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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ  
- Το αθλητικό σωµατείο Αθλητικός Μοτοσυκλετιστικός Όµιλος 
Θεσ/νίκης (Μ.Ο.Θ.)µε αριθµό αναγνώρισης 5992 /15/4/03 και 
κωδικό Φ.Μ.05 της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, στα 
πλαίσια του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος ENDURO, µετά από 
έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 6ο αγώνα του 
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Enduro για το έτος 2008 που θα 
διεξαχθεί στις 11-12 Οκτωβρίου 2008 στην Θεσσαλονίκη. 
Ο Αγώνας θα προσµετρήσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
Enduro για το 2008 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  
-τα πληροφοριακά δελτία που αφορούν το πρωτάθληµα 

ΤΗΛ/FAX: 2310/208240 
E-mail: moth@amotoe.gr  
Webpage: www.moth.gr 
Τηλέφωνο γραµµατείας αγώνα: 2310/208240 
Fax γραµµατείας αγώνα: 2310/208240 
Ωράριο λειτουργίας: Καθηµερινές 21.00-01.00 εκτός Σαββάτου 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Έναρξη εγγραφών: ∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 
Λήξη εγγραφών: Πέµπτη 9 Οκτωβρίου ώρα 24:00 
∆ηµοσίευση πίνακα συµµετοχών: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ώρα 
18.00 στον Χώρο του Μ.Ο.Θ. 
 
Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 11/10 από 14:00 έως 21:00 στην 
Νότια Πύλη της ∆.Ε.Θ. 



Ενηµέρωση αγωνιζοµένων: Σάββατο 11/10 ώρα 22:00 
∆ηµοσίευση σειράς εκκίνησης: Σάββατο 11/10 ώρα 22.00 
Άνοιγµα park ferme: Σάββατο 11/10 14.00  
Κλείσιµο park ferme: Σάββατο 11/10 21.00  
Εκκίνηση 1ου αναβάτη: Κυριακή 12 Οκτωβρίου ώρα 09.00 
Τερµατισµός 1ου αναβάτη: Κυριακή 12 Οκτωβρίου ώρα 16.30  
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων: Κυριακή 12 Οκτωβρίου ώρα 17.30 
Απονοµή επάθλων: Κυριακή 12 Οκτωβρίου ώρα 18.00 

-Η γραµµατεία του αγώνα θα λειτουργεί από την ∆ευτέρα 6/10  
έως την Παρασκευή 10/10 από τις 21.00 έως και τις 24.00 
καθηµερινά. 
Όλοι οι νέοι συµµετέχοντες υποχρεούνται όπως επικοινωνήσουν 
µε την γραµµατεία του αγώνα από την ∆ευτέρα 6/10 από τις  
21.00 έως και τις 24.00 της ιδίας ηµέρας προκειµένου να 
πληροφορηθούν για τον αριθµό συµµετοχής τους.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος :Ζεµπερίδης Σταύρος   
Μέλη :Χρηµατόπουλος Χαράλαµπος, Καρυπίδης ∆ρόσος, 
Μουµούρης Κων/νος 

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Κορέλης Στέλιος 
Αγωνοδίκης: Κούγιας Ηλίας 
Αγωνοδίκης: Καπνόπουλος Πρόδροµος 
Παρατηρητής: Σιούλης Ιωάννης 
Αλυτάρχης: Τρέµκατζης ∆ηµήτριος 
Γραµµατέας Αγώνα: ∆ιαµαντόπουλος Κων/νος, Ευθυµίου Βάνα 
Τεχνικός Έφορος: ∆ηµητριάδης Θωµάς 
Έκδοση Αποτελεσµάτων: IRON TEAM 
Ιατρός Αγώνα: Γιατρός INTERSALONICA  
Έφορος διαδροµής: Τουµπίδης Θανάσης 

-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 2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
Περιγραφή-∆ιάρκεια-Σήµανση-Ανεφοδιασµοί 
-Η απλή διαδροµή του αγώνα αποτελείται από 220 χιλιόµετρα. 
∆ιεξάγεται κυρίως σε δασικούς και αγροτικούς δρόµους αλλά και 



