
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO (1ος Αγώνας)   
 
1ο  ENDURO ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  
 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Το αθλητικό σωµατείο  Μοτοσυκλετιστικός Όµιλος  Χρυσούπολης (Μ.Ο.Χ.) µε 
αριθµό αναγνώρισης 11930/21-3-2005 και κωδικό Φ.Μ. 67 της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος ΕNDURO της 
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.  διοργανώνει το <<1ο ENDURO ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ >> 
 
Ο αγώνας διεξάγεται σύµφωνα µε τον Αθλητικό Νόµο 2725/99, τον γενικό 
κανονισµό αγώνων Μοτοσυκλέτας της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον παρόντα ειδικό 
κανονισµό. 
 
Α) ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Πρόεδρος: Κοτσανίδης Σταύρος 
Μέλος: Πανδράκης Ευάγγελος 
Μέλος: Πανδράκης ∆ηµήτριος 
 
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Κορέλης Στέλιος  
Αγωνοδίκης: Αγαθαγγελίδης Λευτέρης  
Αγωνοδίκης: Κούγιας Ηλίας 
Παρατηρητής: Σιούλης Γιάννης  
 
Αλυτάρχης: Κοτσανίδης Ιωάννης 
Βοηθός Αλυτάρχη: Ιωσηφίδης Νίκος 
Γραµµατέας Αγώνα: Ευθυµίoυ Βάνα 
Τεχνικός Έφορος: Ταστσόγλου Ιωάννης 
Έφορος Αποτελεσµάτων: Μακρανδρέου Χίλντα 
Ιατρός Αγώνα : Νικάκης Πασχάλης 
 
Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή 12 Μαρτίου 2006 στην περιοχή της Χρυσούπολης 
Ν. Καβάλας. Η διαδροµή του αγώνα έχει µήκος 235  Km (κυκλική διαδροµή 76 Km. 
επί τρεις γύρους ,µε ουρά 3,5 Km),  και η διάρκεια του αγώνα είναι  έξι ώρες και 
πενήντα λεπτά (6:50'). Ο αγώνας έχει τρία Σ.Ε.Χ. ανά γύρο και τρεις ειδικές ανά 
γύρο. Η πρώτη ειδική είναι τύπου extreme test και οι άλλες δύο τύπου moto cross 
και χρονοµετρούνται όλες από τον πρώτο γύρο. 
 
 
Γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα έχουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της 
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 
 
∆ηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα 06/3/2006 έως και 
Παρασκευή 10/3/2006 και ώρες από 9:00 έως 22:30 στην γραµµατεία του αγώνα που 
λειτουργεί στα γραφεία του σωµατείου και στα τηλέφωνα : 



25910 24333, 25910 25503, 
6974840928  Κοτσανίδης Γιάννης & 6977230228 Κοτσανίδης Σταύρος 
Η συµµετοχή στον αγώνα κοστίζει 35Ευρώ. 
Η εγγραφή των χορηγών των αθλητών στα επίσηµα έγγραφα του αγώνα (συµµετοχές, 
αποτελέσµατα κ.λ.π) θεωρείται διαφήµιση και κοστίζει 25 Ευρώ επιπλέον. 
 
Ο αγωνιζόµενος θα καταβάλλει το ποσόν της συµµετοχής στην γραµµατεία του 
αγώνα, πριν από τον τεχνικό έλεγχο. 
 
∆) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής: 
 
Ε1 : ∆ίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc  
Ε2 : ∆ίχρονες από 126cc έως 250cc και τετράχρονες από 251cc έως 450cc  
Ε3 : ∆ίχρονες από 251cc και άνω και τετράχρονες από 451cc και άνω 
Τα χρώµατα των αριθµών συµµετοχής είναι: 
 
Κατηγορία Ε1 : Λευκό φόντο – µαύροι αριθµοί  
Κατηγορία Ε2 : Κόκκινο φόντο – λευκοί αριθµοί  
Κατηγορία Ε3 : Κίτρινο φόντο – µαύροι αριθµοί 
 
Ε) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου στην Χρυσούπολη 
το Σάββατο 11/3/2006 από ώρα 13:00 έως 20:30. 
Στον τεχνικό έλεγχο πρέπει να προσκοµίζονται απαραίτητα  φωτοαντίγραφα 
των κάτωθι εγγράφων : α) άδεια οδηγήσεως µοτοσυκλέτας, β) άδεια κυκλοφορίας  
της µοτοσυκλέτας, και γ) η ασφάλιση της µοτοσυκλέτας.  
Κατά τον τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονται τα φρένα, τα ελαστικά, η λειτουργία των 
φώτων εµπρός και πίσω, καθώς και η εν γένει καλή κατάσταση και  λειτουργία της 
µοτοσυκλέτας. Ελέγχεται επίσης η ύπαρξη του αριθµού κυκλοφορίας στο πίσω µέρος 
της µοτοσυκλέτας. Επίσης στον τεχνικό έλεγχο µαζί µε την µοτοσυκλέτα ελέγχεται 
και το κράνος του αθλητή και προσκοµίζονται τα δοχεία ανεφοδιασµού  τα οποία και 
παραµένουν φυλασσόµενα από τον οργανωτή, και τα οποία πρέπει να αναγράφουν 
οπωσδήποτε τον αριθµό συµµετοχής του αθλητή. 
 
ΣΤ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Η ενηµέρωση των αθλητών θα γίνει µετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου στις 21:00 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Θεάτρου Χρυσούπολης 
 
Ζ)ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 9:00π.µ. 
 
Η)ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Η τελετή απονοµής επάθλων θα γίνει  στην Αφετηρία του αγώνα  µετά την έκδοση 
των αποτελεσµάτων. 
Κύπελλα  θα πάρουν οι 3 πρώτοι  κάθε κατηγόριας και µετάλλια 4ος, 5ος, 6ος. 
                                            
ΓΙΑ ΤΟΝ Μ.Ο.Χ 
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ.                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Παπαβασιλείου Άρης                                                        Κοτσανίδης Σταύρος 


