θεωρείται σαφής 
δήλωση συμμόρφωσης.  
 
9) Οι Διαγωνιζόμενοι, Οδηγοί και Μηχανικοί πρέπει να φέρουν 
διαρκώς την ειδική κάρτα εισόδου που θα τους έχει δοθεί από τη 
Γραμματεία. 
 
ΑΡΧΕΣ KAI ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ CHAMPIONSHIP 
 
10) Το Championship αποτελείται από 6 Αγώνες.  
 
11) Ημερολόγιο του Championship 
 

Αγώνας Ημερ. Πίστα Κατηγορίες 

1 10/01/2016 Daytona KZ2 

2 07/02/2016 Daytona KZ2 

3 06/03/2016 Daytona KZ2 

4 03/04/2016 Daytona KZ2 

5 08/05/2016 Daytona KZ2 

6 26/06/2016 Daytona KZ2 

 
12) Συμμετοχές:  
Η συμμετοχή στο Championship είναι περιορισμένη για τους 
Διαγωνιζομένους που θα έχουν στείλει τη συμμετοχή τους μέσω 
του σχετικού εντύπου.  
 
Όλοι οι Οδηγοί πρέπει να κατέχουν επίσης έγκυρο δελτίο υγείας 
εκδιδόμενο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 
 
13) Εγγραφή Πρωταθλήματος: 
Το Έντυπο Εγγραφής στο Championship πρέπει να παραδοθεί 
στην Daytona Raceway Ltd, Λευκωσία, Τηλ: +357 22 461220 – 
Φαξ: +357 22 610246 – e-mail: info@daytona.com.cy.     
 
13α) Συμμετοχή στον Αγώνα 
Το Έντυπο Συμμετοχής στον αγώνα πρέπει να παραδοθεί στην 
γραμματεία, μαζί με το κόστος συμμετοχής πριν τον Αγώνα όπως 
αναφέρεται στους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς. 
 
13β) Ασφάλεια 
Το κόστος ασφάλειας αναφέρεται στους Συμπληρωματικούς 
Κανονισμούς 
 
Επιπρόσθετα οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την επιλογή με την 
εγγραφή τους στο Championship να πληρώσουν για τους 
υπόλοιπους Αγώνες μαζί ή για τον κάθε Αγώνα ξεχωριστά μέχρι 
την Τετάρτη πριν από τον Αγώνα 
 
Μετά την εγγραφή στους 2 Αγώνες ή σε 1 Αγώνα, ο 
Διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που 
πλήρωσε είτε μερικώς είτε ολόκληρου.   
 
14) Ελαστικά:  
Τα ελαστικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του 
Πρωταθλήματος θα είναι: 
 
Μάρκα VEGA  
Slick XH – CIK F/Z Option / Wet weather tires 45/100-5 WER YKP 
(front), 50/110-5 WER YKP (rear). Το κόστος των ελαστικών 
αναφέρεται στους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς.    
 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ 
 
15) Ο Αγώνας θα έχει την ιδιότητα ιδιωτικής εκδήλωσης και 
αποτελεί μέρος του Πρωταθλήματος. 
 
16) Ο Αγώνας θα χωρίζεται  στα «Ελεύθερα Δοκιμαστικά», στην 

8) The presentation of a kart for Scrutineering will be deemed an 
implicit statement of conformity.  
 
9) Entrants, Drivers, and mechanics must at all times wear the 
special entry cards which have been handed to them by the 
Secretariat.  
  
PRINCIPLE AND RUNNING OF THE CHAMPIONSHIP 
 
10) The Championship consists of 6 Races. 
 
11) Calendar of the Championship 
 

Race Date Circuit Categories 

1 10/01/2016 Daytona KZ2 

2 07/02/2016 Daytona KZ2 

3 06/03/2016 Daytona KZ2 

4 03/04/2016 Daytona KZ2 

5 08/05/2016 Daytona KZ2 

6 26/06/2016 Daytona KZ2 

 
12) Participations:  
Participation in the Championship is restricted to Entrants who 
will send their entries, through the relevant form provided.   
 
 
All Drivers must also hold valid health certificate issued by the 
Cyprus Sports Organization. 
 
13) Registration for the Championship: 
The registration form for the Championship must be submitted to 
Daytona Raceway Ltd, Lefkosia, Tel: +357 22 461220 – Fax: 
+357 22 610246 – e-mail: info@daytona.com.cy 
 
13α) Entry 
The Entry Document of the race should be submitted to the 
Secretariat along with the Entry Fee before the race as specified 
in the Supplementary Regulations.   
 
13b) Insurance 
The cost of Insurance is specified in the Supplementary 
Regulations 
 
In addition to that, Entrants have the option to register for all the 
remaining Races payable upon registration to the Championship, 
or pay for each Race separately by Wednesday before the Race 
 
 
After registration for all 2 Races or in a single Race, Entrants 
have no right to any reimbursement of amount paid, whether 
partial or full.    
 
14) Tires:  
The tires to be used during the Championship will be: 
 
 
Make VEGA  
Slick XH – CIK F/Z Option / Wet weather tires 45/100-5 WER 
YKP (front), 50/110-5 WER YKP (rear). The cost of the tyres is 
specified in the Supplementary Regulations.   
 
PRINCIPLES AND RUNNING OF A RACE 
 
15) The Race will have the status of a private event and is part 
of the Championship. 
 
16) The Race will be split into the “Free Practice”, the “Qualifying 
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«Επίσημη Χρονομέτρηση» στο «Ημιτελικό Σκέλος» και στο 
«Τελικό Σκέλος». Η σειρά εκκίνησης του Ημιτελικού Σκέλους θα 
είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων της Επίσημης Χρονομέτρησης 
ενώ η σειρά εκκίνησης του Τελικού Σκέλους θα καθορίζεται βάσει 
των αποτελεσμάτων του Ημιτελικού Σκέλους. Η απόσταση του 
Ημιτελικού Σκέλους και του Τελικού Σκέλους, θα καθορίζεται 
στους ανάλογους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς. Η καρό 
σημαία θα επιδειχθεί στο πρωτοπόρο καρτ όταν αυτό περάσει την 
γραμμή τερματισμού (“την γραμμή”) στο τέλος του γύρου κατά τον 
οποίο καλύπτεται αυτή η απόσταση. Η Γραμμή αποτελείται από 
μονή κάθετη γραμμή στην πίστα. 
 
17) Ο Αγώνας μπορεί να ακυρωθεί εάν έχουν περάσει από 
Τεχνικό Έλεγχο λιγότερα από τρία καρτ.  
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
 
18) Η βαθμολογία κάθε Αγώνα, θα δίνεται ως ακολούθως: 
 
Αγώνας 1-5 
 
 Ημιτελικό Σκέλος  Τελικό Σκέλος 
1

ος
  20 βαθμούς  30 βαθμούς 

2
ος

  16 βαθμούς  24 βαθμούς 
3

ος
  12 βαθμούς  18 βαθμούς 

4
ος

  10 βαθμούς  15 βαθμούς 
5

ος
   8 βαθμούς  12 βαθμούς 

6
ος

   6 βαθμούς   9 βαθμούς 
7

ος
   4 βαθμούς   6 βαθμούς 

8
ος

   2 βαθμούς   3 βαθμούς 
 
Αγώνας 6 
 Ημιτελικό Σκέλος  Τελικό Σκέλος 
1

ος
  25,00 βαθμούς  37,50 βαθμούς 

2
ος

  20,00 βαθμούς  30,00 βαθμούς 
3

ος
  15,00 βαθμούς  22,50 βαθμούς 

4
ος

  12,50 βαθμούς  18,75 βαθμούς 
5

ος
   10,00 βαθμούς  15,00 βαθμούς 

6
ος

   7,50 βαθμούς   11,25 βαθμούς 
7

ος
   5,00 βαθμούς   7,50 βαθμούς 

8
ος

   2,50 βαθμούς   3,75 βαθμούς 
 
19) Οι τίτλοι των Νικητών (1

ος
, 2

ος
, 3

ος
) του Championship, θα 

απονέμονται στο τέλος της σεζόν, στους Οδηγούς που θα 
συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς από τους 
καλύτερους 5 Αγώνες στην κατηγορία KZ2-Συνολικά και 
υποκατηγορία KZ2-Αρχάριοι. Οι Νικητές της κατηγορίας KZ2-
Συνολικά θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει να έχουν συμμετάσχει 
τουλάχιστο σε 5 από τους 6 αγώνες.  
 
20) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Championship, νικητής είναι 
εκείνος με τα περισσότερα πρωτεία στα Τελικά Σκέλη, Ημιτελικά 
Σκέλη, δευτερεία στα Τελικά Σκέλη, Ημιτελικά Σκέλη κλπ., που 
Οδηγούν στον μέσο όρο χρόνου τερματισμού όλων των Τελικών 
Σκελών και Ημιτελικών Σκελών του Championship. 
 
 
 
21) Εάν σε κάποιο συγκεκριμένο Σκέλος, σταματήσει ένα καρτ και 
δεν μπορεί να ξαναρχίσει, και εάν έχει καλυφθεί λιγότερο από το 
75% της προγραμματισμένης απόστασης, οι βαθμοί του Σκέλους 
δεν θα κατακυρωθούν στον Οδηγό. 
 
22) Εάν σε κάποιο συγκεκριμένο σκέλος, σταματήσει ένα καρτ, 
έχοντας καλύψει το 75% της απόστασης του αγώνα αυτού (από 
την γραμμή εκκίνησης), τότε ο Οδηγός θεωρείται ότι τερμάτισε, 
νοουμένου ότι δεν θα πάρει καμιά εξωτερική βοήθεια μέχρι να 
φτάσει στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης μέσα στον 

Heat”, the “Pre-Final Heat” and the “Final Heat”. The starting 
position of the Pre-Final Heat will be decided by the results 
obtained in the Qualifying Heat. The starting position of the Final 
Heat will be decided based on the finishing results of the Pre-
Final Heat. The race distance of the Pre-Final Heat and the Final 
Heat, will be defined in the respective Supplementary 
Regulations. The chequered flag will be shown to the leading 
kart when it crosses the finishing line (“the line”) at the end of the 
lap during which that distance is reached. The line consists in a 
single line across the track.  
 
 
17) The Race may be cancelled if less than three karts have 
passed Scrutineering.   
 
