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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2004 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ SUPERMOTO 
Το SUPERMOTO είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε διαδροµή που αποτελείται από 
άσφαλτο και από χωµάτινα τµήµατα (όπου αυτό είναι δυνατό) µε φυσικά ή τεχνητά εµπόδια 
(άλµατα).  
 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
-Στους αγώνες αυτούς γίνονται δεκτές µοτοσυκλέτες solo που συµµετέχουν σε αγώνες 
Enduro & Motocross καθώς και QUAD (τετράτροχα) και υπόκεινται στους Τεχνικούς 
Κανονισµούς SUPERMOTO και MOTOCROSS. Επιτρέπεται να δηλωθούν στον έλεγχο 
εξακρίβωσης έως 2 µοτοσυκλέτες / τετράτροχα από έναν αγωνιζόµενο. Μπορεί επίσης να 
δηλωθεί δεύτερη µοτοσυκλέτα / τετράτροχο από περισσότερους από έναν αγωνιζόµενο αρκεί 
να παρουσιασθούν στον έλεγχο εξακρίβωσης όλοι όσοι θα την δηλώσουν σαν δεύτερη. 
Απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί µοτοσυκλέτα / τετράτροχο από αγωνιζόµενο που δεν τη 
δήλωσε στον έλεγχο εξακρίβωσης, έστω και αν δηλώθηκε από άλλο αγωνιζόµενο. 
-Οι διαφορετικές κατηγορίες πρέπει να αναφέρονται στον Ειδικό Κανονισµό.  
 
• Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (1 ΣΚΕΛΟΣ): Αναβάτες που απέκτησαν αγωνιστική 

άδεια για πρώτη φορά µέσα στο 2003 & 2004, µε µοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως τύπου και 
κυβισµού. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη. 

• Κατηγορία QUAD (Τετράτροχα) ( 1 ΣΚΕΛΟΣ): Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 2 
κλάσεις που συµµετέχουν σε ένα κοινό πρόγραµµα δοκιµών και αγώνα µε 
διαφορετικές απονοµές επάθλων και βαθµών. Κλάση FUN: Τετράτροχα εως 200 
κ.ε. δίχρονα, και εως 300 κ.ε. τετράχρονα µε αυτόµατη µετάδοση κίνησης. Κλάση 
SPORT: Τετράτροχα έως 300 κ.ε. δίχρονα και έως 450 κ.ε. τετράχρονα µε κιβώτιο 
ταχυτήτων και συµπλέκτη. Για την κατηγορία QUAD ισχύουν όσα περιγράφονται 
στον Τεχνικό Κανονισµό SUPERMOTO 2004. 

• Κατηγορία LIGHT (1 ΣΚΕΛΟΣ): Mοτοσυκλέτες σόλο µέχρι 200 κ.ε. δίχρονες και έως 350 
κ.ε. τετράχρονες. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι ελεύθερη. 

• Κατηγορία RACING 450 (1 ΣΚΕΛΟΣ): µοτοσυκλέτες σόλο από 201 κ.ε. µέχρι 300 κ.ε. 
δίχρονες & από 351 κ.εκ. µέχρι 450 κ.εκ. τετράχρονες. Η επιλογή της διάστασης των 
τροχών είναι ελεύθερη. 

• Κατηγορία RACING OPEN (1 ΣΚΕΛΟΣ): Mοτοσυκλέτες σόλο από 301 κ.ε. δίχρονες & 
από 451 κ.εκ. και πάνω τετράχρονες. Η επιλογή της διάστασης των τροχών είναι 
ελεύθερη. 

