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Προκήρυξη Πρωταθλήµατος Motocross 2010 
 

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ, για το 2010, προκηρύσσει πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
Motocross (ΜΧ), αποτελούµενο από 7 αγώνες σύµφωνα µε το παρακάτω 
πρόγραµµα: 
 
Ηµ/νία Περιοχή Σωµατείο  
20-21 Μαρτίου Χαλκίδα ΑΜΛΕΧ  
17-18 Απριλίου Τρίκαλα ΜΟΛΕΚ  
22-23 Μαϊου Μεγαλόπολη ΑΡΗΣ-ΛΕΜΟΤ 
5-6 Ιουνίου Λαµία (Μώλος) ΛΕ∆ΙΛΑ  
4-5 Σεπτεµβρίου Κοζάνη Ο∆ΙΚΟ 
18-19 Σεπτεµβρίου Μεγαλόπολη ΑΡΗΣ-ΛΕΜΟΤ 
16-17 Οκτωβρίου Χαλκίδα ΑΜΛΕΧ 
 
Για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα (ΜΧ) προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες 
µοτοσυκλετών/αγωνιζοµένων: 
 
ΜΧ1/250 µοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 

ετών και άνω – λευκά φόντα, µαύροι αριθµοί 
ΜΧ2/125 µοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών 

και άνω – µαύρα φόντα, λευκοί αριθµοί 
ΟΡΕΝ µοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές  35 

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 - λευκά 
φόντα, µαύροι αριθµοί. 

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

 
Οι αθλητές µπορούν να συµµετάσχουν σε µια κατηγορία µόνο στην κάθε 
αγωνιστική συνάντηση. 
 
Οι συµµετέχοντες αθλητές ή και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ∆ελτίου 
Αθλητή αθλητικού σωµατείου της ΑΜΟΤΟΕ, ανανεωµένο για το τρέχον έτος, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στo www.amotoe.gr. Μπορούν ακόµα να 
συµµετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-µελών των FIM-UEM, εφ’ όσον 
έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα. 
 
Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε 
κατηγορία και οι αθλητές θα βαθµολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο 



Αθλητική ΜΟΤοσυκλετιστική Οµοσπονδία Ελλάδος, Φαναρίου 8, Καβάλα, Τηλ –Fax:2510-246424, ds@amotoe.gr, www.amotoe.gr 
 

Τεχνικός Ελεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιµές για τον αγώνα, θα 
γίνονται την προηγούµενη του αγώνα σε απογευµατινές ώρες, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα. 
 
Οι αθλητές θα βαθµολογούνται σύµφωνα την θέση που τερµάτισαν σε κάθε 
αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα: 
 
Θέση: 
1η  25β 6η   10β 11η 5β 
2η  20β 7η   9β 12η 4β 
3η  16β 8η   8β 13η 3β 
4η  13β 9η   7β 14η 2β 
5η  11β 10η  6β 15η 1β 
 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους 
τερµατισµούς. 
Προς αποφυγή αθέµιτων εξελίξεων στην τελική έκβαση της βαθµολογίας, για να 
προσµετρήσει η βαθµολογία ενός αγωνιζόµενου στην τελική βαθµολογία, θα 
πρέπει ο αγωνιζόµενος να έχει συµµετάσχει σε 2 αγωνιστικές συναντήσεις 