δασικά µονοπάτια µε έντονες εδαφικές εναλλαγές και 
ποικιλόµορφη σύσταση τερέν. 
Σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού θα είναι η Νότια Πύλη της 
∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.).  
-Οι απλές διαδροµές είναι συνολικού µήκους 220 χιλιοµέτρων 
περίπου και αποτελούνται από τρεις κύκλους των 45 χλµ και 
ουρά 40χλµ. (20χλµ πορεία – 20χλµ επιστροφή), για όλες τις 
κατηγορίες πλην της ΕΒ (δυο γύροι). Θα υπάρχουν 2 ΣΕΧ ανά 
κύκλο και το σύνολο των ειδικών διαδροµών θα είναι έξι (6), από 
δύο (2) σε κάθε κύκλο. Μία επίπεδη τύπου CROSS COUNTRY 
(µήκους 7 χιλιοµέτρων) και µία ENDURO  (µήκους περίπου 8 
χιλιοµέτρων), αµφότερες οριοθετηµένες µε κορδέλα αριστερά-
δεξιά. Σύνολο διανυθέντων χιλιοµέτρων 220. Και οι δύο ειδικές 
διαδροµές θα είναι εύκολα προσβάσιµες  και θα προσφέρονται 
για αναγνώριση από το πρωί του Σαββάτου 11/10. Βρίσκονται δε 
σε απόσταση 15χλµ  από την εκκίνηση, Νότια Πύλη της ∆ιεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.) ενώ η µεταξύ τους 
απόσταση είναι 300 µέτρα από χώµα ή 800 µέτρα από άσφαλτο. 

 
Τα σήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στον αγώνα είναι τα εξής: 
Σωστή πορεία  
Λάθος πορεία 
Προσοχή κίνδυνος 
Στροφή δεξιά 
Στροφή αριστερά 
Στοπ 
-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 1 ώρα και 
30 λεπτά. 

Ανεφοδιασµοί Αγώνα. 
Ο ανεφοδιασµός θα γίνεται στο 21ο χλµ και οι αθλητές θα έχουν 
την δυνατότητα να τον επαναλάβουν στην ίδια θέση στους 
επόµενους γύρους. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται όπως 
µεταφέρουν τα δοχεία µε την βενζίνη τους στους 
προκαθορισµένους από την οργάνωση χώρους έως τις 21.00 του 
Σαββάτου. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής: 
E1 - ∆ίχρονες έως 125 cc και τετράχρονες έως 250 cc  
E2 - ∆ίχρονες από 126 cc έως 250 cc και τετράχρονες από 251 cc 
έως 450 cc  
E3 - ∆ίχρονες από 251 cc και άνω και τετράχρονες από 451 cc και 
άνω  



EN - Νέων - Ενιαία κατηγορία, συµµετέχουν οι γεννηθέντες από 
(και) το 1982 και µετά.  
ES - Βετεράνων - Ενιαία κατηγορία, συµµετέχουν οι γεννηθέντες 
έως (και) το 1968.  
EB - ∆εύτερη κατηγορία - Ενιαία κατηγορία, χωρίς όριο ηλικίας. 
Θα κάνουν έναν γύρο λιγότερο από τους υπόλοιπους. 
ET - Teens – ∆ίχρονες ή Τετράχρονες έως 50 cc.  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι αθλητές βρίσκονται µεταξύ 16 
έως 18 ετών και κατέχουν δίπλωµα οδήγησης µοτοσικλέτας 50 
κυβικών.  
Στην κατηγορία επιτρέπονται µοτοσικλέτες έως 50 κυβικών.  

ΕW – women – Ενιαία κατηγορία γυναικών, ανεξαρτήτου 
κυβικών µοτοσικλέτας 
Οι µοτοσικλέτες θα πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας και 
ασφάλεια για τις µοτοσικλέτες.  
Για τις κατηγορίες ΕΤ και EW θα ισχύουν οι ίδιοι χρόνοι αγώνα 
και η ίδια διαδροµή ότι ισχύει δηλαδή για όλες τις κατηγορίες, 
ενώ οι αθλητές θα αγωνίζονται µόνο για ένα γύρο.  
Για την συµµετοχή στους αγώνες χρειάζεται αθλητικό δελτίο σε 
σωµατείο της Α.ΜΟΤΟΕ.  

