
 

  

           ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ SUPERMOTO 2020 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ SUPERMOTO 

Τν SUPERMOTO είλαη έλαο αγώλαο πνπ δηεμάγεηαη ζε δηαδξνκή πνπ απνηειείηαη από 
άζθαιην θαη από ρσκάηηλα ηκήκαηα (όπνπ απηό είλαη δπλαηό) κε θπζηθά ή ηερλεηά 
εκπόδηα(άικαηα). 
  

ΓΔΚΣΔ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ 

Σηνπο αγώλεο απηνύο γίλνληαη δεθηέο κνηνζπθιέηεο Enduro & Motocross. Επηηξέπεηαη λα 
δεισζνύλ ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο έσο 2 κνηνζπθιέηεο από έλαλ αγσληδόκελν. Μπνξεί 
επίζεο λα δεισζεί δεύηεξε κνηνζπθιέηα από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ αγσληδόκελν 
αξθεί λα παξνπζηαζζνύλ ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο όινη όζνη ζα ηελ δειώζνπλ ζαλ 
δεύηεξε. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κνηνζπθιέηα από αγσληδόκελν πνπ δελ ηελ 
δήισζε ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο, έζησ θαη αλ δειώζεθε από άιιν αγσληδόκελν. 
  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

Οη θαηεγνξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ όπσο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νξίδνληαη θη  
αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ θάζε ζεζκνύ (Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ, Επάζινπ). 
 
 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο έρνπλ θάηνρνη αζιεηηθνύ δειηίνπ ηεο ΑΜΟΤΟΕ ζε 
ηζρύ γηα ην ηξέρνλ έηνο. Επίζεο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο θάηνρνη αζιεηηθνύ 
δειηίνπ άιιεο νκνζπνλδίαο κέινπο ηεο FIM πξνζθνκίδνληαο Starting Permission από 
ηελ νκνζπνλδία ηνπο.  
 
 

  
ΓΙΑΓΡΟΜΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΑΦΑΛΔΙΑ 

Η δηαδξνκή ηνπ SUPERMOTO κπνξεί λα απνηειείηαη θαη από ρσκάηηλε δηαδξνκή (όπνπ 
απηό είλαη δπλαηό) κε κέγηζην κήθνο ην 30% ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο θαη ην ππόινηπν 
από αζθάιηηλε δηαδξνκή. 
Τν ζπλνιηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από 800 κέηξα θαη λα 
κελ είλαη κεγαιύηεξν από 1.500 κέηξα. Τν πιάηνο ζην ζηελόηεξν ζεκείν δελ πξέπεη λα 
κηθξόηεξν από 6 κέηξα (θαζαξό πιάηνο νδήγεζεο). 
Οη ρώξνη εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνύ, paddock θαη όινη νη ρώξνη πνπ πεξηβάινπλ ηελ 
δηαδξνκή θαη επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε από ην θνηλό, πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε 



πεξίθξαμε. Η πεξίθξαμε πνπ νξηνζεηεί ηνλ ρώξν ησλ ζεαηώλ, πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή 
θαη αξθεηά πςειή ώζηε λα ειέγρνληαη νη ζεαηέο. 
Σε θάζε πιεπξά ηεο πίζηαο, πξέπεη λα ππάξρεη νπδέηεξε δώλε, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 2 
κέηξσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλαβαηώλ θαη ησλ ζεαηώλ. Η δώλε απηή πξέπεη λα 
θαζνξίδεηαη από πεξίθξαμε ή θπζηθό εκπόδην πξνο ηελ πιεπξά ησλ ζεαηώλ. 
Αρπξόκπαιεο ή άιιν πιηθό ηθαλό λα απνξξνθά ηελ πξόζθξνπζε, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 
γηα λα θαιύπηεη εκπόδηα, όπσο π.ρ. δέλδξα, ηνίρνπο, βξάρνπο θ.ι.π. 
Τα ρσκάηηλα θνκκάηηα ηεο πίζηαο πξέπεη λα βξέρνληαη ηθαλνπνηεηηθά. 
 
