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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Έναρξη εγγραφών ∆ευτέρα   5 Νοεµβρίου 2007 ώρα 10:00 

Λήξη εγγραφών ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2007 ώρα 18:00 

Έλεγχος εξακρίβωσης Σάββατο 17 Νοεµβρίου 2007 ώρα 08:00-10:30

Έναρξη ελεύθερων δοκιµών Σάββατο 17 Νοεµβρίου 2007 ώρα 10:00 

Ενηµέρωση αναβατών Σάββατο 17 Νοεµβρίου 2007 ώρα 11:10 

Έναρξη χρονοµετρηµένων δοκιµών Σάββατο 17 Νοεµβρίου 2007 ώρα 11:30 

Warm up Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2007 ώρα 10:00 

Έναρξη αγώνων Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2007 ώρα 11:00 

Απονοµές Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2007 ώρα 14:30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΑΡΤΕΜΙΣ» - IRON TEAM 
    
Η γραµµατεία θα λειτουργεί έως τις 18:00 µ.µ. της Παρασκευής 16 Νοεµβρίου στα γραφεία της IRON 
TEAM, Αγίας Λαύρας 6, Καλλιθέα, τηλ: 210 9576171, Fax: 210 9576963.Το Σάββατο 17 & την 
Κυριακή 18 Νοεµβρίου, θα λειτουργεί στο χώρο της πίστας που θα διαµορφωθεί στο Παλαιό 
Αεροδρόµιο του Ελληνικού, µε τηλέφωνο: 6938-418648. 
 
 
 
 
 



 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Πρόεδρος : Σιδέρης Παναγιώτης 
 Μέλη : Σκούρα Εύη, ∆ερµεντζόγλου Ελένη  
  
 ΣΤΕΛΕΧΗ: 
Πρόεδρος αγων/κών:  .............................. 
Αγωνοδίκες:              Τσέλεκας Παναγιώτης, ∆άφνη Κατερίνα 
 Αλυτάρχης:     Σιδέρης Παναγιώτης 
Βοηθός αλυτάρχη:    Ζουλινάκης Χριστόφορος 
Γραµµατέας:     ∆ερµεντζόγλου Ελένη 
 Τεχνικός έφορος:    Γκανής Κώστας 
Pit marshal:     Ταραζής ∆ιονύσης 
 Έφορος αποτελεσµάτων:   Στρίγκλος Βασίλης 
  
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 ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Η ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ. Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ  1 
H Αθλητική Ένωση Άρτεµις µετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ οργανώνει τον 7ο αγώνα Πρωταθλήµατος 
“SUPER MOTΟ” που θα διεξαχθεί στις 17-18 Νοεµβρίου 2007 στην πίστα που θα διαµορφωθεί στο 
χώρο του Παλαιού Αεροδροµίου του Ελληνικού. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε: 
 

• Τον αθλητικό νόµο 2725/99 
• Τον γενικό και τεχνικό κανονισµό SUPER MOTO 2007. 
• Την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος και  Κυπέλλου SUPER MOTO 2007.  
• Τις διατάξεις του παρόντος ειδικού κανονισµού. 
• Τα δελτία πληροφοριών που αφορούν τον συγκεκριµένο αγώνα.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
• Οι αγώνες  θα διεξαχθούν σε µικτή κλειστή ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ & ΧΩΜΑΤΙΝΗ διαδροµή, και για κάθε 
κατηγορία χωριστά. 

• Για κάθε κατηγορία ανακηρύσσονται χωριστά νικητές. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι µοτοσικλέτες που θα γίνουν δεκτές στους αγώνες χωρίζονται σε επτά  κατηγορίες: 
 
• Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (1 ΣΚΕΛΟΣ):  

Αναβάτες που απέκτησαν αγωνιστική άδεια ή δελτίο αθλητού για πρώτη φορά µέσα στο 2006 & 
2007 οποιουδήποτε Ελληνικού αθλητικού φορέα. Στην κατηγορία µπορούν να λάβουν µέρος  
µοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισµού. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι 
ελεύθερη.  

• Κατηγορία JUNIOR (1 ΣΚΕΛΟΣ):  
Στο κύπελλο αυτό συµµετέχουν αναβάτες οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους - ισχύει µέχρι το τέλος της χρονιάς των 23ων γενέθλιων τους – δηλαδή όσοι έχουν 
γεννηθεί µετά την 1/1/1984 και που απέκτησαν αγωνιστική άδεια για πρώτη φορά µέσα στο 
2005,  2006 & 2007, µε µοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισµού. Η κατηγορία αυτή θα 
διεξάγεται παράλληλα µε την κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝ/ΝΩΝ και οι συµµετέχοντες θα 
βαθµολογούνται και στις δύο κατηγορίες. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη. 

• Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1 ΣΚΕΛΟΣ):  
Σ’ αυτή την κατηγορία µπορούν να συµµετέχουν  αναβάτριες µε µοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου 
τύπου και κυβισµού. Η κατηγορία αυτή θα διεξάγεται παράλληλα µε την κατηγορία ΝΕΩΝ 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ/JUNIOR και οι συµµετέχουσες θα βαθµολογούνται και στις τρεις κατηγορίες (αν 
πληρούν και τις προδιαγραφές JUNIOR). Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη. 

