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2ος γύρος Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting 2017: Συμμετοχές 
Η συνέχεια του θεσμού θα δοθεί στις 25-26 Μαρτίου στην πίστα καρτ Αφιδνών "Kartodromo", με τη 

συμμετοχή 49 αθλητών. 
 
Με κεκτημένη ταχύτητα από την πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting θα διεξαχθεί η δεύτερη 
αγωνιστική συνάντηση του θεσμού, μόλις 3 εβδομάδες μετά τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Τη διοργάνωση έχει 
αναλάβει για ακόμη μια φορά το Αθλητικό Σωματείο "Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής" (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), 
όπως πάντα σε αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή Karting της ΟΜΑΕ. 
 
Το πρόγραμμα του 2ου γύρου της χρονιάς θα είναι διήμερο, εγχείρημα που ξεκίνησε στην πρεμιέρα της σεζόν και 
απέσπασε θετικά σχόλια. Έτσι, το Σάββατο 25 Μαρτίου στο Kartodromo θα διεξαχθούν ο Διοικητικός Έλεγχος, οι 
Ελεύθερες και οι Χρονομετρημένες Δοκιμές του αγώνα. Το πρόγραμμα της Κυριακής 26 Μαρτίου, θα ξεκινήσει το 
πρωί με το Warm Up όλων των κατηγοριών και θα συνεχιστεί με τα δύο Προκριματικά σκέλη, για να κορυφωθεί το 
μεσημέρι με τους Τελικούς, που θα αναδείξουν τους νικητές της κάθε Κατηγορίας. 
 
Οι 49 συμμετέχοντες, θα χωριστούν σε 7 επιμέρους Κατηγορίες, ανάλογα με την ηλικία τους ή τις προδιαγραφές 
του καρτ που οδηγούν. Η αρχή θα γίνει όπως πάντα με τους μικρότερους αθλητές του αγώνα, που έχουν ηλικία 8-
12 ετών και συμμετέχουν στην Κατηγορία 60 Mini που είναι η πιο δημοφιλής από πλευράς συμμετοχών, καθώς 15 
μικροί αθλητές θα δώσουν τη μάχη για τη νίκη. Στην 60 Mini A, κατηγορία με επιμέρους κατάταξη για τους αθλητές 
ηλικίας 11-12 ετών θα συμμετάσχουν 8 οδηγοί, ενώ η 60 Mini B όπου κατατάσσονται αθλητές ηλικίας 8-10 ετών, 
συγκέντρωσε 7 συμμετοχές. Όπως συνέβη στον πρώτο αγώνα, έτσι και τώρα ο συναγωνισμός αναμένεται έντονος 
τόσο στη μάχη για τη νίκη σε επίπεδο Γενικής κατάταξης, όσο και σε εκείνες για την επικράτηση στις επιμέρους 
Κατηγορίες, αφού οι πρωταγωνιστές της πρεμιέρας θα είναι ξανά παρόντες. 
 
Η συνέχεια θα δοθεί με την Κατηγορία Junior, όπου 7 αθλητές ηλικίας 12-14 ετών θα δώσουν τον καλύτερό τους 
εαυτό για τη νίκη, σε μια κατηγορία που προσφέρει ένα εξαιρετικό μίγμα από οδηγούς που συμμετέχουν για πρώτη 
χρονιά, προερχόμενοι από την Κατηγορία 60 Mini και οδηγούς με μεγαλύτερη εμπειρία στην κατηγορία, λόγω της 
περσινής τους εμπλοκής σε αυτήν. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Κατηγορία Senior που εφοδιάζει τον 
αγώνα με 8 ποιοτικές συμμετοχές, καθώς οι μεγαλύτεροι ηλικιακά οδηγοί της περσινής Junior έχουν περάσει σε 
αυτήν, που αποτελεί άλλωστε και την κορυφή της αγωνιστικής πυραμίδας του σπορ, όσον αφορά στα καρτ δίχως 
ταχύτητες. Η ανάμιξη "παλιών" και "νέων" στη Senior αναμένεται να προσφέρει για ακόμη μια φορά, θεαματικούς 
και πολύ ανταγωνιστικούς αγώνες.  Η αγωνιστική δράση θα κορυφωθεί με την Κατηγορία KZ2, στο πλαίσιο της 
οποίας θα λάβουν μέρος 5 αθλητές. Η κατηγορία των 6τάχυτων καρτ είναι πάντοτε το κερασάκι στην τούρτα των 
αγωνιστικών ημερών, τόσο εξαιτίας της όμορφης μάχης και του υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας των 
συμμετεχόντων, όσο και καθώς πρόκειται για την ταχύτερη κατηγορία του αγώνα.  
 



Στον δεύτερο γύρο της σεζόν θα συμμετάσχουν και 6 οδηγοί στη νεοσύστατη KZ3, κατηγορία που πήρε με επιτυχία 
το βάπτισμα του πυρός στην πρεμιέρα, αποτελώντας μια ανάμιξη της KZ2 Plus και της περσινής Club Shifter, 
δηλαδή μιας κατηγορίας που συνολικά έχει λιγότερες απαιτήσεις από τους αθλητές, συγκριτικά με εκείνες της KZ2 
και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η Κατηγορία Hobby για καρτ με ταχύτητες. Σε αντίστοιχο πλαίσιο κινείται και 
η Κατηγορία Club  όπου θα λάβουν μέρος 9 οδηγοί, συμπληρώνοντας έτσι το  παζλ που ονομάζεται Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Karting 2017. 
 
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting 2017 γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο! Εσύ θα λείπεις; 
 
 