ΔΠΙΗΜΑ ΗΜΑΣΑ 

Τα επίζεκα ζήκαηα πξνο ηνπο αλαβάηεο δίδνληαη κε ηηο ζεκαίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 
Γεληθνύο Καλνληζκνύο Αγώλσλ Ταρύηεηαο & Motocross. 
  
ΥΑΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ 

Η ζράξα εθθίλεζεο ζα δηακνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκώλ. Εθαξκόδεηαη ε ζράξα εθθίλεζεο αλά ηξηάδεο. Η εθθίλεζε 
γίλεηαη από ζηάζε κε ηνπο θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία. 
Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη αλάινγνο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πίζηαο, θαζνξίδεηαη 
από ηνλ νξγαλσηή θαη ηελ επηηξνπή θαη αλαθέξεηαη ζηνλ εηδηθό θαλνληζκό. 
  
ΓΡΑΜΜΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 

Η ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην πξόζζην ηκήκα κίαο κνηνζπθιέηαο πεξλά ηελ γξακκή 
ρξνλνκέηξεζεο, θαηαρσξείηαη σο ρξόλνο δηέιεπζεο από ην ζεκείν απηό. 
  
ΓΟΚΙΜΔ 

Οη δνθηκέο απαγνξεύνληαη κία ώξα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, εθηόο εάλ δνζεί 
άδεηα από ηνλ Αιπηάξρε γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο. 
  
ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ & ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΤΡΩΝ 

Η ρξνλνκέηξεζε θαη ε θαηαγξαθή γύξσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε επζεία κε ηελ γξακκή 
ρξνλνκέηξεζεο. Η θαηαγξαθή ησλ γύξσλ γίλεηαη από ζπλεξγείν πνπ ηεξεί ην γπξνιόγην 

  
PADDOCK ΑΝΑΒΑΣΩΝ 

Τα paddock πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζηελ δώλε εθθίλεζεο. Πξέπεη λα είλαη 
εμνπιηζκέλα κε ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη ππξόζβεζεο θαη επίζεο λα 
ππάξρεη κία δώλε αλακνλήο πξηλ από ηνλ ρώξν εθθίλεζεο. Επίζεο πξέπεη λα ππάξρεη 
ρώξνο θαη εξγαιεία γηα ηνλ Τερληθό Έιεγρν, επηζθεπέο θαη αλεθνδηαζκνύο. Σηνπο 
ρώξνπο αλεθνδηαζκνύ θαη ζηα Paddocks πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά 
ππξνζβεζηήξεο. 
  
ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

Εηδηθόο Καλνληζκόο ζπληάζζεηαη από ηνλ νξγαλσηή θαη πεξηέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. Η ζπγθέληξσζε-ελεκέξσζε αλαβαηώλ είλαη 
ππνρξεσηηθή θαη ιεηηνπξγεί ζαλ πξνθνξηθό δειηίν πιεξνθνξηώλ. 
  
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΑ 

Ο αγώλαο ζα έρεη δηάξθεηα 16 γύξσλ ζε ζηεγλό θαη 14 γύξσλ ζε πεξίπησζε πνπ 
θεξπρηεί ν αγώλαο βξόρηλνο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη απηή 
ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο (άλνηγκα εμόδνπ 
pits γηα γύξν παξαηήξεζεο). Σε θακία πεξίπησζε δε ζα δνζεί ρξόλνο γηα αιιαγή 



ειαζηηθώλ ζε πεξίπησζε βξνρήο, πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο ή 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
 
