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Ειδικός Κανονισµός 3ου Ολυµπιακού Enduro 14-15 Απριλίου 2007
Οργανωτική επιτροπή:
Πρόεδρος: Αποστολόπουλος Μιχάλης
Μέλη: Τουµπέκης Γιώργος, Γαρουφαλής Νίκος
Άρχοντες του αγώνα:
Πρόεδρος αγωνοδικών: Θοδωρής ∆ελλαπόρτας
Αγωνοδίκες: Πάσχος Σταύρος, Βεργόπουλος Γιώργος
Αλυτάρχης: Αθανασουλόπουλος ∆ηµήτρης
Βοηθός Αλυτάρχη: Καραγιάννης Γιάννης
Αρχηγός τεχνικών εφόρων: Κουφός Γιάννης
Τεχνικοί Έφοροι: Σπυρόπουλος Σπύρος, Παρράς Βαγγέλης, Τουµπέκης Γιώργος
Επικεφαλής Κριτών: Ιατρόπουλος Αντώνης
Επικεφαλής Ιατρός: Σιδηρόπουλος Νίκος
Υπεύθυνος Οµάδας Εθελοντών Σαµαρειτών του Ερυθρού Σταυρού
Γραµµατεία Αγώνα: Μητσοπούλου ∆ιονυσία
1. Γενικά
Η Α.Ο.Λ.Α.Π. (Αγωνιστική Ολυµπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου) οργανώνει αγώνα
ENDURO που προσµετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Enduro για τις κατηγορίες που
προβλέπει η προκήρυξη του Πρωταθλήµατος και των Κυπέλλων Enduro για το 2007.
Ο αγώνας διοργανώνεται µετά από έγκριση της ΕΘΕΑΜ και θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις:
1. Του Εθνικού Αθλητικού Κανονισµού Μοτοσικλέτας (Ε.Α.Κ.Μ.) και των Παραρτηµάτων
του
2. Του γενικού κανονισµού αγώνων enduro 2007
3. Της προκήρυξης πρωταθλήµατος enduro της ΕΘ.Ε.Α.M.
4. Τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΘ.Ε.Α.M.
5. Του παρόντος ειδικού κανονισµού
Ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στο Νοµό Ηλείας µε έδρα και κέντρο αγώνα στην Ζαχάρω
Ηλείας, στις 14-15 Απριλίου 2007.
2. Πρόγραµµα
Έναρξη δηλώσεων συµµετοχής: 2/4/07
Λήξη δηλώσεων συµµετοχής: 13/4/07
∆ιοικητικός & τεχνικός έλεγχος: 16:00 – 20:00 14/4/07 στο Γυµνάσιο Ζαχάρως
1η συνεδρίαση Αγωνοδικών: 19:30 14/4/07
Ανακοίνωση πίνακα εκκινούντων: 20:00 14/4/07
Εκκίνηση αγώνα: 09:00 15/4/07
Τερµατισµός αγώνα: Από τις 14:10 15/4/07
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων: 14:30 15/4/07 από την διαρκή Γραµµατεία του αγώνα.
Απονοµή επάθλων: 15:30 15/4/07 µετά την οριστικοποίηση των προσωρινών
αποτελεσµάτων (ο χώρος θα ανακοινωθεί µε δελτίο πληροφοριών)
3. Γραµµατεία
Η Γραµµατεία του αγώνα θα λειτουργεί καθηµερινά στα γραφεία της λέσχης 28ης
Οκτωβρίου 11 5ος όροφος Πύργος Τηλ/Fax: 26210 22165 µέχρι την 13/4/07, την 14/4/07
στο χώρο του Τεχνικού Ελέγχου και την 15/4/07 στο ξενοδοχείο REX Ζαχάρως Τηλ:
6936660300
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4. ∆ηλώσεις συµµετοχής
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να γίνει µε το σχετικό έντυπο που εκδίδει η λέσχη για αυτό
το σκοπό και να σταλεί στη γραµµατεία του αγώνα το αργότερο µέχρι το µεσηµέρι 13/4/07
µε Fax στο 2621022165 ή µε e-mail στη διεύθυνση aolap@acn.gr
Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται σε 55€.