 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 
Η συµµετοχή στους αγώνες αυτούς επιτρέπεται σε κατόχους ∆ιεθνών Αγωνιστικών Αδειών. 
Γίνονται δεκτοί αναβάτες µε ισχύουσες Εθνικές αγωνιστικές άδειες Enduro, Motocross & 
ταχύτητας. 
 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
-Η διαδροµή του SUPERMOTO πρέπει να αποτελείται από περίπου 10% έως 30% χωµάτινη 
διαδροµή (όπου αυτό είναι δυνατό) από φυσικά υλικά – χώµα, άµµο και το υπόλοιπο από 
ασφάλτινη διαδροµή. 
Το συνολικό µήκος της διαδροµής δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 800 µέτρα και να µην 
είναι µεγαλύτερο από 1.500 µέτρα. 
Το πλάτος στο στενότερο σηµείο δεν πρέπει να µικρότερο από 6 µέτρα (καθαρό πλάτος 
οδήγησης). Το ελεύθερο καθαρό κατακόρυφο ύψος µεταξύ της επιφάνειας της πίστας και 
οποιουδήποτε εµποδίου πρέπει να είναι 3 µέτρα τουλάχιστον. 
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Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες ανόδου των αλµάτων. Πολλαπλά 
άλµατα απαγορεύονται. 
Η απόσταση µεταξύ των αλµάτων πρέπει να είναι 30 τουλάχιστον µέτρα (κορυφή από 
κορυφή). Πολλαπλά άλµατα θεωρούνται αυτά τα άλµατα των οποίων η ζώνη προσγείωσης 
του επόµενου άλµατος µπορεί να βρίσκεται στην ζώνη του πρώτου. 
-Οι χώροι εκκίνησης, τερµατισµού, paddock και όλοι οι χώροι που περιβάλουν την διαδροµή 
και επιτρέπεται η πρόσβαση από το κοινό, πρέπει να προστατεύονται µε περίφραξη. Η 
περίφραξη που οριοθετεί τον χώρο των θεατών, πρέπει να είναι ανθεκτική και αρκετά υψηλή 
ώστε να ελέγχονται οι θεατές. Η χρήση σκύλων – φυλάκων, απαγορεύεται σε χώρους που 
προορίζονται για αναβάτες, µηχανικούς, δηµοσιογράφους, εκπροσώπους εταιρειών και 
στελέχη του αγώνα. 
Σε κάθε πλευρά της πίστας, πρέπει να υπάρχει ουδέτερη ζώνη, πλάτους τουλάχιστον 1 
µέτρου, για την προστασία των αναβατών και των θεατών. Η ζώνη αυτή πρέπει να 
καθορίζεται από περίφραξη ή φυσικό εµπόδιο προς την πλευρά των θεατών και από 
σηµατοδότηση πίστας προς την πλευρά των αναβατών (πλαστική κορδέλα σε ξύλινα 
πασαλάκια). Τα ξύλινα πασαλάκια της ζώνης ασφαλείας δεν πρέπει να είναι ψηλότερα από 
50 εκ. πάνω από το έδαφος και να συνδέονται µεταξύ τους µε πλαστική ταινία. 
Αχυρόµπαλες ή άλλο υλικό ικανό να απορροφά την πρόσκρουση, πρέπει να τοποθετείται για 
να καλύπτει εµπόδια, όπως π.χ. δένδρα, τοίχους, βράχους κ.λ.π. 
Η διαδροµή πρέπει να είναι ελεύθερη από πέτρες. Οτιδήποτε βγαίνει στην επιφάνεια πρέπει 
να αφαιρείται. 
Τα χωµάτινα κοµµάτια της πίστας πρέπει να βρέχονται ικανοποιητικά, ακόµη και εάν αυτό 
χρειάζεται να γίνεται στα κενά µεταξύ των σκελών ή των αγώνων. 
Εάν συµβούν ζηµιές στην διαδροµή κατά την διάρκεια ενός αγώνα, πρέπει να 
αποκατασταθούν πριν από την έναρξη επόµενου αγώνα. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΑΤΑ 
Τα επίσηµα σήµατα προς τους αναβάτες δίδονται µε τις σηµαίες που αναφέρονται στους 
Γενικούς Κανονισµούς Αγώνων Ταχύτητας & Motocross. 
 
ΣΧΑΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
Η σχάρα εκκίνησης θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των χρονοµετρηµένων 
δοκιµών. Εάν οι αγώνες γίνονται σε πίστες κάρτ ή σε πίστες ταχύτητας, εφαρµόζεται η σχάρα 
εκκίνησης αγώνων ταχύτητας ανά τετράδες, εάν οι αγώνες γίνονται σε πίστες Motocross, 
τότε χρησιµοποιείται η µπάρα εκκίνησης της πίστας. Η εκκίνηση γίνεται από στάση µε τους 
κινητήρες σε λειτουργία. 
Ο αριθµός των συµµετεχόντων ανά κατηγορία είναι ανάλογος των διαστάσεων της πίστας και 
καθορίζεται από τον οργανωτή µε την έγκριση του συµβουλίου αγωνοδικών. 
 
ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Η στιγµή κατά την οποία το πρόσθιο τµήµα µίας µοτοσυκλέτας περνά την γραµµή 
χρονοµέτρησης, καταχωρείται ως χρόνος διέλευσης από το σηµείο αυτό. 
 
SUPER POLE 
Για τις κατηγορίες RACING 450 & RACING OPEN, θα  υπάρξει η διαδικασία   SUPER 
POLE. Οι 4 πρώτοι από τις χρονοµετρηµένες δοκιµές κάθε κατηγορίας θα 
πραγµατοποιούν από ένα χρονοµετρηµένο γύρο µόνοι τους σε ελεύθερη πίστα, που 
αυτός θα καθορίζει την θέση που θα πάρουν στην σχάρα εκκίνησης. Η σειρά εισόδου 
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για αυτόν τον γύρο θα γίνεται σύµφωνα µε την κατάταξη από τις χρονοµετρηµένες 
δοκιµές ξεκινώντας από τον αναβάτη µε τον 4ο καλύτερο χρόνο. Η παρουσία στην 
διαδικασία SUPER POLE είναι υποχρεωτική. 
  
Μη συµµετοχή στη διαδικασία SUPER POLE 
Υπάρχουν 2 εκδοχές: 

1. Εάν πριν την διαδικασία SUPER POLE ένας από τους 4 αναβάτες είναι 
αποδεδειγµένα αδύνατο να συµµετάσχει στον αγώνα ( επιβεβαιωµένο γραπτά 
από τον Ιατρό του αγώνα), τότε ο 5ος από τις χρονοµετρηµένες δοκιµές θα 
πάρει την θέση του στην διαδικασία SUPER POLE. Σ’ αυτή την περίπτωση όλοι 
οι υπόλοιποι αναβάτες θα ανέβουν µια θέση στη σχάρα εκκίνησης. Εάν 
περισσότεροι από ένας αναβάτες από τους τέσσερις που θα συµµετέχουν στη 
SUPER POLE είναι αποδεδειγµένα αδύνατον να συµµετάσχουν στον αγώνα, θα 
ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία µε τον 6ο από τις χρονοµετρηµένες 
δοκιµές κ.ο.κ.  

2. Εάν πριν την διαδικασία SUPER POLE ένας από τους 4 αναβάτες είναι 
αποδεδειγµένα αδύνατον να συµµετάσχει στην SUPER POLE αλλά αβέβαιη η 
συµµετοχή του στον αγώνα ( επιβεβαιωµένο γραπτά από τον Ιατρό του 
αγώνα), τότε δεν θα αντικαθίσταται. Η διαδικασία SUPER POLE  θα γίνει µε 3 
οδηγούς. Εάν όµως στην πορεία κριθεί ότι ο αναβάτης µπορεί να συµµετάσχει 
στον αγώνα τότε θα πάρει την 4η θέση στην σχάρα εκκίνησης. Εάν δεν µπορεί 
να εκκινήσει τότε η 4η θέση θα µείνει κενή. Στην περίπτωση που περισσότεροι 
από ένας αναβάτες δεν µπορούν επιβεβαιωµένα να συµµετάσχουν στην 
SUPER POLE αλλά αποδειχθεί ότι µπορούν να συµµετάσχουν στον αγώνα, 
τότε τοποθετούνται στη σχάρα εκκίνησης πίσω από τους αναβάτες που 
συµµετείχαν στη SUPER POLE µε κριτήριο τους χρόνους τους από τις 
χρονοµετρηµένες δοκιµές. Εάν δεν µπορούν να συµµετάσχουν στον αγώνα, 
τότε οι θέσεις τους στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα µένουν κενές.  

