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1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SCRAMBLE 2008 
 
 

10-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-2008 
 

 
 
Η Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου διοργανώνει την Κυριακή 10 -2-2008 στην περιοχή του ∆.∆ Ρεθίου 
του ∆ήµου Ξυλοκάστρου τον 1ο αγώνα που προσµετρά στο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
SCRAMBLE 2008. 
Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει σύµφωνα µε τον ΕΑΚΜ ,τον ∆ΑΚΜ ,τους κανονισµούς του 
Γενικού κανονισµού Scramble της ΕΑΜ και των εγκυκλίων της και τον παρόντα Ειδικό 
κανονισµό.  

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

 
∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ      
 
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ   ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ    
 
ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗ      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΜΗ-ΛΙΑΚΟΥ   
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΡΕΝΑ ΜΠΑΖΙΝΗ &ΤΖΙΝΑ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ & ΗΛΙΑΣ ∆ΟΥΡΗΣ   
 
ΕΦΟΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΙΝFOMEGA 
 
ΕΦΟΡΟΣ ΚΡΙΤΩΝ   ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ   
 
ΙΑΤΡΟΣ            ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 



 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στον αγώνα µπορεί να δηλώσει συµµετοχή κάθε φυσικό η νοµικό πρόσωπο. Πρέπει να είναι 
κάτοχος έγκυρης εθνικής αγωνιστικής αδείας έτους 2008 της ΕΑΜ.  
 
Όσοι δηλώσουν εκπρόθεσµα θα επιβαρυνθούν µε το παράβολο της εκπρόθεσµης συµµετοχής 
που ανέρχεται στο ποσό των 23 ευρώ.  
 
∆ηλώσεις συµµετοχής  θα γίνονται µέχρι την Πέµπτη 7-2-08 στα γραφεία του συλλόγου  στο 
τηλέφωνο ΦΑΞ: 2743022954 & 6977313912 (ώρες καταστηµάτων) 
Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα 50 ευρώ . 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι κατηγορίες που συµµετέχουν είναι: 
 

-   A1   (µέχρι 125 κ.ε δίχρονες & µέχρι 250 κ.ε τετράχρονες) 
-   A2   (δίχρονες πάνω από 126κ.ε έως 250 κ.ε & τετράχρονες πάνω από 251 κ.ε έως 
450 κ.ε) 
-   Α3   (δίχρονες πάνω από 251 κ.ε & τετράχρονες πάνω από 451 κ.ε) 
- Α Champion   (αναβάτες κατέχοντες έως και την 4η θέση σε Πανελλήνια 
Πρωταθλήµατα Εnduro-Scramble-Motocross τα έτη 2005,2006,2007 ανεξαρτήτως 
κυβισµού µοτοσικλέτας ) 

ΦΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  
 
Τα φόντα είναι ελεύθερα . 
Τα # είναι τριψήφια . Ο πρώτος αριθµός δηλώνει την κατηγορία ( Α1 1..,Α2 2.. κ.ο.κ) 
Τα νούµερα θα δοθούν από την γραµµατεία µε την δήλωση συµµετοχής.            
Οι αριθµοί συµµετοχής πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και ευανάγνωστοι. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Η ώρα εκκίνησης είναι 11:30. 
Η διάρκεια είναι 1 ½ ώρα συν 1 γύρο. 
Για να θεωρηθεί ότι ο αναβάτης τερµάτισε θα πρέπει να έχει καλύψει τα ¾ του συνολικού 
αριθµού των γύρων του πρώτου και να περάσει την γραµµή του τερµατισµού µέσα σε 5 λεπτά 
από την ώρα που τερµάτισε ο 1ος. 
 
ΠΙΣΤΑ 
Το µήκος της διαδροµής είναι 4,5 χιλ. περίπου . 
 
ΑΠΟΝΟΜΗ 
Η απονοµή θα γίνει στο χώρο της γραµµατείας  µε την λήξη του αγώνα . 
 
Στους νικητές των αγώνων ανά κατηγορία θα απονεµηθούν κύπελλα στους έξι πρώτους. 
 
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ          
 
Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν αµέσως µετά την λήξη του αγώνα .  
Τυχόν ενστάσεις επί των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνει 30΄ µετά την ανάρτηση τους.  
 


