
 
2ος ΑΓΩΝΑΣ ATTIKA ENDURO CUP  07 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ MOTOR & NATURE  
 
ΤΗΛ/FAX: 2109576171/2109576963,2107661193 
E-mail: info@attika-enduro.gr 
Webpage: www.attika-enduro.gr 
Τηλέφωνο γραµµατείας αγώνα: 2109576171 
Fax γραµµατείας αγώνα: 2109576963 
Ωράριο λειτουργίας: 11.00-17.00 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Έναρξη εγγραφών: ∆ευτέρα 16 Απριλίου 
Λήξη εγγραφών: ∆ευτέρα 23 Απριλίου ώρα 17.00 
∆ηµοσίευση πίνακα συµµετοχών: Πέµπτη 26 Απριλίου ώρα 12.00 
Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 08.00  
Τέλος ελέγχου εξακρίβωσης: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 11.00  
Άνοιγµα τεχνικού ελέγχου ώρα: 08.00 
Κλείσιµο τεχνικού ελέγχου ώρα: 11.00 αυστηρά 
Ενηµέρωση αγωνιζοµένων: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 11.30 
∆ηµοσίευση σειράς εκκίνησης: Κυριακή  29 Απριλίου ώρα 11.20 
Άνοιγµα park ferme: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 08.05 
Εκκίνηση 1ου αναβάτη: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 12.01 
Τερµατισµός 1ου αναβάτη: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 16.41  
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 18.00 
Απονοµή επάθλων: Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 18.30 
 
-Η γραµµατεία του αγώνα θα λειτουργεί από την ∆ευτέρα 16/04 έως την Πέµπτη 
26/04 από τις 11.00 έως και τις 17.00 καθηµερινά. 
Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεούνται όπως επικοινωνήσουν µε την γραµµατεία του 
αγώνα την Πέµπτη 26 Απριλίου από τις  12.00 έως και τις 17.00 της ιδίας ηµέρας 
προκειµένου να πληροφορηθούν για τον αριθµό συµµετοχής τους.  
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος: Σταθούλιας Βασίλειος 
Μέλη: Μακρής Άγγελος, Ευσταθιάδης Αναστάσιος 
 
ΣΤΕΛΕΧΗ 
∆ιαιτητής: ∆άφνη Αικατερίνη 
Αλυτάρχης: Βάης Παναγιώτης 
Βοηθός Αλυτάρχη: Τσέλεκας Παναγιώτης 
Υπεύθυνος γραµµατείας: IRON TEAM 
Τεχνικός έφορος Α: Ροζής Κωνσταντίνος 
Τεχνικός έφορος Β: Αντωνιάδης Σωτήριος 
Έφορος διαδροµής: Σπανός Κωνσταντίνος 
Έφορος κριτών: Φινάλη Πέννυ 



Υπεύθυνος αποτελεσµάτων: IRON TEAM 
Ιατρός αγώνα: Χαρίτος Πάρης 
Ιατρική υποστήριξη: ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΕΚΑΒ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ. 
 
-Η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΛΕΣΧΗ, Η ΑΜΟΤΟΕ, 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 ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. Η ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 
ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 
-Η Αθλητική Ένωσις «Άρτεµις» µε την υποστήριξη της  Motor & Nature, µετά από 
έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Attika Enduro Cup για το έτος 
2007 που θα διεξαχθεί στις 29 Απριλίου στην περιοχή του ∆ήµου Κονιστρών 
Ευβοίας. 
Ο Αγώνας θα προσµετρήσει στο Attika Enduro Cup για το 2007 και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης. 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:   
-τον αθλητικό νόµο 2725/99 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του 
-τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
-τον γενικό κανονισµό αγώνων Enduro της ΑΜΟΤΟΕ 
-τον τεχνικό κανονισµό αγώνων Enduro 
-τον παρόντα ειδικό κανονισµό και τις εγκυκλίους της ΑΜΟΤΟΕ 
-τα πληροφοριακά δελτία που αφορούν τον συγκεκριµένο θεσµό 
 
ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
Περιγραφή-∆ιάρκεια-Σήµανση-Ανεφοδιασµοί 
-Η διαδροµή του αγώνα αποτελείται από δύο κύκλους των 59 χιλιοµέτρων. 
 ∆ιεξάγεται κυρίως σε δασικούς και αγροτικούς δρόµους αλλά και δασικά µονοπάτια 
µε έντονες εδαφικές εναλλαγές και ποικιλόµορφη σύσταση τερέν. 
 Σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού είναι το Γυµνάσιο-Λύκειο Κονιστρών. Από εκεί 
η διαδροµή κατευθύνεται προς το Κάδι το Μαυροβούνι και την Βρωµονέρα.ενώ 
διέρχεται από την περιοχή Μανίκια µέσω Πάχας. Στην συνέχεια προς Επισκοπή-
Βρύση και από το Μονόδρυο στους Κήπους-Σπηλιές για να κλείσει ο κύκλος στις 
Κονίστρες από τα ∆ιρρεύµατα. Οι απλές διαδροµές είναι συνολικού µήκους 118 
χιλιοµέτρων (2χ59) και αποτελούνται από δύο κύκλους για όλες τις κατηγορίες πλην 
της ΕΤour (ένας γύρος). Θα υπάρχουν 3 ΣΕΧ ανά κύκλο και το σύνολο των ειδικών 
διαδροµών θα είναι τέσσερις (4), από δύο (2) σε κάθε κύκλο. Μία τύπου Motocross 
(µήκους 3,5 χιλιοµέτρων) και µία enduro test (µήκους περίπου 2 χιλιοµέτρων), 
αµφότερες οριοθετηµένες µε κορδέλα αριστερά-δεξιά. Σύνολο προσµετρόντων 
ειδικών τέσσερις (4) και χιλιοµέτρων 11. Σύνολο διανυθέντων χιλιοµέτρων  118. Και 
οι δύο ειδικές διαδροµές θα είναι έτοιµες από το µεσηµέρι του Σαββάτου και θα 
προσφέρονται για αναγνώριση. Βρίσκονται δε σε απόσταση ενός και τριών 
χιλιοµέτρων πριν τις Κονίστρες  επί της κεντρικής οδού. 
Τα σήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στον αγώνα είναι τα εξής: 