Η πληρωµή του παραβόλου µπορεί να γίνει στην τράπεζα EUROBANK στον λογαριασµό
0026-0061-51-0100911256 (Τουµπέκης Γεώργιος).
Εκπρόθεσµες συµµετοχές θα γίνουν δεκτές µέχρι την έναρξη του τεχνικού ελέγχου µε
επιβάρυνση υπέρ της οργάνωσης 20€, ενώ ο συµµετέχων δεν θα αναγράφεται στο
φυλλάδιο συµµετεχόντων.
Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έγκυρη άδεια αγωνιζοµένου ή
διαγωνιζοµένου. Αν σαν διαγωνιζόµενος αναφέρεται νοµικό πρόσωπο ή αν αυτός δεν είναι
ο αναβάτης κάθε υποχρέωσή του βαρύνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον αναβάτη
που έχει δηλωθεί στη δήλωση συµµετοχής. Επίσης ο αναβάτης πρέπει να διαθέτει
δίπλωµα οδήγησης µοτοσικλέτας σε ισχύ και η µοτοσικλέτα να άδεια κυκλοφορίας,
κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Η οργάνωση έχει δικαίωµα να µη δεχθεί περισσότερες από 100 συµµετοχές. Επίσης έχει
το δικαίωµα να µην τελέσει τον αγώνα αν οι συµµετοχές είναι λιγότερες από 35.
Υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής, οι αγωνιζόµενοι και οι ιδιοκτήτες
µοτοσικλετών αποδέχονται πως η ΕΘΕΑΜ, η ΑΟΛΑΠ, οι άρχοντες, οι κριτές και
κάθε συµµετέχων στη διοργάνωση του αγώνα δε φέρουν καµία ευθύνη για
οποιαδήποτε ατύχηµα ή ζηµία συµβεί στους αγωνιζόµενους και στις µοτοσικλέτες
τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το παραπάνω ισχύει από τη στιγµή που η
µοτοσικλέτα θα περάσει από τον τεχνικό έλεγχο. Οι συµµετέχοντες µηχανικοί,
µάνατζερς, βοηθοί και λοιποί συµµετέχουν µε δική τους αστική και ποινική ευθύνη
για οποιαδήποτε ζηµία προκαλέσουν οι ίδιοι ή τα οχήµατά τους. Η οργάνωση, είναι
υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλοπή ή ζηµία προκληθεί στις µοτοσικλέτες των
συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια που βρίσκονται κλεισµένες στο χώρο
επιτηρούµενης στάθµευσης. Η οργάνωση, διατηρεί το δικαίωµα (µε την έγκριση του
συµβουλίου αγωνοδικών) να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω
άρθρα, πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους
ασφαλείας ή ανωτέρας βίας, λόγω καιρού, φυσικών καταστροφών, κτλ. Στην
έσχατη περίπτωση της µαταίωσης του αγώνα, η οργάνωση δεν φέρει ευθύνη για
τυχόν απώλειες κερδών.
5. Υπεύθυνοι οµάδων.
Κάθε οµάδα στον αγώνα είναι υποχρεωµένη να ορίζει ένα άτοµο σαν υπεύθυνο της
οµάδας αυτής. Ο υπεύθυνος της οµάδας είναι αυτός που υποστηρίζει τα συµφέροντά της
και θα έχει επαφή µε τους άρχοντες του αγώνα. Οι υπεύθυνοι αυτοί δεν µπορούν να
συµµετέχουν ή να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συµβουλίου Αγωνοδικών.
6. Τεχνικός έλεγχος.
Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει την 14/4/07 στο Γυµνάσιο Ζαχάρως και θα ελεγχθούν:
-Μανέτες.
-Σπογγώδες προστατευτικό στο µπαράκι του τιµονιού.
-Ύπαρξη στάντ.
