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Μ.Ο.Θ. 
 

6ο PARTNERS SCRAMBLE EXTREME 
By NANAKOS 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Το αθλητικό σωµατείο Μοτοσυκλετιστικός Όµιλος Θεσ/νίκης (Μ.Ο.Θ.) µε αριθµό 
αναγνώρισης 5992 /15/4/03 και κωδικό Φ.Μ.05 της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού, στα πλαίσια του 1ου Κυπέλλου Extreme της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., διοργανώνει 
το «6ο PARTNERS SCRAMBLE EXTREME by NANAKOS»  
Ο αγώνας διεξάγεται σύµφωνα µε τον αθλητικό νοµό 2725/99, τον γενικό κανονισµό 
αγώνων Μοτοσικλέτας της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., την προκήρυξη του Κυπέλλου Extreme της 
ΑΜΟΤΟΕ και τον παρακάτω ειδικό κανονισµό.  
   
Α)  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ζεµπερίδης Σταύρος  
Μέλος: Πασχαλίδης Εµµανουήλ  
Πρόεδρος αγωνοδικών: Κούγιας Ηλίας 
Αγωνοδίκες: Κορέλης Στυλιανός, Σιούλης Ιωάννης 
Αλυτάρχης: Τρέµκατζης ∆ηµήτριος  
Βοηθός Αλυτάρχη: Τουµπίδης Αθανάσιος  
Γραµµατεία Αγώνα: ∆ιαµαντόπουλος Κων/νος – Ευθυµίου Βάνα 
Τεχνικός Έφορος: Παπαργυρίου Βασίλειος 
Έφορος αποτελεσµάτων: Iron Team   
Ιατρός αγώνα: Ιατρός Ιντερσαλόνικα 
Υπεύθυνος Οργάνωσης: Νανάκος Εµµανουήλ 
  
Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ  
Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 στην περιοχή «32ο χλµ 
Θεσσαλονίκης-Καβάλας στην Εγνατία Οδό» (πρόσβαση από κόµβο Προφήτη, 
ανάµεσα στα χωριά Προφήτη και Ευαγγελισµό). Ο αγώνας θα έχει διάρκεια 4 ώρες 
συν ένας γύρος σε κυκλική διαδροµή 10 χλµ.. 
 
Γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
∆ικαίωµα συµµετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της 
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.  που είναι σε ισχύ για το 2010.  
Η συµµετοχή στον αγώνα κοστίζει 60eurο. Οι αγωνιζόµενοι αθλητές που επιθυµούν 
να συµµετάσχουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε το σωµατείο τους για την 
ανανέωση ή την έκδοση του δελτίου τους και την δήλωση συµµετοχής. Περισσότερες 
πληροφορίες στα: 6932477126 & 2310208240 και στην ιστοσελίδα του ΜΟΥ 
(www.moth.gr) 
  
∆) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
Οι αγωνιζόµενοι, στο συγκεκριµένο αγώνα, συµµετέχουν σε µια κατηγορία, µε 
µοτοσυκλέτες ΜΧ ή ENDURO, ανεξαρτήτως κυβισµού, δίχρονες ή τετράχρονες, 
χωρίς άλλους περιορισµούς και βαθµολογούνται στο Κύπελλο Extreme ανεξάρτητα 
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(π.χ. ο κάθε αθλητής του ζευγαριού που θα τερµατίσει πέµπτο θα βαθµολογηθεί µε 
τους βαθµούς της 5ης θέσης). 
   
Αριθµοί συµµετοχής θα δοθούν κατά την διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου. 
   
Ε) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει στον χώρο του αγώνα το πρωί της Κυριακής 7/3/2010 
από τις 8.00 µέχρι τις 10.00 το πρωί.  
 
ΣΤ) ΕΚΚΙΝΗΣΗ  
Ενηµέρωση αθλητών στις 10.05 
Αναγνωριστικός γύρος από όλους τους αναβάτες  στις 10.15 
Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 11.00 
 
Ζ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ 
Τον αγώνα θα εκκινήσει ο ένας εκ των αθλητών του ζεύγους (ο οποίος θα δηλωθεί 
στην φόρµα συµµετοχής ως ΑΝΑΒΑΤΗΣ Α)  και θα οδηγήσει εναλλάξ µε τον 2ο 
αθλητή του ζεύγους (ο οποίος θα δηλωθεί στην φόρµα συµµετοχής ως ΑΝΑΒΑΤΗΣ 
Β) . 
Ο κάθε αθλητής θα τρέξει µε την δική του µοτοσυκλέτα. Οι εναλλαγές των αθλητών 
κατά την διάρκεια του αγώνα θα γίνονται στον χώρο των PITS. 
Απαραίτητη υποχρέωση είναι το κάθε ζεύγος να κάνει minimum 4 αλλαγές µεταξύ 
των αθλητών (µέσα στα PITS)  µέχρι το τέλος του αγώνα και σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο του αγώνα επιθυµούν. 
   
Η) ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ  
Η τελετή απονοµής θα γίνει στην Αφετηρία του αγώνα µετά την έκδοση των 
αποτελεσµάτων. 
Κύπελλα θα απονεµηθούν στα 10 πρώτα ζευγάρια αθλητών και µετάλλια  σε όλους 
τους συµµετέχοντες.  
 