 Σωστή πορεία  
  Λάθος πορεία 



Προσοχή κίνδυνος 
Στροφή δεξιά 
Στροφή αριστερά 

Κατά τα σηµεία όπου η διαδροµή διέρχεται από οικισµούς, θα χρησιµοποιούνται 
επιβεβαιωτικά (βούλες) µεγαλύτερου µεγέθους από τα κανονικά (35Χ35) αντί 
20Χ20 και ανάλογα µεγάλες στροφές (35Χ45). 
-Κορδέλες στις ειδικές διαδροµές, διαφορετικό χρώµα αριστερά –δεξιά. 
-∆είγµατα των σηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στον αγώνα θα είναι αναρτηµένα 
σε εµφανές σηµείο στον χώρο της εκκίνησης. 
-Ο ιδανικός χρόνος του κάθε κύκλου θα είναι περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά. Για τις 
κατηγορίες Εnduro Champion και Enduro Tour ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί 
χρόνοι διαδροµής. Μικρότεροι και µεγαλύτεροι αντίστοιχα. 
Ανεφοδιασµοί Αγώνα. 
Ένας, κοντά στην εκκίνηση και στο κλείσιµο του κύκλου (60ο χλµ-ΣΕΧ4), που είναι 
το ίδιο σηµείο στον δεύτερο κύκλο. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται όπως 
µεταφέρουν τα µπιτόνια µε την βενζίνη τους οι ίδιοι ως τον χώρο του ανεφοδιασµού.  
Ο χώρος θα είναι φυλασσόµενος από τις 10.00.  
. 
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
-Οι κατηγορίες θα είναι σύµφωνες των κανονισµών του Παγκοσµίου 
Πρωταθλήµατος. 
Κατηγορία Enduro1 2Τ µοτό έως 200cc-4Τ µοτό έως 250cc  
Κατηγορία Enduro2 2T µοτό έως 250cc-4Τ µοτό έως 450cc 
Κατηγορία Enduro3 2T µοτό από 250cc-4T µοτό από 450cc 
Κατηγορία Junior     Αναβάτες έως 25 ετών (ηµ/νία γέννησης µετά την 01/01/1982) 
ανεξαρτήτως κυβισµού µοτό. 
Κατηγορία Veteran  Αναβάτες από 40 ετών (ηµ/νία γέννησης πριν την 01/01/1967) 
ανεξαρτήτως κυβισµού µοτό. 
Κατηγορία Champion Αναβάτες κατέχοντες έως και την πέµπτη θέση σε αγώνες 
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος και κυπέλλων Enduro, motocross, scramble, κατά τα 
έτη 2002-2006 ανεξαρτήτως κυβισµού µοτό. 
Κατηγορία Enduro Tour Ανεξαρτήτως κυβισµού µοτοσικλέτας και ηλικίας αναβάτη, 
µόνο ένας γύρος συµµετοχή. 
Οι συµµετέχοντες στην κατηγορία champion δεν δικαιούνται συµµετοχής σε άλλη 
κατηγορία ανάλογη του κυβισµού της µοτοσικλέτας τους και αθλοθετούνται 
ξεχωριστά εκτός γενικής κυπέλλου, οµοίως και η Enduro Tour. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
-Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται σε 60 ευρώ. Ειδικά για την enduro tour (ET) 
ορίζεται στα 45 ευρώ. Οι εκπρόθεσµες συµµετοχές (από 24/04) επιβαρύνονται µε 10 
ευρώ επιπλέον και δηλώνονται µόνο στην γραµµατεία την ηµέρα του αγώνα και από 
τις 08.00 έως τις 09.30. 
Στο παράβολο συµµετοχής συµπεριλαµβάνετε η ασφάλιση του αναβάτη. Το 
παράβολο επιστρέφεται µόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή µαταιωθεί. Επιστροφές 
συµµετοχών θα γίνονται δεκτές µόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους 
αγωνιζοµένους (Παρασκευή 27/04 έως 17.00 µε e-mail ή fax).  
Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα για τον συµµετέχοντα 
πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισµού όσο και γενικού κανονισµού. 
Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση 
ότι η µοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, µετά από πρόταση 



