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ATV CUP 2005  
∆εύτερος αγώνας Αφίδνες, 2 Απριλίου 2005 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Έναρξη εγγραφών: ∆ευτέρα 14 Μαρτίου 
Λήξη εγγραφών: Πέµπτη 31 Μαρτίου ώρα 18:00 
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 2 Απριλίου ώρα 10:00 - 12:00 
Έναρξη ελεύθερων δοκιµών: Σάββατο 2 Απριλίου ώρα 12:00 
Ενηµέρωση αναβατών: Σάββατο 2 Απριλίου µετά τη λήξη των ελεύθερων δοκιµών 
Αγώνες: Σάββατο 2 Απριλίου ώρα 14.30 
Απονοµή: Σάββατο 2 Απριλίου µετά την λήξη των αγώνων 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ : OFF ROAD TEAM 
Η γραµµατεία θα λειτουργεί έως τις 18:00 µ.µ. της Παρασκευής 1 Απριλίου στα γραφεία του περιοδικού 0-300, 12ο χλµ 
Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, τηλ: 210 2851300 εσωτ: 107 ή 115, Fax: 210 2851302. 
Το Σάββατο 2 Απριλίου, θα λειτουργεί στο χώρο της πίστας "Τerradura" στις Αφίδνες µε τηλέφωνο: 6936660300. 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος: ∆ηµήτρης Αθανασουλόπουλος 
Μέλη: Νίκος Προβιάς, Βασίλης Σαρλάς 
ΣΤΕΛΕΧΗ: 
Αλυτάρχης: ∆ηµήτρης Αθανασουλόπουλος 
Βοηθός Αλυτάρχη: Βασίλης Σαρλάς 
Γραµµατεία: Κατερίνα Πετρίδου 
Τεχνικός έφορος: Γιάννης Λαφογιάννης 
Pit marshal: Γιάννης Λαφογιάννης 
Έφορος αποτελεσµάτων: Ανδριτσάκης Νίκος 
 
Η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΛΕΣΧΗ, Η ΕΘΕΑΜ, Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Η ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ. Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Το Off Road Team µετά από έγκριση της ΕΘΕΑΜ οργανώνει τον 2ο αγώνα scramble του χωµάτινου Κυπέλλου ATV CUP 
2005, που θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου 2005 στην πίστα Terrandura στις Αφίδνες. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε: 
α. Την προκήρυξη του Πανελληνίου Κυπέλλου ATV CUP 2005.  
β. Τον τεχνικό κανονισµό ATV CUP 2005.  
γ. Τις διατάξεις του παρόντος ειδικού κανονισµού. 
ε. Τα δελτία πληροφοριών που αφορούν τον συγκεκριµένο αγώνα.  
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ΧΩΜΑΤΙΝΗ διαδροµή και για κάθε κατηγορία χωριστά. 
2.2 Για κάθε κατηγορία ανακηρύσσονται χωριστά νικητές. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι µοτοσυκλέτες που θα γίνουν δεκτές είναι αυτές που αναφέρονται στην προκήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι κάτοχος διπλώµατος µοτοσυκλέτας ή έχει έγκυρη 
άδεια αγωνιζόµενου του 2005.  
Για να λάβει µέρος κάποιος στον αγώνα πρέπει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής στο έντυπο του οργανωτή και να 
καταβάλλει το αντίστοιχο για την κατηγορία του ποσό:  
30,00 € κατηγορία Light 
30,00 € κατηγορία Fun 
30,00 € κατηγορία Racing / Sport 
 
στη γραµµατεία, έως την Πέµπτη 31 Μαρτίου στις 18:00. Η εκπρόθεσµη δήλωση συµµετοχής θα επιφέρει πρόστιµο 
15,00 €.  
 
Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα για τον συµµετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού 
κανονισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να φορούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, δερµάτινη φόρµα ή χωµάτινη στολή motocross, 
κράνος, µπότες και γάντια για χρήση σε αγώνες Motocross. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι αριθµοί συµµετοχής θα είναι οι ίδιοι µε του πρώτου αγώνα, ενώ για τους υπόλοιπους θα δοθούν από την οργάνωση 
και θα ανακοινωθούν την ηµέρα του αγώνα.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
Θα γίνει στο χώρο της πίστας Terradura στις Αφίδνες το Σάββατο 2 Απριλίου από 10:00 έως 12:00. 
Μοτοσυκλέτα η οποία δεν θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς (αριθµοί, φόντα, κ.λ.π.) ή δεν περάσει τεχνικό έλεγχο 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον αγώνα και δεν θα της επιτραπεί η είσοδος στην πίστα. 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι αγωνιζόµενοι ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρουσιαστούν στον τεχνικό έλεγχο µε τον εξοπλισµό που 
πρόκειται να αγωνιστούν. 
 
