
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2007 
Η λέσχη µοτοσικλετιστών Σπάρτης και η αθλητική ένωση «Άρτεµις» διοργανώνουν 
τον 12ο κατά σειρά αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος  ENDURO της 
αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε για το 2007. 
 
       ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
       Οι αγώνες ENDURO διοργανώνονται σύµφωνα µε τον αθλητικό νόµο 2725/99, 
τον γενικό κανονισµό αγώνων µοτοσικλέτας της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε          
(Α.ΜΟΤ.Ο.Ε), τις διατάξεις του ειδικού κανονισµού του κάθε αγώνα που 
συµπληρώνει τον παρόντα.     
   
 
       ΑΡΘΡΟ 1: Σύνθεση οργανωτικής επιτροπής 
       ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
       ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 
       ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
       ΜΕΛΟΣ:  
       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ: ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ∆. 
       ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΩΝ: ΚΟΡΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
       ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
       ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 
       ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ:  
       ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗ:  
       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ:  
        ΕΦΟΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  
 
       Η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωµα να αλλάζει ή να τροποποιεί τις 
διατάξεις του Ε.Κ. που αφορούν την ασφάλεια και την αντιµετώπιση συµβάντων που 
χαρακτηρίζονται ως "ανωτέρα βία". Αυτό πρέπει να έχει την έγκριση του συµβουλίου 
των αγωνοδικών και να ενηµερώνονται έγκαιρα οι συµµετέχοντες. 
       Το συµβούλιο των Αγωνοδικών είναι υπεύθυνο να εξετάζει τις ενστάσεις αν 
προκύψουν, να αποφασίζει γι' αυτές και να επικυρώνει τα οριστικά αποτελέσµατα.  
 
       ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
       Οι ενδιαφερόµενοι αθλητές που θέλουν να λάβουν µέρος στον αγώνα θα πρέπει 
να συµπληρώνουν µια δήλωση συµµετοχής στο έντυπο του οργανωτή, και να 
καταβάλλουν 50€ που αντιστοιχούν στο παράβολο συµµετοχής, έως την Πεµτη 
23/11/07. 
       Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα ότι ο υπογράφων 
αποδέχεται τον παρόντα Ε.Κ. Τα χρήµατα θα κατατίθενται στον λογαριασµό 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  αρ. λογαριασµού 53567401, κοινός λογαριασµός 5638/32 
 
       Απαραίτητα να ζητάτε να γράφετε σαν αιτιολογία κατάθεσης το όνοµα του 
αθλητή ή των αθλητών για τους οποίους κατατίθενται τα χρήµατα. 
       Το δικαίωµα συµµετοχής επιστρέφεται εφόσον:  
       α) η δήλωση συµµετοχής δεν γίνει δεκτή ή ο αγώνας µαταιωθεί 
       β) αίτηση συµµετοχής δεν γίνεται αποδεκτή εάν δεν συνοδεύεται από το 
δικαίωµα συµµετοχής. Σε κανέναν αγωνιζόµενο δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση εάν δεν 
έχει καταβάλλει το δικαίωµα συµµετοχής του. 
       γ) Εαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης των στοιχείων πριν την 
εκκίνηση µια µοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλήση που έχει εγγραφεί η 



µοτοσικλέτα αυτή µετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των 
αγωνοδικών µπορεί να µεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. 
 
 
       ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
       Οι µοτοσικλέτες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
       E1: ∆ίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc 
       E2: ∆ίχρονες από 126cc έως 250cc και τετράχρονες από 251cc έως 450cc 
       E3: ∆ίχρονες από 251cc και άνω και τετράχρονες από 451cc και άνω 
       ΕΝ: Νέοι αναβάτες (γεννηµένοι από την 1/7/82 και µετά) µε µοτοσικλέτες 
ανεξαρτήτως τύπου και κυβισµού. 
       ΕS: Συµµετέχουν αναβάτες γεννηµένοι έως την 31/12/67 µε µοτοσικλέτες     
ανεξαρτήτως τύπου και κυβισµού. 
       ΕΒ: Συµµετέχουν αναβάτες χωρίς περιορισµό ηλικίας µε µοτοσικλέτες 
ανεξαρτήτως τύπου και κυβισµού και ας τους φωτίσει ο Θεός. 
   
