
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 2020 

7ος ΑΓΩΝΑΣ   -   10.10 – 11.10.2020 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Ο αγώνας διεξάγεται μετά από έγκριση της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και σύμφωνα με:  

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του 

-τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross 

-τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross 

-την τροποποιημένη προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2020 

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό 

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:  Ο.Φ.Μ.Γ. 

 
2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:   

ΜΧ1 – ΜΧ300 – ΜΧ2 – ΜΧ125 – ΜΧ65 – ΜΧ85 –ΜΧOPEN – MXSENIOR  
κι όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη του ΠΠΜΧ 2020 
 

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 
MX PARK GIANNITSA 
Συντεταγμένες GPS    40,810003 - 22,380362 
 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ: 
H πίστα Motocross MX PARK GIANNITSA, έχει μήκος 1590μ, ελάχιστο πλάτος 8,00 μ. με σκληρό χώμα. 
 

5. ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: :  5,5 Χλμ  ( 17‘ ) 
Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, Γιαννιτσά, τηλ. 23823 50200 
 

6. ΣΤΕΛΕΧΗ: 
 
Οργανωτική Επιτροπή:   ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                                                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
 
Πρόεδρος Αγωνοδικών:  ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. 
Αγωνοδίκες: α) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
                      β) ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
Αλυτάρχης:   ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
 
Γραμματεία:  Ο.Φ.Μ.Γ. 
Έκδοση αποτελεσμάτων: IRON TEAM   
Ιατρός αγώνα:  Intersallonica 



Επιπλέον πληροφορίες:  www.amotoe.gr      
          Τηλ: (σε έκτακτη ανάγκη) 6936839492 Σαπαντζής Κώστας 
 

7. ΔΗΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Εμπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής έως : Πέμπτη 08.10.2020 – 24.00 
Εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής έως : Παρασκευή 09.10.2020 – 24.00 
Παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες ΜΧ1 – ΜΧ300 – ΜΧ2 – ΜΧ OPEN – MX SENIOR = 85 ευρώ 
Παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες ΜΧ125 – ΜΧ65 – ΜΧ85 = 20 ευρώ 
 
Επιβάρυνση εκπρόθεσμης δήλωσης συμμετοχής = 20 ευρώ 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  Σάββατο 10.10.2020  08.00 – 11.00 
 

8. Ενημέρωση αθλητών/τριών :  Στο χώρο της εκκίνησης και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. 
 

9. Ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές – αγώνες – απονομές : Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
πρόγραμμα. 
 

10.   Ενστάσεις – εφέσεις:  
Το κόστος της ένστασης για όλες τις κατηγορίες είναι (85€), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο 
της ένστασης  (170€). Αν η ένσταση αναφέρεται σε τεχνικό θέμα από το οποίο απαιτείται η 
αποσυναρμολόγηση μιας μοτοσυκλέτας, τότε επιβαρύνεται με το επιπλέον ποσό των 120 ευρώ. 
. Οι ενστάσεις υποβάλλονται: 
- για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. 
- κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών. 
- για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα. 
- για οποιοδήποτε άλλο λόγο αμέσως μετά τη στιγμή που αυτός γίνεται αντιληπτός. 
 

11. Συμπληρωματικοί κανονισμοί: 

 Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες και συνοδοί θα πρέπει να σέβονται τον Περιβαλλοντικό Κανονισμό της 
FIM. Σε παράβαση των κανονισμών αυτών, μπορεί να τα τους καταλογιστεί χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ κατ’ 
ελάχιστο. 

 

12. Υγειονομικό Πρωτόκολλο 
 
Οι συμμετέχοντες αθλητές υποχρεούνται να έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ιατρικά έντυπα και να 
ακολουθήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας αλλά και της οδηγίες της Γ.Γ.Α. τα οποία 
είναι αναρτημένα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Οι συνοδοί, μηχανικοί και τεχνικό προσωπικό θα 
συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα κατά την είσοδο τους στον αθλητικό χώρο 
Να επισημάνουμε πως, όσοι αθλητές συμμετείχαν στον προηγούμενο αγώνα, η ιατρική τους βεβαίωση 
(την οποία κι έχουν στα χέρια τους) είναι σε ισχύ και δεν χρειάζεται η έκδοση νέας.  
 
ΑΜΟΤΟΕ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 
2020: 
http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-----
2020&catid=1%3Alatest-

http://www.amotoe.gr/


news&Itemid=225&fbclid=IwAR2wQloGmve_WSwNyrAJRHvByLFcNy_obupmHpxIsCd46Ubbqzj0W6D
cPOs 
 
Γ.Γ.Α. Αγωνιστικά Πρωτόκολλα αθλημάτων 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
 
Γ.Γ.Α. έντυπα – φόρμες προς συμπλήρωση 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
 

13. Διαμονή – Προτεινόμενα ξενοδοχεία: 
 
Θα ανακοινωθούν με Δελτίο Πληροφοριών. 
 

14. Ω Ρ Α Ρ Ι Ο : 
Το αναλυτικό ωράριο που ακολουθεί είναι προσωρινό. Ενδέχεται κι αναλόγως των καιρικών συνθηκών, 
να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση τροποποίησης, οι αθλητές θα ενημερωθούν εκ νέου με Δελτίο 
Πληροφοριών.  

 

15. Ο παραπάνω ειδικός κανονισμός αποτελείται από 15 συνολικά άρθρα και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
στον αγώνα είναι υπεύθυνοι για την τήρησή τους. 
Ότι δεν περιγράφεται στον παραπάνω κανονισμό καλύπτεται τόσο από τον γενικό κανονισμό 
Motocross 2020 καθώς και από την προκήρυξη του πανελληνίου πρωταθλήματος motocross 2020  
που βρίσκονται δημοσιευμένα στην επίσημη ιστοσελίδα της  ΑΜΟΤΟΕ: www.amotoe.gr 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
http://www.amotoe.gr/