CATEGORYIFICATION  
 
18) The classification of a Race will be given as follows: 
 
Race 1 to 5 
 
 Pre-Final Heat  Final Heat 
1

st
   20 points   30 points 

2
nd

  16 points   24 points 
3

rd
  12 points   18 points 

4
th
  10 points   15 points 

5
th
   8 points   12 points 

6
th
   6 points    9 points 

7
th
   4 points    6 points 

8
th
   2 points    3 points 

 
Race 6 
 Pre-Final Heat  Final Heat 
1

st
   25,00 points  37,50 points 

2
nd

  20,00 points  30,00 points 
3

rd
  15,00 points  22,50 points 

4
th
  12,50 points  18,75 points 

5
th
   10,00 points  15,00 points 

6
th
   7,50 points  11,25 points 

7
th
   5,00 points   7,50 points 

8
th
   2,50 points  3,75 points 

 
19) The title of the Winners (1

st
, 2

nd
, 3

rd
) of the Championship, 

will be awarded by the end of the season to the Drivers who 
have gathered most points by combining their points from 5 out 
of the 6 Races in Category KZ2-Overall and Subcategory KZ2-
Beginners. The Winners must have participated in at least 5 of 
the 6 races. 
 
 

20) In case of dead heat at the end of the Championship, the 

winner will be the one with the higher number of wins of Final 
Heats, if dead heat then the wins of Pre-Final Heats, if dead heat 
then the wins of second placement of Final Heats, if dead heat 
then the wins of second placement Pre-Final Heats etc., leading 
to the average finished time of all Final Heats, Pre-Final Heats of 

the Championship. 

 
21) If in a particular Heat a kart stops and cannot be restarted, 
and if less than 75% of the scheduled distance has been 
covered, the points of the Heat will not be awarded to the Driver. 
 
 
22) If in a particular Heat a kart stops after having covered 75% 
of the distance of the race (from the starting line), then the Driver 
is considered to have finished the race. Any classified kart 
unable to reach the Parc Fermé by its own means will be placed 
under the exclusive control of Marshals, who will supervise the 
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απαραίτητο χρόνο. 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
23) Οδηγοί που είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) και δεν έχουν 
ολοκληρωμένη νομική οντότητα δεν μπορούν να είναι οι 
Διαγωνιζόμενοι του εαυτού τους και το έντυπο συμμετοχής πρέπει 
να υπογραφτεί απο τον γονέα/κηδεμόνα.   
 
24) Τα έντυπα συμμετοχής σε Αγώνα πρέπει να προσκομίζονται 
από τους Διαγωνιζόμενους στην Daytona Raceway Ltd το 
αργότερο 1 ημέρα πριν από τον αγώνα και πρέπει να 
συνοδεύονται με το τέλος συμμετοχής που σε περίπτωση 
επιταγής πρέπει να εκδίδετε στο όνομα της Daytona Raceway Ltd. 
 
25) Η Daytona Raceway Ltd θα εκδώσει τη λίστα με τους Οδηγούς 
και τους αριθμούς τους.   
 
26) Το έντυπο Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει:   
 
α) Βεβαίωση ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει διαβάσει και κατανοήσει 
τον Κώδικα, τις Γενικές Προδιαγραφές, τα Παραρτήματα, τους 
Συμπληρωματικούς Κανονισμούς, τους Τεχνικούς Κανονισμούς 
και τους Αγωνιστικούς Κανονισμούς και συμφωνεί ότι θα τους 
σεβαστεί τόσο ο ίδιος, όσο και όλοι όσοι σχετίζονται με τη 
συμμετοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα,  
 
β) το όνομα του Οδηγού.  
 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 
 
Όλοι οι Οδηγοί πρέπει  να κατέχουν επίσης έγκυρο δελτίο υγείας 
εκδιδόμενο από τον Κυπειακό Οργανισμό Αθλητισμού. Για τους 
ανήλικους Οδηγούς (κάτω των 18 ετών) το έντυπο συμμετοχής 
πρέπει να υπογραφτεί απο τον γονέα/κηδεμόνα. 
 
Όλοι οι οδηγοί πρέπει να κατέχουν αγωνιστική άδεια από τον 
ΚΣΑ. 
 
Ο αριθμός των Οδηγών στον Αγώνα δεν θα έχει περιορισμούς σε 
καμία κατηγορία.  
 
27) Κατηγορίες 
 
Το Championship αποτελείται από 1 κατηγορία και 1 
υποκατηγορία. 
 
Κατηγορία ΚΖ2-Συνολικά 
- Οδηγοί θα δικαιούνται να λάβουν μέρος αφού συμπληρώνουν το 
15 έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2016.   
- Το ελάχιστο βάρος του Οδηγού μαζί με το καρτ είναι 175Kg. 
 
Υποκατηγορία ΚΖ2-Αρχάριοι (Rookie) 
- Οδηγοί θα δικαιούνται να λάβουν μέρος αφού συμπληρώνουν το 
15 έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2016.  
- Το ελάχιστο βάρος του Οδηγού μαζί με το καρτ να είναι 175Kg. 
- Να μην έχουν συμμετάσχει σε περισσότερους από 10 αγώνες 
στην  κατηγορία KZ2. Oι οδηγοί μπορεί να συνεχίσουν να 
θεωρούνται ότι εμπίπτουν στην κατηγορία KZ2 Rookie μέχρι το 
τέλος του πρωταθλήματος κατά το οποίο συμπληρώνουν το όριο 
των 10 αγώνων. 
- Να έχουν δηλωθεί ως KZ2 Rookie συμπληρώνοντας το έντυπο 
συμμετοχής για τον πρώτο αγώνα στην κατηγορία KZ2 που 
συμμετάσχουν. Αν οι οδηγοί δεν εξασκήσουν το δικαίωμα τους να 
δηλωθούν ότι ανήκουν στην κατηγορία KZ2 Rookie στον πρώτο 
αγώνα που συμμετάσχουν τότε χάνουν το δικαίωμα τους. 
- Να κερδίζουν βαθμούς μόνο για την κατηγορία KZ2 Rookie. Οι 
οδηγοί μπορούν να επιλέξουν να μεταφερθούν στην κατηγορία 

taking of the kart to the Parc Fermé in a regular manner. 
 
ENTRY FORMS 
 
23) Drivers who are under age (18 years old) and do not have 
full legal capacity cannot be their own Entrants and the entry 
form must be signed by the parent/guardian.  
 
 
24) Entry forms for the Race must be submitted by Entrants to 
Daytona Raceway Ltd 1 day before the race at the latest and 
must be accompanied by the entry fees to the order of Daytona 
Raceway Ltd.  
 
 
25) Daytona Raceway Ltd will publish the list of Drivers with their 
racing numbers.   
 
26) Entry forms shall include:  
 
a) confirmation that the Entrant has read and understood the 
Code, the General Prescriptions, the Appendices, the 
Supplementary Regulations, the Technical Regulations and the 
Sporting Regulations and agrees, on his own behalf and on 
behalf of everyone associated with his participation in the Race, 
to respect them;  
 
b) the name of the Driver.  
 
ELIGIBLE DRIVERS  
 
All Drivers must also hold valid health certificate issued by the 
Cyprus Sports Organization. For Drivers who are under age (18 
years old) the entry form must be signed by the parent/guardian. 
 
 
All Drivers must hold a valid licence issued by CAA. 
 
 
The number of drivers in the Race will not be limited in any 
category. 
 
27) Categories:  
 
The Championship consists of 1 category: 
 
 
ΚΖ2 Category:  
- Drivers shall be allowed to take part who will become 15 years 
old by the end of 2016.  
- Minimum weight of the driver and the kart is 175 Kg. 
 
KZ2-Beginners Subcategory 
- Drivers shall be allowed to take part provided they become 15 
years old by the end of 2016.  
- Minimum weight of the driver and the kart is 175 Kg. 
- Not to have participated in more than 10 races in the KZ2 
category. Drivers will continue to be considered participants of 
the KZ2 Beginners category until the end of the championship 
provided they started the Championship with maximum 10 races. 
- Drivers will register as KZ2 Rookie by completing the entry 
form for the first race in the KZ2 category. If the drivers fail to 
exercise their right to register themselves as rookies this right 
will be lost.  
- Points shall be awarded only in the KZ2 Rookie category. 
Drivers can choose to move to the KZ2 category without 
transferring any points from the KZ2 Rookie category. 
The Cyprus Automobile Association reserves the right to refuse 
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KZ2 χωρίς όμως να μεταφέρουν οποιουσδήποτε βαθμούς από 
την κατηγορίας KZ2 Rookie. 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου διατηρεί το δικαίωμα να 
αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε οδηγού στην κατηγορία KZ2 
Rookie, ανάλογα με τις εμπειρίες και τις δεξιότητες του στην 
οδήγηση. 
 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΡΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
28) Ο Αγώνας είναι αποκλειστικά για καρτ με μηχανή KZ2 και σασί 
(συμπεριλαμβανομένων των φρένων και του αμαξώματος) με 
δελτίο αναγνωρίσεως 2003/2008, 2006/2011, 2009-2014, 2012-
2017 και 2015-2020και να είναι σύμφωνα με τους Τεχνικούς 
Κανονισμούς του CIK/FIA.  
 
29) Ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει το ίδιο σασί και μηχανή 
για όλο τον Αγώνα. Καμία αλλαγή σασί ή μηχανής δεν θα γίνει 
αποδεκτή μετά τον Τεχνικό Έλεγχο. 
 
30) Ο κάθε Οδηγός είναι υπόχρεος να υποβάλει σε Τεχνικό 
Έλεγχο τον πιο κάτω εξοπλισμό:  
Αριθμός σασί:  1  
Αριθμός μηχανών: 1  
 
31) Αλλαγή Εξοπλισμού   
Η ανταλλαγή μηχανών, σασί, καρτ και ελαστικών μεταξύ των 
διαφόρων Οδηγών απαγορεύεται.  
 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
32) ΓΕΝΙΚΑ: Τα ελαστικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον κάθε 
Οδηγό θα προμηθεύονται από ένα και μόνον Προμηθευτή 
ελαστικών και θα έχουν δελτίο αναγνωρίσεως CIK-FIA.  
 
ΦΥΛΑΞΗ: Τα ελαστικά με δελτίο αναγνωρίσεως θα φυλάγονται 
από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής ελαστικών θα παρουσιάσει 
μόνο ένα είδος προδιαγραφών για κάθε είδος ελαστικών («σλικ»).  
 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Για όλες τις κατηγορίες, κάθε συμμετέχοντας 
επιτρέπεται 2 μπροστινά και 2 πισινά καινούργια ή μεταχειρισμένα 
ελαστικά. Αυτά θα παρουσιαστούν στο έφορο τεχνικού έλεγχου 
και θα μαρκάρονται κατά τη διάρκεια του Αγωνιστικού & Τεχνικού 
Έλεγχου. Κάθε Συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει 1 μπροστινό και 1 πισινό ελαστικό μόνο εάν ένα ή 
και τα δύο αυτά ελαστικά έχουν ζημία (όχι φυσική φθορά). Για να 
γίνει αυτό ο Συμμετέχοντας θα πρέπει να παρουσιάσει το 
καταστρεμμένο ελαστικό στον έφορο τεχνικού έλεγχου πριν την 
αντικατάσταση του κατεστραμμένου ελαστικού. Ο έφορος τεχνικού 
έλεγχου πρέπει να επιβεβαιώσει τη ζημιά στο ελαστικό και να 
μαρκάρει το καινούργιο ή μεταχειρισμένο ελαστικό που θα 
χρησιμοποιηθεί στη θέση του κατεστραμμένου ελαστικού. 
 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ:   
«σλικ» ελαστικά (2 μπροστινά ελαστικά και 2 πισινά ελαστικά). 
 ελαστικά «βροχής» (2 μπροστινά ελαστικά και 2 πισινά ελαστικά) 
 
 
Η χρήση των ελαστικών για περισσοτέρους από 1 Αγώνες 
εναπόκειται στην έγκριση του Τεχνικού Εφόρου.    
 
