
 
 
 

 
Motion n’ Style Athens Enduro 24-25 Μαρτίου 2007 

 
1. Ανακοίνωση 
Το OFF ROAD TEAM οργανώνει ∆ιήµερο Αγώνα ENDURO που προσµετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
Enduro για τις κατηγορίες που προβλέπει η προκήρυξη του Πρωταθλήµατος και των Κυπέλλων Enduro για 
το 2007. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και αγώνας Enduro για την κατηγορία ΕΟpen για αναβάτες χωρίς 
license, µε έκδοση license παιδειάς. 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. Του αθλητικού κώδικα της FIM  
2. Του γενικού κανονισµού αγώνων enduro της FIM  
3. Της προκήρυξης πρωταθλήµατος enduro της ΕΘ.Ε.Α.M.  
4. Του παρόντος ειδικού κανονισµού  
5. Των πληροφοριακών δελτίων που θα εκδοθούν από την οργάνωση  
6. Των αποφάσεων του συµβουλίου αγωνοδικών  
 
Ο αγώνας θα πραγµατοποιηθεί στο Νοµό Αττικής µε έδρα και κέντρο αγώνα στην Μάνδρα Αττικής, στις 
23-25 Μαρτίου 2007. Στον αγώνα µπορούν να συµµετάσχουν και κάτοχοι έγκυρων ξένων αγωνιστικών 
αδειών, ενώ µπορούν να συµµετάσχουν και αναβάτες χωρίς αγωνιστική άδεια µε άδεια που θα εκδοθεί 
εκεί. (One event Licence)  
 
2. Οργάνωση 
OFF ROAD TEAM, 10444 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210-5127160, 6936660300, 6947225815 fax 210-5127532 
Οργανωτική Επιτροπή: 
Πρόεδρος: Αθανασουλόπουλος ∆ηµήτρης 
Μέλη: ∆ελλαπότας Θεόδωρος, Παπανικολάου Κώστας, Σαρλάς Βασίλης, Τσέλεκας Τάκης, Κανελλέας 
Σταύρος 
 
3. Χώρος - Πρόσβαση  
Έδρα του αγώνα είναι ο χώρος της Εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης στην Μάνδρα Αττικής. 
Από Αθήνα: Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου, µετά την Ελευσίνα, έξοδος για Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών – 
Θήβας. Σε 400 µέτρα αριστερά είναι η είσοδος της Μάνδρας. Περνάµε το κέντρο της πόλης, και στρίβουµε 
αριστερά στο Supermarket «Γαλαξίας». Σε 1 km βρισκόµαστε στο κέντρο του αγώνα. 
Από Κόρινθο: Μετά τα διόδια Ελευσίνας, ακολουθούµε τις δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα (όχι 
προς Αττική Οδό) και λίγο πιο κάτω στρίβουµε δεξιά προς Μάνδρα – Ελευσίνα. Πάνω στην γέφυρα 
κάνουµε αριστερά και ακολουθούµε την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θήβας. Στρίβουµε προς Μάνδρα. 
 
4. ∆ήλωση Συµµετοχής 
 

4.1 Αποστολή 
Η δήλωση συµµετοχής πρέπει να γίνει στο ειδικό έντυπο της οργάνωσης και να σταλεί στην 
γραµµατεία του αγώνα, µε fax στο 2105127532 ή µε email στο doc@trailride.gr. 
H δήλωση συµµετοχής πρέπει να αποσταλεί το αργότερο τις 22:00 της Τετάρτης 21 Μαρτίου 2007. 
 
4.2 Παράβολο 
Tο δικαίωµα συµµετοχής είναι 100€ για τους αναβάτες που θα λάβουν µέρος στο διήµερο αγώνα, 50€ 
για τους αναβάτες που θα λάβουν µέρος σε µία από τις δύο ηµέρες, 50€ + 20 € την ηµερήσια έκδοση 



 
 

license για κάθε έναν από τους αναβάτες που θα λάβουν µέρος χωρίς license στην κατηγορία Enduro 
Open. Η πληρωµή της συµµετοχής µπορεί να γίνει και µε κατάθεση του παράβολου συµµετοχής στην 
ALPHA BANK αριθµός λογαριασµού 179 0023 1000 6425 στο όνοµα Αθανασουλόπουλος, και 
αποστολή της απόδειξης στη Γραµµατεία του αγώνα µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 
 
4.3 Εκπρόθεσµες συµµετοχές 
Εκπρόθεσµες συµµετοχές θα γίνουν δεκτές µέχρι την έναρξη του τεχνικού ελέγχου µε επιβάρυνση 
υπέρ της οργάνωσης 20€, ενώ ο συµµετέχων δεν θα αναγράφεται στο φυλλάδιο συµµετεχόντων.  
 
