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3ος ΑΓΩΝΑΣ  ΠΥΡΓΑΚΙ  Π.ΦΩΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007                    

 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
Έναρξη εγγραφών   ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 

Λήξη εγγραφών    ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου  ώρα 17:00 

Έλεγχος εξακρίβωσης   Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
Για την κατηγορία SB        ώρα 08:30 – 10:00 
Για της κατηγορίες S1,S2,S3,S Champion      ώρα 08:30 – 10:30 

Γύρος αναγνώρισης   Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
Για την κατηγορία SB        ώρα 10:15 – 10:30 
Για της κατηγορίες S1,S2,S3,S Champion      ώρα 11:30 – 11:45 

Εκκίνηση αγώνα    Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
Για την κατηγορία SB        ώρα 11:00 
Για της κατηγορίες S1,S2,S3,S Champion      ώρα 12:30 

Park Ferme     Κυριακή 14 Οκτωβρίου  ώρα 14:00 

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων Κυριακή 14 Οκτωβρίου  ώρα 14:30 

Απονοµή     Κυριακή 14 Οκτωβρίου  ώρα 15:00 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε-75 ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Α.Σ. 
 
ΤΗΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 2104943696, 6944186046 
 ΤΗΛ/FAX ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ :  2109576171 - 2109576963  
Η γραµµατεία του αγώνα θα λειτουργεί από την ∆ευτέρα 01/10 έως την Πέµπτη 11/10 από τις 11.00 
έως και τις 17.00 καθηµερινά. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Πρόεδρος :Μαρκεσίνης Σπύρος  
 Μέλη :Χοχλακάκης Γιάννης ,Ραπτόπουλος Στράτος , Λυχούδης  Σπύρος   
  
 ΣΤΕΛΕΧΗ: 
∆ιαιτητής                                                         ……………….. 
 Αλυτάρχης:     Ζουλινάκης Χριστόφορος  
 Γραµµατέας:     ∆ερµετζόγλου Ελένη 
 Τεχνικοί έφοροι:     Κατζιλέρης  Γιώργος  
 Έφορος αποτελεσµάτων:   IRON TEAM 
  
Η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΛΕΣΧΗ, Η ΑΜΟΤΟΕ, Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. Η ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ  1 
Το Αθλητικό Σωµατείο Ε-75 ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Α.Σ. µετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. οργανώνει 
τον 3ο Αγώνα του Αττικού Κυπέλλου Scramble 2007 που θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2007  στην 
περιοχή Πυργάκι Π. Φώκαιας  Αττικής. 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε: 
α.  Τον αθλητικό νόµο 2725/99 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του 
β.  Τον Γενικό κανονισµό αγώνων Scramble της ΑΜΟΤΟΕ. 
γ.  Τον τεχνικό κανονισµό αγώνων Scramble 
δ.  Τον παρόντα ειδικό κανονισµό και τις εγκυκλίους της ΑΜΟΤΟΕ.  
ε.  Τα πληροφοριακά δελτία που αφορούν τον συγκεκριµένο θεσµό  
 
ΑΡΘΡΟ  2 ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε σηµατοδοτούµενη µε κορδέλες και σήµατα κυκλική διαδροµή, άγνωστη στους 
αναβάτες, µήκους 5,5 χιλιοµέτρων περίπου . 
Απαγορεύεται στους αναβάτες επί ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα: 

• Να οδηγούν  εκτός διαδροµής ή αντίθετα µε την φορά της. 
• Να αποφεύγουν τα τεχνητά ή φυσικά εµπόδια της διαδροµής. 
• Να δέχονται εξωτερική βοήθεια εκτός από κριτή της οργάνωσης. 

  
ΑΡΘΡΟ  3  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Στον αγώνα θα γίνονται δεκτές οι παρακάτω  δίχρονες και τετράχρονες µοτοσυκλέτες: 

S1  ∆ίχρονες έως 125 cc και τετράχρονες έως 250 cc 
S2  ∆ίχρονες από 126 cc έως 250 cc και τετράχρονες από 251 cc έως 450 cc 
S3  ∆ίχρονες από 251 cc και άνω και τετράχρονες από 451 cc και άνω 
SB ∆εύτερη κατηγορία Ενιαία κατηγορία  
SChampion Αναβάτες κατέχοντες έως και την πέµπτη θέση σε αγώνες Πανελληνίου 
Πρωταθλήµατος και κυπέλλων Enduro, motocross, scramble, κατά τα έτη 2002-2006 
ανεξαρτήτως κυβισµού µοτό. 

