
Ειδικός κανονισµός αγώνα 
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ENDURO  O.M.E 
2 Μαΐου 2010 
 
1. Ανακοίνωση 
Η Μότο λέσχη Ξυλοκάστρου, µετά από έγκριση της ΟΜΕ, οργανώνει αγώνα που 
θα προσµετρά στο Πελοποννησιακό κύπελλο ENDURO 2010. Ο αγώνας θα 
διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. Του αθλητικού / ∆ιεθνή Αγωνιστικού κώδικα της FIM.  
2. Του γενικού και τεχνικού κανονισµού αγώνων enduro της FIM. 
3. Του Γενικού και Τεχνικού Κανονισµού Αγώνων της ΟΜΕ 
4. Της προκήρυξης πρωταθλήµατος enduro της ΟΜΕ  
5. Του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 
6. Του παρόντος ειδικού κανονισµού.  
7. Των πληροφοριακών δελτίων που θα εκδοθούν από την οργάνωση . 
8. Των αποφάσεων του συµβουλίου αγωνοδικών.  
 
Ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στον ορεινό όγκο του βουνού ΖΗΡΕΙΑ Τρικάλων 
Κορινθίας  στις 2 Μαΐου 2010 µε αφετηρία το Αθλητικό (χιονοδροµικό) Κέντρο 
Ζήρειας. Ο πρώτος αναβάτης θα ξεκινήσει στις 11:30. Στον αγώνα µπορούν να 
συµµετάσχουν και κάτοχοι έγκυρων ξένων αγωνιστικών αδειών, αλλά και 
αναβάτες µε έκδοση ηµερήσιας άδειας (license).  
 
2. Οργάνωση 
Μότο Λέσχη Ξυλοκάστρου  ΤΚ 20400 
Τηλ – Fax: 27430-25729 email: mailto:kaskoutas@otenet.gr 
Οργανωτική Επιτροπή: 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Kριτσώνης Πέτρος 
ΜΕΛΗ: Κασκούτας Σωτήριος, Βαλιµήτης Γιώργος 
 
3. Πρόσβαση 
Εθνική οδός Κορίνθου – Πατρών, έξοδος Ξυλοκάστρου, σε 45 km Οροπέδιο 
Ζήρειας (αθλητικό κέντρο Ζήρειας). 
 
4. ∆ήλωση Συµµετοχής 
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να γίνει στο ειδικό έντυπο της οργάνωσης και να 
σταλεί στην γραµµατεία του αγώνα, στα τηλ. 6948466267, 6977313912 και 
τηλ+φαξ 2743022954 µε το ανάλογο δικαίωµα συµµετοχής, το αργότερο µέχρι 
τις 22:00 της Πέµπτης 29 Απριλίου 2010. Η πληρωµή της συµµετοχής µπορεί 
να γίνει και µε κατάθεση του παράβολου συµµετοχής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 
BANK αριθµός λογαριασµού 652-002101-029505 και αποστολή της απόδειξης 
στη Γραµµατεία του αγώνα µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία.  
Το κόστος συµµετοχής ορίζεται στα 65€. 
Στις εκπρόθεσµες συµµετοχές θα επιβάλλεται πρόστιµο υπέρ της οργάνωσης 
25€.  
Η έκδοση ετήσιας License ΟΜΕ Πελοποννησιακού Κυπέλλου enduro-scramble 
ορίζεται στα 40€  



Στις συµµετοχές µε έκδοση ηµερήσιας αγωνιστικής άδειας, θα υπάρχει 
προσαύξηση του παραβόλου συµµετοχής κατά 15€. 
 
5. Τεχνικός Έλεγχος 
Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας την ίδια 
ηµέρα του αγώνα δηλ. 2 Μαΐου 2010 από 08.00-11.00.  
Θα ελεγχθούν όλα τα προβλεπόµενα από τον Τεχνικό Κανονισµό ENDURO. 
 
