
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPERMOTO 1ος ΑΓΩΝΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/07 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Off Road Team 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αθανασουλόπουλος ∆ηµήτρης 
ΜΕΛH: Παπαδόπουλος Αλέξης, Φίλντισης ∆ηµήτρης 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΩΝ: Σαρλάς  Βασίλης 
ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΕΣ: Αθανασουλόπουλος ∆ηµήτρης, Φίλντισης ∆ηµήτρης 
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ: Κατσαρός Σάββας 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ: Λαφογιάννης Γιάννης 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Infomega 
 
Τo OFF-ROAD TEAM σε συνεργασία µε την Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Καλαµάτας διοργανώνει µονοήµερο 
αγώνα που προσµετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Supermoto για τις κατηγόριες που προβλέπει η 
προκήρυξη του πρωταθλήµατος για το 2007 
 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 

1. Αθλητικού κώδικα της FIM 
2. Γενικού και τεχνικού κανονισµού ΕΘΕΑΜ 
3. Προκήρυξης πρωταθλήµατος SUPERMOTO της ΕΘΕΑΜ 
4. Παρόντος ειδικού κανονισµού 
5. Πληροφοριακών δελτίων που θα εκδοθούν από την οργάνωση 
6. Αποφάσεων συµβουλίου αγωνοδικών 

 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη πίστα “SAN NICOLAS’’ το Σάββατο 31/3. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΙΣΤΑΣ: 6949 472666 
 
Η γραµµατεία θα λειτουργεί µέχρι τη Πέµπτη 29/3 στα τηλέφωνα: 2105127160, 6936660300, FAX: 
2105127532. 
Από Παρασκευή µεσηµέρι στο χώρο της πίστας µε τηλέφωνα: 6936660300, 6944679767. 
 
Η πίστα θα είναι ανοιχτή την Παρασκευή το απόγευµα για δοκιµές για όποιον το επιθυµεί, χωρίς το χωµάτινο 
κοµµάτι. 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: ∆ευτέρα 26/3 
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ χωρίς χρηµατική επιβάρυνση: Πέµπτη 29/3 
ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε χρηµατική επιβάρυνση 25€: Σάββατο στη Γραµµατεία 31/3 
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Σάββατο 31/3 στο χώρο της πίστας 08:00-10:00 
Επίσης το απόγευµα της Παρασκευής κατά τη διάρκεια των ωρών 18:00-20:00 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
 
 ∆ιάρκεια Από Έως 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2:00 8:00 10:00 
1α ΕΛΕΥΘΕΡΑ 10' 0:10   
 ΝΕΟΙ 10:00 10:10 
 S3 10:15 10:25 
 S2 10:30 10:40 
 S1 10:45 10:55 
2α ΕΛΕΥΘΕΡΑ 15' 0:15   
 ΝΕΟΙ 11:00 11:15 
 S3 11:20 11:35 
 S2 11:40 11:55 
 S1 12:00 12:15 
Ενηµέρωση 12:15-12:30    
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 30' 0:30   
 ΝΕΟΙ (20’) 12:30 12:50 
 S3 12:55 13:25 
 S2 13:30 14:00 
 S1 14:05 14:35 
1ος ΑΓΩΝΑΣ 16 Γύροι 0:20   
  S3 15:00 15:20 
  S2 15:25 15:45 
  S1 15:50 16:10 
  ΝΕΟΙ 16:15 16:35 
2ος ΑΓΩΝΑΣ 16 Γύροι 0:20   
 S3 16:40 17:00 
 S2 17:05 17:25 
 S1 17:30 17:50 
 Απονοµές 18:00 18:30 
 