 



 
 
• Κατηγορία SPORT (1 ΣΚΕΛΟΣ):  

Σ’ αυτή την κατηγορία µπορούν να συµµετέχουν αναβάτες ανεξαρτήτου ηλικίας. ∆ικαιούνται 
συµµετοχής όσοι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν κατακτήσει από την πρώτη έως την πέµπτη 
θέση σε πρωτάθληµα SUPERMOTO στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των χρονοµετρηµένων 
δοκιµών, όσοι επιτύχουν χρόνο ίσο µε το 110% του ταχύτερου σε κατηγορία RACING που 
αντιστοιχεί στη µοτοσυκλέτα τους, τότε αυτόµατα θα αλλάζουν κατηγορία και θα αγωνίζονται 
στην αντίστοιχη RACING. Οι µοτοσυκλέτες θα είναι ανεξαρτήτου τύπου και κυβισµού. Η επιλογή 
της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση του 
κουτιού του φίλτρου αέρα, η αλλαγή των αναρτήσεων (επιτρέπεται η αλλαγή ελατηρίων) και η 
αλλαγή του καρµπυρατέρ. 

• Κατηγορία RACING 250 (2 ΣΚΕΛH):  
Mοτοσυκλέτες σόλο µέχρι 125 κ.ε. δίχρονες και έως 250 κ.ε. τετράχρονες. Η επιλογή της 
διαµέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη. 

• Κατηγορία RACING 450 (2 ΣΚΕΛΗ):  
 Μοτοσυκλέτες σόλο από 201 κ.ε. µέχρι 300 κ.ε. δίχρονες & από 351 κ.εκ. µέχρι 450 κ.εκ. 
 τετράχρονες. Η επιλογή της διαµέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη. 
• Κατηγορία RACING OPEN (2 ΣΚΕΛΗ):  
 Mοτοσυκλέτες σόλο από 301 κ.ε. δίχρονες & από 451 κ.εκ. και πάνω τετράχρονες. Η επιλογή της 
 διαµέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη. 
 
Για τις κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ και SPORT σε περίπτωση 
που σε κάποια από αυτές οι συµµετοχές ξεπεράσουν τις 20  ο οργανωτής διατηρεί το 
δικαίωµα να επιτρέψει τη διεξαγωγή των δοκιµών και του αγώνα ξεχωριστά για τη 
συγκεκριµένη κατηγορία. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθεί µε δελτίο πληροφοριών, 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης. 
 
Οι κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ και SPORT θα επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούν µόνο ένα ζευγάρι ελαστικά για δοκιµές και αγώνες, το οποίο θα 
προµηθεύονται σε προνοµιούχα τιµή επί τόπου στον αγώνα, από τον επίσηµο 
προµηθευτή των κατηγοριών αυτών. Τα λάστιχα αυτά θα µαρκάρονται από την 
οργάνωση. Τα λάστιχα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε επόµενο αγώνα µε νέο 
µαρκάρισµα. 
 
ΑΡΘΡΟ  4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει έγκυρο δελτίο αθλητή της ΑΜΟΤΟΕ.  
Για να λάβει µέρος κάποιος στους αγώνες πρέπει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής στο έντυπο 
του οργανωτή και να καταβάλλει: 
€  40,00  (ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, SPORT) 
€  60,00  (RACING 250, RACING 450 & RACING OPEN)  
που αντιστοιχούν στο παράβολο συµµετοχής, στη γραµµατεία,  Αγίας Λαύρας 6, έως την ∆ευτέρα 12 
Νοεµβρίου στις 18:00. Η εκπρόθεσµη δήλωση συµµετοχής θα επιφέρει πρόστιµο € 10.00 .  
Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα για τον συµµετέχοντα πλήρη αποδοχή και 
γνώση του ειδικού κανονισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να φορούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, δερµάτινη φόρµα 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, κράνος, µπότες και γάντια για χρήση σε αγώνες MOTOCROSS ή ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι αριθµοί συµµετοχής θα ανακοινωθούν από την οργάνωση 2 ηµέρες µετά τη λήξη των 
συµµετοχών. Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο φόντο και στους αριθµούς συµµετοχής της 
κάθε κατηγορίας καθορίζονται όπως παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Τα χρώµατα των φόντων και των αριθµών είναι τα εξής: 
Κατηγορία    ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ        λευκό φόντο µαύρος αριθµός  
Κατηγορία    JUNIOR λευκό φόντο κόκκινος αριθµός              
Κατηγορία    ΓΥΝΑΙΚΩΝ     µπλε φόντο               λευκός αριθµός 
Κατηγορία  SPORT πορτοκαλί  φόντο  λευκός αριθµός 
Κατηγορία  RACING 250  µαύρο φόντο λευκός αριθµός              
Κατηγορία  RACING 450 πράσινο φόντο λευκός αριθµός              
Κατηγορία  RACING OPEN κόκκινο φόντο   λευκός αριθµός              
 
 
ΑΡΘΡΟ  7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
Θα γίνει στο χώρο της πίστας το Σάββατο 17 Νοεµβρίου από 08:00  έως 10:30. 
Μοτοσυκλέτα η οποία δεν θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς (αριθµοί, φόντα, κ.λ.π.) ή δεν 
περάσει τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον αγώνα και δεν θα της επιτραπεί η είσοδος στην πίστα. 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι αγωνιζόµενοι ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρουσιαστούν στον τεχνικό έλεγχο µε 
τη φόρµα, το κράνος, τις µπότες και την αγωνιστική τους άδεια. 
 