6. Κλάσεις Μοτοσικλετών 
 
Ε1  ∆ίχρονες από 100cc έως 125cc - τετράχρονες από 175cc  έως  250 
Ε2  ∆ίχρονες από 175cc έως 250cc - τετράχρονες από 290cc έως  450 
Ε3  ∆ίχρονες από 290cc έως 500cc - τετράχρονες από 475cc  έως  650 
E champion  (αναβάτες κατέχοντες έως και την 5η θέση σε Πανελλήνια 
Πρωταθλήµατα Enduro – Scramble – Motocross τα έτη 20007 2008 2009 
ανεξαρτήτως κυβισµού µοτοσυκλέτας). 
 
7. Φόντα και Νούµερα 
Τα φόντα είναι ελεύθερα 
Τα # είναι τριψήφια. Ο πρώτος αριθµός δηλώνει την κατηγορία (Ε1 1..,Ε2 2.., 
κ.ο.κ) 
Τα # Ε champion είναι διψήφια από το 11 έως και το 99 
Τα νούµερα θα δοθούν από την Γραµµατεία του αγώνα µε την δήλωση 
συµµετοχής. 
Οι αριθµοί στα νούµερα συµµετοχής πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και 
ευανάγνωστοι. 
 
8. Πρόγραµµα Αγώνων 
Έναρξη Συµµετοχών: 26/4/10 
Λήξη Εµπρόθεσµων Συµµετοχών: 29/4/10 ώρα 22:00 
Τεχνικός Έλεγχος: 2/5/10 από 08:00 έως 11:00 
Εκκίνηση Αγώνα: 2/5/10   ώρα 11:30 
Λήξη Αγώνα: 2/5/10 ώρα 17:00 
Απονοµές: 2/5/10 17:30 στο χώρο εκκίνησης του αγώνα.  
 
9. ∆ιαδροµή 
Η εκκίνηση και ο τερµατισµός θα πραγµατοποιηθούν στο  Αθλητικό Κέντρο 
Ζήρειας Τρικάλών Κορινθίας. 
Η διαδροµή είναι τύπου "µαργαρίτα", µε 2 Σ.Ε.Χ και 2 Ειδικές διαδροµές ανά 
κύκλο που θα επαναλαµβάνετε τρεις φορές. 
Το µήκος του κάθε κύκλου είναι περίπου 42 χλµ.    
1η ειδική διαδροµή περιλαµβάνει στοιχεία ΜΧ, 3χλµ περίπου και θα γίνει 4 
φορές (συµπληρωµατικά µία ακόµη φορά στο τέλος του αγώνα) 
2η ειδική διαδροµή περιλαµβάνει στοιχεία ΜΧ, ΕXTREME 4χλµ και θα γίνει 3 
φορές.  
 
10. Σειρά εκκίνησης 
Πρώτα θα ξεκινήσει η κατηγορία Εchampion και µετά Ε1 Ε2, Ε3.  
H εκκίνηση θα είναι ανά δυάδες εάν οι συµµετοχές δεν ξεπερνούν τις 65.  



Σε περίπτωση περισσότερων συµµετοχών και µέχρι ορισµένου αριθµού που θα 
ανακοινωθεί την ηµέρα του αγώνα, ανά τριάδες. 
Πέραν αυτού του αριθµού συµµετοχών, η εκκίνηση θα γίνεται ανά τριάδες για 
όλους τους αναβάτες. 
 
11. Συνεδριάσεις Αγωνοδικών 
Οι συνεδριάσεις των αγωνοδικών θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα 
συνεδριάσεων των αγωνοδικών. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στο 
Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας τη Κυριακή 2 Μαΐου 2010 και ώρα 08.00. Οι επόµενες 
συνεδριάσεις θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου 
Αγωνοδικών και οι ώρες πραγµατοποίησής τους θα ανακοινωθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων.  
 
