
 

1ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΝΤΟΥΡΟ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Έναρξη εγγραφών: Τρίτη 22 Νοεµβρίου 
Λήξη εγγραφών: Τρίτη 29 Νοεµβρίου ώρα: 20:00 
∆ηµοσίευση πίνακα συµ/χών: Πέµπτη 1 ∆εκεµβρίου ώρα: 22:00. 
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου ώρα: 16:00 - 20:30 
∆ηµοσίευση σειράς εκκίνησης: Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου ώρα: 21:00 
Ενηµέρωση αγων/νων: Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου ώρα: 21:30 
Άνοιγµα Park Ferme: Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου ώρα: 08:15 
Εκκίνηση 1ου αναβάτη: Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου ώρα: 08:30 
Τερµατισµός 1ου αναβάτη: Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου ώρα: 14:30 περίπου 
∆ηµοσίευση προσωρινών αποτελεσµάτων: Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου ώρα: 16:00 
Απονοµή επάθλων: Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου ώρα: 16:30 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ A.Ο.Λ.Α.Π. 
Tηλ./Fax: 2621022165 ώρες 17:00΄- 22:30΄ Κα Ρούλα Ντουντούµη 
Tηλ./Fax: 2621034709 ώρες 08:30΄ -  14:00΄ Κος Τουµπέκης Γ. κιν. 6972084334 
Tηλ./Fax: 2622021277 ώρες 09:30΄ -  14:00΄ Κα Μητσοπούλου ∆. κιν. 6937114349 
Τηλ./Fax: 2625032907 ώρες 09:30΄ -  14:00΄ Κος Σπυρόπουλος Σ. κιν. 6972876575 

Η γραµµατεία θα λειτουργεί έως την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου 2005 στο τηλέφωνο, 26210-
22165 και 26210 34709 και φαξ 26210-22165 και 26210-34709. Το Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου και 
την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου θα λειτουργεί στο πρώην Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ απέναντι από το 
∆ηµαρχείο Αρχαίας Ολυµπίας και στα τηλ. 26240-29086 και 29087. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος:  Αποστολόπουλος Μιχάλης 
Μέλη:  Τουµπέκης Γεώργιος και Τσιρώνης Ανδρέας  

ΣΤΕΛΕΧΗ 
Πρόεδρος αγωνοδικών: 
Αγωνοδίκες: Πάσχος Σταύρος, Βεργόπουλος Γιώργος  
Αλυτάρχης: Τσέτσος Κων/νος  
Βοηθός Αλυτάρχη: Καραγιάννης Ιωάννης   
Γραµµατέας: Βουτσιώτη Σταυρούλα, Μητσοπούλου ∆ιονυσία, Ντουντούµη Ρούλα  
Τεχνικός έφορος: Γαρυφάλλου Βαγγέλης, Κουφός Γιάννης  
Ιατρός Αγώνα: Σιδηρόπουλος Νίκος 
Έφορος διαδροµής: Καραγιάννης Ιωάννης 
Έφορος αποτελεσµάτων:(ΙΝΦΟΜΕΓΑ)- Γ. Λαοπόδης και Σια Ε.Ε.  

 
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 

                                ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
                                      28ης Οκτωβρίου 11 Πύργος 271 00 
www.aolap.gr                    Τηλ./Fax: 2621022165 & 2622021277   e-mail: aolap@acn.gr 



ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 1 
H Α.Ο.Λ.Α.Π. µετά από έγκριση της ΕΘΕΑΜ διοργανώνουν τον 7ο γύρο του Πανελληνίου 
Πρωταθλήµατος Enduro που θα διεξαχθεί στις 4 ∆εκεµβρίου 2005 στη Αρχαία Ολυµπία. 
Ο αγώνας θα προσµετρήσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Enduro της ΕΘΕΑΜ για το 2005 και 
διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης. 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
-τον εθνικό αγωνιστικό κανονισµό µοτοσυκλέτας (ΕΑΚΜ) 
-τον εθνικό ∆ικαιοδοτικό κώδικα αγώνων µοτοσυκλέτας 
-τον γενικό κανονισµό αγώνων Enduro  
-τον τεχνικό κανονισµό αγώνων Enduro 
-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Enduro 2005 
-τον παρόντα ειδικό κανονισµό και τις εγκυκλίους της ΕΘΕΑΜ 
-τα πληροφοριακά δελτία που αφορούν τον συγκεκριµένο αγώνα. 

ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
Περιγραφή-∆ιάρκεια-Σήµανση 
- H διαδροµή του αγώνα αποτελείται από ένα κύκλο των 52 χιλιοµέτρων, και διεξάγεται σε 
δασικούς δρόµους και µονοπάτια. Σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού είναι το PARKING του ΟΣΕ 
της Αρχαίας Ολυµπίας , και ο αγώνας κατευθύνεται προς την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου 
Αρχαίας Ολυµπίας (Αρχαία Ολυµπία, Μιράκα, Μάγειρα, Κλάδέο, Χελιδόνι, Καυκανιά, Κοσκινάς, 
Αρχαία Ολυµπία). Η διαδροµή είναι συνολικού µήκους 156 χιλιοµέτρων, και αποτελείται από 3 
κύκλους (2 κύκλους για τις κατηγορίες Γ6-Γ7). Θα υπάρχουν 2 ΣΕΧ ανά κύκλο και το σύνολο 
των ειδικών διαδροµών θα είναι επτά (7): 1 Cross Country, 1 Moto Cross οι οποίες στον πρώτο 
κύκλο θα είναι αναγνωριστικές) και µία Enduro test . (Οι ανεφοδιασµοί του αγώνα θα είναι δύο. 

- Τα σήµατα που θα χρησιµοποιηθούν είναι τα εξής. 
1. Στροφή δεξιά 
2. Στροφή αριστερά 
3. Σωστή πορεία 
4. Λάθος πορεία 
5. Προσοχή κίνδυνος 
6. Κορδέλες στις ειδικές διαδροµές 

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι κατηγορίες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες. 
Α1 0 - 125cc δίχρονες µοτοσικλέτες  
Α2 175cc - και άνω δίχρονες µοτοσικλέτες  
Β3 Μέχρι 250cc Τετράχρονες µοτοσικλέτες  
Β4 300cc - 450cc τετράχρονες µοτοσικλέτες  
Β5 451cc - και άνω τετράχρονες µοτοσικλέτες  
Γ6 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ  
Γ7 ΝΕΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ  
 
ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   

∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 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 90 € που αντιστοιχούν στο παράβολο συµµετοχής. Η 
εκπρόθεσµη δήλωση συµµετοχής θα επιφέρει πρόστιµο 28 €.  
Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα για τον συµµετέχοντα πλήρη 
αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισµού. 

Τα δικαιώµατα συµµετοχής επιστρέφονται εφόσον: 
Η δήλωση συµµετοχής δεν γίνει δεκτή ή ο αγώνας µαταιωθεί. 



Αίτηση συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από το δικαίωµα συµµετοχής. ∆εν θα 
επιτραπεί εκκίνηση σε καµία µοτοσικλέτα για την οποία δεν θα έχει καταβληθεί το δικαίωµα 
συµµετοχής. 

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, µια µοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην 
κλάση που έχει εγγραφεί, η µοτοσικλέτα αυτή µετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και 
απόφαση αγωνοδικών µπορεί να µεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. 
Η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωµα µε την σύµφωνη γνώµη της ΕΘΕΑΜ να αρνηθεί τη 
εγγραφή οποιουδήποτε αγωνιζόµενου, η οδηγού χωρίς να είναι υποχρεωµένη να αιτιολογήσει 
τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο το αργότερο 
24 ώρες µετά το κλείσιµο των εγγραφών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι αριθµοί συµµετοχής θα ανακοινωθούν από την οργάνωση 2 ηµέρες µετά τη λήξη των 
εγγραφών. 
Οι αριθµοί συµµετοχής των µοτοσικλετών πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τον τεχνικό κανονισµό 
αγώνων Enduro. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
Οι µοτοσικλέτες που θα συµµετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν µε τον οδηγό τους 
στον έλεγχο εξακρίβωσης που θα γίνει το Σάββατο 3/12/05 από 16.00 έως 20.30 µ.µ στο 
PARKING του ΟΣΕ της Αρχαίας Ολυµπίας. Η εκπρόθεσµη προσέλευση µετά το χρονικό όριο 
συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον αγώνα, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρας βίας που 
θα κριθεί από τους αγωνοδίκες. Ο τεχνικός έλεγχος θα είναι γενικής µορφής. Κάθε παρέκκλιση 
που έχει διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σηµαίνει ότι γίνεται δεκτή. Ο 
αγωνιζόµενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του. 
 