Είναι υποχρεωτικό, όλες οι µοτοσυκλέτες να τοποθετήσουν όλα τα αυτοκόλλητα που θα τους δοθούν από την οργάνωση 
στα σηµεία που θα τους υποδειχθούν. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
Η διαδροµή είναι αµιγώς χωµάτινη. Το µήκος της είναι 1100 µέτρα και το πλάτος της 6 µέτρα. Η χωρητικότητα της 
διαδροµής είναι 20 ATV. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 ∆ΟΚΙΜΕΣ 
Οι ελεύθερες δοκιµές θα ξεκινήσουν το Σάββατο 2 Απριλίου 2005 στις 12:00.  
Η συµµετοχή στις ελεύθερες δοκιµές είναι προαιρετική.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν πραγµατοποιήσει 3 χρονοµετρηµένους γύρους και χρόνο στις 
χρονοµετρηµένες δοκιµές ίσο µε τον ταχύτερο γύρο του πρώτου της κατηγορίας, προσαυξηµένο κατά 20 %.  
 
Με απόφαση του Αλυτάρχη κι αν δεν συντρέχουν λόγοι επικινδυνότητας το παραπάνω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί. Το 
πρόγραµµα των ελεύθερων και των χρονοµετρηµένων δοκιµών θα κοινοποιηθεί µε πληροφοριακό δελτίο, κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 2 Απριλίου 2005 . Η εκκίνηση θα είναι τύπου ταχύτητας. 
Η διάταξη στη σχάρα εκκίνησης θα είναι ανά δυάδες.  
Θα υπάρχει τρίλεπτο στην διαδικασία εκκίνησης 
Η κατηγορία Light θα καλύψει απόσταση 8 γύρων.  
Η κατηγορία Fun θα καλύψει απόσταση 10 γύρων.  
Η κατηγορία Racing / Sport θα καλύψει απόσταση 12 γύρων αλλά θα υπάρξουν δύο σκέλη.  
 
Σε περίπτωση βρόχινου αγώνα η διάρκεια των αγώνων όλων των κατηγοριών µειώνεται κατά 2 γύρους. 
Το πρόγραµµα και η σειρά διεξαγωγής των αγώνων, θα κοινοποιηθούν µε πληροφοριακό 
δελτίο κατά την διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ 
Οι ενστάσεις και οι εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο ∆ικαιοδοτικός Κώδικας, και η σχετική 
εγκύκλιος της ΕΘΕΑΜ . 
 
Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάµενο. Κάθε ένσταση πρέπει να 
αναφέρεται σε ένα µόνο θέµα. 
 
∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, τους εφόρους εκκίνησης 
και τερµατισµού ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. 
 
Το κόστος της ένστασης είναι ίσο µε το διπλάσιο του παράβολου συµµετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το 
τριπλάσιο του παραβόλου συµµετοχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 
Νικητής θα είναι ο αναβάτης που θα περάσει την γραµµή τερµατισµού αφού συµπληρώσει τον προβλεπόµενο αριθµό 
γύρων. Ο επιτυχών τους περισσότερους γύρους στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα θα είναι ο νικητής. ∆εύτερος θα 
είναι ο αµέσως επόµενος κ.ο.κ.  
 
Την πρώτη σειρά εκκίνησης θα καταλαµβάνει ο κατέχων τον ταχύτερο γύρο της ηµέρας, τη δεύτερη θέση ο αµέσως 
επόµενος κ.ο.κ. 
 
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει αµέσως µετά τον τερµατισµό.  
Η απονοµή των επάθλων θα γίνεται για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. 
Η απονοµή θα γίνει µετά την εκπνοή της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. 
 
Στους 1ο, 2ο, 3ο κάθε κατηγορίας θα απονεµηθούν κύπελλα.  
Οι 3 πρώτοι νικητές της κατηγορίας Racing / sport µαζί µε τα κύπελλα σε κάθε αγώνα θα λαµβάνουν και χρηµατικά 
έπαθλα (1ος 50 euro, 2ος 30 euro, 3ος 20 euro). 
 


