
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 

 
 ΧΑΛΚΙ∆Α 20-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΓΕΝΙΚΑ  
-Το Αθλητικό Σωµατείο ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ µε αριθµό αναγνώρισης ΦΜ33 ΓΓΑ σε συνεργασία µε την 
Α.Μ.ΛΕ.Χαλκίδας και τον Οργανισµού Αθλησης του ∆ήµου Χαλκιδαίων, διοργανώνει τον 1ο αγώνα του 
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Motocross 2010 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Οµοσπονδίας Ελλάδος. 
 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 20-21 µαρτίου 2010, στην ∆ηµοτική πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισµού του ∆ήµου 
Χαλκιδαίων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:  
-τον αθλητικό νόµο 2725/99 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του 
-τον γενικό κανονισµό αγώνων Motocross 
-τον τεχνικό κανονισµό αγώνων Motocross 
-τον παρόντα ειδικό κανονισµό 
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν. 
Για πληροφορίες σχετικά µε τον αγώνα καλέστε: ΤΗΛ 6983609005 E-mail: aris@amotoe.gr  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (*Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραµµα, υπάρχει επίσης στο www.amotoe.gr) 
Έναρξη εγγραφών: Τετάρτη 10 Μαρτίου. 
Λήξη εγγραφών: Πέµπτη 18 Μαρτίου  
∆ηµοσίευση πίνακα συµµετοχών: Παρασκευή 19 Μαρτίου ώρα 15:00  
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 20 Μαρτίου από 10:30 έως 16:00 
Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 20 Μαρτίου από 10:30 έως 16:00 
Ενηµέρωση αγωνιζοµένων: Σάββατο 20/3 ώρα 13:00 στον χώρο της πίστας 
Εναρξη ελεύθερων δοκιµών: Σάββατο 20/3 - ώρα13:30 & Κυριακή 21/3 - ώρα 09:00 
Εναρξη κατατακτήριων δοκιµών: Σάββατο 20/3 ώρα 14:50 
Εναρξη αγώνων Κυριακής 21/3: 11:00 
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων: Κυριακή 21/3 ώρα 15:30 
Απονοµή επάθλων: Κυριακή 21/3 ώρα 15:30 
 
Οι αθλητές που επιθυµούν να συµµετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν, µε το Αθλητικό Σωµατείο 
στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι (πληροφορίες: www.amotoe.gr) για την συµµετοχής τους. Οι δηλώσεις 
συµµετοχής γίνονται ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής γραµµατείας της ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)  
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πρόεδρος: Χάρης Καραµάντουλας  
Μέλη: Θανάσης Κύριλος, Εφη Μικροπούλου 
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Μαρία Τσεσµελή 
Αγωνοδίκες: Αναστασιάδης Θανάσης, Ηλίας Κούγιας 
Παρατηρητής: Σιούλης Γιάννης  
Αλυτάρχης: Φισκατώρης Κώστας 
Γραµµατέας Αγώνα: ∆ερµετζόγλου Ελένη 
Τεχνικός Έφορος: Σιναρίδης Κώστας, Πουλάκης Μιχάλης  
Έκδοση Αποτελεσµάτων: IRON TEAM  
Ιατρός Αγώνα: Γιατρός ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  
 
ΑΡΘΡΟ 2  
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του ∆ήµου Χαλκιδαίων και η οποία έχει µήκος 1630 µ, ελάχιστο 
πλάτος 9µ, και στο µεγαλύτερό της µέρος έχει σφικτή άµµο. 
 



ΑΡΘΡΟ 3  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ   
Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:  
ΜΧ1/250 µοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – λευκά 

φόντα, µαύροι αριθµοί 
ΜΧ2/125 µοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – µαύρα φόντα, 

λευκοί αριθµοί. 
ΟΡΕΝ µοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές35 ετών και άνω – κίτρινα 

φόντα, µαύροι αριθµοί. Αναβάτες µικρότερης ηλικίας, από 16-35 ετών, µπορούν να 
συµµετάσχουν µόνο σε 1-3 αγώνες µέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά. 

Mini µοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - µαύρα φόντα, λευκοί αριθµοί. 
Junior µοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 

έτων - λευκά φόντα, µαύροι αριθµοί. 
 
ΑΡΘΡΟ 4  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
- ∆ικαίωµα συµµετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε το οποίο 
εκδίδεται από Αθλ. Σωµατείο της ΑΜΟΤΟΕ (πληροφ. www.amotoe.gr) 
- Το δικαίωµα συµµετοχής, για τις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, ΟΡΕΝ ορίζεται στα 60 €, για τις κατηγορίες Mini & 
Junior στα 25€ Οι εκπρόθεσµες συµµετοχές (από Πέµπτη 18/3 και µετά) επιβαρύνονται µε 20 ευρώ επιπλέον. 
Στο παράβολο συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται µόνο αν 
ο αγώνας αναβληθεί ή µαταιωθεί. Επιστροφές συµµετοχών θα γίνονται δεκτές µόνο κατόπιν έγκαιρης 
ειδοποίησης από τους αγωνιζοµένους (Πέµπτη 18/3 έως 14.00 µε e-mail ή fax). Εάν κατά τον έλεγχο 
εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η µοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν 
ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, µετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συµµετοχή θα 
µεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγµατικά ανταποκρίνεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
- Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συµµετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν µε τις 
µοτοσυκλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης το Σάββατο ώρα 10.30 έως 16:00. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  
Η ενηµέρωση των αγωνιζοµένων, θα γίνει στον χώρο της πίστας, στις 12:30.   
Η παρουσία των αγωνιζοµένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ 
-Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραµµατεία του αγώνα) 10’ µετά 
το σήµα τερµατισµού των δοκιµών ή των αγώνων. 
Οι απονοµές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες µαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής Τα έπαθλα που θα 
δοθούν είναι: 
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.  
 
ΑΡΘΡΟ 8  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάµενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε 
ένα µόνο θέµα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο µε το δικαίωµα συµµετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι 
το διπλάσιο του παράβολου συµµετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται: 
-για αντικανονική συµµετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά µετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. 
-κατά των αποτελεσµάτων εντός 20 λεπτών µετά την δηµοσίευση αυτών. 
-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών µετά τον τερµατισµό του αγώνα.  
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Μετά την διάβαση από την υπερυψηλή γέφυρα στην είσοδο της πόλης, ακολουθείτε τις δηµοτικές πινακίδες 
προς «Πίστα Μηχανοκίνητου  Αθλητισµού (Motocross) ∆ήµου Χαλκιδαίων». Η κατεύθυνση είναι προς την 
Β.Εύβοια. Η γεωγραφική θέση έναρξης του δρόµου προς την πίστα είναι: 38’’29’07 83 Βορ&23’’39’28 30 Αν. 
 
ΘΕΑΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  
Στις 15 /3/2010 θα δηµοσιευθεί κατάλογος ξενοδοχείο και εστιατορίων που θα εξυπηρετήσουν τους 
συµµετέχοντες σε ειδικές τιµές.  Καλή διασκέδαση σε αθλητές υποστηρικτές και θεατές. Σας περιµένουµε !!!   
ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΑΜΛΕΧ - ΟΑΧ  