Είναι υποχρεωτικό, όλες οι µοτοσυκλέτες να έχουν τοποθετηµένο στο µπροστινό φόντο 
τους, αυτοκόλλητο (θα δοθεί από την οργάνωση) που θα εικονίζει το επίσηµο internet 
site του πρωταθλήµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ  8 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
Η διαδροµή είναι κλειστή, κυκλική ασφάλτινη και χωµάτινη. Το µήκος της είναι 1100 µέτρα και το 
πλάτος της 8 µέτρα. Η χωρητικότητα της διαδροµής ορίζεται σε 30 µοτοσικλέτες. 
 
ΑΡΘΡΟ  9 ∆ΟΚΙΜΕΣ 
Οι ελεύθερες δοκιµές θα ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Νοεµβρίου 2007 στις 10:00. Η συµµετοχή στις 
ελεύθερες δοκιµές είναι προαιρετική.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν πραγµατοποιήσει 3 χρονοµετρηµένους γύρους 
και χρόνο στις χρονοµετρηµένες δοκιµές ίσο µε τον ταχύτερο γύρο της κατηγορίας προσαυξηµένο 
κατά 15%. Με απόφαση των αγωνοδικών το παραπάνω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί. Το πρόγραµµα 
των ελεύθερων και των χρονοµετρηµένων δοκιµών θα κοινοποιηθεί µε πληροφοριακό 
δελτίο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 18 Νοεµβρίου στις 11:00. Η εκκίνηση θα είναι τύπου 
ταχύτητας. 
Η διάταξη στη σχάρα εκκίνησης θα είναι ανά τετράδες.  
 
Οι κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ/JUNIOR/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, θα καλύψουν απόσταση 16 γύρων. 
Οι κατηγορίες RACING 250, RACING 450 & RACING OPEN θα πραγµατοποιήσουν 2 σκέλη 16 γύρων 
το καθένα. 
• Aπαγορεύεται η συµµετοχή του ίδιου αναβάτη στις κατηγορίες RACING 250 & RACING 

450 ή RACING 450 & RACING OPEN. Επιτρέπεται η συµµετοχή σε RACING 250 & 
RACING ΟΡΕΝ. 

• Σε περίπτωση βρόχινου αγώνα οι γύροι θα µειώνονται κατά 2 για όλες τις κατηγορίες. 
• Αναβάτες των κατηγοριών ΝΕΩΝ, JUNIOR, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & SPORT επιτρέπεται να τρέξουν 
σε µία (οποιαδήποτε) ακόµα κατηγορία. 

  
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια των αγώνων θα είναι αυτή σύµφωνα µε τις συνθήκες που 
επικρατούσαν τη στιγµή της εκκίνησης (άνοιγµα εξόδου pits για γύρο παρατήρησης). Σε καµία 
περίπτωση δε θα δοθεί χρόνος για αλλαγή ελαστικών σε περίπτωση βροχής, πριν ή κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας εκκίνησης ή κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Σε περίπτωση βρόχινου αγώνα η διάρκεια των αγώνων όλων των κατηγοριών µειώνεται κατά 2 
γύρους. 
Το πρόγραµµα και η σειρά διεξαγωγής των αγώνων, θα κοινοποιηθούν µε πληροφοριακό δελτίο κατά 
την διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης. 
 
 



 
 
 
AΡΘΡΟ 11 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Μετά το τέλος του αγώνα κάθε κατηγορίας οι 3 πρώτες µοτοσυκλέτες καθώς και µία που θα 
επιλέγεται από τον Αλυτάρχη θα κρατούνται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (park ferme) για 15 
λεπτά από την ώρα τερµατισµού της πρώτης µοτοσυκλέτας. 
 
ΑΡΘΡΟ  12 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ 
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 παράβολο συµµετοχής. 
 
ΑΡΘΡΟ  13 ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 
Νικητής θα είναι ο πρώτος αναβάτης που θα περάσει την γραµµή τερµατισµού αφού συµπληρώσει 
τον προβλεπόµενο αριθµό γύρων. ∆εύτερος θα είναι ο αµέσως επόµενος κ.ο.κ.  
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει αµέσως µετά τον τερµατισµό.  
Η απονοµή των επάθλων θα γίνεται για κάθε κατηγορία και σκέλος ξεχωριστά. 
 
Στους 1ο , 2ο , 3ο κάθε κατηγορίας  θα απονεµηθούν κύπελλα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