ΔΚΚΙΝΗΗ 

Μεηά από αλαθνίλσζε ηνπ αιπηάξρε, ε έμνδνο ησλ pits ζα αλνίγεη γηα 2 ιεπηά θαη νη 
κνηνζπθιέηεο ζα κπαίλνπλ ζηελ πίζηα θάλνληαο έλα γύξν αλαγλώξηζεο. Όζνη δελ 
πξόιαβαλ λα κπνπλ ζηελ πίζηα κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ησλ 2 ιεπηώλ, ζα 
εθθηλήζνπλ ηνλ αγώλα από ηελ έμνδν ησλ PITS ράλνληαο ηελ ζέζε ηνπο ζηε ζράξα ηεο 
εθθίλεζεο (ζα ηνπνζεηνύληαη ηειεπηαίνη). 
Απαγνξεύεηαη ε παξνπζία νπνηνπδήπνηε ζηε ζράξα ηεο εθθίλεζεο, εθηόο ησλ 
αγσληδνκέλσλ θαη ησλ αλζξώπσλ ηεο νξγάλσζεο. Δύν ιεπηά κεηά ην θιείζηκν ηεο 
εμόδνπ ησλ pits, ζα πςώλεηαη από ηνλ βνεζό αιπηάξρε πξάζηλε ζεκαία θαη ζα 
απνκαθξύλνληαη νη άλζξσπνη ηεο νξγάλσζεο από ηνλ δηάδξνκν ηνπ αγώλα. 
Σπκπιεξώλνληαο ηνλ γύξν αλαγλώξηζεο, ζα ηνπνζεηνύληαη ζηε ζράξα εθθίλεζεο 
θξαηώληαο ηνπο θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία θαη ζα μεθηλάεη ακέζσο ε δηαδηθαζία εθθίλεζεο 
κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο θόθθηλεο ζεκαίαο από ηελ γξακκή εθθίλεζεο. Ακέζσο κεηά ζα 
αλάβνπλ ηα θόθθηλα θώηα.  
Η εθθίλεζε ζα δίλεηαη κόιηο ζβήζνπλ ηα θόθθηλα θώηα. 
Εάλ κεηά ην ζβήζηκν ησλ θόθθηλσλ θώησλ, ε κνηνζπθιέηα ελόο αλαβάηε δελ κπνξεί λα 
μεθηλήζεη, νη θξηηέο ηεο εθθίλεζεο κπνξνύλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ζπξώρλνληαο ηνλ ζηελ 
άθξε ηεο πίζηαο κέρξη λα μεθηλήζεη ε κνηνζπθιέηα ηνπ. Εάλ δελ θαηαθέξεη λα μεθηλήζεη, 
ηόηε κπνξεί λα θαηεπζπλζεί ζηα pits όπνπ νη κεραληθνί ηνπ κπνξνύλ λα ηελ 
επηζθεπάζνπλ ή λα ηελ αληηθαηαζηήζεη θαη επηηξέπεηαη λα εθθηλήζεη από απηή ηε ζέζε 
εάλ ν πξώηνο αγσληδόκελνο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη γύξν. Απηό ηζρύεη θαη γηα όζνπο δελ 
πξόιαβαλ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε ζράξα ηεο εθθίλεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
πξώηνπ γύξνπ από ηνλ αλαβάηε πνπ πξνεγείηαη, δελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλα αιιαγή 
κνηνζπθιέηαο. 
  
ΔΦΑΛΜΔΝΗ ΔΚΚΙΝΗΗ 

Θεσξείηαη ε νπνηαδήπνηε θίλεζε ηεο κνηνζπθιέηαο θαηά ην δηάζηεκα πνπ είλαη αλακκέλα 
ηα θόθθηλα θώηα. Η πνηλή γηα εζθαικέλε εθθίλεζε είλαη ε επηβνιή δηαδηθαζίαο STOP & 
GO δηάξθεηαο 5 δεπηεξνιέπησλ ζην ζεκείν STOP & GO. 
Σε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο εθθίλεζεο ιόγσ νκαδηθήο άθπξεο εθθίλεζεο, νη αλαβάηεο 
ζα επηζηξέςνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη ε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ζα επαλαιεθζεί θαηεπζείαλ 
από ηα θόθθηλα θώηα. Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνλ πξνθεξπγκέλν αξηζκό 
γύξσλ. 
Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία ή αλεθνδηαζκόο ζην ρώξν ηεο εθθίλεζεο. 
Απαγνξεύεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο κνηνζπθιέηαο. 
  
ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ / ΚΔΛΟΤ 

Ο Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα, έρεη δηθαίσκα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, 
ή γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο λα δηαθόςεη εάλ αγώλα πξόσξα, ή λα αθπξώζεη κέξνο ή ην 
ζύλνιν ελόο αγώλα. 
Εάλ έλαο αγώλαο δηαθνπεί πξηλ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πξώηνη 3 γύξνη, ηόηε νη αλαβάηεο 
ζα επηζηξέςνπλ ζηα paddocks, ν αγώλαο ζα επαλαιεθζεί θαη ζα δνζεί λέα εθθίλεζε ην 
αξγόηεξν ζε 30 ιεπηά κεηά ηελ δηαθνπή. Αιιαγή κνηνζπθιεηώλ επηηξέπεηαη. Σε 
πεξίπησζε αιιαγήο κνηνζπθιέηαο απηό πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηελ νξγάλσζε κέζσ 
δήισζεο πξνο ηνλ Τερληθό Έθνξν ηνπ αγώλα ην αξγόηεξν 10 ιεπηά πξηλ από ηελ 
επαλεθθίλεζε. Εάλ ν αγώλαο δηαθνπεί αθνύ έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξώηνη 3 γύξνη θαη 
κέρξη ην 75 % ηεο απόζηαζεο, ηόηε ζα ζεσξείηαη όηη ν αγώλαο δηεμάγεηαη ζε πεξηζζόηεξα 



από έλα ηκήκαηα. Η ζεηξά θαηάηαμεο πνπ ζα ιακβάλεηαη ππόςε, ζα είλαη απηή πνπ 
ππήξμε (1) έλα γύξν πξηλ εκθαληζηεί ε θόθθηλε ζεκαία πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ δηαθνπή. 
Απηή ε θαηάηαμε ζα δεκηνπξγεί ηε λέα ζράξα εθθίλεζεο ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο. Κάζε 
αλαβάηεο πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ηνλ Αιπηάξρε σο ππεύζπλνο γηα ηελ δηαθνπή, ζα 
θαηαηάζζεηαη πίζσ από ηνπο αλαβάηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ίζνπο ή πεξηζζόηεξνπο 
γύξνπο. 
Εάλ δηαθνπεί κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 75% ηεο απόζηαζεο (ζηξνγγπινπνηεκέλν πξνο 
ηα θάησ ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκό γύξσλ) ηόηε ζεσξείηαη όηη ν αγώλαο 
νινθιεξώζεθε. Εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο εζθαικέλεο εθθίλεζεο, επαλεθθίλεζε 
κπνξεί λα δνζεί κόλνλ 

κία θνξά. Εάλ παξαζηεί αλάγθε λα δηαθνπεί ν αγώλαο θαη γηα δεύηεξε θνξά θαη δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί πεξηζζόηεξν από 50% ηνπ αγώλα, ηόηε ν αγώλαο θπξήζεηαη άθπξνο. 
Σε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ην 50% ηνπ αγώλα ηόηε ν αγώλαο ζεσξείηαη 
νινθιεξσκέλνο θαη απνλέκνληαη νιόθιεξνη νη βαζκνί όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ 
πξνθήξπμε. 
  