-Λασπωτήρες. (Τυχόν αφαίρεσή τους µετά την έξοδο από το park ferme, επιφέρει ποινή
αποκλεισµού)
-Θορυβοµέτρηση. Θα γίνει ηχοµέτρηση κατά την διάρκεια του αγώνα.
-Αριθµοί κυκλοφορίας – Ασφάλεια. Θα ελεγχθούν στον έλεγχο εξακρίβωσης. Πρέπει να
υπάρχουν τα πρωτότυπα κι όχι φωτοτυπίες. Οι πινακίδες κυκλοφορίας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
για λόγους ασφαλείας και ζητείται η αντικατάστασή τους µε πλαστικοποιηµένη φωτοτυπία.
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(Οι µοτοσυκλέτες µε άδειες κυκλοφορίας ∆ΟΚ να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και
έγγραφη αναφορά της ιδιοκτήτριας εταιρίας για την ταυτοποίηση της άδειας κυκλοφορίας
µε τον συγκεκριµένο αριθµό πλαισίου)
-Εξοπλισµός αναβάτη
-Κράνη
-Ελαστικά
7. Κλάσεις – ταξινόµηση µοτοσικλετών.
Κυβισµός cc
Κλάση
Χρόνοι
Από
Έως
100
125
2Τ
Ε1
175
250
4Τ
175
250
2Τ
Ε2
290
450
4Τ
290
500
2Τ
Ε3
475
650
4Τ
Βετεράνοι ανεξαρτήτως κυβισµού-τύπου µοτοσικλέτας
ΕV Major
γεννηθέντες έως 31/12/67
EJ Junior
EOpen

Νέοι ανεξαρτήτως κυβισµού-τύπου µοτοσικλέτας,
γεννηθέντες µετά την 1/1/81
Ανεξαρτήτως κυβισµού-τύπου µοτοσικλέτας, χωρίς
θέση σε πεντάδα τα 2005-2006

Πινακίδες
Ασπρο φόντο-µαύρα νούµερα
Κόκκινο φόντο-άσπρα νούµερα
Κίτρινο φόντο-µαύρα νούµερα
Μπλέ φόντο-άσπρα νούµερα
Πράσινο φόντο-άσπρα νούµερα
Μαύρο φόντο-άσπρα νούµερα

8. Σειρά εκκίνησης.
Η σειρά εκκίνησης είναι αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 062.34 του Γενικού
Κανονισµού Enduro 2007.
9. Αγώνας.
Η εκκίνηση του αγώνα γίνεται από το κέντρο της Ζαχάρως όπου και ο τερµατισµός. Η
διαδροµή ολόκληρη βρίσκεται στο βουνό Λάπιθας µε συνολικά 207Km. Περιλαµβάνει µια
Ε∆ crosscountry 4Km που γίνεται 3 φορές (αναγνωριστική στο πρώτο πέρασµα) (για
βετεράνους και νέους 2 φορές), µια Ε∆ motocross 4Km που γίνεται 4 φορές (για
βετεράνους και νέους 3 φορές) και µια ακόµη Ε∆ motocross 2,5 Km που γίνεται 4 φορές
(για βετεράνους και νέους 3 φορές). Η διαδροµή έχει δυο ΣΕΧ και 48Km ανά κύκλο και µια
ουρά 7,5Km.
10. Συνεδριάσεις Αγωνοδικών.
Οι συνεδριάσεις των αγωνοδικών θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων των
αγωνοδικών. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στην Ζαχάρω ξενοδοχείο REX και
ώρα 19:30. Οι επόµενες συνεδριάσεις θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν αποφάσεως του
Προέδρου Αγωνοδικών και οι ώρες πραγµατοποίησής τους θα ανακοινωθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων.
11.Ενστάσεις - εφέσεις.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη, τον Βοηθό του ή τον Γραµµατέα
του αγώνα, προσωπικά από τον αγωνιζόµενο ή τον διαγωνιζόµενο.