ΑΡΘΡO 7 PARK FERME 
Ο χώρος του PARK FERME θα βρίσκεται στο χώρο του PARKING του ΟΣΕ της Αρχαίας Ολυµπίας. 
Ο χώρος είναι περιφραγµένος και φυλασσόµενος ώστε να εµποδίζεται η είσοδος σε µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
Στο PARK FERME απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα τα εξής. 
1. Να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους. 
2. Να αγγίζουν την µοτοσικλέτα άλλου αναβάτη. 
3. Να αγγίζουν την µοτοσικλέτα τους, εκτός από την στιγµή της εισόδου ή της εξόδου, οπότε 
την σπρώχνουν. 
4. Το κάπνισµα.  
Τα ίδια ισχύουν και στον τερµατισµό. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Η Εκκίνηση θα δοθεί από τον χώρο του PARKING του ΟΣΕ της Αρχαίας Ολυµπίας. Η επίσηµη 
ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που µεταδίδει το κέντρο του Ο.Τ.Ε. και δεν υπάρχει δυνατότητα 
ενστάσεως για αυτήν.  
Η εκκίνηση θα δοθεί σε χρονικό διάστηµα 1 λεπτού. Οι αγωνιζόµενοι οφείλουν να 
παρουσιαστούν στην εκκίνηση στις 08.30 την Κυριακή 4/12/05.Οι αναβάτες που θα φθάσουν 
στην γραµµή της εκκίνησης µε καθυστέρηση µεγαλύτερη από 1 λεπτό θα παίρνουν 60 βαθµούς 
ποινής για κάθε λεπτό. Σαν χρόνος εκκίνησης τους θα θεωρείται ο πραγµατικός χρόνος και θα 
ακολουθείται διαδικασία του άρθρου. 062.36.1 του Γενικού κανονισµού αγώνων ENDURO της 
ΕΘΕΑΜ. 
Αναβάτες µε µεγαλύτερη καθυστέρηση από 60 λεπτά θα αποκλείονται από τον αγώνα και δεν θα 
µπορούν να πάρουν εκκίνηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Οι αγωνιζόµενοι αµέσως µετά τον τερµατισµό τους πρέπει να κατευθύνουν τις µοτοσικλέτες 
τους στο χώρο του PARK FERME, όπου θα παραµείνουν µέχρι το τέλος της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεως. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αµέσως στον χώρο του PARK FERME 
θα αποκλείονται από τον αγώνα. Στο διάστηµα που οι µοτοσικλέτες βρίσκονται κάτω από το 
καθεστώς του PARK FERME, δεν επιτρέπεται καµία αφαίρεση, µετατροπή, προσθήκη, ή 
ανεφοδιασµός µε ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα. 



 
ΑΡΘΡΟ 10 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. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται: 
- για αντικανονική συµµετοχή συµµετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30' λεπτά µετά το πέρας 
του ελέγχου εξακρίβωσης. 
- κατά των αποτελεσµάτων εντός 30' λεπτών µετά την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων. 
- για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών µετά τον τερµατισµό του αγώνα στο PARK FERME. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσµάτων θα γίνει την Κυριακή 4/12/2005 στο χώρο της 
γραµµατείας στο PARKING του ΟΣΕ της Αρχαίας Ολυµπίας, και ώρα 16:00.  
Τα οριστικά αποτελέσµατα θα επικυρωθούν 30 λεπτά µετά, και ώρα 16:30.  

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΝΟΜΗ, ΕΠΑΘΛΑ, ΚΥΠΕΛΛΑ 
Η απονοµή των επάθλων θα γίνει στο PARKING του ΟΣΕ της Αρχαίας Ολυµπίας την Κυριακή 
4/12/2005 και ώρα:16:30. 
Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: 
Στους 1ους, 2ους, 3ους κάθε κατηγορίας: ΚΥΠΕΛΛΟ 
Στον 1ο , 2ο ,3ο,4ο,  5ο και 6ο  Γενικής: ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Με την αποδοχή της αίτησης συµµετοχής, ο αναβάτης ασφαλίζεται για ζηµιές προς τρίτους, σε 
όλη τη διάρκεια των δοκιµών και του αγώνα σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο της ΕΘ.Ε.Α.Μ. 
Επί πλέον όλοι οι συµµετέχοντες αναβάτες είναι ασφαλισµένοι για προσωπικά ατυχήµατα. 
Οι διοργανωτές δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές των µοτοσυκλετών, των 
εξαρτηµάτων και παρελκόµενών τους, λόγω ατυχήµατος, πυρκαγιάς, κλοπής ή οποιασδήποτε 
άλλης αιτίας.  

 