Σε περίπτωση βρόχινου αγώνα (υποδεικνύεται από τον 
Αλυτάρχη), η επιλογή ελαστικών επαφύεται στους οδηγούς και τον 
Αλυτάρχη ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα υπόδειξης μαύρης 
σημαίας στους οδηγούς που θεωρεί ότι χρησιμοποιούν 
λανθασμένα ελαστικά για τις συνθήκες του αγώνα και είτε είναι 
αργοί ή οδηγούν επικίνδυνα. Η χρήση ελαστικών σλικ είναι 
υποχρεωτική σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.  

the entry of any driver in the KZ2 Rookie category, depending on 
experience and driving ability.  
 

 
 
 
 
ELIGIBLE KARTS AND EQUIPMENT   
 
28) The Race is reserved for karts with KZ2 engines and chassis 
(including brakes and bodywork) being homologated 2003/2008, 
2006/2011, 2009-2014, 2012-2017 and 2015-2020 and in 
compliance with the CIK FIA Technical Regulations.  
 
 
29) The Entrant must enter the same chassis and engine for the 
whole Race. No change of chassis and engine shall be accepted 
after the Technical Checks.   

 
30) Each Driver will be entitled to submit for Technical Checks 
the following equipment:  
Number of chassis:  1  
Number of engines:  1  
 
31) Change of equipment  
Changing engines, chassis, the chassis/engine unit and tires 
between the various Drivers is forbidden.  
 
DISTRIBUTION OF TYRES AND LIMITATION OF TYRES 
DURING THE RACE  
 
32) GENERAL: A single tire Supplier will supply the types of tires 
with CIK FIA homologation to be used by each Driver.  
 
 
STOCKING: The homologated tires will be stocked by the tire 
Supplier. The tire Supplier will present only one specification per 
type of tire («slick»).  
 
DISTRIBUTION: For all categories, each Entrant is allowed 2 
front and 2 rear new or used tires. These will be presented to the 
scrutineer and marked during the Technical Checks. Each 
Entrant is allowed to use 1 front and 1 rear tire only if one or both 
of these tires are damaged. To do so the Entrant must present 
the damaged tire to the scrutineer before replacing the damaged 
tire. The scrutineer must confirm the damage and mark the new 
or used tire that will be used in the place of the damaged tire.   
 
 
 
 
 
 
MAXIMUM NUMBER OF TYRES:   
«slick» tires (2 front tires and 2 rear tires).  

«wet» weather tyres (2 front tyres and 2 rear tyres). 
 
 
The use of tires for more than 1 Race is subject to approval by 
the Scrutineer. 
 
In the case of a «wet race» (conditions signaled by means of a 
panel by the Clerk of the Course), the choice of tyres will be left 
to the appreciation  of the Drivers and the Clerk of the Course, 
reserving the right to use the black flag if he deems that a 
Driver’s kart is fitted with the wrong set of tyres and that the 
Driver is too slow and dangerous for other Drivers.  The use of 



Pancyprian Karting Championship Daytona 2016 - Sporting Regulations 

 

 Page 6 
 
 

 
 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 
33) Οι Οδηγοί είναι υπεύθυνοι για τα καύσιμα και τα λιπαντικά 
τους. Τα καύσιμα δεν πρέπει να είναι πέραν των 100 οκτανίων και 
τα λιπαντικά πρέπει να συνάδουν με τους κανονισμούς του 
CIK/FIA. 
 
Συσκευές DIGATRON DT 47 θα χρησιμοποιηθούν για να 
ελέγχεται ότι τα καύσιμα είναι συμβατά με αυτούς τους 
Κανονισμούς χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα χημεία. 
 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΔΗΓΩΝ 
 
34) Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι βάση των 
προδιαγραφών του Άρθρου 2.24 των Τεχνικών Κανονισμών του 
CIK/FIA. 
 
35) Το όνομα του Οδηγού πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα και 
στους δύο πλαϊνούς προφυλακτήρες του καρτ βάση των 
προδιαγραφών του Άρθρο 2.24 των Τεχνικών Κανονισμών του 
CIK/FIA. 
 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
 
36)  Κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να οργανώσει το Ατομικό του 
Συνεργείο που θα του προσφέρει πληροφορίες, μηχανική βοήθεια 
και ανεφοδιασμό. Η βοήθεια αυτή μπορεί να δοθεί μόνο μέσα στο 
Χώρο Συνεργείων. 
 
37) Ένας εκ των μελών του Ατομικού Συνεργείου, ο «Μηχανικός», 
θα προμηθευτεί με ειδική κάρτα εισόδου και είναι ο μόνος που 
δικαιούται να εισέλθει στο Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης. Το 
όνομα του Μηχανικού πρέπει να δηλώνεται στο «Έντυπο 
Συμμετοχής». Υπεύθυνος για την πειθαρχία του προσωπικού του 
Ατομικού Συνεργείου είναι ο Διαγωνιζόμενος. 
 
38) Το προσωπικό των Ατομικών Συνεργείων πρέπει να φέρει 
κάρτες εισόδου, που θα τους παραχωρούν οι Οργανωτές. Δεν 
επιτρέπεται η είσοδος στον Ελεγχόμενο Χώρο σε μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα. 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΧΓΟΣ  
 
39) Δέστε το Άρθρο 2.10 των Γενικών Προδιαγραφών.  
 
40) Στον Αγώνα, όλοι οι Οδηγοί πρέπει να εγγραφούν στην 
Γραμματεία για να παραλάβουν τους αισθητήρες και τις κάρτες 
εισόδου τους. Σε περίπτωση απώλειας του αισθητήρα ο 
Διαγωνιζόμενος είναι υπόχρεος να πληρώσει το ποσό των Ευρώ 
260.00 στη Γραμματεία πριν το τέλος του Αγώνα. 
 
41) Τα σασί και οι μηχανές θα σφραγίζονται κατά τη διάρκεια του 
Τεχνικού Έλεγχου του Αγώνα.   
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
42) A. Ορισμός: Ο Αλυτάρχης οργανώνει μια συνάντηση για  
Τελικές Οδηγίες με τους Διαγωνιζομένους και τους Οδηγούς που 
συμμετέχουν στον Αγώνα.  
 
B. Σκοπός των Τελικών Οδηγιών: η υπενθύμιση των 
Διαγωνιζομένων και των Οδηγών συγκεκριμένων σημείων των 
Συμπληρωματικών Κανονισμών όσον αφορά την οργάνωση του 
Αγώνα; η υπενθύμισης τους των ενδείξεων ασφαλείας, γενικών ή 
ειδικών για τη συγκεκριμένη πίστα; να δοθούν οποιεσδήποτε 
διευκρινίσεις όσον αφορά την ερμηνεία των Κανονισμών.  

«slick» tyres is therefore mandatory in any other case. 
 
FUEL DISTRIBUTION  
 
33) The responsibility for fuels and lubricants lies with the 
drivers. The fuel should not exceed 100 octanes and the 
Lubricants should be CIK/FIA homologated.  
 
 

DIGATRON DT 47 devices are used to control that the fuel 
complies with these regulations. 
 
 
RACING NUMBERS AND NAME OF THE DRIVER 
 
34) Racing numbers shall comply with the provisions of Article 
2.24 of the Technical Regulations of the CIK/FIA. 
 
 
35) The name of the Driver must appear on each side of the 
lateral bodywork and be clearly legible, in accordance with 
Article 2.24 of the Technical Regulations of the CIK/FIA.  
 
 
PIT TEAM 
 
36) Each Entrant may organize his Pit Team who will offer him 
information, mechanical help and refueling. This help may be 
given only in the Pit Area.  
 
 
37) One of the Pit Members, the “Mechanic”, will be supplied 
with a special entry card and he will be the only one allowed in 
the Parc Ferme area. The name of the Mechanic must be 
declared οn the “Entry Form”. The Entrant is liable for the 
discipline of his Pit Team. 
 
 
38) The Pit Team must carry entry cards, provided by the 
Organisers. No unauthorized person will be admitted in the 
Paddock Area.  
 
 
SPORTING CHECKS AND SCRUTINEERING  
 
39) See Article 2.10 of the General Prescriptions.  
 
40) At the Race, all drivers must register at the Secretariat in 
order to get their transponders and entry cards. In case the 
transponder is lost, the Entrant is obliged to pay the amount of 
Euro 260.00 to the Secretariat before the end of the Race. 
 
41) At the Technical Checks of the Race, the chassis and 
engines will be marked.   
 
 
BRIEFINGS  
 
42) A. Definition: The Entrants’ and Drivers’ Briefing is a meeting 
organised by the Clerk of the Course for all Entrants and Drivers 
entered in the Race.  
 
B. Aim of the Briefing: to remind Entrants and Drivers of the 
specific points of the Supplementary Regulations concerning the 
organisation of the Race; to remind them of the safety notions, 
either general, or specific to the circuit used; to give any 
clarification concerning the interpretation of the Regulations.  
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Γ. Η ώρα των Τελικών Οδηγιών προσδιορίζεται στο πρόγραμμα 
του Αγώνα. Η συνάντηση θα γίνεται πάντοτε πριν από τα 
Ελεύθερα Δοκιμαστικά ή την Επίσημη Χρονομέτρηση.  
 
Εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, μπορεί να οργανωθούν και 
περισσότερες συναντήσεις.  
 
Δ. Η παρουσία όλων των Οδηγών στις συναντήσεις Τελικών 
Οδηγιών είναι υποχρεωτική.  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
43) Α. Απαγορεύεται αυστηρά για τους Οδηγούς να οδηγούν τα 
καρτ τους σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του αγώνα, εκτός εάν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απομάκρυνση του καρτ από 
επικίνδυνη κατάσταση και μετά από την έγκριση των 
Παρατηρητών. 
 
B. Κατά τη διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμαστικών, της Επίσημης 
Χρονομέτρησης, του Ημιτελικού Σκέλους και του Τελικού Σκέλους, 
μόνο οι Οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν την πίστα και πρέπει 
πάντοτε να τηρούν τους κανονισμούς που αναφέρονται στον 
Κώδικα σε σχέση με την οδήγηση σε πίστα. 
 