  
ΑΡΘΡΟ  4 ΦΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΙ 
     S1 Λευκό φόντο µαύροι αριθµοί 
     S2 Κόκκινο φόντο λευκοί αριθµοί 
      S3 Κίτρινο φόντο µαύροι αριθµοί 
     SB ∆εύτερη κατηγορία Μαύρο φόντο, λευκοί αριθµοί 
     SChampion  Με ότι νούµερο και φόντο συµµετέχουν στα εθνικά πρωταθλήµατα.  
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     Σε περίπτωση ίδιων νούµερων θα υπερισχύσουν αυτά των άλλων κατηγοριών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει έγκυρο δελτίο αθλητή της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. Για να 
λάβει µέρος κάποιος στους αγώνες πρέπει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής στο έντυπο του 
οργανωτή και να καταβάλλει 40 € που αντιστοιχούν στο παράβολο συµµετοχής, εως την ∆ευτέρα 8 
Οκτωβρίου στις 17:00. Η εκπρόθεσµη δήλωση συµµετοχής θα επιφέρει πρόστιµο 10 €.  
Στο παράβολο συµµετοχής συµπεριλαµβάνετε η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται 
µόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή µαταιωθεί.  
Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα για τον συµµετέχοντα πλήρη αποδοχή και 
γνώση του ειδικού κανονισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ  6 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να διαθέτουν εξοπλισµό Motocross. 
 
ΑΡΘΡΟ  7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
Θα γίνει στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο την Κυριακή 14 Οκτωβρίου  
Για την κατηγορία SB από 08:30  έως 10:00.   
Για της κατηγορίες S1,S2,S3,S Champion από 08:30  έως 10:30. 
 
Μοτοσυκλέτα η οποία δεν θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς (αριθµοί, φόντα, κ.λ.π.)  δεν 
περάσει τεχνικό έλεγχο , ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον αγώνα και δεν θα της επιτραπεί η είσοδος στην 
πίστα. 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι αγωνιζόµενοι ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρουσιαστούν στον τεχνικό έλεγχο µε τoν 
εξοπλισµό του Motocross καθώς και το δελτίο αθλητού ή τον αριθµό µητρώου τους . 
Ο τελικός τεχνικός έλεγχος θα γίνει στον χώρο του park ferme. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 11:00 για την κατηγορία SB και  
ώρα 12:30 για της κατηγορίες S1,S2,S3,SChampion, και θα δοθεί µε ηχητικό σήµα. 
Ο αγώνας θα διαρκέσει 45’+1 γύρο για την κατηγορία SB , και  90’+1 γύρο για της κατηγορίες 
S1,S2,S3,S Champion 
Απαγορεύεται µε ποινή αποκλεισµού: 

• Το κάπνισµα στο χώρο των Pits, και της επιτηρούµενης στάθµευσης. 
• Να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας πριν το σήµα της εκκίνησης. 
• Η χρήση στηριγµάτων που δεν είναι σταθερά προσαρµοσµένα στη µοτοσυκλέτα . 
• Ο ανεφοδιασµός των µοτοσυκλετών  εκτός του προβλεπόµενου  γι’ αυτόν τον λόγο χώρου 

 
ΑΡΘΡΟ 9 ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Ο ανεφοδιασµός των µοτοσυκλετών κατά την διάρκεια του αγώνα θα γίνεται ΜΟΝΟ στα σηµεία 
ανεφοδιασµού, µε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας και την παρουσία πυροσβεστήρα κατάλληλου για τα 
υγρά καύσιµα.  
Ο χώρος επισκευών και ανεφοδιασµού θα είναι ενιαίος. 
Μετά το έλεγχο εξακρίβωσης οι µοτοσυκλέτες θα οδηγηθούν στο χώρο του park ferme  και θα 
παραµείνουν εκεί έως την έναρξη του  γύρου αναγνώρισης διαδροµής. 
Αµέσως µετά τον τερµατισµό οι µοτοσυκλέτες θα οδηγούνται στον χώρο του park ferme και θα 
παραµείνουν εκεί για 15΄ µετά τον τερµατισµό και της τελευταίας µοτοσυκλέτας.  
 
ΑΡΘΡΟ  10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάµενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται 
σε ένα µόνο θέµα. 
Ένσταση για τεχνικά θέµατα θα γίνεται δεκτή µόνο εντός 15΄ από την είσοδο (κατά τον τερµατισµό του 
αγώνα) στο park ferme της τελευταίας µοτοσυκλέτας της αντίστοιχης κατηγορίας του ενισταµένου. 
Ένσταση κατά των αποτελεσµάτων θα γίνεται δεκτή  εντός 30΄ µετά την ανάρτηση των προσωρινών  
αποτελεσµάτων στον πίνακα ανακοινώσεων. 
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∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, τους 
εφόρους εκκίνησης και τερµατισµού ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την 
διαπίστωση αυτού του γεγονότος. 
Το κόστος της ένστασης είναι ίσο µε το παράβολο συµµετοχής. 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  11   ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει αµέσως µετά τον τερµατισµό για κάθε κατηγορία 
ξεχωριστά.  
Θα απονεµηθούν τα παρακάτω έπαθλα: 
 

 Στους 3 πρώτους  κάθε κατηγορίας  θα απονεµηθούν κύπελλα.  
 Στους 6 πρώτους γενικής κατάταξης θα απονεµηθούν κύπελλα. 

 
 

∆ηλώσεις Συµµετοχής  Τηλ.: 210 / 9576171   Fax : 210 / 9576 963 
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