Καµία ένσταση δεν θα γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο που
αναφέρεται στην αντίστοιχη εγκύκλιο της ΕΘΕΑ/ΕΘΕΑΜ
Αν η ένσταση απορριφθεί το παράβολό της εκπίπτει υπέρ της ΕΘΕΑΜ στην οποία
αποδίδεται µέσα σε 48 ώρες, ενώ αν γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται αµέσως στον
ενιστάµενο.
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Αν για τον έλεγχο µοτοσυκλέτας µετά από ένσταση δηµιουργούνται έξοδα ο ενιστάµενος
µαζί µε το παραπάνω παράβολο ένστασης πρέπει να καταβάλει και το εφ΄ άπαξ ποσό του
τεχνικού ελέγχου που προβλέπει η σχετική Τεχνική Εγκύκλιος της ΕΘΕΑΜ.
Σαν έξοδα τεχνικού ελέγχου θεωρούνται και τα έξοδα ενδεχόµενης µεταφοράς.
Αν για να προχωρήσει ο έλεγχος χρειάζονται και επί πλέον χρήµατα θα πρέπει ο
ενιστάµενος να καταθέσει και αυτά πριν προχωρήσει ο έλεγχος. Το επί πλέον αυτό ποσό
καθορίζεται από τους Αγωνοδίκες.
Αν η ένσταση γίνει δεκτή επιστρέφεται στον ενιστάµενο όλο το ποσό του τεχνικού ελέγχου
που κατέθεσε ενώ τα έξοδα καλύπτει ο αναβάτης στον οποίο έγινε η ένσταση.
Αν η ένσταση απορριφθεί αλλά δεν έχει ξοδευθεί όλο το ποσό που κατέθεσε ο ενιστάµενος
τότε του επιστρέφεται το τµήµα του ποσού που δεν χρειάσθηκε για τον έλεγχο.
Οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων είναι οι παρακάτω:
11.1.Οι ενστάσεις που αφορούν µοτοσυκλέτα ή/και αναβάτη πρέπει να κατατίθενται µέσα
σε µισή ώρα (30') από τον τερµατισµό του τελευταίου αναβάτη της κλάσης του
ενιστάµενου.
11.2.Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων.
Αν η ένσταση αφορά τα αποτελέσµατα του αγώνα πρέπει να κατατεθεί µέσα σε 30' λεπτά
από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσµάτων. Ένσταση µπορεί επίσης να
υποβληθεί µέσα σε µία ώρα από τη στιγµή που ο αναβάτης λάβει γραπτή απάντηση από
τους αγωνοδίκες σε αίτηµα που έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 062.72.
11.3.Εφέσεις.
Σε περίπτωση απόρριψης ένστασης από το Συµβούλιο των Αγωνοδικών ο ενιστάµενος
έχει το δικαίωµα υποβολής έφεσης, µέσα σε 30’ λεπτά από την ανακοίνωση της
απορριπτικής απόφασης για την ένστασή του. Η έφεση αυτή πρέπει να παραδίδεται
εγγράφως στον Αλυτάρχη ή τον Πρόεδρο του Συµβουλίου των Αγωνοδικών από τον ίδιο
τον αγωνιζόµενο ή διαγωνιζόµενο και να συνοδεύεται από το παράβολο έφεσης που
αναφέρεται στην αντίστοιχη εγκύκλιο της ΕΘΕΑ/ΕΘΕΑΜ
12. Κατατάξεις.
Θα ανακοινωθούν χωριστές κατατάξεις ανά κλάση µοτοσικλετών.
13. Απονοµή Επάθλων.
Η απονοµή των επάθλων θα γίνει την 15/4/07 και ώρα 15.00΄ (ο χώρος θα ανακοινωθεί µε
σχετικό δελτίο πληροφοριών)
Θα απονεµηθούν στους 1ο, 2ο και 3ο κάθε κλάσης κύπελλα και στους 4ο,5ο και 6ο µετάλλια.

Από την Οργανωτική Επιτροπή