       Τα χρώµατα φόντου και αριθµών συµµετοχής ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω: 
Ε1: λευκό φόντο, µαύροι αριθµοί 
Ε2: κόκκινο φόντο, λευκοί αριθµοί 
Ε3: κίτρινο φόντο, µαύροι αριθµοί 
ΕΝ: πράσινο φόντο, λευκοί αριθµοί 
ΕS: µπλε φόντο, λευκοί αριθµοί 
ΕΒ: µαύρο φόντο, λευκοί αριθµοί 
 
  
      ΑΡΘΡΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:  
       O αγώνας θα γίνει την Κυριακή 25/11/07 στην περιοχή της Σπάρτης. Η διαδροµή 
έχει µήκος 180km, έχει σχήµα εννέα (9) µε την ουρά να έχει µήκος µετ' επιστροφής 
20km. Η χρονική διάρκεια της διαδροµής είναι περίπου 6 ώρες. 
       Αναλυτικότερα: H διαδροµή έχει 4 (τέσσερις) κύκλους των 40km. Περιλαµβάνει 3 
E.∆. οι οποίες χρονοµετρούνται από τον πρώτο γύρο. 
       Η πρώτη Ε.∆. είναι CROSS COUNTRY και έχει µήκος 3,5 km. Εξελίσσεται στις 
όχθες του Ευρώτα σε αµµώδες περιβάλλον µέσα σε πυκνή βλάστηση από πλατάνια 
κλπ. 
       Η δεύτερη Ε.∆. είναι η MOTO–CROSS µε µήκος διαδροµής 3,7 km.  
Είναι µια φλας διαδροµή σε λιβάδι µε φυσικά άλµατα. Στα τελευταία 200m η 
διαδροµή µπαίνει σε στενό χωµατόδροµο µε φυσικό περιβάλλον από δέντρα κλπ. 
Χρειάζεται προσοχή. 
       Η Τρίτη Ε.∆. είναι η EXTREME. Είναι τύπου MOTO-CROSS µε τεχνητά άλµατα 
και τραπέζια, και µε περάσµατα από κορµούς δέντρων. Ανάλογα µε τις καιρικές 
συνθήκες µπορεί να υπάρχει και κοµµάτι ασφαλτόστρωτης διαδροµής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Το πέρασµα της κοίτης του Ευρώτα γίνεται δύο φορές και µόνο από γεφύρια. 
 
       ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – PARK FERME 
       Ο Τ.Ε. θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 
από τις 15.00 έως τις 20.30. 
       Στον Τ.Ε. πρέπει να προσκοµίζονται απαραίτητα φωτοαντίγραφα των παρακάτω 
εγγράφων:    α) άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας  
                      β) άδεια κυκλοφορίας 
                      γ) ασφάλιση  
       Ειδικότερα κατά τον Τ.Ε. θα ελέγχονται τα φρένα, τα ελαστικά, η λειτουργία των 
φώτων εµπρός και πίσω, καθώς και η εν γένει καλή λειτουργία της µοτοσικλέτας. Η 
ύπαρξη του αριθµού κυκλοφορίας στο πίσω µέρος της µοτοσικλέτας θεωρείται 
δεδοµένη. 



       Ο έλεγχος  του κράνους είναι απαραίτητος. 
       Τα δοχεία ανεφοδιασµού προσκοµίζονται στο PARK FERME όπου παραµένουν 
φυλασσόµενα από τον οργανωτή. Καλό είναι να αναγράφεται πάνω ευδιάκριτα ο 
αριθµός συµµετοχής. 
 
       Θα υπάρχει ένας ανεφοδιασµός στην πίσω πόρτα καρτ, όπου θα γίνει και η 
EXTREME E.∆. 
 
       ΠΡΟΣΟΧΗ!!!   
Μέρος της διαδροµής (εκκίνηση – επιστροφή) γίνεται στον κεντρικό δρόµο της 
πόλης, Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να τηρούν τον ΚΟΚ. Αγωνιζόµενος που θα υποπέσει 
σε βεβαιωµένη παράβαση του ΚΟΚ (βλέπε τροχαία) θα αποκλείεται από τον αγώνα. 
 
       ΑΡΘΡΟ 6: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
       Η ενηµέρωση των αθλητών θα γίνει µετά το τέλος του Τ.Ε. στην αίθουσα τελετών 
του δηµαρχείου και ώρα 21.00. 
 
