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ΤΗΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 210-4624047 
                            26210-22291 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ  
 

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Σ.Α.Κ.Ε  (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ 
ΕΝΤΟΥΡΑ∆ΩΝ) 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΞΕΝΟΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΜΕΛΗ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,ΛΑΒΑΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ Oρίζεται από την ΕΘΕΑΜ. Θα ανακοινωθεί µε ∆ελτίο 
πληροφοριών 
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΞΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗ  ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ  ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Η/Υ IRON TEAM 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Α! ΤΣΑΠΕΚΗΣ  ΤΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Β! ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΕΦΟΡΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ , ΤΣΑΓKΛΑΣ ΝΙΚΟΣ  
ΕΦΟΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  IRON TEAM 
ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ (θα ανακοινωθεί µε ∆ελτίο πληροφοριών)Σ 

 ,  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟN ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΡΕΦΙΟΥ(9ο ΧΜ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-  ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΡΕΦΙΟΥ.)EXEI 
MIA ΟΥΡΑ 10ΚΜ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ, 



ΣΤΡΕΦΙ,ΣΜΙΛΑ,ΛΑΝΤΖΟΙ,ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΩΛΕΝΗ,ΜΟΥΖΑΚΙ,ΓΟΥΜΕΡΟ,ΝΕΡΑΙ∆Α,ΧΕΛΙ
∆ΩΝΙ,ΚΑΥΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΗ ΚΥΚΛΟ ΣΤΟ ΛΑΝΤΖΟΙ, Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 180 
χλµ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΩΝ 60 χλµ. 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΙΣ (3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ MOTO CROSS ΚΑΙ ΤΡΙΣ (3) CROSS COUNTRY 
(ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ CROSS COUNTRY ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ). 

1ο  ΦΙΛΙΚΟ  ENDURO  ΠΥΡΓΟΥ 16-01-05 

∆ευτέρα 10/01/05 Ώρα 09:30 Έναρξη εγγραφών 
Πέµπτη 13/01/05 Ώρα 22.00 Λήξη εγγραφών 
Σάββατο 15/01/05 Ώρα 16.30-21.00 Τεχνικός έλεγχος 
Σάββατο 15/01/05 Ώρα 21.00 Ενηµέρωση αγωνιζόµενων 
Σάββατο 15/01/05 Ώρα 21.30 ∆ηµοσίευση πίνακα εκκιν/ντων 
 
Κυριακή 16/01/05 Ώρα 08.30 Εκκίνηση 
Κυριακή 16/01/05 Ώρα 15.00 Τερµατισµός 
Κυριακή 16/01/05 Ώρα 17.00 Προσωρινή ανακοίνωση αποτ. 
Κυριακή 16/01/05 Ώρα 17.30 Τελική ανακοίνωση αποτ/των 
Κυριακή 16/01/05 Ώρα 18.00 Απονοµές  

Γραµµατεία του αγώνα 
Η γραµµατεία του αγώνα θα λειτουργεί από ,10/01/05 έως 13/01/05 τις ώρες 
17.30 έως 22.30 στα γραφεία του Σ.Α.Κ.Ε ΤΗΛ 210-4624047  26210-22291 Οι 
αγωνιζόµενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία µε την γραµµατεία του 
αγώνα για πληροφορίες. 

Άρθρο 1 
Μετά την έγκριση της ΕΘΕΑΜ η λέσχη Μοτοσικλετιστών Σ.Α.Κ.Ε διοργανώνει 
στις 16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ φιλικό αγώνα ENDURO  στο ΣΤΡΕΦΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισµού - ΕΑΚ - 
και των παραρτηµάτων του, της προκήρυξης πρωταθλήµατος της ΕΘΕΑΜ, και του 
παρόντος κανονισµού και των παραρτηµάτων του ,του ειδικού κανονισµού του 
οργανωτή, που αποτελεί συµπλήρωµα του Γενικού Κανονισµού, και των 
παραρτηµάτων του καθώς και των εγκυκλίων της Εθνικής Επιτροπής Αγώνων 
Μοτοσικλέτας -ΕΘΕΑΜ-. 