Αποτελέσµατα της διαδικασίας SUPER POLE 
• Σύµφωνα µε τον καταγεγραµµένο χρονοµετρηµένο γύρο ο αναβάτης µε 

τον  πρώτο  καλύτερο χρόνο καταλαµβάνει την 1η θέση στη σχάρα 
εκκίνησης, ο δεύτερος την 2η θέση στη σχάρα εκκίνησης κ.ο.κ. 

• Σε περίπτωση που  δύο ή παραπάνω αναβάτες καταγράψουν τον ίδιο 
χρόνο, τότε οι θέσεις τους στη σχάρα εκκίνησης καθορίζονται από την 
κατάταξη των χρονοµετρηµένων δοκιµών. 

• Εάν ένας αναβάτης δεν µπορέσει να ολοκληρώσει τον χρονοµετρηµένο 
του γύρο λόγω πτώσης ή µηχανικού προβλήµατος  κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας SUPER POLE  τότε τοποθετείται στην 4η θέση της 
εκκίνησης. 

• Αν περισσότεροι από ένας αναβάτες δεν µπορέσουν να ολοκληρώσουν 
τους χρονοµετρηµένους γύρους τους λόγω πτώσης ή µηχανικού 
προβλήµατος τότε τοποθετούνται πίσω από τους αναβάτες που 
συµµετείχαν στην διαδικασία SUPER POLE  µε κριτήριο την κατάταξη 
των χρονοµετρηµένων δοκιµών. 

• Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες αλλάξουν κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας SUPER POLE (βρεγµένο-στεγνό), τότε το συµβούλιο 
αγωνοδικών µπορεί να αποφασίσει να προσµετρήσουν τα 
αποτελέσµατα των χρονοµετρηµένων δοκιµών. 
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∆ΟΚΙΜΕΣ 
Οι δοκιµές απαγορεύονται µία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, εκτός εάν δοθεί άδεια 
από τον Αλυτάρχη για εξαιρετικούς λόγους. 
 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΥΡΩΝ 
Η χρονοµέτρηση και η καταγραφή γύρων πρέπει να γίνεται σε ευθεία µε την γραµµή 
χρονοµέτρησης. Η καταγραφή των γύρων γίνεται από συνεργείο που τηρεί το γυρολόγιο. Για 
την διαδικασία SUPER POLE οι αναβάτες θα βγαίνουν από τα PITS  και µόλις 
περάσουν την γραµµή εκκίνησης θα ξεκινά η χρονοµέτρηση του γύρου τους. 
 
