
Ειδικός κανονισµός αγώνα 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 
 
1. Ανακοίνωση 
Η ΛΕΜΟΤ, οργανώνει αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος ENDURO 2007. 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. Του αθλητικού κώδικα της FIM.  
2. Του γενικού κανονισµού αγώνων enduro της FIM. 
3. Της προκήρυξης πρωταθλήµατος enduro της ΕΘ.Ε.Α.  
4. Του παρόντος ειδικού κανονισµού.  
5. Των πληροφοριακών δελτίων που θα εκδοθούν από την οργάνωση . 
6. Των αποφάσεων του συµβουλίου αγωνοδικών.  
 
Ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στην Τρίπολη στις 28 Οκτωβρίου 2007. Ο 
πρώτος αναβάτης θα ξεκινήσει στις 08:30. Στον αγώνα µπορούν να 
συµµετάσχουν και κάτοχοι έγκυρων ξένων αγωνιστικών αδειών.  
 
2. Οργάνωση 
ΛΕΜΟΤ (Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Τρίπολης) 2ο χλµ. Τρίπολης – Σπάρτης ΤΚ 
22100 Τρίπολη 
Τηλ. 2710-227596, fax 2710-242215 
Οργανωτική Επιτροπή: 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λυµπερόπουλος Κωνσταντίνος 
ΜΕΛΗ: Καραφωτιάς Γιώργος, Λυµπερόπουλος Σταύρος 
  
3. Πρόσβαση  
Από Αθήνα (165 χλµ.): Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου – Τρίπολης 
Από Θεσσαλονίκη (665 χλµ.): Εθνική οδός Θεσ/νίκης – Αθηνών – Αττική Οδός 
– Αθηνών – Κορίνθου - Τρίπολης 
 
4. ∆ήλωση Συµµετοχής 
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να γίνει στο ειδικό έντυπο της οργάνωσης και να 
σταλεί στην γραµµατεία του αγώνα, µε το ανάλογο δικαίωµα συµµετοχής, το 
αργότερο µέχρι τις 19:00 της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου 2007. Η πληρωµή της 
συµµετοχής µπορεί να γίνει και µε κατάθεση του παράβολου συµµετοχής στην 
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK αριθµός λογαριασµού 510-002101-191407 / (Kούγιας 
Παναγιώτης – Λουκάς Σταύρος) και αποστολή της απόδειξης στη Γραµµατεία 
του αγώνα µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία.  
Στις εκπρόθεσµες συµµετοχές θα επιβάλλεται πρόστιµο υπέρ ΕΛΠΑ 25 ευρώ.  
 
5. Τεχνικός Έλεγχος 
Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί στο Τ.∆. Μερκοβουνίου του ∆ήµου 
Τρίπολης, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
(Από Τρίπολη στην έξοδο της πόλης προς Πύργο, µετά το εθνικό Στάδιο 
στρίβουµε αριστερά, 2km) τo Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2007 από τις 16:00 έως 
τις 19:00. 
Θα ελεγχθούν όλα τα προβλεπόµενα από τον Τεχνικό Κανονισµό ENDURO. 



  
6. Κλάσεις Μοτοσικλετών 
E1 E2 E3 EV EJ EO 
 
7. Πρόγραµµα Αγώνων 
Έναρξη Συµµετοχών: 22/10 
Λήξη Συµµετοχών: 24/10 ώρα 19:00 
Τεχνικός Έλεγχος: 27/10 από 16:00 έως 19:00 
Εκκίνηση Αγώνα: 28/10 ώρα 08:30 
Λήξη Αγώνα: 28/10 ώρα 15:30 
Απονοµές: 28/10 16:00 
 
8. ∆ιαδροµή 
Η εκκίνηση και ο τερµατισµός θα πραγµατοποιηθούν στο Τ.∆. Μερκοβουνίου 
του ∆ήµου Τρίπολης, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Η διαδροµή έχει σχήµα «9», µε ουρά και κύκλο που επαναλαµβάνεται τρεις 
φορές, και συνολικό µήκος 205 περίπου χλµ.  
Η ουρά είναι 12 χιλιόµετρα. 
Κάθε γύρος έχει συνολικό µήκος 61 περίπου χλµ., 2 ΣΕΧ και 3 ειδικές.  
1η ειδική διαδροµή CROSS COUNTRY 
2η ειδική διαδροµή ΜΧ 
3η ειδική διαδροµή SPECIAL TEST  
 
Η τοποθεσία και το µήκος των Ειδικών διαδροµών θα ανακοινωθούν την 
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 στην γραµµατεία του αγώνα.  
 