Παρατηρήσεις 
Α) Οι προϋποθέσεις για συµµετοχή στις κατηγορίες ΕΝ και ΕS 
δεν είναι δεσµευτικές για όσους θέλουν να συµµετάσχουν στις 
υπόλοιπες κατηγορίες. (π.χ. ένας αθλητής 19 ετών ή ένας 45 ετών 
µπορεί να συµµετέχει σε µια από τις κατηγορίες E1, E2, E3 και 
EB). 
Β) Όλοι οι αθλητές που συµµετέχουν σε αγώνα enduro πρέπει 
είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης µοτοσικλέτας. 
Γ) Οι µοτοσικλέτες µε τις οποίες θα συµµετέχουν αθλητές στους 
αγώνες enduro πρέπει να είναι νόµιµες σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια, µπροστινά 
και πισινά φώτα και εξάτµιση σύµφωνα µε τους κανονισµούς). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
-Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται σε 50 ευρώ. Οι εκπρόθεσµες 
συµµετοχές (από Πέµπτη 9/10 ώρα 24:00 και µετά) 
επιβαρύνονται µε 30 ευρώ επιπλέον και δηλώνονται µόνο στην 
γραµµατεία την προηγούµενη ηµέρα του αγώνα και από τις 14.00 
έως τις 21.00. 
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 10/10 έως 23.00 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. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τηλ.: 2310/208240  Fax : 2310/208240 
Οι δηλώσεις συµµετοχών θα γίνονται δεκτές από την ∆ευτέρα 6 
Οκτωβρίου 2008 και ώρα 21:00, έως και την Πέµπτη 9 
Οκτωβρίου 2008 και ώρα 24:00.  
Τα χρήµατα θα κατατίθενται στον λογαριασµό της EUROBANK 
No 0026-0051-83-0101100844 (εµφανίζεται η επωνυµία 
Καπνόπουλος Πρόδροµος – Τρέµκατζης ∆ηµήτριος). Για 
πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση, επικοινωνείτε µε τον κ. 
Καπνόπουλο Πρόδροµο στο νούµερο 6974371915. Παρακαλούµε 
να ζητάτε να γραφεί σαν αιτιολογία κατάθεσης το όνοµα του 
αθλητή ή αθλητών για τους οποίους κατατίθενται τα χρήµατα. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
-Οι αναβάτες που θα συµµετάσχουν στον αγώνα θα µπορούν να 
παρουσιαστούν µε τις µοτοσικλέτες τους στον έλεγχο 
εξακρίβωσης από το Σάββατο ώρα 14.00 έως 21.00 αυστηρά. 
Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόµενοι θα πρέπει  να 
φέρουν τα πρωτότυπα (άδεια κυκλοφορίας της µοτοσικλέτας 
τους - άδεια οδήγησης οδηγού – ασφάλεια µοτοσυκλέτας)  καθώς 
και την ηλεκτρονική τους κάρτα ή το δελτίο αθλητού 
ανανεωµένο. (Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των 
παραπάνω εντύπων). Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης θα 
ανοίξει στις 14.00 και θα κλείσει στις 21.00. 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)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 (bark busters). 



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. 

 

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. Σε ενδεχόµενο έλεγχο από την 
τροχαία όλα αυτά είναι απαραίτητα για τον αθλητή 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 στον χώρο της Νότιας 
Πύλης της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (Πλατεία 
Χ.Α.Ν.Θ.). Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι από 14.00 έως και 
21.00 το Σάββατο 11/10. 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.  

5)Η προστασία της µοτοσυκλέτας σε περίπτωση βροχόπτωσης 
εκτός της προστασίας του σιγαστήρα. (τάπα εξάτµισης) 
Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι µοτοσικλέτες θα 
επιτηρούνται µετά τον τερµατισµό. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
-Η εκκίνηση θα δοθεί από την Νότια Πύλη της ∆ιεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.) 
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 ή τρεις 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 
-Οι δυάδες (ή τριάδες στην  περίπτωση πολλών αναβατών) της 
εκκίνησης θα ανακοινωθούν το Σάββατο 11/10 ώρα 22.00.  

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 
Κατηγορία Ε1 : Λευκό φόντο - µαύροι αριθµοί  
Κατηγορία Ε2 : Κόκκινο φόντο - λευκοί αριθµοί  
Κατηγορία Ε3 : Κίτρινο φόντο - µαύροι αριθµοί 
Κατηγορία EN: πράσινο φόντο - λευκοί αριθµοί 
Κατηγορία ΕS: µπλε φόντο - λευκοί αριθµοί 
Κατηγορία EB: µαύρο φόντο - λευκοί αριθµοί 
Κατηγορία ΕΤ: Λευκό φόντο – κόκκινοι αριθµοί 

Κατηγορία ΕW: Ροζ φόντο – µπλέ αριθµοί 

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Θα γίνει ενηµέρωση των αγωνιζοµένων όσον αφορά την φύση και 
τις δυσκολίες της διαδροµής µετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου, 
στον χώρο του Μ.Ο.Θ. Γρ. Λαµπράκη 7 τηλ. 2310/208240 στις 
22:00 του Σαββάτου 11/10.  

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ 
-Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει στον χώρο του 
τερµατισµού ενώ θα ακολουθήσει η απονοµή των νικητών. 
Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: 
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο. 
Στον 4ο-5ο-6ο κάθε κατηγορίας µετάλλιο. 



 

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

 

Πληροφορίες διαδροµής και αγώνα στα τηλέφωνα 

2310/208240 

6932477126 

 
  

 

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.  
 

 

 
 
 
 

 