Γ. Εάν ένα καρτ σταματήσει κατά τη διάρκεια των Ελεύθερων 
Δοκιμαστικών, της Επίσημης Χρονομέτρησης, του Ημιτελικού 
Σκέλους ή του Τελικού Σκέλους, πρέπει αμέσως να απομακρυνθεί 
από την πίστα ούτως ώστε η παρουσία του να μην αποτελεί 
κίνδυνο ή εμπόδιο για τους άλλους Οδηγούς. Εάν ο Οδηγός δεν 
είναι σε θέση να απομακρύνει το καρτ του από το επικίνδυνο 
σημείο οδηγώντας το, τότε είναι υποχρέωση των Επιτηρητών να 
τον βοηθήσουν. Ωστόσο, αν ο Οδηγός επανεκκινήσει το καρτ σαν 
αποτέλεσμα της βοήθειας αυτής, θα αποκλείεται από  την 
κατάταξη της Επίσημης Χρονομέτρησης ή του Σκέλους κατά το 
οποίον του παρασχέθηκε η βοήθεια αυτή. Ο Οδηγός πρέπει να 
παραμένει κοντά στο καρτ του μέχρι το τέλος των Ελεύθερων 
Δοκιμαστικών, της Επίσημης Χρονομέτρησης, του Ημιτελικού 
Σκέλους και του Τελικού Σκέλους, εκτός εάν συντρέχουν ιατρικοί 
λόγοι ή λόγοι ασφαλείας. 
  
Δ. Απαγορεύεται η επισκευή χρησιμοποιώντας εργαλεία εκτός του 
Χώρου Επιδιόρθωσης. Απαγορεύεται η μεταφορά εργαλείων και/ή 
ανταλλακτικών μέσα στο καρτ. Ο Οδηγός μπορεί να πάρει 
βοήθεια μόνο στον Χώρο Επιδιόρθωσης ο οποίος προκαθορίζεται 
στους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς ή κατά τη διάρκεια της 
Ενημέρωσης των Οδηγών. 
 
Ε. Εκτός από περιπτώσεις που προνοούνται ρητά από τους 
Κανονισμούς ή από τον Κώδικα κανείς εκτός από τον Οδηγό δεν 
δικαιούται να αγγίξει ένα σταματημένο καρτ, εκτός εάν αυτό 
βρίσκεται στο Χώρο Επιδιόρθωσης.  
 
Ζ. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος στην πίστα, εκτός 
από τους Επιτηρητές που εκτελούν τα καθήκοντα τους και τους 
Οδηγούς όταν αυτοί οδηγούν τα καρτ τους, όταν η πίστα είναι 
κλειστή από τον Αλυτάρχη κατά τη διάρκεια και μετά τα 
Δοκιμαστικά και μετά τον τερματισμό, μέχρι όλα τα ενδιαφερόμενα 
καρτ, είτε βρίσκονται σε κίνηση είτε όχι, έχουν φθάσει στον Χώρο 
Επιτηρούμενης Στάθμευσης.  
 
Η. Κατά τη διάρκεια της Επίσημης Χρονομέτρησης, του Ημιτελικού 
και του Τελικού Σκέλους, μόνο ο Οδηγός δικαιούται να 
ξαναξεκινήσει το καρτ του, εκτός και αν ξεκινήσει από τον Χώρο 
Επιδιόρθωσης. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα ο Οδηγός δεν 
δικαιούται να πάρει εξωτερική βοήθεια ενώ είναι μέσα στην πίστα, 
εκτός εάν η βοήθεια αυτή του παρασχεθεί στον Χώρο 
Επιδιόρθωσης, στον οποίον θα πρέπει να φθάσει από μόνος του.  
 

C. The time of the Briefing is mentioned in the timetable of the 
Race. The meeting shall always be held before Free Practice or 
the Qualifying Heat. 
 
Extra meetings may be organised if this is deemed necessary.  
 
 
D. The attendance of all Drivers at the Briefings is mandatory.   
 
 
GENERAL SAFETY  
 
43) A. It is strictly forbidden for Drivers to drive their karts in a 
direction opposite that of the race, unless this is strictly 
necessary to remove the kart from a dangerous situation after 
approval by the Marshals.  
 
 
B. During the Free Practice, the Qualifying Heat, the Pre-Final 
and the Final Heat, Drivers may use the track only and must at 
all times observe the dispositions of the Code relating to driving 
on circuits.  
 
 
C. During Free Practice, Qualifying Heat, the Pre-Final Heat and 
the Final Heat, a kart that stops must be removed from the track 
as rapidly as possible in order for its presence not to constitute a 
danger or be an impediment for other Drivers. If the Driver is 
unable to remove the kart from a dangerous position by driving 
it, it is the Marshals’ duty to help him; however, if the kart restarts 
as a result of such help, it will be excluded from the 
categoryification of the Qualifying Ηeat or the Heat in which this 
help was provided. Except for medical or safety reasons, the 
Driver must stay close to his kart until the end of Free Practice, 
Qualifying Heat, the Pre-Final Heat or the Final Heat. 
 
 
 
 
 
D. Any repairs with tools are banned outside the Repairs Area. It 
is forbidden to take any tools and/or spare parts on board the 
kart. The Driver can receive help only in the Repairs Area 
determined by the Supplementary Regulations or during the 
Briefing.  
 
 
E. Except in cases expressly provided for by the Regulations or 
by the Code, no one except the Driver is authorised to touch a 
stopped kart unless it is in the Repairs Area.  
 
 
F. When the track is closed by the Clerk of the Course during 
and after Practice and after the finish until all concerned karts, 
whether they are mobile or not, have arrived at the at the Parc 
Fermé, no one is allowed to accede to the track, with the 
exception of Marshals carrying out their duties and of Drivers 
when they are driving.  
 
 
G. During the Qualifying Heat, the Pre-Final Heat and the Final 
Heat, a kart may be restarted only by the Driver himself, except if 
he restarts from the Repairs Area. The Driver may not receive 
any outside help on the track during the running of a Race, 
except in the Repairs Area, which he may reach only by his own 
means.  
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Θ. Εάν κάποιος Οδηγός αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα κατά 
τη διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμαστικών, της Επίσημης 
Χρονομέτρησης, του Ημιτελικού Σκέλους ή του Τελικού Σκέλους 
τότε για λόγους ασφαλείας πρέπει να απομακρυνθεί από την 
πίστα.  
 
I. Οδηγός που εμπλέκεται σε σύγκρουση δεν δικαιούται να 
εγκαταλείψει την πίστα χωρίς τη συγκατάθεση των Αγωνοδικών.  
 
K. Κανένας Οδηγός δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Χώρο 
Επιδιόρθωσης χωρίς αυτό να του ζητηθεί από τους Επιτηρητές.  
 
Λ. Επίσημες οδηγίες θα δίδονται στους Οδηγούς μέσω των 
σημάτων που προκαθορίζονται στον Κώδικα. Ατομικά Συνεργεία 
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν σημαίες 
όμοιες με αυτές.  
 
Μ. Εάν κάποιος Οδηγός σκοπεύει να εγκαταλείψει την πίστα για 
να πάει στο Χώρο Συνεργείων ή για να σταματήσει στον Χώρο 
Επιδιόρθωσης τότε πρέπει να δείξει την πρόθεση του έγκαιρα 
ψηλώνοντας το χέρι του και να το κάνει με ασφάλεια.  
 
Ν. Κατά τη διάρκεια οποιοδήποτε Σκέλους και μετά από οδηγίες 
του Αλυτάρχη, Οδηγός που παραβιάζει τους Τεχνικούς 
Κανονισμούς, εκτός κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου, 
πρέπει να σταματήσει στον Χώρο Επιδιόρθωσης και να διορθώσει 
την παράβαση προτού επιστρέψει στην πίστα.  
 
Ξ. Κατά τη διάρκεια των  Ελεύθερων Δοκιμαστικών, της Επίσημης 
Χρονομέτρησης, του Ημιτελικού Σκέλους και του Τελικού Σκέλους, 
οι Οδηγοί πρέπει πάντοτε να φορούν την πλήρη εξάρτηση που 
καθορίζεται στο Άρθρο 3 των Τεχνικών Κανονισμών του CIK/FIA.  
 
Ο. Οι Οργανωτές είναι υπεύθυνοι για να έχουν στην πίστα όλα τα 
μέσα ασφαλείας που προνοούνται για τις εκδηλώσεις στο 
Παράρτημα 2 των Διεθνών Κανονισμών Κάρτινγκ, από την αρχή 
των Ελεύθερων Δοκιμαστικών μέχρι το τέλος του Αγώνα.  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 
44) Ο αριθμός των καρτ που επιτρέπονται στην πίστα περιορίζεται 
στα με βάση τους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς.  
 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
 
45)  Ο Αγώνας θα αποτελείται από τα Ελεύθερα Δοκιμαστικά, την 
Επίσημη Χρονομέτρηση, το Ημιτελικό Σκέλος και το Τελικό Σκέλος 
για κάθε κατηγορία. 
 
α) Κατά την διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμαστικών ο κάθε 
Οδηγός είναι υπεύθυνος να ελέγξει ότι ο αισθητήρας του 
λειτουργεί. 
 
β) Θα υπάρχει μόνο μία Επίσημη Χρονομέτρηση 7 λεπτών για 
κάθε κατηγορία. Όταν ο Οδηγός περάσει τη Γραμμή Εκκίνησης 
θεωρείται ότι εκκίνησε και ο χρόνος του μετρά υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Όλοι οι γύροι που έχουν καλυφθεί πλήρως μετρούν. 
Κρατείται ο χρόνος του καλύτερου γύρου κατά τη διάρκεια του 
Σκέλους. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπολογίζεται ο 2

ος
 

καλύτερος χρόνος του κάθε Οδηγού, και ούτω καθ’ εξής σε 
περίπτωση περισσότερων ισοπαλιών 
 
Κάθε Οδηγός πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστο ένα γύρο 
Επίσημης Χρονομέτρησης για να μπορεί να διαγωνιστεί στο 
Ημιτελικό Σκέλος.  
 
 
 

H. If a Driver is faced with mechanical problems during Practice, 
the Qualifying Heat, the Pre-Final Heat or the Final Heat, he 
must evacuate the track as soon as possible for safety reasons.  
 
 
 
I. If a Driver is involved in a collision, he must not leave the 
circuit without the Stewards’ approval.  
 
J. No Driver may leave the Repairs Area without having been 
invited to do so by Marshals.  
 
K. Official instructions will be transmitted to the Drivers by means 
of the signals provided for in the Code. Pit Teams must not use 
flags similar to these ones in any way whatsoever.  
 
 
L. Any Driver who intends to leave the track, to return to the Pit 
Area or to stop in the Repairs Area shall demonstrate his 
intention by raising his hand in due time and shall ensure that he 
may do so safely.  
 