των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα µεταφέρεται υποχρεωτικά 
στην κλάση που πραγµατικά ανταποκρίνεται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
-Οι αναβάτες που θα συµµετάσχουν στον αγώνα θα πρέπει να παρουσιαστούν µε τις 
µοτοσικλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης, στον χώρο εκκίνησης του αγώνα το 
πρωί στις 29/04/2007 και ώρα 08.00. Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόµενοι 
θα πρέπει  να φέρουν την άδεια κυκλοφορίας της µοτοσικλέτας τους και την άδεια 
οδήγησης –δίπλωµα- καθώς και το δελτίο αθλητού ή τον αριθµό µητρώου τους). 
Ο τεχνικός έλεγχος που θα ακολουθήσει της εξακρίβωσης θα ανοίξει στις 08.00 και 
θα κλείσει στις 11.00. Η εκπρόθεσµη προσέλευση συνεπάγεται τον αποκλεισµό από 
τον αγώνα, εκτός από την περίπτωση της ανώτερης βίας που θα κριθεί από τον 
διαιτητή του αγώνα.  
Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαµβάνει τα εξής σηµεία ελέγχου: 
1)Φώτα τα οποία τίθενται σε λειτουργία από τον κινητήρα 
2)Ελαστικά µε βάθος πέλµατος τουλάχιστον 5 χιλιοστά 
3)Φόντα και νούµερα σύµφωνα των προδιαγραφών που έχει θέση ο οργανωτής 
(άρθρο 11) 
4)Καλά στερεωµένα πλαστικά και περιφερειακά 
5)Σιγαστήρας εντός ορίων θορύβου (94 db) 
6)Σταντ 
7)Μπαράκι (σφουγγαράκι τιµονιού) 
8)Οπίσθιο φτερό µε λασπωτήρα µε επικολληµένο το πλαστικοποιηµένο αντίγραφο 
της πινακίδας κυκλοφορίας επάνω του σε περίπτωση που δεν φέρει την γνήσια 
πινακίδα. 
9)Προστατευτικό γραναζιού κίνησης 
10) Ολόκληρες µανέτες (µε µπίλιες) εκτός της περίπτωσης των σφικτών 
προστατευτικών µε µέταλλο (bark busters). 
11)Εξοπλισµός προστασίας αναβάτη αποτελούµενος από: θώρακα, επιγονατίδες, 
µπότες και κράνος προδιαγραφών  ECE 22.05 ή αντίστοιχων. 
Όπως και στους προηγούµενους αγώνες του κυπέλλου θα γίνει µέτρηση θορύβου στις 
µοτοσικλέτες που θα ελεγχθούν. Θα προσπαθήσουµε να υπάρξει µια όσο το δυνατόν 
οµαλοποίηση των ηχο-ρύπων προς τα κάτω µέσα στο 2007, προσπάθεια που και 
πέρυσι ξεκινήσαµε, χωρίς την από µέρους µας πρόθεση να επιβληθούν ποινές, εκτός 
ίσως ακραίων περιπτώσεων.  
Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούµενα συνεπάγεται αποκλεισµό από τον αγώνα. 
Επίσης κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου 
δεν σηµαίνει ότι γίνεται δεκτή. Ο αγωνιζόµενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6  Κ.Ο.Κ. 
-Οι αγωνιζόµενοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται στις διατάξεις του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας όταν διέρχονται από κατοικηµένες περιοχές και δρόµους 
ανοικτούς στη κυκλοφορία. Οφείλουν δε να φέρουν εκτός από την άδεια 
κυκλοφορίας του οχήµατος τους και δίπλωµα, ασφαλιστήριο και σήµα τελών 
κυκλοφορίας µε την απόδειξη του (δεν αφορούν τον τεχνικό έλεγχο). Σε ενδεχόµενο 
έλεγχο από την τροχαία όλα αυτά είναι απαραίτητα και σε καµία περίπτωση δεν 
εξασφαλίζεται υποδεικνύοντας το δελτίο του και τα νούµερα συµµετοχής. Εφόσον 



µάλιστα αγωνιζόµενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. αυτόµατα τίθεται εκτός αγώνα 
από την οργάνωση. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 7 PARK FERME 
-Ο χώρος του park ferme θα βρίσκεται εντός του Γυµνασίου-Λυκείου Κονιστρών.Οι 
ώρες λειτουργίας του θα είναι 08.00 έως και 12.40 και από 16.30 έως και 18.00. Θα 
είναι περιφραγµένος και φυλασσόµενος ώστε να εµποδίζεται η είσοδος σε µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
Στον χώρο του park ferme απαγορεύονται στους αγωνιζόµενους µε ποινή 
αποκλεισµού από τον αγώνα τα κάτωθι: 
1)Να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους 
2)Να αγγίζουν την µοτοσικλέτα άλλου αναβάτη ή και την δικιά τους εκτός από την 
στιγµή της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν 
3)Το κάπνισµα 
4)Η παραµονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού 
Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι µοτοσικλέτες θα επιτηρούνται µετά τον 
τερµατισµό. 
 