10. Συνεδριάσεις Αγωνοδικών 
Οι συνεδριάσεις των αγωνοδικών θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα 
συνεδριάσεων των αγωνοδικών. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στην 
Τρίπολη το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 22:30. Οι επόµενες 
συνεδριάσεις θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου 
Αγωνοδικών και οι ώρες πραγµατοποίησής τους θα ανακοινωθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων.  
 
11. Ευθύνες 
Υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής, οι αγωνιζόµενοι και οι ιδιοκτήτες 
µοτοσικλετών αποδέχονται πως η FIM, η ΕΛΠΑ, η ΛΕΜΟΤ οι κριτές και κάθε 
συµµετέχων στη διοργάνωση του αγώνα δε φέρει 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 της επιτροπής αγωνοδικών ) να 
τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω άρθρα, πριν ή κατά τη διάρκεια 
του αγώνα, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας. 



Στην έσχατη περίπτωση της µαταίωσης του αγώνα, η οργάνωση δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν απώλειες κερδών.  
 
12. Κατάταξη – έπαθλα 
Η κατάταξη θα προκύψει από την πρόσθεση των χρόνων στις ειδικές διαδροµές 
και των βαθµών ποινής των απλών διαδροµών.  
Τα έπαθλα για το Εθνικό Πρωτάθληµα είναι: 1ος, 2ος και 3ος κάθε κατηγορίας 
Κύπελλο. Οι 4ος 5ος, 6ος παίρνουν αναµνηστική πλακέτα. Όλοι οι υπόλοιποι 
τερµατίσαντες παίρνουν µετάλλιο. 
  
13. Τελετή απονοµής επάθλων 
Η τελετή απονοµής επάθλων θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο εκκίνησης - 
τερµατισµού, στις 16:00 την Κυριακή 28 Οκτωβρίου.  
 
14. Υποχρεωτική διαφήµιση 
Υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής όλοι οι οδηγοί αποδέχονται την 
υποχρεωτική διαφήµιση που θα πρέπει να τοποθετήσουν στο σηµείο του 
Number Plate που θα τους υποδείξει η οργάνωση. Η υποχρεωτική διαφήµιση 
πρέπει να διατηρηθεί καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα.  
 
15. Ενστάσεις - Εφέσεις 
Όπως ορίζεται στο Γενικό κανονισµό.  
 
16. Άρχοντες του αγώνα 
Πρόεδρος αγωνοδικών: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ FIM license No:  
Αγωνοδίκες: ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FIM license No:  
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FIM license No: 
Αλυτάρχης: ΚΟΥΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIM license No:  
Έφορος αποτελεσµάτων: ΛΑΟΠΟ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ FIM license No: 
Έφορος τεχνικού ελέγχου: ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ FIM license No: 
Γραµµατέας: ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΡΟΥΛΑ FIM license No: 
Έφορος κριτών: ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Έφορος ∆ιαδροµής: ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
Άρτεµις: 2710 225221-2-3 
Ανακτορικό: 2710 222545 
Γαλαξίας: 2710 225195-6 
Άλεξ: 2710 223465-6 
Μαίναλον: 2710 230300 
 
Επίσης διατίθενται και ενοικιαζόµενα δωµάτια στα γύρω χωριά. 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε µε την οργάνωση  
στα τηλ: 2710 227696 – 6945903033 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.offroadteam.gr  
 