M. During each Heat and at the order of the Clerk of the Course, 
a Driver who breaches the Technical Regulations, except during 
the final lap, must stop in the Repairs Area and remedy the 
breach before rejoining the track.  
 
 
N. When they participate in the Free Practice or the Qualifying 
Heat, in the Pre-Final Heat or the Final Heat, Drivers must at all 
times wear the full equipment defined under Article 3 of the 
Technical Regulations of the CIK/FIA.  
 
O. The Organiser undertakes to have on the track all safety 
devices provided for meetings in Appendix 2 of the International 
Karting Regulations, from the beginning of Free Practice until the 
end of the Race.  
 
NUMBER OF KARTS ALLOWED IN THE RACE  
 
44) The number of karts allowed on the track is limited according 
to the Supplementary Regulations.   
 
RUNNING OF THE RACE  
 
45) The Race will comprise Free Practice, Qualifying Heat, Pre-
Final Heat and Final Heat for each category.  
 
 
a) During Free Practice each Driver is responsible to check that 
his transponder is operating.   
 
 
b) Only one Qualifying Heat of 7 minutes will be held per 
category. Any Driver having crossed the Starting Line Area will 
be considered as having started, and his lap time will be taken 
into account, whatever the circumstances. Any lap fully covered 
is counted. The time retained is that of the best lap covered 
during the Heat. Any ties will be decided by the 2nd best time set 
by each Driver, and so on in the case of further ties.  
 
 
A Driver must complete a minimum of one qualifying lap to be 
able to start the first heat.  
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ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΙΣΗΣ 
 
46)  α) Στο τέλος της Επίσημης Χρονομέτρησης και του Ημιτελικού 
Σκέλους, η λίστα εκκίνησης όπως και η σειρά εκκίνησης, θα 
αναρτώνται στην επίσημη πινακίδα ανακοινώσεων.  
 
β) Μόνο οι Οδηγοί που αναφέρονται στις λίστες εκκινήσεως, 
επιτρέπεται να λάβουν μέρος στο Ημιτελικό και/η το Τελικό 
Σκέλος.  
 
γ) Εάν το/α καρτ κάποιου Διαγωνιζόμενου δεν μπορεί/ούν να 
εκκινήσει/ουν για κάποιο λόγο, ή εάν αυτός έχει καλό λόγο να 
πιστεύει ότι το/α καρτ του δεν θα είναι έτοιμο/α να εκκινήσει/ουν 
τότε πρέπει να ενημερώσει τον Παρατηρητής που είναι υπεύθυνος 
για τον Χώρο Εκκίνησης, ο οποίος θα ενημερώσει τον Αλυτάρχη 
με την πρώτη ευκαιρία.  
 
δ) Οι Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν του Οδηγούς 
στο Χώρο Εκκίνησης. Εάν ένας Οδηγός αδυνατεί να εκκινήσει από 
τον Χώρο Εκκίνησης και εάν ζητήσει την παρέμβαση Μηχανικού 
θα του επιτραπεί να αποχωρήσει από τον Χώρο Εκκίνησης μόνο 
με την άδεια του Παρατηρητή και θα εκκινήσει στο τέλος του 
σχηματισμού άσχετα με τον αριθμό των Γύρων Σχηματισμού. 
 
ε) Ο πρωτοπόρος Οδηγός της κάθε εκκίνησης, θα εκκινήσει τον 
αγώνα από το σημείο εκκίνησης που προκαθορίζεται στους 
Συμπληρωματικούς Κανονισμούς του Αγώνα.  
 
στ) Ο πρωτοπόρος Οδηγός της κάθε εκκίνησης θα έχει την 
επιλογή του σημείου εκκίνησης  (στα αριστερά αντί στα δεξιά της 
πίστας), νοουμένου ότι ενημερώνει τον Αλυτάρχη μόλις φθάσει 
στον Χώρο Εκκίνησης.  Η επιλογή του αυτή θα διαφοροποιήσει 
μόνο την πρώτη σειρά μη επηρεάζοντας τις υπόλοιπες. Εάν δεν 
το κάνει αυτό, τότε ο πρωτοπόρος Οδηγός του κάθε σκέλους θα 
εκκινήσει τον αγώνα από το προκαθορισμένο σημείο εκκίνησης 
της πίστας.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
 

47) α) Το  σήμα  εκκίνησης θα δίνεται με τα φώτα εκτός στην 
περίπτωση μη λειτουργίας τους όπου θα δίδεται με σημαία.  
 
β) Στα 110 μέτρα που οδηγούν στην Γραμμή Εκκίνησης θα 
μπογιατιστούν δύο λωρίδες πλάτους 2 μέτρων, πλαισιωμένες από 
άσπρες γραμμές. Θα μπογιατιστεί μια Κίτρινη Γραμμή 25 μέτρα 
πριν από την Γραμμή Εκκίνησης. Για εκκίνηση χαμηλής 
ταχύτητας, η Κίτρινη αυτή Γραμμή θα προσδιορίζεται και με 
κώνους (1 κώνο σε κάθε πλευρά της πίστας) . 
 
γ) Μόλις ο Αλυτάρχης δώσει σήμα για την εκκίνηση με την 
πράσινη σημαία, οι Οδηγοί είναι πλέον «στις διαταγές του 
Αλυτάρχη» και δεν μπορούν πια να πάρουν οποιαδήποτε 
εξωτερική βοήθεια. Σε Οδηγό που δεν έθεσε τον εαυτό του στις 
διαταγές του Αλυτάρχη έγκαιρα με το καρτ του να λειτουργεί 
κανονικά θα επιτραπεί να αφήσει τον Χώρο Εκκίνησης μόνο με 
οδηγίες του Αλυτάρχη του Αγώνα ή του υπεύθυνου Παρατηρητή 
του Χώρου Εκκίνησης. 
 
δ) Τα καρτ θα συμπληρώσουν περίπου έναν ολόκληρο Γύρο 
Σχηματισμού προτού δοθεί η εκκίνηση. Απαγορεύεται το 
προσπέρασμα άλλου Οδηγού επί επιβολή ποινής από τους 
Αγωνοδίκες (10 δευτερόλεπτα ή αποκλεισμό από το συγκεκριμένο 
Σκέλος).  
 
Εάν κάποιος Οδηγός σταματήσει, για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη 
διάρκεια του Γύρου Σχηματισμού, δεν επιτρέπεται να 
προσπαθήσει να ξεκινήσει πριν τον προσπεράσει το σύνολο των 
οδηγών. Τότε, μπορεί να μπει πίσω από τον σχηματισμό. Σε 

STARTING GRIDS  
 
46)  a) At the end of the Qualifying Heat and the Pre-Final Heat,  
the list of Qualified Drivers as well as the starting grids will be 
officially published.  
 
b) Only these Drivers will be allowed to take the start of the Pre-
Final Heat and/or of the Final Heat.  
 
 
c) Any Entrant whose kart is unable to take the start for any 
reason whatsoever or who has good reasons to believe that his 
kart/s will not be ready to take the start must inform the Marshal 
in charge of the Starting Area, who will advise the Clerk of the 
Course  as soon as he has the opportunity.  
 
 
d) Mechanics have the right to push start the Drivers at the 
Starting Area. If a Driver is unable to start from the Starting Area 
and if he requests the intervention of a Mechanic, he will be 
authorised to leave the Starting Area only on the orders of a 
Marshal and he will take the start from the back of the formation, 
irrespective of the number of Formation Laps. 
 
e) The pole position Driver of each grid will take the start of the 
race from the grid position which is designated in the 
Supplementary Regulations of the Race.  
 
f) The pole position Driver of each grid will have the choice of the 
pole position (on the left or right side of the track), providing that 
he advises the Clerk of the Course as soon as he reaches the 
Starting Area. This choice will only modify the first row, to the 
exclusion of the others. Failing this, the pole position Driver of 
each grid will take the start of the race from the grid position 
designated as such by the circuit.  
 
 
STARTING PROCEDURE  
 
47) a) The start signal shall be given by means of lights except in 
the case the lights are out of order where a flag will be shown.    
 
b) Two 2-metre wide lanes bordered by white lines will be 
painted over the 110 metres leading to the Start Line. A Yellow 
Line shall be painted 25 m prior to the Start Line. For rolling 
starts, this Yellow Line will also be materialised by cones (1 cone 
on each side of the track). 
 
 
c) As soon as the Clerk of the Course indicates with the green 
flag that the karts may take the start, the Drivers are «at the 
orders of the Clerk of the Course» and may no longer receive 
any outside help. Any Driver who has not placed himself at the 
orders of the Clerk of the Course in time with his kart in working 
order will be allowed to leave the Starting Area only at the orders 
of the Clerk of the Course or of the Marshal in charge of the 
Starting Area.  
 
d) Karts will cover approximately one Formation Lap before the 
start may be given. It is forbidden to overtake another Driver 
under a penalty inflicted by the Stewards (10 seconds or 
exclusion from the Heat).  
 
 
If a Driver stops for any reason during the Formation Lap, he will 
not be allowed to try and start again before he has been passed 
by the whole field. He shall start again from the back of the 
formation. Should he try to start ahead of the field in the hope 
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περίπτωση που θα προσπαθήσει να ξεκινήσει μπροστά από τον 
σχηματισμό, με την ελπίδα ότι οι πρωτοπόροι Οδηγοί θα τον 
προσπεράσουν, θα δεχθεί μαύρη σημαία και θα αποκλειστεί από 
το συγκεκριμένο Σκέλος. 
 
ε) Στην περίπτωση standing start, Οδηγός που καθυστερεί θα έχει 
την πιθανότητα να επανακτήσει την σειρά εκκίνησης του αφού το 
κόκκινο φανάριε παραμένει αναμμένο. 
  
στ) Εάν θεωρήσει ότι ένας Οδηγός ακινητοποιήθηκε από λάθος 
άλλου, ο Αλυτάρχης μπορεί να σταματήσει τον γύρο σχηματισμού 
και να ξαναρχίσει τη Διαδικασία Εκκίνησης με την αρχική σειρά ή 
να επιτρέψει στον Οδηγό αυτό να ξαναπάρει τη θέση του.  
 
 
ζ) Ο Αλυτάρχης θα δώσει το σήμα εκκίνησης αμέσως μόλις 
θεωρήσει ικανοποιητικό τον σχηματισμό.  
 
η) Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων 
εκκινήσεων ή περιστατικών κατά τη διάρκεια του/των Γύρου/ων 
Σχηματισμού, ο Αλυτάρχης ενεργών ως Κριτής Πραγματικού 
Γεγονότος, μπορεί να σταματήσει την διαδικασία εκκίνησης με την 
ένδειξη της κόκκινης σημαίας και να ενημερώσει τους Αγωνοδίκες, 
οι οποίοι έχουν τη δικαιοδοσία να επιβάλουν στους Οδηγούς 
ποινή ανάλογα με το Άρθρο 2.24 των Γενικών Προδιαγραφών. 
Νέα Διαδικασία Εκκίνησης μπορεί να αρχίσει αμέσως ή μέσα σε 
30 λεπτά ανάλογα με την περίπτωση. Η σειρά εκκίνησης θα είναι 
η ίδια όπως στην αρχική Διαδικασία Εκκίνησης. Όλοι οι Οδηγοί 
που ήταν παρόντες στον Χώρο Εκκίνησης ή στο Χώρο 
Επιδιόρθωσης προτού διακοπεί η Διαδικασία Εκκίνησης μπορούν 
να ξεκινήσουν τον νέο Γύρο Σχηματισμού. 
 
θ) Οποιαδήποτε προσπάθεια Οδηγού να κερδίσει θέση ή να 
καθυστερήσει την εκκίνηση θα τιμωρείται βάση του Άρθρου 2.24 
των Γενικών Προδιαγραφών .  
 
ι) Από τη στιγμή που δίνεται η εκκίνηση, ισχύουν οι Κανόνες 
Αγώνα και, άσχετα με τη θέση του καρτ στην πίστα, απαγορεύεται 
να του δοθεί οποιαδήποτε βοήθεια εκτός για την στάθμευση του 
σε ασφαλή χώρο.  
 
48) Στο τέλος του Γύρου Σχηματισμού, οι Οδηγοί θα πάρουν την 
θέση εκκίνησης και ο Αλυτάρχης θα είναι στην Γραμμή Εκκίνησης 
με τα κόκκινα φώτα ανναμένα. Όλα τα φώτα θα παραμείνουν 
κόκκινα μέχρι το τελευταίο κάρτ να πάρει την θέση του στην 
σχάρα εκκίνησης.  
 
Όταν όλα τα καρτ είναι ακίνητα στη σχάρα εκκίνησης, ένας 
Μάρσιαλ θα εμφανίσει μια πράσινη σημαία στο τέλος της σχάρας. 
Ο Αλυτάρχης και ο Μάρσιαλ θα εκκενώσουν την πίστα μαζί και οι 
οδηγοί θα είναι τότε υπό τις διαταγές του Αλυτάρχη του Αγώνα. Ο 
Αλυτάρχης θα ενημερώσει τους οδηγούς για να είναι έτοιμοι με το  
σβήσημο των κόκκινων φώτων. Η εκκίνηση θα θεωρηθεί ως 
δεδομένη με το άνναμα των πράσινων φώτων χειροκίνητα από 
τον Αλυτάρχη του Αγώνα ή τον Χρονομέτρη μέσα στα επόμενα 3 
δευτερόλεπτα. 
 
49) Οι Αγωνοδίκες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν 
οποιοδήποτε video ή ηλεκτρονικό σύστημα που μπορεί να τους 
βοηθήσει να πάρουν μια απόφαση. Η απόφαση των Αγωνοδικών 
μπορεί να ανατρέψει τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τους 
Κριτές Πραγματικού Γεγονότος. Οποιαδήποτε αθέτηση των 
κανονισμών του Κώδικα ή αυτών των Αγωνιστικών Κανονισμών 
σε σχέση με τη διαδικασία εκκίνησης μπορεί να έχει σαν συνέπεια 
τον αποκλεισμό του σχετικού καρτ και του Οδηγού του από τον 
Αγώνα. 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ  

that the leading Drivers overtake him, he would be shown the 
black flag and be excluded from that Heat.  
 
 
 
e) In the case of standing start, a Driver who is delayed will have 
the possibility of regaining his grid position until the red starting 
lights are switched on. 
 
f) If he considers that a Driver has been immobilised as a result 
of another Driver’s mistake, the Clerk of the Course may stop the 
Formation Lap and start again the Starting Procedure on the 
basis of the original grid or allow the impeded Driver to regain his 
position.  
 
g) The Clerk of the Course will give the start as soon as he is 
satisfied with the formation.  
 
h) In the case of repeated false starts or of incidents during the 
Formation Lap(s), the Clerk of the Course, acting as a Judge of 
Fact, may stop the starting procedure by means of the red flag 
and inform the Stewards, who will be entitled to inflict on the 
offending Drivers a penalty according to Article 2.24 of the 
General Prescriptions. A new Starting Procedure will begin either 
immediately or within 30 minutes, according to the 
circumstances. The starting grid will be the same as for the initial 
Starting Procedure. All the drivers present in the Starting Area or 
in the Repairs Area before the Starting Procedure was stopped 
will be allowed to take the start of the new Formation Lap.  
 
 
 
i) Any attempts to jump the start or delay it shall be sanctioned 
according to Article 2.24 of the General Prescriptions.  
 
 
k) As soon as the start has been given, racing conditions are 
applied and, irrelevant of the position of a kart on the track, it is 
forbidden to give it any assistance, except for parking it to a safe 
location.  
 
48) At the end of their Formation Lap, Drivers will take their 
starting positions and the Clerk of the Course will be on the 
Starting Line with the red lights on. All lights will remain red until 
the last kart has taken its position on the grid. 
 
 
When all karts are immobile on the grid, a Marshal will display a 
green flag at the end of the grid. The Clerk of the Course and the 
Marshal will evacuate the track together and the Drivers will then 
be at the orders of the Clerk of the Course. The Clerk of the 
Course will inform the drivers to get ready by switching off the 
red lights. The start will be considered as given at the switching 
on of the green lights manually operated by the Clerk of the 
Course or the Time Keeper within the next 3 seconds. 
 
 
49) The Stewards may use any video or electronic system likely 
to help them to take a decision. The Stewards’ decisions may 
supersede those taken by Judges of Fact. Any infringement to 
the provisions of the Code or of these Sporting Regulations 
relating to the starting procedure may entail the exclusion of the 
kart and of the Driver concerned from the Race.  
 
 
 
 
STOPPING A RACE  
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50) Α. Αν θεωρηθεί αναγκαίο να διακοπεί Σκέλος ή Ελεύθερα 
Δοκιμαστικά διότι η πίστα είναι φραγμένη λόγω ατυχήματος ή διότι 
οι καιρικές ή άλλες συνθήκες καθιστούν επικίνδυνη τη συνέχιση 
του, ο Αλυτάρχης θα διατάξει την εμφάνιση κόκκινης σημαίας στη 
Γραμμή. Συγχρόνως θα εμφανιστούν κόκκινες σημαίες και στα 
πόστα των Παρατηρητών που υπάρχουν οι σημαίες αυτές. Το 
δικαίωμα για διακοπή του Σκέλους ή των Ελεύθερων 
Δοκιμαστικών έχει μόνο ο Αλυτάρχης. Αν δοθεί σήμα για διακοπή 
του αγώνα:  
 
α) κατά τα Ελεύθερα Δοκιμαστικά: όλα τα καρτ πρέπει να 
μειώσουν ταχύτητα και να πάνε σιγά, πίσω στον Χώρο 
Συνεργείων και όλα τα εγκαταλελειμμένα καρτ θα απομακρυνθούν 
από την πίστα,.  
 
β) κατά τα την Επίσημη Χρονομέτρηση: όλα τα καρτ πρέπει να 
μειώσουν ταχύτητα και να πάνε σιγά, στον Χώρο Επιδιόρθωσης 
και όλα τα εγκαταλελειμμένα καρτ θα απομακρυνθούν από την 
πίστα,  
 
γ) κατά τη διάρκεια του Ημιτελικού και Τελικού Σκέλους: όλα τα 
καρτ πρέπει να μειώσουν ταχύτητα και να πάνε σιγά, στον Χώρο 
Επιδιόρθωσης έχοντας υπόψη ότι: 
 
- η κατάταξη του Σκέλους θα είναι αυτή που ίσχυε στο τέλος του 
προηγούμενου γύρου από αυτόν που δόθηκε το σήμα για διακοπή 
του Σκέλους.  
 
- η πίστα μπορεί να είναι εντελώς φραγμένη λόγω ατυχήματος;  
 
- μπορεί να βρίσκονται στην πίστα καρτ ή οχήματα διάσωσης;  
 
- μπορεί να έχει καταστεί αδύνατο το οδήγημα με αγωνιστική 
ταχύτητα λόγω καιρικών συνθηκών.  
 
Β. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τους γύρους 
που έχει καλύψει το πρωτοπόρο καρτ τη στιγμή που δόθηκε το 
σήμα για να σταματήσει το Σκέλος:  
 
Περίπτωση Α: λιγότεροι από 2 γύροι. Δεν θα δοθούν βαθμοί.  
 
Αν το Σκέλος μπορεί να ξαναρχίσει, θα ισχύει το Άρθρο 2.22, 
Περίπτωση Α.  
 
Περίπτωση B: πέραν των 2 γύρων αλλά λιγότερη από το 75% της 
προγραμματισμένης απόστασης (στρογγυλεύοντας τον αριθμό 
των γύρων προς τον κοντινότερο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό). Αν 
το Σκέλος μπορεί να ξαναρχίσει, θα ισχύει το Άρθρο 2.22, 
Περίπτωση Β. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα δοθούν οι μισοί 
βαθμοί.  
 
Περίπτωση Γ: 75% ή περισσότερη απόσταση του Σκέλους 
(στρογγυλεύοντας τον αριθμό των γύρων προς τον κοντινότερο 
μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό). Τα καρτ θα σταλούν κατευθείαν στον 
χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης και το Σκέλος θα θεωρηθεί ότι 
τελείωσε στον προηγούμενο γύρο από αυτόν που σταμάτησε ο 
αγώνας. Θα δοθούν όλοι οι βαθμοί.  
 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
51) Εργασίες πάνω στα καρτ θα επιτρέπονται μόνο στον Χώρο 
Επιδιόρθωσης; Θα επιτρέπεται επίσης η εισαγωγή εξαρτημάτων 
(μόνο ο αναγνωρισμένος εξοπλισμός των σασί και/ή των 
μηχανών) στο  Χώρο Επιδιόρθωσης. Θα επιτρέπεται ο 
ανεφοδιασμός.  
 
Περίπτωση A: Αν έχουν καλυφθεί λιγότεροι από 2 γύροι, θα δοθεί 
νέα εκκίνηση μέσα σε 30 λεπτά από την στιγμή που επιδείχθηκε η 

50) A. Should it become necessary to stop a Heat or Practice 
because the circuit is blocked by an accident or because 
weather or other conditions make it dangerous to continue, the 
Clerk of the Course shall order a red flag to be shown on the 
Line. Simultaneously, red flags will be shown at Marshals’ posts 
provided with these flags. The decision to stop the Heat or 
Practice may be taken only by the Clerk of the Course. If the 
signal to stop racing is given:  
 
 
a) during Practice: all karts shall immediately reduce speed and 
go back slowly to the Pit Area, and all karts abandoned on the 
track shall be removed;  
 
 
b) during the Qualifying Heat: all karts shall immediately reduce 
speed and go back slowly to the Repair Area, and all karts 
abandoned on the track shall be removed;  
 
 
c) during the Pre-Final Heat and the Final Heat; all karts must 
immediately reduce speed and go to the Repair Area, 
considering that:  
 
- the categoryification of the Heat will be the categoryification at 
the end of the lap prior to that during which the signal to stop the 
Heat was given,  
 
- the circuit may be totally blocked because of an accident,  
 
- karts or rescue vehicles may be on the track,  
 
- weather conditions may have made it impossible to drive on the 
circuit at racing speed.  
 
