
 
  
 

«ΑΡΗΣ» 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 

ΘΗΒΑ 9 ΜΑΙΟΥ 2010 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

υπό την αιγίδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΕ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ  
-Το Αθλητικό Σωµατείο ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ µε αριθµό αναγνώρισης ΦΜ33 ΓΓΑ στα πλαίσια του Πανελλήνιου 
πρωταθλήµατος ENDURO της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ) 
διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Enduro 2010 που θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου 
στην περιοχή της Θήβας. Ο Αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:  
-τον αθλητικό νόµο 2725/99 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του 
-τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
-τον γενικό κανονισµό αγώνων Enduro 
-τον τεχνικό κανονισµό αγώνων Enduro 
-τον παρόντα ειδικό κανονισµό 
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν. 
Για πληροφορίες σχετικά µε τον αγώνα καλέστε: ΤΗΛ 6972920809 
E-mail: aris@amotoe.gr  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Έναρξη εγγραφών: ∆ευτέρα 3 Μαΐου2010  
Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ώρα 21.00  
∆ηµοσίευση πίνακα συµµετοχών: Παρασκευή 7 Μαΐου ώρα 18.00  
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 8 Μαΐου 2010 από 15.00 έως 21.00 
Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 8 Μαΐου 2010 από 15.00 έως 21.00 
Ενηµέρωση αγωνιζοµένων: Σάββατο 8/5 ώρα 22.00 στην Πλατεία Αγίων Θεοδώρων  στην είσοδο της 
Θήβας 
∆ηµοσίευση σειράς εκκίνησης: Σάββατο 8/5 ώρα 22.00  
Άνοιγµα park ferme: Σάββατο 8/5 15.00  
Κλείσιµο park ferme: Σάββατο 8/5 21.00 
Εκκίνηση 1ου αναβάτη: Κυριακή 9 Μαΐου ώρα 9:00 
Τερµατισµός 1ου αναβάτη: Κυριακή 9 Μαΐου ώρα 16.30 στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας 
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων: Κυριακή 9 Μαΐου ώρα 18.00 στην κεντρική Πλατεία της Θήβας 
Απονοµή επάθλων: Κυριακή 9 Μαΐου ώρα 18.30 στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας.  
 
Οι αθλητές που επιθυµούν να συµµετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε τον Αθλητικό Σωµατείο στο 
οποίο είναι εγγεγραµµένοι για την δήλωση συµµετοχής τους. Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να αποσταλούν 
µέχρι την Παρασκευή 7/5/2010.  
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πρόεδρος: Στέλιος Χριστοδούλου  
Μέλη: Θέµης Νόκας, Εφη Μικροπούλου 
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Στεριόπουλος Χρήστος 
Αγωνοδίκης:  Αγιοµαυρίτης Στέλιος  
Αγωνοδίκης:  Χαρωνίδης Αθανάσιος 
Παρατηρητής: Σιούλης Γιάννης  
Αλυτάρχης: Χριστοδούλου Στέλιος  
Γραµµατέας Αγώνα: Μικροπούλου  Έφη  
Τεχνικός Έφορος: Σωτηρίου Απόστολος, Καρίµαλης Παντελής 
Έκδοση Αποτελεσµάτων: IRON TEAM  
Ιατρός Αγώνα: Γιατρός INTERSALONICA  
 
ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ Περιγραφή-∆ιάρκεια-Σήµανση-Ανεφοδιασµοί 
- Η διαδροµή του αγώνα δεν έχει ουρά. 