4.4 Επιδοτούµενη συµµετοχή – πριµ τερµατισµού 
Το παράβολο συµµετοχής των νέων αναβατών που θα συµµετέχουν για πρώτη φορά σε αγώνα enduro 
της ΕΛΠΑ και εκδίδουν πρώτη φορά license το 2007 θα επιστραφεί στο ακέραιο από την οργάνωση ως 
πριµ τερµατισµού. 

 
 
5. Τεχνικός Έλεγχος 
Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί στην Μάνδρα Αττικής, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2007 από τις 
16:00 έως τις 20:00. 
Για τους συµµετέχοντες µόνο την Κυριακή ο τεχνικός έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί στον ίδιο χώρο, το 
Σάββατο 24 Μαρτίου 2007 από τις 19:00 έως τις 20:00. 
 
Το ωράριο θα τηρηθεί αυστηρά και θα ελεγχθούν όλα τα προβλεπόµενα από τον Τεχνικό Κανονισµό 
ENDURO και από τον παρόντα Ειδικό Κανονισµό 
 
6. Κλάσεις Μοτοσικλετών 
 

6.1 για το Πρωτάθληµα   για το Κύπελλο 
Ε1. Από 100 έως 125cc 2Τ  
& από 175 έως 250cc 4Τ 

Άσπρο φόντο – µαύρα νούµερα 

ΕV. Major – Βετεράνοι ανεξαρτήτως 
µοτοσυκλέτας, γεννηθείς έως 31/12/67 

Μπλέ φόντο – άσπρα νούµερα 
Ε2. Από 175 και έως 250cc 2Τ 

& από 290 έως 450cc 4Τ 
Κόκκινο φόντο – άσπρα νούµερα

ΕJ. Junior – Nέοι και γυναίκες ανεξαρτήτως 
µοτοσυκλέτας, γεννηθείς από 1/1/81 
Πράσινο φόντο – άσπρα νούµερα 

Ε2. Από 290 και έως 500cc 2Τ 
& από 475 έως 650cc 4Τ 

Κίτρινο φόντο – µαύρα νούµερα 

ΕΟ. Αναβάτες ανεξαρτήτως µοτοσυκλέτας, 
χωρίς θέση σε 5άδα αγώνων τα έτη 2005-2006 

Μαύρο φόντο – άσπρα νούµερα 
 

 
7. Αρίθµηση 
Αυτοκόλλητοι αριθµοί συµµετοχής για τις κατηγορίες πρωταθλήµατος δεν θα δοθούν από την οργάνωση 
στον τεχνικό έλεγχο.  
 
8. Σειρά εκκίνησης 
Η σειρά εκκίνησης θα είναι η προβλεπόµενη από το άρθρο 062.34 του Γενικού Κανονισµού ENDURO.  
 
9. ∆ιαδροµή – Ειδικές ∆ιαδροµές 
 

9.1 ∆ιαδροµές Πρωταθλήµατος 
Η εκκίνηση και ο τερµατισµός θα πραγµατοποιηθούν στην Μάνδρα Αττικής.  



 
 
Η διαδροµή της πρώτης ηµέρας έχει συνολικό µήκος 213 χλµ.  
Κάθε γύρος έχει συνολικό µήκος 71 χλµ. και 3 ΣΕΧ.  
O κύκλος θα επαναλαµβάνεται τρεις (3) φορές. 
Οι ειδικές διαδροµές θα είναι τρεις (3) σε κάθε κύκλο. 
1 Extreme Test (4,3 km) – Σύνολο 3 ειδικές χρονοµετρηµένες 
1 Motocross Test (2,5 km) - Σύνολο 3 ειδικές χρονοµετρηµένες 
1 Enduro Test (4,1 km) - Σύνολο 2 ειδικές χρονοµετρηµένες 
Σύνολο εννέα (8) ειδικές διαδροµές. 
 