B. The procedure to be followed varies according to the number 
of laps completed by the leading kart before the signal to stop 
the Heat was given:  
 
Case A: less than 2 laps. No points will be awarded.  
 
If the Heat can be restarted, Article 2.22 Case A will apply.  
 
 
Case B: more than 2 laps but less than 75% of the distance 
scheduled for the Heat (rounded up to the nearest whole higher 
number of laps). If the Race can be restarted, Article 2.22 Case 
B will apply. Should this not be possible, half the points will be 
awarded.  
 
 
Case C: 75% or more of the Heat distance (rounded up to the 
nearest whole higher number of laps). The karts shall be sent 
directly to the Parc Fermé and the Heat will be deemed to have 
finished when the leading kart crossed the Line at the end of the 
lap prior to that during which the race was stopped. Full points 
will be awarded.  
 
RESTARTING A RACE  
 
51) Working on karts will be allowed only in the Repair Area; it 
will even also be allowed to introduce spare equipment (only the 
equipment identified in the case of chassis and/or engines) in the 
Repair Area. Refueling will be allowed.  
 
 
Case A: If less than 2 laps have been covered, a new start will 
be given within 30 minutes after presentation of the red flag (in 
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κόκκινη σημαία (υπό τις συνθήκες που προνοούνται στο Άρθρο 
2.19 F). Η απόσταση του αγώνα θα είναι ολόκληρη του αρχικού 
αγώνα. Η αρχική εκκίνηση θα θεωρηθεί εντελώς άκυρη.  
 
Η σειρά εκκίνησης θα είναι η ίδια με αυτή του αρχικού αγώνα.  
 
Οι Οδηγοί που πέρασαν τη Γραμμή Τερματισμού στο τέλος του 
προηγούμενου γύρου από αυτόν που σταμάτησε ο αγώνας και 
αυτοί που βρίσκονταν στον Χώρο Επιδιόρθωσης όταν 
εμφανίστηκε η κόκκινη σημαία μπορούν να ξεκινήσουν με το 
αρχικό τους καρτ. Οι θέσεις που είχαν μείνει κενές στη σειρά 
εκκίνησης θα παραμείνουν κενές .  
 
Περίπτωση Β: Αν έχουν καλυφθεί πέραν των 2 γύροι, θα δοθεί νέα 
εκκίνηση 30 λεπτά μετά από την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας 
(υπό τις συνθήκες που προνοούνται στο Άρθρο 2.19). Η 
απόσταση που θα καλυφθεί στον νέο αγώνα θα είναι η διαφορά 
μεταξύ του αριθμού των προγραμματισμένων γύρων και του 
αριθμού των γύρων που θα έχουν ήδη καλυφθεί. Μπορούν να 
επανεκκινήσουν οι Οδηγοί οι οποίοι έχουν περάσει τη γραμμή 
εκκίνησης στο τέλος του προηγούμενου γύρου από αυτόν που 
δείχθηκε η κόκκινη σημαία και αυτοί που βρίσκονταν στον χώρο  
Επιδιόρθωσης την ώρα που εμφανίστηκε η κόκκινη σημαία, με τα 
αρχικά τους καρτ.  
 
Η σειρά εκκίνησης θα καθορίζεται βάση της σειράς τερματισμού 
του προηγούμενου γύρου από αυτόν που σταμάτησε ο αγώνας.  
 
Το αποτέλεσμα ενός αγώνα που έχει σταματήσει και 
επανεκκινήσει θα είναι το σύνολο των χρόνων του αγώνα που 
σταμάτησε με αυτόν που έγινε μετά την επανεκκίνηση.  
 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
 52) Α. Το σήμα τερματισμού ενός αγώνα θα δίνεται στην Γραμμή 
μόλις το πρωτοπόρο καρτ καλύψει όλη την απόσταση του αγώνα 
ή την μεγαλύτερη απόσταση κατά το προγραμματισμένο 
χρονοδιάγραμμα του αγώνα.  
 
Β. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν προνοείται στο Άρθρο 2.21 
Α, δοθεί το σήμα λήξης του αγώνα προτού το πρωτοπόρο καρτ 
καλύψει όλη την απόσταση του αγώνα ή προτού λήξει το 
προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα του αγώνα, ο αγώνας θα 
θεωρηθεί λήξας όταν το πρωτοπόρο καρτ πέρασε τη Γραμμή για 
τελευταία φορά προτού δοθεί το σήμα.  
 
Αν το σήμα λήξης του αγώνα καθυστερήσει να δοθεί για 
οποιοδήποτε λόγο, ο αγώνας θα θεωρηθεί λήξας όταν, υπό 
κανονικές συνθήκες, θα είχε αποφασισθεί η λήξη του αγώνα αν 
δεν υπήρχε καθυστέρηση.  
 
Γ. Όταν δοθεί το σήμα λήξης του αγώνα, όλα τα καρτ θα πάνε 
κατευθείαν στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης, χωρίς να 
σταματήσουν και χωρίς να πάρουν οποιαδήποτε βοήθεια (εκτός 
από αυτή των Παρατηρητών αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο).  
 
 
Αν κάποιος Οδηγός δεν μπορεί να πάρει μόνος του το καρτ του 
στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης τότε θα αναλάβουν οι 
Παρατηρητές την επιτήρηση της κανονικής μεταφοράς του καρτ 
στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης.  
 
Δ. Έγκυρος τερματισμός θεωρείται μόνον όταν ο Οδηγός περάσει 
την Γραμμή Τερματισμού καθισμένος κανονικά στο καρτ του. 
 
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
 
53) Α. Στον Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης επιτρέπεται η 

the conditions provided for under Article 2.19 F). The length of 
the new race will be the full original race distance. The original 
start will be deemed null and void.  
 
The starting grid will be the same as for the original race.  
 
Those Drivers having crossed the Finish Line at the end of the 
lap prior to that during which the race was stopped and those 
who were in the Repairs Area when the red flag was shown will 
be eligible to take the restart in their original kart. Unoccupied 
places on the grid shall remain vacant.  
 
 
Case B: If more than 2 laps have been covered, a new start will 
be given within 30 minutes after presentation of the red flag (in 
the conditions provided for under Article 2.19). The length of the 
new race will be equal to the difference between the scheduled 
number of laps and the number of laps covered. The Drivers 
who have crossed the Finish Line at the end of the lap prior to 
that on which the race was stopped and those who were in the 
Repairs Area when the red flag was shown, will be allowed to 
take the new start in their original kart.  
 
 
 
Grid positions will be determined by the finishing order at the end 
of the lap before the one on which the race was stopped.  
 
The result of a race which has been stopped and restarted is the 
addition of the times of the stopped race and those of the race 
held after the restart.  
 
FINISH  
 
52) A. The signal indicating the end of the race shall be given on 
the Line as soon as the leading kart has covered either the full 
race distance or the greatest distance during the time scheduled 
for the race.  
 
B. Should, for any reason other than under Article 2.21 A, the 
signal indicating the end of the race be given before the leading 
kart completes the scheduled number of laps or before the 
prescribed time has elapsed, the race will be deemed to have 
finished when the leading kart last crossed the Line before the 
signal was given.   
 
Should the signal indicating the end of the race be delayed for 
any reason, the Race will be deemed to have finished when, 
under normal circumstances, the end of the race would have 
been decided if there had been no delay.  
 
C. After having received the signal indicating the end of the race, 
all karts shall directly go to the Parc Fermé, without stopping and 
without any help (except that of marshals if necessary).  
 
 
 
Any categoryified kart unable to reach the Parc Ferme by its own 
means will be placed under the exclusive control of Marshals, 
who will supervise the taking of the kart to the Parc Ferme in a 
regular manner.  
 
D. For a finish to be considered valid, a Driver must have 
crossed the Finish Line seated at the wheel of his kart  
 
PARC FERMÉ  
 
53) A. Only those Officials charged with the checks and the 
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είσοδος μόνος στους Αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για 
τους ελέγχους και τους Οργανωτές. Απαγορεύεται ρητά η 
παρέμβαση στο χώρο αυτό χωρίς την έγκριση των Αξιωματούχων 
αυτών.   
 
Β. Μόλις εμφανιστεί η καρό σημαία (Τερματισμός), ισχύουν οι 
κανόνες του Χώρου Επιτηρούμενης Στάθμευσης για την περιοχή 
μεταξύ της Γραμμής Τερματισμού και της εισόδου στον Χώρο 
Επιτηρούμενης Στάθμευσης. 
 
Γ. Ο Χώρος Επιτηρούμενης Στάθμευσης θα είναι μεγάλος και θα 
προστατεύεται ώστε να μην εισέρχεται σε αυτόν κανένας εκτός 
από τους δικαιούχους. 
 
Δ. Τα καρτ παραμένουν στο Χώρο Επιτηρούμενης Στάθμευσης 
για 10 λεπτά μετά την Επίσημη Χρονομέτρηση και το Ημιτελικό 
Σκέλος και για 30 λεπτά μετά το Τελικό Σκέλος.  
 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
54) θα τυπώνονται εγγράφως οι πιο κάτω τελικές κατατάξεις: 
Γενική κατάταξη των οδηγών της κάθε κατηγορίας στο Τελικό 
Σκέλος.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 
55) Όλες οι κατατάξεις και αποτελέσματα των Ελεύθερων 
Δοκιμαστικών, της Επίσημης Χρονομέτρησης, του Ημιτελικού και 
του Τελικού Σκέλους όπως επίσης και οποιεσδήποτε αποφάσεις 
των Αξιωματούχων του Αγώνα θα αναρτούνται στην Επίσημη 
Πινακίδα.  
 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
 
56) “Συμβάν” σημαίνει γεγονός ή σειρά γεγονότων όπου 
εμπλέκεται ένας ή περισσότεροι Οδηγοί (ή πράξη Οδηγού που 
αναφέρθηκε στους Αγωνοδίκες από τον Αλυτάρχη ή που 
παρατηρήθηκε από τους Αγωνοδίκες και αναφέρθηκε στον 
Αλυτάρχη για διερεύνηση), ο/οι οποίος/οποίοι:  
 
-προκάλεσαν το σταμάτημα ενός αγώνα βάση του Άρθρου 142 
του Κώδικα;  
 
-παρέβηκαν αυτούς τους Αγωνιστικούς Κανονισμούς ή τον 
Κώδικα;  
 
-έκαναν λάθος εκκίνηση;  
 
-δεν σεβάστηκαν σήμα με σημαία;  
 
-προκάλεσαν λάθος εκκίνηση ενός ή περισσότερων καρτ;  
 
-προκάλεσαν σύγκρουση;  
 
-ανάγκασαν άλλο οδηγό να βγει εκτός πίστας;  
 
-εμπόδισαν, παράνομα, νόμιμη μανούβρα προσπεράσματος 
άλλου Οδηγού ;  
 
-παρεμπόδισαν παράνομα άλλο οδηγό κατά τη διάρκεια 
μανούβρας προσπεράσματος.  
 