-Η διαδροµή του αγώνα αποτελείται από τρείς (3) κύκλους των 63 χιλιοµέτρων περίπου 
(συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διαδροµών) για όλες τις κατηγορίες πλην της ΕΒ (δύο γύροι) και  και 
EW (ένας γύρος). Ο αγώνας διεξάγεται κυρίως σε δασικά µονοπάτια µε έντονες εδαφικές εναλλαγές και 
ποικιλόµορφη σύσταση τερέν. 
Σηµείο τεχνικού ελέγχου και park ferme είναι η Πλατεία Αγίων Θεοδώρων στην είσοδο της Θήβας.   
Το σηµείο εκκίνησης θα εξαρτηθεί από τον συνολικό αριθµό των συµµετεχόντων αθλητών. 
Σηµείο τερµατισµού είναι η Κεντρική Πλατεία της Θήβας όπου και θα γίνουν και οι απονοµές επάθλων στους 
διακριθέντες. 
Θα υπάρχουν 4 ΣΕΧ ανά κύκλο και το σύνολο των ειδικών διαδροµών θα είναι δύο (2) - µία medium  
extreme enduro και µια cross country - σε κάθε κύκλο συνολικού µήκους 8.5 µε 9 χλµ.   
Οι ειδικές διαδροµές θα είναι εύκολα προσβάσιµες και θα προσφέρονται για αναγνώριση από το µεσηµέρι 
του Σαββάτου 8/5 (11:00). Βρίσκονται δε σε απόσταση  5 και 8 χιλιοµέτρων από την Κεντρική Πλατεία της 
Θήβας. 
-Ο ιδανικός χρόνος του κάθε κύκλου θα είναι περίπου 135 min.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:  
E1 - ∆ίχρονες έως 125 cc και τετράχρονες έως 250 cc  
E2 - ∆ίχρονες από 175 cc έως 250 cc και τετράχρονες από 290 cc έως 450 cc  
E3 - ∆ίχρονες από 290 cc και άνω και τετράχρονες από 480 cc και άνω 
EN- Νέων- Ενιαία κατηγορία, συµµετέχουν οι γεννηθέντες από (και) το 1983 και µετά.  
ES- Βετεράνων- Ενιαία κατηγορία, συµµετέχουν οι γεννηθέντες έως (και) το 1969.  
EB- ∆εύτερη κατηγορία- Ενιαία κατηγορία, χωρίς όριο ηλικίας. Θα κάνουν έναν γύρο λιγότερο από τους 
υπόλοιπους.  
EW- Women – ∆ίχρονες ή Τετράχρονες χωρίς όριο κυβικών. 
 
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 
στο αγώνα πρέπει είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης µοτοσυκλέτας. Γ) Οι µοτοσυκλέτες µε τις οποίες θα 
συµµετέχουν αθλητές στον αγώνα θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
- ∆ικαίωµα συµµετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε 
- Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στα 60 €. Ειδικά για τις κατηγορίες Νέων (ΕΝ) και γυναικών (EW) ρτο 
παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα 5 €. Οι εκπρόθεσµες συµµετοχές (από Παρασκευή 7/5 και µετά) 
επιβαρύνονται µε 25 € επιπλέον. Στο παράβολο συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται η συνολική ασφάλιση 
(προσωπική και αστικής ευθύνης) 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 7/5 έως 14.00 µε e-mail ή fax). 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
- Οι αναβάτες που θα συµµετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν µε τις µοτοσυκλέτες τους στον 
έλεγχο εξακρίβωσης το Σάββατο 8 Μαΐου ώρα 15.00 έως 21.00 αυστηρά. Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι 
αγωνιζόµενοι θα πρέπει να φέρουν την άδεια κυκλοφορίας της µοτοσυκλέτας τους, την άδεια οδήγησης – 
δίπλωµα- και την ισχύουσα ασφάλεια της µοτοσυκλέτας καθώς και το ∆ελτίο Αθλητή (ηλεκτρονική κάρτα). 
(Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων).  
Ο τεχνικός έλεγχος και ο έλεγχος  εξακρίβωσης θα ανοίξει στις 15.00 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 το Συµβούλιο Αγωνοδικών. 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) Μπαράκι (σφουγγαράκι τιµονιού) 6) Οπίσθιο 
φτερό µε λασπωτήρα µε επικολληµένο το πλαστικοποιηµένο αντίγραφο της πινακίδας κυκλοφορίας επάνω του 
σε περίπτωση που δεν φέρει την γνήσια πινακίδα. 7) Προστατευτικό γραναζιού κίνησης 8) Ολόκληρες µανέτες 
(µε µπίλιες) εκτός της περίπτωσης των σφικτών προστατευτικών µε µέταλλο (bark busters). 9) Κράνος 
προδιαγραφών ECE 22.05 ή αντίστοιχων. 
 
