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ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, η ΑΡΤΕΜΙΣ Αθλητική Ένωση σε συνεργασία με τη Λέσχη
Μοτοσυκλετιστών Σπερχειάδας, οργανώνουν τον 5ο αγώνα του Πρωταθλήματος Εντούρο
Νοτίου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 στην περιοχή της
Σπερχειάδας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του αθλητικού νόμου 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

- Του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- Του γενικού κανονισμού αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

- Του τεχνικού κανονισμού αγώνων Enduro.

- Της προκήρυξης αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε.

- Του παρόντος ειδικού κανονισμού.

- Των πληροφοριακών δελτίων που αφορούν το πρωτάθλημα.

3 / 14

5ος Αγώνας Enduro Νοτίου Ελλάδος 2018

1.2

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Σιδέρης Παναγιώτης

Μέλη: Τσιούμας Γιάννης, Θεοχάρης Νικόλαος

1.3

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Θα τοποθετηθούν με Δελτίο Πληροφοριών μετά από Σεμινάριο Στελεχών που θα γίνει το
Σάββατο 17/11 στη Σπερχειάδα

Πρόεδρος Αγωνοδικών:

Θ.Α.

Αγωνοδίκης:

Θ.Α.

Αγωνοδίκης:

Θ.Α.

Αλυτάρχης:

Θ.Α.

Γραμματέας του Αγώνα:

Προβίδα Παρασκευή
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Τεχνικός Έφορος:

Θ.Α.

Ιατρός του Αγώνα:

INTERSALONICA

Έφορος Χρονομέτρησης / Αποτελεσμάτων:

sportstiming.gr

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Το park ferme του αγώνα θα είναι στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης
Σπερχειάδας. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στο ίδιο
σημείο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 4:30'

Η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλική χωρίς ουρά και το συνολικό μήκος είναι 100 χλμ. και
ολοκληρώνεται μετά από 4 γύρους των 25χλμ , για όλες τις κατηγορίες, εκτός των
κατηγοριών ΕSenior η οποία θα ολοκληρωθεί μετά από 3 γύρους και Hobby η οποία θα
ολοκληρωθεί μετά από 1 γύρο.
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ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Στην περιοχή Κουφόδεντρα μήκος 4,5 χλμ.

Οι κορδέλες στις ειδικές διαδρομές θα έχουν διαφορετικό χρώμα αριστερά – δεξιά.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Στο χώρο εργασιών του Σ.Ε.Χ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στη Σπερχειάδα.

Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα θα είναι σε εμφανές σημείο
στον χώρο της εκκίνησης και είναι τυποποιημένα από την Α. ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι όπως αναγράφονται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος
Νοτίου Ελλάδος Enduro 2018
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ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορίες E1 - E2 - E3 - ES - ΕXPERT: 60€

Κατηγορία ΕΝ: 20€

Κατηγορίες EW - JS: 20€

Κατηγορία Ehobby: 60€

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα
από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη
αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η
μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των
τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση
που πραγματικά ανταποκρίνεται.
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ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Τεχνικός και ο Διοικητικός Έλεγχος θα γίνουν το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 17.00-19.00 και
την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 8:00 - 9:00.

Κατά τον διοικητικό έλεγχο, οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν πρωτότυπα τα
παρακάτω έγγραφα:

άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας

άδεια οδήγησης

ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ

Κατά τον τεχνικό έλεγχο, θα ελεγχθούν τα εξής σημεία:

1) Φώτα τα οποία τροφοδοτούνται από τον κινητήρα

2) Οικολογικά Ελαστικά προδιαγραφών FIM με βάθος πέλματος τουλάχιστον 5 χιλιοστά
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3) Φόντα και νούμερα σύμφωνα με την προκήρυξη αγώνων enduro 2018 της Αθλητικής
ΜΟΤ.Ο.Ε.

4) Καλά στερεωμένα πλαστικά και περιφερειακά

5) Σταντ

6) Μπαράκι (σφουγγαράκι τιμονιού)

7) Οπίσθιο φτερό με λασπωτήρα με επικολλημένο το πλαστικοποιημένο αντίγραφο της
πινακίδας κυκλοφορίας επάνω του σε περίπτωση που δεν φέρει την γνήσια πινακίδα.

8) Προστατευτικό γραναζιού κίνησης

9) Ολόκληρες μανέτες (με μπίλιες) εκτός της περίπτωσης των σφικτών προστατευτικών με
μέταλλο (barkbusters).

10) Εξοπλισμός προστασίας αναβάτη αποτελούμενος από: θώρακα, επιγονατίδες, μπότες
και κράνος προδιαγραφών ECE 22.05 ή αντίστοιχων.

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.
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ΑΡΘΡΟ 6

Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις
του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής
κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ.

Εφόσον μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. ο συμμετέχων θα υποστεί
περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 7

PARKFERME

Ο χώρος του park ferme θα βρίσκεται στο χώρο του γηπέδου 5Χ5 στο Πάππειο σχολείο.

Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του parkferme απαγορεύονται στους αγωνιζόμενους με ποινή αποκλεισμού από
τον αγώνα τα κάτωθι:

1) Να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους.

2) Να αγγίζουν την μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και την δικιά τους εκτός από την στιγμή
της εισόδου-εξόδου όπου και την σπρώχνουν.
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3) Το κάπνισμα.

4) Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά τον
τερματισμό.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης Σπερχειάδας

Η επίσημη ώρα του αγώνα είναι αυτή που αναμεταδίδεται από το 14844.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο
αθλητές. 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 στην άφιξη.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
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Η σειρά της εκκίνησης, θα ανακοινωθεί μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου το Σάββατο 17
Νοεμβρίου στις 19.30 και σύμφωνα με τις συμμετοχές που υπάρχουν στο σύστημα της
ΑΜΟΤΟΕ μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Οι κατηγορίες θα εκκινήσουν με την παρακάτω σειρά: EE, Ε2, Ε3, E1, ΕΝ, ΕS, EH

Η κατηγορία JS θα διαγωνιστεί στην Ε.Δ. μετά το κλείσιμο του κάθε κύκλου των υπόλοιπων
κατηγοριών

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός θα γίνει στο χώρο της εκκίνησης και κατά τον τερματισμό του αγώνα δεν θα
ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες 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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των Αθλητών θα γίνει στην Γραμματεία του Αγώνα μετά το πέρας του
Τεχνικού Ελέγχου την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 9.15.
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ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα και τα προσωρινά
αποτελέσματα θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. Θα ακολουθήσει
η απονομή των νικητών στον ίδιο χώρο.

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει
να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

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 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου
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εξακρίβωσης.
- κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
- για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στην
Γραμματεία του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως
περιπτώσεως.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η ειδική διαδρομή βρίσκεται στην περιοχή Κουφόδεντρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τσιούμας Γιάννης (6986396161)
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