12. Ευθύνες 
Υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής, οι αγωνιζόµενοι και οι ιδιοκτήτες 
µοτοσικλετών αποδέχονται πως η FIM, η ΟΜΕ, η Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου οι 
κριτές και κάθε συµµετέχων στη διοργάνωση του αγώνα δε φέρει καµία ευθύνη 
για οποιαδήποτε ατύχηµα ή ζηµία συµβεί στους αγωνιζόµενους και στις 
µοτοσικλέτες τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το παραπάνω ισχύει από τη 
στιγµή που η µοτοσικλέτα θα περάσει από τον τεχνικό έλεγχο. Οι 
συµµετέχοντες µηχανικοί, µάνατζερ, βοηθοί και λοιποί συµµετέχουν µε δική 
τους αστική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκαλέσουν οι ίδιοι ή τα 
οχήµατά τους. Η οργάνωση, είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλοπή ή ζηµία 
προκληθεί στις µοτοσικλέτες των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια που 
βρίσκονται κλεισµένες στο χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης. Η οργάνωση, 
διατηρεί το δικαίωµα (µε την έγκριση της επιτροπής αγωνοδικών) να 
τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω άρθρα, πριν ή κατά τη διάρκεια 
του αγώνα, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας. 
Στην έσχατη περίπτωση της µαταίωσης του αγώνα, η οργάνωση δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν απώλειες κερδών.  
 
13. Κατάταξη – έπαθλα 
Η κατάταξη θα προκύψει από την πρόσθεση των χρόνων στις ειδικές διαδροµές 
και των βαθµών ποινής των απλών διαδροµών.  
Τα έπαθλα για το Πελοποννησιακό Κύπελλο  Enduro είναι: 1ος, 2ος και 3ος 
κάθε κατηγορίας Κύπελλο. Οι 4ος, 5ος, 6ος  αναµνηστική πλακέτα και όλοι οι 
τερµατίσαντες µετάλλιο.  
 
14. Τελετή απονοµής επάθλων 
Η τελετή απονοµής επάθλων θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο εκκίνησης - 
τερµατισµού, στο Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας 30’ λεπτά µετά την λήξη του αγώνα 
και την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσµάτων, το αργότερο έως τις 
17:00 την Κυριακή 2 Μαΐου.  
 
15. Υποχρεωτική διαφήµιση 
Υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής όλοι οι οδηγοί αποδέχονται την 
υποχρεωτική διαφήµιση που θα πρέπει να τοποθετήσουν στο σηµείο του 
Number Plate που θα τους υποδείξει η οργάνωση. Η υποχρεωτική διαφήµιση 
πρέπει να διατηρηθεί καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα.  



 
16. Ενστάσεις - Εφέσεις 
Όπως ορίζεται στο Γενικό κανονισµό.  
 
17. Άρχοντες του αγώνα 
Πρόεδρος αγωνοδικών: Θα ορισθεί από την ΟΜΕ 
Αγωνοδίκες: ΕΥΑΓ.ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Αλυτάρχης:ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ή ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 
Βοηθός Αλυτάρχη: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ 
Έφορος αποτελεσµάτων: ΙΝFOMEGA 
Έφορος τεχνικού ελέγχου: ΗΛΙΑΣ ∆ΟΥΡΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 
Γραµµατέας: ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΖΙΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Έφορος κριτών: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Έφορος ∆ιαδροµής:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ  
Γιατροί Αγώνα: ΙΑΤΡΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ 
 
17. Ξενοδοχεία 
Προτείνονται: 
Hotel Πηγή Ταρλαµπά υπάρχει έκπτωση για τον αγώνα 30%  
www.pigitarlamba.gr 
Hotel Hλιοβασίλεµα υπάρχει έκπτωση για τον αγώνα 30% 
www.iliovasillema.com 
Επίσης διατίθενται και ενοικιαζόµενα δωµάτια στα γύρω χωριά (Τρίκαλα-
Καρυά). 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε µε την οργάνωση. 
 
 