       ΑΡΘΡΟ 7 : EKKINHΣΗ: 
       Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 09.00  στην κεντρική πλατεία. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, οι µοτοσικλετιστές θα εκκινούν ανά λεπτό ανά τρείς.    
Ο αγωνιζόµενος παίρνει το σήµα εκκίνησης την ώρα που προβλέπεται από τον 
οργανωτή. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήµα εκκίνησης, κάθε αναβάτης πρέπει να 
βάλει µπροστά τον κινητήρα και να περάσει µια δεύτερη γραµµή που βρίσκεται 20m 
µετά από τη γραµµή εκκίνησης, χρησιµοποιώντας µόνο την δύναµη του κινητήρα.  
Αν ο αναβάτης καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο να περάσει τη γραµµή 20 
µέτρων µε την παραπάνω διαδικασία, χρεώνεται µε 10 πόντους ποινής.  
 
      ΑΡΘΡΟ 8: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:  
       Οι αγωνιζόµενοι αµέσως µετά τον τερµατισµό τους, θα πρέπει να κατευθύνουν 
τις µοτοσικλέτες τους στο χώρο του PARK FERME όπου θα παραµείνουν µέχρι το 
τέλος της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα 
κατευθυνθούν αµέσως στο χώρο του PARK FERME θα αποκλείονται από τον 
αγώνα. Κατά τη διάρκεια που οι µοτοσικλετιστές βρίσκονται υπό καθεστώς 
επιτηρούµενης στάθµευσης του PARK FERME δεν επιτρέπεται καµία αφαίρεση, 
µετατροπή, προσθήκη ή ανεφοδιασµός µε ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα. 
 
       ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:  
       Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάµενο.Κάθε ένσταση 
πρέπει να αναφέρεται σε ένα µόνο θέµα. ∆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. Οι ενστάσεις 
υποβάλλονται  
α) για αντικανονική συµµετοχή συµµετέχοντος ή αναβάτη, το αργότερο 30 λεπτών 
µετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης 
β) κατά των αποτελεσµάτων εντός 30 λεπτών µετά τον .  
γ)  για τεχνικούς λόγους εντος 30 λεπτών µετά τον τερµατισµό του αγώνα . 
 
       ΑΡΘΡΟ 10: ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  
       Όλοι οι συµµετέχοντες αναβάτες είναι ασφαλισµένοι για προσωπικά ατυχήµατα. 
Οι  διοργανωτές δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές των µοτοσικλετών, των 
εξαρτηµάτων, λόγω ατυχήµατος, πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. 
 
 



 
       ΑΡΘΡΟ 11: ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ:  
       Η τελετή απονοµής θα γίνει στην αίθουσα τελετών του ∆ηµαρχείου Σπάρτης µια 
ώρα µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων. Κύπελλα θα πάρουν οι τρείς πρώτοι κάθε 
κατηγορίας και µετάλλια ο 4ος, 5ος και 6ος. 
 
       ΑΡΘΡΟ 12: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ: 
 
1)         MENEΛΑΪΟΝ    27310 22161 
                                       27310 26332 

 
2)         ΜΑΝΙΑΤΗΣ        27310 22665 
                                       27310 29994 
 
3 )        ΑΠΟΛΛΩΝ        27310 22491 
                                       27310 23936 
 
4)         SPARTA INN     27310 21021 
                                       27310 24855 
5)         ΣΕΣΙΛ                27310 24980 
                                       27310 81318 
 
6)          ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ    27310 28484 
                                        27310 25902 

 
ΑΡΘΡΟ 13:  Η γραµµατεία του αγώνα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Σάββατο στα 
γραφεία του ρ/σ star fm στην κεντρική πλατεία Σπάρτης Λυκούργου 120  
4 όροφος και στα τηλ 27310 23100 και 27310 20941 fax 27310 82100  

       e- mail : info@star941.gr  και info@star941.net . 
       Ενηµερωθείτε για την διαδροµή από τον κ. Αλεξόπουλο Φώτη  
       στο τηλ. 693 70 85 578 
 

ΑΡΘΡΟ 14: Η ∆ευτέρα 26/11/07 είναι αργία για την πόλη της Σπάρτης. Γιορτάζει 
ο πολιούχος της πόλης, Όσιος Νίκων. Φροντίστε έγκαιρα να κλείσετε ξενοδοχείο 
και δεν θα ήταν κακή ιδέα να παραµείνετε και την ∆ευτέρα στην Σπάρτη για να 
παρακολουθήσετε τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη, αλά και 
να ανάψετε ένα κεράκι στον Όσιο Νίκωνα τον Μετανοειται. 