PADDOCK ΑΝΑΒΑΤΩΝ 
Τα paddock πρέπει να έχουν άµεση πρόσβαση στην ζώνη εκκίνησης. Πρέπει να είναι 
εξοπλισµένα µε τις αναγκαίες εγκαταστάσεις υγιεινής και πυρόσβεσης και επίσης να υπάρχει 
µία ζώνη αναµονής πριν από τον χώρο εκκίνησης. Επίσης πρέπει να υπάρχει χώρος και 
εργαλεία για τον Τεχνικό Έλεγχο, επισκευές και ανεφοδιασµούς. Στους χώρους 
ανεφοδιασµού και στα Paddocks πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά πυροσβεστήρες.  
 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Ο Ειδικός Κανονισµός συντάσσεται από τον οργανωτή και περιέχει συµπληρωµατικές 
πληροφορίες για την διεξαγωγή του αγώνα. Η συγκέντρωση-ενηµέρωση αναβατών είναι 
υποχρεωτική και λειτουργεί σαν προφορικό δελτίο πληροφοριών. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Οι κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ και QUAD (τετράτροχα) θα πρέπει να καλύπτουν  
απόσταση 12 γύρων.  
Η κατηγορία LIGHT θα πρέπει να καλύπτει απόσταση 16 γύρων.  
Οι κατηγορίες RACING 450 & RACING OPEN θα πρέπει να καλύπτουν απόσταση 20 
γύρων. 
∆εν επιτρέπεται την ίδια ηµέρα η συµµετοχή ενός αναβάτη σε παραπάνω από 2 
σκέλη. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για όσους αναβάτες επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στην κατηγορία QUAD (τετράτροχα). 
Aπαγορεύεται η συµµετοχή του ίδιου αναβάτη στις κατηγορίες RACING 450 & RACING 
OPEN.  
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια των αγώνων θα είναι αυτή σύµφωνα µε τις συνθήκες που 
επικρατούσαν τη στιγµή της εκκίνησης (άνοιγµα εξόδου pits για γύρο παρατήρησης). Σε 
καµία περίπτωση δε θα δοθεί χρόνος για αλλαγή ελαστικών σε περίπτωση βροχής, πριν ή 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης ή κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Μετά από ανακοίνωση του αλυτάρχη, η έξοδος των pits θα ανοίγει για ΕΝΑ λεπτό και οι 
µοτοσυκλέτες θα µπαίνουν στην πίστα κάνοντας ένα γύρο παρατήρησης. Κάθε αναβάτης 
που διαπιστώνει ότι έχει πρόβληµα στη µοτοσυκλέτα του κατά τη διάρκεια του γύρου 
παρατήρησης, µπορεί να επιστρέψει στο διάδροµο των PITS και να κάνει επισκευές ή να 
αντικαταστήσει τη µοτοσυκλέτα του. (Σ’ αυτή την περίπτωση δεν χάνει την θέση του στην 
σχάρα εκκίνησης εφ’ όσων προλάβει να µπει στην πίστα για τους 2 γύρους 
προθέρµανσης µέσα σε 20 δευτερόλεπτα από την στιγµή που θα ανοίξουν τα PITS). 
Όσοι δεν πρόλαβαν να µπουν στην πίστα µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο του ενός 
λεπτού, θα εκκινήσουν τους 2 γύρους προθέρµανσης από την έξοδο των PITS χάνοντας 
την θέση τους στη σχάρα της εκκίνησης (θα τοποθετούνται τελευταίοι). Η έξοδος των Pits 
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για τους 2 γύρους προθέρµανσης – για όσους δεν πρόλαβαν να βγουν στην πίστα 
στον προβλεπόµενο χρόνο – θα παραµείνει ανοιχτή για 20 δευτερόλεπτα.Το άνοιγµα 
και το κλείσιµο της εξόδου θα σηµατοδοτείται µε ηχητικό σήµα. Οι κινητήρες θα µένουν 
