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5ος γύρος Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting 2017 

Προς το μεγάλο φινάλε! 
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Karting 2017, που θα 

διοργανώσει η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στην 
πίστα Kartodromo των Αφιδνών. 

 
Η τελευταία αγωνιστική συνάντηση του Πρωταθλήματος ήταν προγραμματισμένη για την πρώτη Κυριακή 
του περασμένου Σεπτεμβρίου. Όμως η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Kartodromo πέντε μέρες νωρίτερα, 
καταστρέφοντας μεταξύ άλλων και υποδομές ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και πυρασφάλειας της πίστας, 
οδήγησε την Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ και το Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. στην αναπόφευκτη 
απόφαση της αναβολής του αγώνα. 
 
Τρείς περίπου μήνες αργότερα, το Kartodromo ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά την Κυριακή 26/11 τους 
αγωνιζόμενους των κατηγοριών 60 Mini A & Β, Junior, Club, Senior, DD2, KZ2 και KZ3 του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος, στα 1.090 μέτρα της πίστας. Αυτή τη φορά, ωστόσο, με πιθανότατα λίγο ψυχρότερες 
συνθήκες, που θα μεταβάλλουν τα δεδομένα της διαχείρισης των ελαστικών. 
 
Εκείνο που δεν αλλάζει, όμως, είναι το θέαμα που υπόσχονται οι μάχες των τίτλων στις περισσότερες 
κατηγορίες - καθότι σ’ αυτήν την 5η και τελική φετινή αγωνιστική κατά μέτωπο αναμέτρηση για την 
ανάδειξη των πρωταθλητών Ελλάδας του 2017 ο συντελεστής βαθμολόγησης είναι μεγαλύτερος. 
 

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017  
Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 17/11, και ώρα 21:00, στα 

γραφεία του Οργανωτή, με fax (210.5780157) ή με e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ellada.racingclub@gmail.com), συνοδευόμενη από το προβλεπόμενο για κάθε κατηγορία παράβολο 

συμμετοχής. 
 
Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στην οδό Κύπρου 76 
(Περιστέρι) και ώρες 19:00-22.00, και στα τηλέφωνα 6944.531231, 6973.018485 και 6944.731043. Το 
Σάββατο και την Κυριακή 25-26 Νοεμβρίου 2017 θα λειτουργεί στην πίστα, με τηλέφωνο 6973.018485. Οι 
αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν 
τα Δελτία Πληροφοριών. 