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. Ο αθλητής που θα παραβεί 
τις, σχετικές µε την ασφάλεια και την τάξη, διατάξεις του ΚΟΚ, µε απόφαση του Συµβουλίου Αγωνοδικών, θα 
τεθεί εκτός αγώνα. 
Στον συγκεκριµένο αγώνα, λόγω της διέλευσής του µέσα από την πόλη των Θηβών, έχει δοθεί ειδική 
µέριµνα σε αυτό το θέµα. 



 
ΑΡΘΡΟ 7 PARK FERME 
-Ο χώρος του park ferme θα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Πλατείας  Αγίων Θεοδώρων στη είσοδο της 
Θήβας και οι ώρες λειτουργίας του θα είναι από 15.00 έως και 21.00 το Σάββατο 7/5. 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 µοτοσυκλέτα 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 Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι µοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται 
µετά τον τερµατισµό. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
-Η εκκίνηση θα δοθεί από την κεντρική πλατεία της. Θήβας. Επίσηµη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που 
µεταδίδει το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
-Η σειρά εκκίνησης θα ανακοινωθεί το Σάββατο 8/5 ώρα 22.00. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
-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 ΦΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΙ  
Κατηγορία Ε1 : Μαύρο φόντο - λευκοί αριθµοί και ο πρώτος αριθµός είναι το 1  
Κατηγορία Ε2 : Κόκκινο φόντο - λευκοί αριθµοί και ο πρώτος αριθµός είναι το 2  
Κατηγορία Ε3 : Κίτρινο φόντο - µαύροι αριθµοί και ο πρώτος αριθµός είναι το 3  
Κατηγορία EN: Πράσινο φόντο - λευκοί αριθµοί και ο πρώτος αριθµός είναι το 4  
Κατηγορία ΕS: Μπλε φόντο - λευκοί αριθµοί και ο πρώτος αριθµός είναι το 5  
Κατηγορία EB: Λευκό φόντο µαύροι αριθµοί και ο πρώτος αριθµός είναι το 6   
Κατηγορία ΕW: Ροζ φόντο – Μαύροι αριθµοί και ο πρώτος αριθµός είναι το 7  
   
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  
Η ενηµέρωση των αγωνιζοµένων όσον αφορά την φύση και τις δυσκολίες της διαδροµής, θα γίνει µετά το 
πέρας του τεχνικού ελέγχου, στην Πλατεία  Αγίων Θεοδώρων στην είσοδο της Θήβας στις 22:00.  
Η παρουσία των αγωνιζοµένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ 
-Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει στον χώρο της Κεντρικής Πλατείας της Θήβας ενώ θα 
ακολουθήσει η απονοµή των νικητών, µια ώρα το αργότερο µετά τον τερµατισµό. 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 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 20 λεπτά µετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. 
-κατά των αποτελεσµάτων εντός 30 λεπτών µετά την δηµοσίευση αυτών. 
-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών µετά τον τερµατισµό του αγώνα.  
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  
Θα υπάρχει πλήρης σχετική σήµανση και σχετικό έντυπο. Κατάλογος Ξενοδοχείων της περιοχής θα 
ανακοινωθεί µε Πληροφοριακό ∆ελτίο. 
 
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.  
 
 Καλή διασκέδαση σε αθλητές υποστηρικτές και θεατές.  
 
Σας περιµένουµε… 
 
ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.__  