Οι αγωνιζόµενοι θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση στον 
τεχνικό έλεγχο νωρίς το πρωί της Κυριακής (08.00) γιατί λόγω του χρονικού 
περιορισµού ενδέχεται να µην προλάβουν όλοι.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
-Η εκκίνηση θα δοθεί από το Γυµνάσιο-Λύκειο Κονιστρών. 
Επίσηµη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που µεταδίδει το τηλεφωνικό κέντρο του 
ΟΤΕ και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής. 
Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστηµα  ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα 
εκκινούν δύο αναβάτες. Αν αναβάτης φθάσει στην γραµµή εκκίνησης µε 
καθυστέρηση µεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει 60 βαθµούς ποινής για κάθε 
λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήµα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε 
λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει µια δεύτερη γραµµή που βρίσκεται 20 
µέτρα µετά την γραµµή εκκίνησης χρησιµοποιώντας µόνο την δύναµη του κινητήρα 
του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται µε 10 βαθµούς ποινής. Στον σταθµό της 
αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στη άφιξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
-Για το 2007 οι σειρές εκκίνησης διαµορφώνονται ως εξής: 
Σειρά εκκίνησης 1ης αγωνιστικής συνάντησης: Chambion, Ε1, Ε2, Ε3,Veteran, Junior, 
ΕΤour. 
Σειρά εκκίνησης 2ης αγωνιστικής 
συνάντησης:Champion,E2,E3,Veteran,Junior,E1,ET 
Σειρά εκκίνησης 3ης αγωνιστικής συνάντησης:Champion,E3,Veteran,Junior,E1,E2,ET 
Σειρά εκκίνησης 4ης αγωνιστικής συνάντησης:Champion,Veteran,Junior,E1,E2,E3,ET 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
-Κατά τον τερµατισµό του αγώνα δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά µόνο 
αργοπορίας. Αµέσως µετά οι µοτοσικλέτες θα παραµείνουν στον χώρο επιτηρούµενης 



στάθµευσης µέχρι το τέλος της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν 
θα κατευθυνθούν αµέσως στον χώρο του park ferme θα αποκλείονται από τον αγώνα. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 ΦΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΙ 
-Για τα φόντα και τους αριθµούς θα ισχύσουν τα αντίστοιχα περσινά εκτός των 
περιπτώσεων που κατατάχθηκαν έως την 10η θέση της κατηγορίας τους  µέσα στο 
2006 π.χ. 3ος Ε2 2006 για το 2007 παίρνει το 23, 6ος EV 2006 για το 2007 παίρνει το 
56. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας θα δίδεται το τριψήφιο νούµερο µε την σειρά 
της κατάταξης, π.χ. ο 5ος Ε2 του 2006 το 2007 θα αγωνιστεί στην Ε3 µε το νούµερο 
305. 
Κατηγορία Ε1 : Λευκό φόντο µε Μαύρα γράµµατα. Νούµερα από 11 έως 19 και από 
110 και µετά. 
Κατηγορία Ε2 : Κόκκινο φόντο µε Λευκά γράµµατα. Νούµερα από 21 έως 29 και από 
210 και µετά. 
Κατηγορία Ε3 : Κίτρινο φόντο µε Μαύρα γράµµατα. Νούµερα από 31 έως 39 και από 
310 και µετά. 
Κατηγορία Junior : Πράσινο φόντο µε Άσπρα γράµµατα. Νούµερα από 41 έως 49 και 
από 410 και µετά. 
Κατηγορία Veteran : Μπλε φόντο µε Άσπρα γράµµατα. Νούµερα από 51 έως 59 και 
από 510 και µετά. 
Κατηγορία Champion : Με ότι νούµερο και φόντο συµµετέχουν στα εθνικά 
πρωταθλήµατα. Σε περίπτωση ίδιων νούµερων θα υπερισχύσουν αυτά των άλλων 
κατηγοριών. 
Κατηγορία Enduro Tour : Μαύρα νούµερα χωρίς φόντο. Νούµερα από 611 και µετά. 
  