Άρθρο 2 
Γενικά. 
Ο Αγώνας είναι φιλικός 

 

Άρθρο 3 
Περιγραφή - ∆ιάρκεια - Σήµανση ∆ιαδροµής 
Το 1Ο ΦΙΛΙΚΟ ENDURO ΠΥΡΓΟΥ θα γίνει στην περιοχή µεταξύ Πύργου και αρχαίας 
Ολυµπιάς  διασχίζοντας µονοπάτια, αγροτικούς και δασικούς δρόµους µε ποικίλη 
µορφή εδάφους. 
Η διαδροµή έχει συνολικό µήκος 180 km - µια επαναλαµβανόµενη των 60 km-. Η 
διάρκεια του αγώνα είναι περίπου 6 ώρες. Υπάρχουν 6 ειδικές διαδροµές. 
Α. ΤΡΕΙΣ διαδροµές CROSS COUNTRY. 
B. Τρεις ειδικές διαδροµές MOTO CROSS. 

Η διαδροµή αποτελείται από Εκκίνηση - Τερµατισµό - και 6 ΣΕΧ. 
Ανεφοδιασµοί αγώνα 



Στο κλείσιµο κάθε κύκλου.  
 

Άρθρο 4 
Κατηγορίες. 
Οι κατηγορίες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες. 
Α1 0-125 cc δίχρονες µοτοσικλέτες  
Α2 175 cc- και άνω δίχρονες µοτοσικλέτες  
Β3 Μέχρι 250 cc Τετράχρονες µοτοσικλέτες  
Β4 300 cc- 450 cc τετράχρονες µοτοσικλέτες  
Β5 451cc- και άνω τετράχρονες µοτοσικλέτες  
Γ6 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 

Γ7 ΝΕΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ 

 

Άρθρο 5 
∆ήλωση συµµετοχής 
Όποιος θέλει να συµµετάσχει στον αγώνα, οφείλει να συµπληρώσει δήλωση 
συµµετοχής στο σχετικό έντυπο του Σ.Α.Κ.Ε..Μετά την υποβολή δήλωσης 
συµµετοχής δεν επιτρέπεται καµιά τροποποίηση. Η υπογραφή δήλωση της 
συµµετοχής ,σηµαίνει αυτόµατα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Γενικού 
Κανονισµού, τον ειδικό κανονισµό του αγώνα και τις καθιερωµένες από τον ΕΑΚΜ 
δωσιδικίες σας αποκλειστικά ισχύουσες για κάθε θέµα που αφορούν τον αγώνα .Οι 
δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δέκτες µέχρι την Πέµπτη 13/01/05 και ώρα 
22.00 στα γραφεία του Σ.Α.Κ.Ε  ΤΗΛ  210-4624047, 26210-22291, 6944317228. 

Τραπεζα Πειραιως  αρ.λογ.5052-016097-991 (Ξενος  Αθανασιος) 
Στην δήλωση συµµετοχής πρέπει να αναφέρεται . 
1 .Όνοµα .Όπως αναφέρεται στην αγωνιστική άδεια 
2 . Επώνυµο. Όπως αναφέρεται στην αγωνιστική άδεια. 
3. Ψευδώνυµο. Εάν υπάρχει και όπως αναφέρεται στην αγωνιστική άδεια.  
4. ∆ιεύθυνση κατοικίας η εργασίας- τηλέφωνο 
5. Μάρκα και τύπος µοτοσικλέτας. 
Εάν κατά τον έλεγχο εξακριβώσεις πριν την εκκίνηση , µια µοτοσικλέτα δεν 
ανταποκρίνεται στην κλάση της που έχει εγγραφή , η µοτοσικλέτα αυτή µετά από 
πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών να µεταφερθεί στην 
κλάση που ανταποκρίνεται. 
Η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωµα µε την σύµφωνη γνώµη της ΕΘΕΑ να 
αρνηθεί τη εγγραφή οποιουδήποτε αγωνιζόµενου , η οδηγού χωρίς να είναι 
υποχρεωµένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει να 
γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο το αργότερο 24 ώρες µετά το κλείσιµο των 
εγγραφών. 

Άρθρο 6  
∆ικαίωµα συµµετοχής-ασφάλιση 
Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στα 60 EYRO. όπως αναφέρει το άρθρο 2.3.12 
της εγκυκλίου της ΕΘΕΑΜ. Το παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνει την αστική 
ευθύνη. Το παράβολο επιστρέφεται µόνο αν η δήλωση συµµετοχής δεν γίνει ,ή αν 
ο αγώνας αναβληθεί ή µαταιωθεί . 