Η διαδροµή της δεύτερης ηµέρας έχει συνολικό µήκος 213 χλµ.  
Κάθε γύρος έχει συνολικό µήκος 71 χλµ. και 3 ΣΕΧ.  
O κύκλος θα επαναλαµβάνεται τρεις (3) φορές. 
Οι ειδικές διαδροµές θα είναι τρεις (3) σε κάθε κύκλο. 
1 Extreme Test (4,3 km) – Σύνολο 3 ειδικές χρονοµετρηµένες 
1 Motocross Test (2,5 km) - Σύνολο 3 ειδικές χρονοµετρηµένες 
1 Enduro Test (4,1 km) - Σύνολο 3 ειδικές χρονοµετρηµένες 
Σύνολο εννέα (9) ειδικές διαδροµές. 
 
9.2 ∆ιαδροµές Κυπέλλων 
Τµήµατα των απλών διαδροµών του αγώνα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν για τις συγκεκριµένες 
κατηγορίες σε σχέση µε τις κατηγορίες του πρωταθλήµατος. Ενδέχεται δηλαδή να υπάρξει εναλλακτική 
– ευκολότερη διαδροµή µε διαφορετική / εναλλακτική σήµανση. 
 
Οι αγωνιζόµενοι στις κατηγορίες Κυπέλλων ΕV, EJ θα πραγµατοποιήσουν ένα γύρο λιγότερο Σάββατο 
και Κυριακή, συνολικά δύο (2). 
Σύνολο ειδικών διαδροµών πέντε (5) το Σάββατο, έξι (6) την Κυριακή 
 
Οι αγωνιζόµενοι στην κατηγορία Κυπέλλου ΕΟ θα πραγµατοποιήσουν ΜΟΝΟ έναν γύρο Σάββατο και 
Κυριακή. 
Σύνολο ειδικών διαδροµών δύο (2) το Σάββατο, τρεις (3) την Κυριακή 
 
Η τοποθεσία και το ακριβές µήκος των Ειδικών ∆ιαδροµών θα ανακοινωθούν την Πέµπτη 22 Μαρτίου 
και ώρα 12:00 από την γραµµατεία του αγώνα.  
 
Αναλυτική διαδροµή και ωράρια ειδικών διαδροµών θα ανακοινωθούν µε παράρτηµα κανονισµών κατά 
την ενηµέρωση των αγωνιζοµένων. 
 

 
10. Συνεδριάσεις Αγωνοδικών 
Οι συνεδριάσεις των αγωνοδικών θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων των αγωνοδικών. Η 
πρώτη συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στην Μάνδρα Αττικής την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2007 και ώρα 
21:30 Οι επόµενες συνεδριάσεις θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Αγωνοδικών 
και οι ώρες πραγµατοποίησής τους θα ανακοινωθούν στον πίνακα ανακοινώσεων.  
 
 
11. Ευθύνες 
Υπογράφοντας τη δήλωση συµµετοχής, οι αγωνιζόµενοι και οι ιδιοκτήτες µοτοσικλετών αποδέχονται πως 
η FIM, η ΕΛΠΑ, το Off-Road Team 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, µάνατζερς, 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, λόγω καιρού, φυσικών καταστροφών, κτλ. Στην έσχατη περίπτωση της µαταίωσης του αγώνα, η 
οργάνωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες κερδών.  
 
12. 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 Εθνικό Πρωτάθληµα την κάθε αγωνιστική ηµέρα είναι:  
Για τις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕV, EJ, EO Κύπελλα στους 1ο, 2ο και 3ο και µετάλλια στους 4ο 5ο και 6ο 
 
13. Τελετή απονοµής επάθλων 
Η τελετή απονοµής επάθλων θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο, µισή ώρα µετά τον προγραµµατισµένο 
τερµατισµό του τελευταίου αναβάτη και την Κυριακή, µισή ώρα µετά τον προγραµµατισµένο τερµατισµό 
του τελευταίου αναβάτη και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ή εφέσεις επί των αποτελεσµάτων.  
 
14. 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.  
 