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
-Οι αγωνιζόµενοι υποχρεούνται όπως επικοινωνήσουν µε την γραµµατεία του αγώνα 
στις 26/04/07 προκειµένου να µάθουν τον αριθµό συµµετοχής τους στον αγώνα. 
Θα γίνει ενηµέρωση των αγωνιζοµένων όσον αφορά την φύση και τις δυσκολίες της 
διαδροµής µετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου (11.30). Πληροφορίες για τη φύση 
του αγώνα θα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα µας το προηγούµενο βράδυ του αγώνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ 
-Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει στον χώρο του τερµατισµού ενώ θα 
ακολουθήσει η απονοµή των νικητών στον υπαίθριο χώρο του Γυµνασίου-Λυκείου 
Κονιστρών. Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: 
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο. 
Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας πλακέτα. 
Σε όλους τους συµµετέχοντες αναµνηστικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ιστάµενο. 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 δικαίωµα συµµετοχής, ενώ το κόστος της 
έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συµµετοχής. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται: 
-για αντικανονική συµµετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά µετά το πέρας του 
ελέγχου εξακρίβωσης. 
-κατά των αποτελεσµάτων εντός 20 λεπτών µετά την δηµοσίευση αυτών. 
-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών µετά τον τερµατισµό του αγώνα στο park 
ferme. Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, 
ανεξαρτήτως περιπτώσεως. 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΚΟΝΤΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
Από Αθήνα µέσω Χαλκίδας οδικός ή από Ωροπό ακτοπλοϊκώς µε ferry-boat ανά µισή 
ώρα για Ερέτρια και από εκεί µε κατεύθυνση προς Κύµη. Οι Κονίστρες απέχουν  79 
χιλιόµετρα από την Χαλκίδα και 59 από την Ερέτρια. Τελευταίο δροµολόγιο 
Κυριακής από Ερέτρια 22.20 το βράδυ. Προβλεπόµενος χρόνος ταξιδιού 2 ώρες και 
30 λεπτά ή και περισσότερα στην επιστροφή (αναλόγως και του φορτίου). Επίσης και 
από Αγία Μαρίνα Μαραθώνος υπάρχει δροµολόγιο ανά ώρα για Στύρα Ευβοίας και 
από εκεί η απόσταση για Κονίστρες είναι 60 χιλιόµετρα. Σε παράπλευρο χώρο της 
πρώτης ειδικής διαδροµής θα υπάρχει η δυνατότητα κατασκήνωσης σε σκιερό χώρο 
µε παροχή νερού. Οι θερµοκρασίες προβλέπονται υψηλές. Ακόµα υπάρχουν 
ξενοδοχεία στην παραλία της Κύµης σε απόσταση 15 χιλιοµέτρων από την εκκίνηση. 
Ξενοδοχείο Corali, 22220-22212,22202, www.coralihotel.gr και ξενοδοχείο Μπέης 
22220-22604,22870, www.hotelbeis.gr , µε 50 ευρώ το δίκλινο αµφότερα. 
 
ΘΕΑΤΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Για διευκόλυνση των υποστηρικτών των αγωνιζοµένων όσο και των θεατών θα 
διατίθεται από την οργάνωση έντυπο θεατών µε ωράρια και οδηγίες προσέλευσης 
στα σηµεία του αγώνα. Ακόµα θα υπάρχει και η δυνατότητα της ξενάγησης µέσα και 
γύρω από τον αγώνα µε µεγάλα on/off και πλοηγό τα Χωµάτινα Ταξίδια Χαράς 
(ΧΤΧ). Για την συµµετοχή σας στην ξενάγηση επικοινωνείτε µε τον Κώστα 
Αργυρίου στο 6972695598 τις πρωινές ώρες. 
Καλή διασκέδαση σε αθλητές και θεατές. Ραντεβού στο βουνό… 
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