αναµµένοι.  
Απαγορεύεται η παρουσία οποιουδήποτε στη σχάρα της εκκίνησης, εκτός των αγωνιζοµένων 
και των ανθρώπων της οργάνωσης. ∆ύο λεπτά µετά το κλείσιµο της εξόδου των pits, θα 
υψώνεται από τον βοηθό αλυτάρχη πράσινη σηµαία και θα αποµακρύνονται οι άνθρωποι της 
οργάνωσης από τον διάδροµο του αγώνα.  
Η διάταξη στη σχάρα εκκίνησης για τις κατηγορίες ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, LIGHT, 
RACING 450, RACING OPEN, θα είναι ανά τετράδες. Η διάταξη στη σχάρα εκκίνησης για 
την κατηγορία QUAD (τετράτροχα) θα είναι ανά δυάδες. 
Με την πτώση της κόκκινης σηµαίας, θα εκκινούν οι µοτοσυκλέτες για τους 2 γύρους 
προθέρµανσης ανά τετράδες, τα QUAD (τετράτροχα) ανά δυάδες. 
Κάθε αναβάτης που διαπιστώνει ότι έχει πρόβληµα στη µοτοσυκλέτα του κατά τη διάρκεια 
των 2 γύρων προθέρµανσης, µπορεί να επιστρέψει στο διάδροµο των PITS και να κάνει 
επισκευές ή να αντικαταστήσει τη µοτοσυκλέτα του. Συµπληρώνοντας τους 2 γύρους 
προθέρµανσης, θα τοποθετούνται στη σχάρα εκκίνησης κρατώντας τους κινητήρες σε 
λειτουργία και θα ξεκινάει αµέσως η διαδικασία εκκίνησης µε την αποµάκρυνση της κόκκινης 
σηµαίας από την γραµµή εκκίνησης. Αµέσως µετά θα ανάβουν τα κόκκινα φώτα. Η εκκίνηση 
θα δίνεται µόλις σβήσουν τα κόκκινα φώτα.  
Εάν µετά το σβήσιµο των κόκκινων φώτων, η µοτοσυκλέτα ενός αναβάτη δεν µπορεί να 
ξεκινήσει, οι κριτές της εκκίνησης µπορούν να τον βοηθήσουν σπρώχνοντας τον στην άκρη 
της πίστας µέχρι να ξεκινήσει η µοτοσυκλέτα του. Εάν δεν καταφέρει να ξεκινήσει, τότε 
µπορεί να κατευθυνθεί στα pits όπου οι µηχανικοί του µπορούν να την επισκευάσουν ή να 
την αντικαταστήσει και επιτρέπεται να εκκινήσει από αυτή τη θέση εαν ο πρώτος 
αγωνιζόµενος δεν έχει συµπληρώσει γύρο. Αυτό ισχύει και για όσους δεν πρόλαβαν να 
πάρουν τη θέση τους στη σχάρα της εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου  γύρου 
από τον αναβάτη που προηγείται, δεν επιτρέπεται σε κανένα αλλαγή µοτοσυκλέτας. 
3 λεπτο διαδικασίας εκκίνησης 
Για τις κατηγορίες RACING 450 & RACING OPEN θεσπίζεται το 3 λεπτο στην 
διαδικασία εκκίνησης. Συµπληρώνοντας τον γύρο παρατήρησης θα τοποθετούνται 
στην σχάρα εκκίνησης και θα σβήνουν τους κινητήρες µε την ένδειξη της πινακίδας 3 
λεπτών. Μόνο τα άτοµα της οργάνωσης, ένα άτοµο µε οµπρέλα για κάθε αναβάτη, και 
οι φωτογράφοι µπορούν να βρίσκονται στο χώρο αυτό. Όταν αναρτηθεί η πινακίδα µε 
την ένδειξη «κράνος», όλοι θα πρέπει να αποµακρυνθούν από τον χώρο της 
εκκίνησης, και οι αγωνιζόµενοι θα πρέπει να βάλουν µπρος τους κινητήρες και να 
ξεκινήσουν  για τους 2 γύρους προθέρµανσης ανά τετράδες µετά  την ένδειξη της 
πινακίδας 30 δευτερολέπτων και την πτώση της κόκκινης σηµαίας. Κατά την διάρκεια 
που θα παραµένουν στην σχάρα εκκίνησης, απαγορεύονται µε ποινή αποκλεισµού οι 
επισκευές, επιδιορθώσεις, και ο ανεφοδιασµός. Η µόνη επέµβαση που µπορεί να γίνει 
σε µια µοτοσυκλέτα είναι από τον ίδιο τον αναβάτη και χωρίς την χρήση εργαλείων. 
 