Άρθρο 7 
Τεχνικός έλεγχος 
Οι µοτοσικλέτες που θα συµµετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν µε 
τον οδηγό τους στον έλεγχο εξακρίβωσης που θα γίνει το Σάββατο 15-01-05 από 



16.30 έως 21.00 µ.µ. στο PARK FERME στον ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ της κοινότητας 
ΣΤΡΕΦΙΟΥ  Η εκπρόθεσµη προσέλευση µετά το χρονικό όριο συνεπάγεται τον 
αποκλεισµό από τον αγώνα ,εκτός από την περίπτωση της ανωτέρας βίας που θα 
κριθεί από τους αγωνοδίκες. Ο τεχνικός έλεγχος θα είναι γενικής µορφής. Κάθε 
παρέκκλιση που έχει διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σηµαίνει 
ότι γίνεται δεκτή. 
Ο αγωνιζόµενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του. 

Άρθρο 8 
PARK FERME 
Ο χώρος του PARK FERME θα βρίσκεται στον ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΡΕΦΙΟΥ  . Οι ώρες λειτουργίας είναι 16.30 ως 21.00. του Σαββάτου 15-01-05.Ο 
χώρος είναι περιφραγµένος και φυλασσόµενος ώστε να εµποδίζεται η είσοδος σε 
µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Στο PARK FERME απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα τα εξής. 
1. Να θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα τους. 
2. Να αγγίζουν την µοτοσικλέτα άλλου αναβάτη. 
3. Να αγγίζουν την µοτοσικλέτα τους , εκτός από την στιγµή της εισόδου ή της 
εξόδου , οπότε την σπρώχνουν. 
4. Το κάπνισµα.  
Τα ίδια ισχύουν και στον τερµατισµό. 

Άρθρο 9 
Εκκίνηση 
Η Εκκίνηση θα δοθεί από τον ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ (ΠΑΝΗΓΥΡΙ) 

. Η επίσηµη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που µεταδίδει το κέντρο του Ο.Τ.Ε. και 
δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως για αυτήν.  
Η εκκίνηση θα δοθεί σε χρονικό διάστηµα 1 λεπτού. Οι αγωνιζόµενοι οφείλουν να 
παρουσιαστούν στην εκκίνηση στις 08.30 π.µ. την Κυριακή 16/01/05.Οι αναβάτες 
που θα φθάσουν στην γραµµή της εκκίνησης µε καθυστέρηση µεγαλύτερη από 1 
λεπτό θα παίρνουν 60 βαθµούς ποινής για κάθε λεπτό. Σαν χρόνος εκκίνησης τους 
θα θεωρείται ο πραγµατικός χρόνος και θα ακολουθείται διαδικασία του αριθµού. 
062.36.1 ΤΟΥ Γενικού κανονισµού αγώνων ENDURO της ΕΘΕΑΜ. 
Αναβάτες µε µεγαλύτερη καθυστέρηση από 60 λεπτά θα αποκλείονται από τον 
αγώνα και δεν θα µπορούν να πάρουν εκκίνηση. 

Άρθρο 10 
Τερµατισµός 
Οι αγωνιζόµενοι αµέσως µετά τον τερµατισµό τους πρέπει να κατευθύνουν τις 
µοτοσικλέτες τους στο χώρο του PARK FERME , όπου θα παραµείνουν µέχρι το 
τέλος της προθεσµίας υποβολής ενστάσεως. Οι Οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν 
αµέσως στον χώρο του PARK FERME θα αποκλείονται από τον αγώνα. Στο 
διάστηµα που οι µοτοσικλέτες βρίσκονται κάτω από το καθεστώς του PARK FERME 
,δεν επιτρέπεται καµία αφαίρεση ,µετατροπή ,προσθήκη, ή ανεφοδιασµός µε ποινή 
αποκλεισµού από τον αγώνα. 

Άρθρο 11 
Σήµατα 
Τα σήµατα που θα χρησιµοποιηθούν είναι τα εξής. 
1. Στροφή δεξιά 
2. Στροφή αριστερά 
3. Σωστή πορεία 
4. Λάθος πορεία 



5. Προσοχή κίνδυνος 
6. Κορδέλες στις ειδικές διαδροµές 

Άρθρο 12 
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει την Κυριακή στις 17.30 µ.µ. στον 
χώρο τερµατισµού. 

Άρθρο 13 
Έπαθλα 
Η απονοµή των επάθλων θα γίνει στον ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ, την Κυριακή 
21/11/04 στις 18.00 .µ.µ. Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι. 
Στον 1ο -2ο -3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο 4ο,5ο,6ο µετάλλιο.  

Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση. 
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