α) Είναι ευθύνη των Αγωνοδικών να αποφασίσουν, μετά από 
έκθεση ή παράκληση του Αλυτάρχη, αν κάποιος/οι Οδηγός/οί ήταν 
μπλεγμένος/οι σε Συμβάν; Αυτός/οί δεν μπορεί/ούν να 
εγκαταλείψει/ουν την πίστα χωρίς την έγκριση των Αγωνοδικών. 
 
β) Οδηγός ο οποίος είναι μπλεγμένος σε σύγκρουση ή Συμβάν και 

Organisers may enter the Parc Ferme. No intervention 
whatsoever may be carried out therein without the authorisation 
of these Officials.  
 
 
B. As soon as the chequered flag is displayed (Finish), the Parc 
Fermé regulations will apply for the area between the Finish Line 
and the entrance to the Parc Fermé.  
 
 
C. The Parc Fermé shall be large and protected enough to 
ensure that no unauthorised person may have access to it.  
 
 
D Karts must remain in the the Parc Fermé for 10 minutes after 
the Qualifying Heat and Pre-Final Heat and 30 minutes after the 
Final Heat.   
 
FINAL CATEGORYIFICATIONS  
 
54) The following final categoryifications shall be drawn up: 
categoryification of Drivers in the Final Heat for each category.   
 
 
INSTRUCTIONS AND COMMUNICATIONS TO ENTRANTS  
 
55) All categoryifications and results of Practice, the Qualifying 
Heat, the Pre-Final Heat and the Final Heat, as well as any 
decisions of the Officials of the Race will be posted on the 
Official Notice Board.  
 
 
INCIDENTS  
 
56) An «Incident» means a fact or a series of facts involving one 
or several Drivers (or any Driver’s action reported to the 
Stewards by the Clerk of the Course or noted by the Stewards 
and reported to the Clerk of the Course for investigation), who:  
 
 
- provoked the stopping of a race in application of Article 142 of 
the Code;  
 
- violated these Sporting Regulations or the Code;  
 
 
- had jumped the start;  
 
- have not respected flag signaling;  
 
- have caused one or several karts to take a false start;  
 
- have caused a collision;  
 
- have forced another Driver out of the track;  
 
- have illegally prevented a legitimate passing maneuver by a 
Driver;  
 
-have illegally impeded another Driver during a passing 
maneuver 
 
a) It will be the responsibility of the Stewards to decide, further to 
a report or a request from the Clerk of the Course, if one or 
several Driver(s) is/are involved in an Incident; he/they must not 
leave the circuit without the Stewards’ agreement.  
 
b) If a Driver is involved in a collision or an Incident, and if he 
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πληροφορήθηκε γι’αυτό από τους Αγωνοδίκες μέσα σε 30 λεπτά 
από τη λήξη του αγώνα, δεν μπορεί να εγκαταλείψει την πίστα 
χωρίς την έγκριση των Αγωνοδικών.  
 
Οι Αγωνοδίκες θα επιβάλουν ποινή 10 δευτερολέπτων σε όποιο 
Οδηγό προκάλεσε Συμβάν. Αν το Συμβάν αυτό έγινε κατά τη 
διάρκεια της Επίσημης Χρονομέτρησης τότε θα του ακυρώσουν 
τους τρεις καλύτερους χρόνους που πέτυχε στο συγκεκριμένο 
σκέλος. Εν τούτοις λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα του 
Συμβάντος, οι Αγωνοδίκες μπορεί να αποφασίσουν, αντί για την 
επιβολή ποινής 10 δευτερολέπτων, να επιβάλουν άλλη τιμωρία 
μεταξύ αυτών που προνοούνται στην κλίμακα ποινών του Άρθρου 
153 του Κώδικα.  
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ 
 
57) Μόνο οι Διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ενστάσεως. Η 
ένσταση πρέπει να παραδοθεί γραπτώς στον Αλυτάρχη ή στους 
Αγωνοδίκες εντός 10 λεπτών μετά την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων των Ελεύθερων Δοκιμαστικών, της Επίσημης 
Χρονομέτρησης και του Ημιτελικού Σκέλους και 30 λεπτών μετά 
την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Τελικού Σκέλους. Η 
ένσταση πρέπει να συνοδεύεται με το αντίτιμο που προνοείτε από 
τον Τ.Α.Α όπως προσδιορίζεται στους Συμπληρωματικούς 
Κανονισμούς.   
 
Διαγωνιζόμενος που επιθυμεί προβεί σε ένσταση εναντίων 
περισσοτέρων από ένα Διαγωνιζόμενο πρέπει να παραθέσει 
τόσες ενστάσεις όσοι είναι και οι Διαγωνιζόμενοι που εμπλέκονται 
στην συγκεκριμένη πράξη.   
 
Το αντίτιμο πληρώνεται μόνο σε Ευρώ.  
 
Στην απουσία του Αλυτάρχη, η ένσταση πρέπει να απευθύνεται  
σε έναν από τους Αγωνοδίκες. 
 
Το αντίτιμο θα επιστρέφεται εάν η ένσταση κριθεί δίκαιη. Είναι 
δυνατόν να εφεσιβάλουν εναντίων της κρίσεως των Αγωνοδικών 
σύμφωνα με τα Άρθρα 171 μέχρι 179 του Κώδικα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες που προσδιορίζονται στον Κώδικα (Κεφάλαιο ΧΙΙΙ). 
 
ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
58) Εάν ο Διαγωνιζόμενος, εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο ή 
φιλοξενούμενος του προβεί σε οποιαδήποτε αντιαθλητική ενέργεια 
βάσει των κανονισμών, ή βάσει απόφασης των Αγωνοδικών, 
εξυπακούεται αυτόματο αποκλεισμό από τον Αγώνα και θα 
παραπεμφθεί στην Δικαστική Επιτροπή της ΕΘΕΑ για ποινή 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς.  
 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
59) Πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί σε οποιοδήποτε 
Διαγωνιζόμενο, Οδηγό, Βοηθό ή Οργανωτή που δεν σέβεται τις 
οδηγίες των Αξιωματούχων του Αγώνα. Το πρόστιμο επιβάλλεται 
από τους Αγωνοδίκες του Αγώνα. 
 
- Όλα τα πρόστιμα πρέπει να πληρώνονται στο Κ.Σ.Α μέσα σε 48 
ώρες από την επιβολή τους. Εν τούτοις πρόστιμα μέχρι Ευρώ 100  
πρέπει να πληρώνονται άμεσα.   
 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
 
60) Οι Οδηγοί που θα καταταχθούν 3

ος
, 2

ος
 και 1

ος
 στο Τελικό 

Σκέλος στην κάθε κατηγορία θα ανέβουν ο ένας μετά τον άλλο στο 
βάθρο.  
 
 

was informed of this by the Stewards within thirty minutes after 
the end of the race, he must not leave the circuit without their 
agreement.  
 
The Stewards shall inflict a 10-second time penalty on any Driver 
having caused an Incident. If the Incident was caused during a 
Qualifying Heat, they shall proceed to the cancellation of the 
three fastest times which he/she achieved in the session 
concerned. However, considering its serious nature, the 
Stewards may decide, instead of the 10-second time penalty, of 
a sanction among those provided for in the penalty scale of 
Article 153 of the Code.  
 
 
PROTESTS AND APPEALS  
 
57) The right to protest lies only with Entrants. They must be 
presented in writing to the Clerk of the Course or the Stewards 
within 10 minutes after the posting of the results of the Free 
Practice, the Qualifying Heat and the Pre-Final Heat, and within 
30 minutes after the posting of the categoryification of the Final 
Heat. They shall be accompanied by the fee provided for by the 
NSA as indicated in the Supplementary Regulations.    
 
 
 
An Entrant wishing to protest against more than one Entrant 
must lodge as many protests as there are Entrants involved in 
the action concerned.   
 
 
The deposit may be paid in Euro only.    
 
In the absence of the Clerk of the Course, they shall be 
addressed to any of the Stewards of the Race.  
 
- The deposit will be refunded if the protest is judged founded. It 
will be possible to appeal against the Stewards’ judgment, 
pursuant to Articles 171 to 179 of the Code, in accordance with 
the provisions laid down in the Code (Chapter XIII).  
 
UNSPORTING BEHAVIOUR 
 
58) If the Entrant, a person appointed by him, or his guest 
presents any unsporting behaviour in accordance with the 
Regulations, or as a result of the Stewards’ resolution, he will 
automatically be excluded from the Event and he will be referred 
to the Disciplinary Committee (of the A.S.N.) for punishment 
subject to the Rules.  
 
FINES 
 
59) A fine may be inflicted on any Entrant, Driver, assistant or 
Organiser who does not respect the prescriptions of the officials 
of the Race. A fine may be inflicted by the Panel of Stewards of 
the Race.  
 
- All fines must be paid to the CAA within 48 hours after their 
imposition. However, fines of 100 Euros or less must be paid 
immediately.  
 
PODIUM CEREMONY  
 
60) The Drivers categoryified 3rd, 2nd and 1st in the Final Heat 
of each category shall climb on the podium one after the other.  
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
61) Όλα τα καρτ πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητα των 
υποστηρικτών του Πρωταθλήματος στον χώρο που υποδεικνύεται 
στο πιο κάτω σχέδιο. Σε περίπτωση που κάποιος Οδηγός δεν 
θέλει να έχει τα αυτοκόλλητα αυτά στο καρτ του, δικαιούται να το 
κάνει, αλλά στην περίπτωση αυτή το τέλος συμμετοχής θα είναι 
διπλάσιο.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
62) Ότι δεν καθορίζεται σε αυτούς τους Αγωνιστικούς 
Κανονισμούς καθορίζεται στο ετήσιο Βιβλίο του CIK 2014 και τις 
ανακοινώσεις του CIK.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTISING 
 
61) All karts should have the stickers of the sponsors of the 
Championshipas indicated in the diagram below. In case a 
Driver does not want to have the stickers of the sponsors he is 
allowed to do so but in this case the entry fee will be double.  
 
 
 
DIRECTIONS FOR SPORTING REGULATIONS  
 
62) All which is not regulated in these Sporting Regulations is 
regulated in the CIK Yearbook 2014 and the CIK Bulletins.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

47

47