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Θεωρείται η οποιαδήποτε κίνηση της µοτοσυκλέτας κατά το διάστηµα που είναι αναµµένα τα 
κόκκινα φώτα. Η ποινή για εσφαλµένη εκκίνηση είναι η επιβολή διαδικασίας STOP & GO 
διάρκειας 5 δευτερολέπτων στο σηµείο STOP & GO.  
Σε περίπτωση επανάληψης της εκκίνησης λόγω οµαδικής άκυρης εκκίνησης, οι αναβάτες θα 
επιστρέψουν στη θέση τους και η διαδικασία εκκίνησης θα επαναληφθεί κατευθείαν από τα 
κόκκινα φώτα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον προκηρυγµένο αριθµό γύρων. 
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Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία ή ανεφοδιασµός στο χώρο της εκκίνησης. Απαγορεύεται 
η αντικατάσταση της µοτοσυκλέτας. 
 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
Εάν κατά τη διαδικασία εκκίνησης προκύψει οποιοδήποτε πρόβληµα ασφαλείας ή τεχνικής 
φύσεως, ο υπεύθυνος για την εκκίνηση κριτής, θα επιδείξει την πινακίδα µε την ένδειξη 
«ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ». Κατά τη διαδικασία αυτή, οι αναβάτες θα παραµείνουν στη 
θέση τους και η διαδικασία εκκίνησης θα επαναληφθεί κατευθείαν µε τους 2 γύρους 
προθέρµανσης. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι η προκηρυγµένη. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
εργασία ή ανεφοδιασµός στο χώρο της εκκίνησης. Απαγορεύεται η αντικατάσταση της 
µοτοσυκλέτας. 
 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ / ΣΚΕΛΟΥΣ 
Ο Αλυτάρχης του αγώνα, έχει δικαίωµα µε δική του πρωτοβουλία, για λόγους ασφάλειας, ή 
για λόγους ανωτέρας βίας να διακόψει εάν αγώνα πρόωρα, ή να ακυρώσει µέρος ή το 
σύνολο ενός αγώνα. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν πραγµατοποιηθούν οι πρώτοι 3 γύροι, τότε οι αναβάτες θα 
επιστρέψουν στα paddocks, ο αγώνας θα επαναληφθεί και θα δοθεί νέα εκκίνηση το 
αργότερο σε 30 λεπτά µετά την διακοπή. Αλλαγή µοτοσυκλετών επιτρέπεται. Σε περίπτωση 
αλλαγής µοτοσυκλέτας αυτό πρέπει να κοινοποιηθεί στην οργάνωση µέσω δήλωσης προς 
τον Τεχνικό Έφορο του αγώνα το αργότερο 10 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί αφού έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτοι 3 γύροι και µέχρι το 75 % της 
απόστασης, τότε θα θεωρείται ότι ο αγώνας διεξάγεται σε περισσότερα από ένα τµήµατα των 
οποίων οι χρόνοι θα αθροίζονται. Η σειρά κατάταξης που θα λαµβάνεται υπόψη, θα είναι 
αυτή που υπήρξε (1) ένα γύρο πριν εµφανιστεί η κόκκινη σηµαία που σηµατοδοτεί την 
διακοπή. Αυτή η κατάταξη θα δηµιουργεί τη νέα σχάρα εκκίνησης του δεύτερου µέρους. Κάθε 
αναβάτης που θα υποδεικνύεται από τον Αλυτάρχη ως υπεύθυνος για την διακοπή, θα 
κατατάσσεται πίσω από τους αναβάτες που πραγµατοποίησαν ίσους ή περισσότερους 
γύρους. 
Εάν διακοπεί µετά τη συµπλήρωση του 75% της απόστασης (στρογγυλοποιηµένο προς τα 
κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό γύρων) τότε θεωρείται ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε. 
Εκτός από την περίπτωση της εσφαλµένης εκκίνησης, επανεκκίνηση µπορεί να δοθεί µόνον 
µία φορά. Εάν παραστεί ανάγκη να διακοπεί ο αγώνας και για δεύτερη φορά και δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί περισσότερο από 50% του αγώνα, τότε ο αγώνας κυρήσεται άκυρος. Σε 
περίπτωση που έχει συµπληρωθεί το 50% του αγώνα τότε ο  
αγώνας θεωρείται ολοκληρωµένος και απονέµονται ολόκληροι οι βαθµοί όπως προβλέπεται 
από την προκήρυξη. 
 