 
ΕΥΘΥΝΗ 
Η διοργανώτρια λέσχη, η ΕΘΕΑΜ, η οργανωτική επιτροπή τα στελέχη του αγώνα και οι αγωνιζόµενοι δε 
φέρουν καµία νοµική ευθύνη έναντι τρίτων για οποιοδήποτε ατύχηµα µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια του 
αγώνα και των δοκίµων. Η ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία ισχύει συµβόλαιο κάλυψης 
κίνδυνων αυτών των δραστηριοτήτων. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΑΣ 
Το µήκος της πίστας είναι 1100 µέτρα και περιλαµβάνει 100 µέτρα χωµάτινη διαδροµή µε 2 χαµηλά άλµατα 
και στροφή µπερµ τύπου µοτοκρος. 
Η χωρητικότητα της σχάρας εκκίνησης ορίζεται σε 28 µοτοσικλέτες. 
 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ / ΦΟΝΤΑ 
1) Νέοι αγωνιζόµενοι: Άσπρο φόντο - Μαύρος αριθµός 
2) Junior αγωνιζόµενοι: Άσπρο φόντο - Κόκκινος αριθµός 
3) Κύπελλο γυναικών: Μπλέ φόντο - Λευκός αριθµός 
4) S1-racing 450: Πράσινο φόντο - Λευκός αριθµός 
5) S2-racing OPEN: Κόκκινο φόντο - Λευκός αριθµός 
6) S3-racing 250: Μαύρο φόντο - Λευκός αριθµός 
 
Παρακαλούνται οι αναβατές να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στο γραµµατειακό και τεχνικό 
έλεγχο φέροντας όλο τον εξοπλισµό (κράνη, δερµάτινη φόρµα) και την αγωνιστική τους άδεια. 
 
∆ΟΚΙΜΕΣ 
Οι Ελευθερές δοκιµές ξεκινούν το Σάββατο στις 10:00 και είναι προαιρετικές. 
Οι χρονοµετρηµένες δοκιµές είναι υποχρεωτικές µε ελάχιστους τους 3 γύρους για να έχει δικαίωµα 
συµµετοχής στον αγώνα. 
Ένας αναβατής µπορεί να συµµετάσχει το ανώτερο σε 2 κατηγορίες την ίδια ηµέρα. 
Η διαδικασία superpole ∆ΕΝ θα πραγµατοποιηθεί στον συγκεκριµένο αγώνα.  
 
ΑΓΩΝΕΣ 
- Οι αγώνες εκκινούν ανά τετράδες µε το σβήσιµο των κόκκινων Φώτων (εκκίνηση τύπου ταχύτητας). 
- Οι κατηγόριες Νέων – Junior - Ladies πραγµατοποιούνται σε ένα σκέλος µε διαφορετική βαθµολογία. 
- Στο τέλος του αγώνα οι 3 πρώτες µοτοσικλέτες ακολουθούν τη διαδικασία park-ferme για 15 λεπτά από το 
τερµατισµό. 
- Ακόµα και οποιαδήποτε άλλη µοτοσικλέτα υποδείξει ο τεχνικός έφορος η το συµβούλιο αγωνοδικών βάσει 
πάντα υπόδειξης του αλυτάρχη. 
- Η διαδικασία stop and go (ποινή 5 δευτερόλεπτων) πραγµατοποιείται έπειτα από λανθασµένη εκκίνηση 
του αναβατή στο χώρο που θα υποδείξει ο αλυτάρχης κατά την ενηµέρωση των οδηγών. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ 
- Υποβάλλονται βάσει δικαιοδοτικού κανονισµού και σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της ΕΘΕΑΜ. 
- Υποβάλλονται από τον ίδιο τον αγωνιζόµενο και µόνο για ένα θέµα κάθε φορά. 
- Ένσταση που έχει διαπιστωθεί και εξεταστεί από τον αλυτάρχη βάσει µαρτυρίας Κρίτων η από το 
συµβούλιο των αγωνοδικών δεν γίνεται δεκτή. 
- Το κόστος της ένστασης ορίζεται στο διπλάσιο του παράβολου συµµετοχής και της έφεσης στο τριπλάσιο. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
Νικητής είναι ο αναβατής που περάσει τη γραµµή τερµατισµού µε συµπληρωµένο αριθµό γύρων. 
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων γίνεται αµέσως µετά τον τερµατισµό όλων των αναβατών. 
Μετά το τέλος όλως των αγώνων, ακολουθεί η απονοµή επάθλων / κυπέλλων για κάθε κατηγόρια ξεχωριστά 
και ειδικά στις κατηγορίες S1, S2, S3 µε άθροισµα των βαθµών των 2 σκελών (µια απονοµή). Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας, νικητής είναι όποιος έχει πετύχει καλύτερο αποτέλεσµα στο δεύτερο σκέλος.  
 
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα 
 

∆ηµήτρης Αθανασουλόπουλος 
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