STOP & GO 

Σε πεξίπησζε εζθαικέλεο ελέξγεηαο ελόο αλαβάηε, ν αιπηάξρεο επηδεηθλύεη πηλαθίδα 
STOP & GO πνπ ζπλνδεύεηαη από ηνλ αξηζκό ηνπ αλαβάηε. Ο αλαβάηεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ζηακαηήζεη ζην ζεκείν επηβνιήο πνηλήο STOP & GO κέζα ζηνπο 
επόκελνπο 3 γύξνπο θαη λα παξακείλεη γηα 5 δεπηεξόιεπηα. Εάλ δελ ζηακαηήζεη, 
επηδεηθλύεηαη καύξε ζεκαία θαη ηίζεηαη εθηόο αγώλα. 
Εάλ ε πνηλή απηή έρεη επηβιεζεί ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ αλαβάηεο, ζα ηνπο 
ππνδεηρζεί λα πάλε ζην ζεκείν επηβνιήο ηεο πνηλήο ν έλαο κεηά ηνλ άιιν ζηνπο 
επόκελνπο γύξνπο. Η ζεηξά πνπ ζα επηδεηρζεί ε πηλαθίδα STOP & GO αλάκεζα ζηνπο 
αλαβάηεο, είλαη ε θαηάηαμε ζηηο ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο (ζα επηδεηρζεί πξώηα ζηνλ 
ηαρύηεξν θνθ). 
Εάλ ζε έλαλ αλαβάηε επηδεηρζεί πηλαθίδα STOP & GO ζε ζηηγκή πνπ ππνιείπνληαη 
ιηγόηεξνη από 3 γύξνη θαη δελ πξνιάβεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηβιεζείζα πνηλή κέρξη 
ην ηέινο ηνπ αγώλα, ηόηε επηβάιιεηαη πνηλή ρξόλνπ 10 δεπηεξνιέπησλ ε νπνία 
πξνζηίζεηαη ζην ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν. 
Σε πεξίπησζεο δηαθνπήο ελόο αγώλα θαη εθόζνλ ν αγώλαο ζπλερηζζεί, ν αλαβάηεο ζηνλ 
νπνίν επηβιήζεθε ε πνηλή ζην πξώην κέξνο, ζα θιεζεί λα ζηακαηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο ηνπ αγώλα. 
  
ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 

Εμσηεξηθή βνήζεηα απαγνξεύεηαη, εθηόο εάλ παξέρεηαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο από θξηηέο 
πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηνλ νξγαλσηή. Η πνηλή γηα εμσηεξηθή βνήζεηα είλαη ν 
απνθιεηζκόο από ηνλ αγώλα. 
  
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  
Νηθεηήο είλαη ν αλαβάηεο πνπ πέξαζε πξώηνο ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ / ρξνλνκέηξεζεο 
θαη αθνινπζνύλ νη ππόινηπνη αλαβάηεο. Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο όηη ηεξκάηηζε, ζα 
πξέπεη λα έρεη ιάβεη ζεκαία ηεξκαηηζκνύ κέζα ζε δηάζηεκα 3 ιεπηώλ από ηνλ 
ηεξκαηηζκό ηνπ πξώηνπ θαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 75 % ησλ γύξσλ ηνπ αγώλα. 
Εάλ ην 75 % ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ γύξσλ δελ δίλνπλ έλα αθέξαην αξηζκό, ηόηε ηα 
απνηειέζκαηα ζηξνγγπινπνηνύληαη ζηνλ επόκελν αθέξαην αξηζκό. 
  
Οη βαζκνί πνπ ζα απνλέκνληαη ζηνπο ληθεηέο είλαη νη παξαθάησ: 

 1νο => 25 Bαζκνί 



 2νο => 20 Bαζκνί 

 3νο => 16 Bαζκνί 

 4νο => 13 Bαζκνί 

 5νο => 11 Bαζκνί 

 6νο => 10 Bαζκνί 

 7νο => 9   Bαζκνί 

 8νο => 8   Bαζκνί 

 9νο => 7   Bαζκνί 

 10νο => 6 Bαζκνί 

 11νο => 5 Bαζκνί 

 12νο => 4 Bαζκνί 

 13νο => 3 Bαζκνί 

 14νο => 2 Bαζκνί 

 15νο => 1 Bαζκνί 

Σηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο ζε θάζε αγώλα ζα απνλέκνληαη θύπειια 
θαη κεηάιιηα ζηνλ 4ν , 5ν θαη 6ν. 
  
ΔΝΣΑΔΙ 

Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΑΜΟΤΟΕ θαη 
ηνλ εηδηθό θαλνληζκό θάζε αγώλα. 

 