15. Ενστάσεις - Εφέσεις 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 62.73 του γενικού κανονισµού. Όλες οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν 
γραπτώς κι εµπρόθεσµα στην γραµµατεία του αγώνα, συνοδευόµενες από το αντίστοιχο παράβολο που 
ορίζει ο κανονισµός. 
 
 
16. Άρχοντες του αγώνα 
Πρόεδρος αγωνοδικών: ∆ελλαπόρτας Θοδωρής  license No:  
Αγωνοδίκης: Σαρλάς Βασίλης license No: 
Αγωνοδίκης: Τσέλεκας Παναγιώτης license No: 
Race Director  license No: 

Αλυτάρχης: Αθανασουλόπουλος ∆ηµήτρης license No:  
Έφορος αποτελεσµάτων: Ανδριτσάκης Νίκος  
Έφοροι ∆ιαδροµής: Παπανικολάου Κώστας, Πίγγος Στέφανος  
Αρχηγός τεχνικών εφόρων: Λαφογιάννης Γιάννης license No: 
Τεχνικός Έφορος: Μπουλιέρης ∆ιονύσης license No: 
Τεχνικός Έφορος: Γκανής Κωνσταντίνος license No: 
Επικεφαλής Κριτών ΣΕ∆: Χατζηγιαννάκης Κώστας license No: 
Επικεφαλής Κριτών Ειδικών: Λάσκαρης Θεόδωρος license No: 
Επικεφαλής Κριτών ΣΕΧ: Μυλωνάς Σάββας license No: 



 
 
Επικεφαλής Ιατρός: Φιλιππάτος Φώτης  
Ιατρός: ∆ιονυσίου Χαρίκλεια ς  
Υπεύθυνοι Ασφαλείας: Οµάδα Εθελοντών Σαµαρειτών του Ερυθρού 

Σταυρού  
 

Γραµµατεία Αγώνα: Σταµάκη Ελένη   
Γραµµατεία Οργάνωσης - Κοινού: Κάθυ Γουέλς  
 
 
17. Τεχνικός Έλεγχος 
 
Ο Τεχνικός έλεγχος θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του: 
1. Του αθλητικού κώδικα της FIM  
2. Του Τεχνικού Κανονισµού αγώνων enduro της FIM  
3. Του Τεχνικού Κανονισµού αγώνων enduro της ΕΘ.Ε.Α.Μ.  
4. Της προκήρυξης πρωταθλήµατος enduro της ΕΘ.Ε.Α.M.  
5. Του παρόντος ειδικού κανονισµού 
 
Άρθρα που χρήζουν προσοχής: 
1.25 Γενικά 
1.29 Γρανάζι µετάδοσης 
1.33 Σχετικά µε τιµόνι 
1.35 Μανέτες 
1.43 Φτερά 
1.51 Λάστιχα 
1.56 Φώτα  
1.65 Εξοπλισµός αναβάτη 
1.67, 1.69 Κράνη 
1.79 Όριο θορύβου  
 
Ειδικότερα θα ελεγχθούν:  
Μανέτες. 
Σπογγώδες προστατευτικό στο µπαράκι του τιµονιού. 
Ύπαρξη στάντ. 
Λασπωτήρες. (Τυχόν αφαίρεσή τους µετά την έξοδο από το park ferme, επιφέρει ποινή αποκλεισµού) 
Θορυβοµέτρηση. Θα γίνει ηχοµέτρηση κατά την διάρκεια του αγώνα, και στον τερµατισµό της πρώτης 
µέρας. 
Αριθµοί κυκλοφορίας – Ασφάλεια. Θα ελεγχούν στον έλεγχο εξακρίβωσης. Παρακαλώ να υπάρχουν 
τα πρωτότυπα κι όχι φωτοτυπίες. Οι πινακίδες κυκλοφορίας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ για λόγους ασφαλείας και 
ζητείται η αντικατάστασή τους µε πλαστικοποιηµένη φωτοτυπία. (Οι µοτοσυκλέτες µε άδειες κυκλοφορίας 
∆ΟΚ να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και έγγραφη αναφορά της ιδιοκτήτριας εταιρίας για την 
ταυτοποίηση της άδειας κυκλοφορίας µε τον συγκεκριµένο αριθµό πλαισίου) 
 