STOP & GO 
Σε περίπτωση εσφαλµένης ενέργειας ενός αναβάτη, ο αλυτάρχης επιδεικνύει πινακίδα STOP 
& GO που συνοδεύεται από τον αριθµό του αναβάτη. Ο αναβάτης είναι υποχρεωµένος να 
σταµατήσει στο σηµείο επιβολής ποινής STOP & GO µέσα στους επόµενους 3 γύρους και να 
παραµείνει για 5 δευτερόλεπτα. Εαν δεν σταµατήσει, επιδεικνύεται µαύρη σηµαία και τίθεται 
εκτός αγώνα. 
Εάν η ποινή αυτή έχει επιβληθεί σε περισσότερους από έναν αναβάτες, θα τους υποδειχθεί 
να πάνε στο σηµείο επιβολής της ποινής ο ένας µετά τον άλλο στους επόµενους γύρους. Η 
σειρά που θα επιδειχθεί η πινακίδα STOP & GO ανάµεσα στους αναβάτες, είναι η κατάταξη 
στις χρονοµετρηµένες δοκιµές (θα επιδειχθεί πρώτα στον ταχύτερο κοκ). 
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Εάν σε έναν αναβάτη επιδειχθεί πινακίδα STOP & GO σε στιγµή που υπολοίπονται λιγότεροι 
από 3 γύροι και δεν προλάβει να πραγµατοποιήσει την επιβληθείσα ποινή µέχρι το τέλος του 
αγώνα, τότε επιβάλεται ποινή χρόνου 10 δευτερολέπτων η οποία προστίθεται στο συνολικό 
του χρόνο. 
Σε περίπτωσης διακοπής ενός αγώνα και εφόσον ο αγώνας συνεχισθεί, ο αναβάτης στον 
οποίο επιβλήθηκε η ποινή στο πρώτο µέρος, θα κληθεί να σταµατήσει κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου µέρους του αγώνα. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Εξωτερική βοήθεια απαγορεύεται, εκτός εάν παρέχεται για λόγους ασφαλείας από κριτές που 
έχουν οριστεί από τον οργανωτή. Η ποινή για εξωτερική βοήθεια είναι ο αποκλεισµός από 
τον αγώνα. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Νικητής είναι ο αναβάτης που πέρασε πρώτος την γραµµή τερµατισµού / χρονοµέτρησης και 
ακολουθούν οι υπόλοιποι αναβάτες. Για να θεωρηθεί κάποιος ότι τερµάτισε, θα πρέπει να 
έχει λάβει σηµαία τερµατισµού µέσα σε διάστηµα 3 λεπτών από τον τερµατισµό του πρώτου 
και να έχει συµπληρώσει το 75 % των γύρων του αγώνα. 
Εάν το 75 % του συνολικού αριθµού των γύρων δεν δίνουν ένα ακέραιο αριθµό, τότε τα 
αποτελέσµατα στρογγυλοποιούνται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. 
Οι βαθµοί που δίδονται στους αναβάτες, είναι αυτοί που αναφέρονται στην προκήρυξη 
Πρωταθληµάτων, Κυπέλλων & Επάθλων της ΕΘΕΑΜ. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε τον Ε∆ΚΜ και τον Ειδικό Κανονισµό κάθε 
αγώνα. 
 


