
2ορ ΑΓΩΝΑ ΚΤΠΕΛΛΟΤ«SUPER MOTO 2020» 
ΜΕΓΑΡΑ, 24-25 Οκηωβπίος 2020 

 
Η ΛΕ.Μ.Μ. θαη ε ΑΡΣΕΜΘ κεηά από έγθξηζε ηεο ΑΜΟΣΟΕ  δηνξγαλώλεη ηνλ 
2ν Αγώλα Κππέιινπ SUPERMOTΟ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 24-25 Οθηωβξίνπ 
2020 ζηελ Πίζηα Σαρύηεηαο Μεγάξωλ. 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθωλα κε: 
•    Σνλ αζιεηηθό λόκν 2725/99 
•    Σνλ γεληθό θαη ηερληθό θαλνληζκό SUPERMOTO. 
•    Σελ πξνθήξπμε ηνπ Κππέιινπ SUPERMOTO 2020. 
•    Σηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο εηδηθνύ θαλνληζκνύ. 
•    Σα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. 
 
 
1.ΟΡΓΑΝΩΣΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 
Πξόεδξνο :  Ζνπιηλάθεο Υξηζηόθνξνο  
Μέινο :  Σνπκπαληάξεο άθεο 
Μέινο :  Υαηδήο Υξήζηνο 
 
ΣΕΛΕΥΗ: 
Πξόεδξνο αγωλ/θώλ:   
Αγωλνδίθεο:  Δάθλε Καηεξίλα 
Αγωλνδίθεο:  Λαθνγηάλλεο Νίθνο 
Αιπηάξρεο:  ηδέξεο Παλαγηώηεο 
Γξακκαηέαο:  Πξνβίδα Παξαζθεπή 
Σερληθόο έθνξνο:  ωηεξίνπ Απόζηνινο 
Έθνξνο απνηειεζκάηωλ:  SPORTSTIMING 
 
2. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 
O αγώλαο ζα δηεμαρζεί καδί κε ηνλ 4ν Αγώλα ηνπ ΠΠΣ 2020 ζε θιεηζηή 
αζθάιηηλε δηαδξνκή ρωξίο ρωκάηηλα ηκήκαηα ή θπζηθά - ηερλεηά 
εκπόδηα(άικαηα). 
 
3. ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ 
Οη κνηνζηθιέηεο πνπ ζα γίλνπλ δεθηέο ζηνπο αγώλεο ρωξίδνληαη ζε 3 
θαηεγνξίεο, όπωο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Κππέιινπ SUPERMOTO 
2020 : 
 Κύπελλο καηηγοπίαρ RACING OPEN - Δεθηνί αζιεηέο 16 εηώλ θη 

άλω. Μνηνζπθιέηεο κε θπβηζκό 201 - 500 θ.ε (2Σ) ή κε θπβηζκό 201 - 
650 θ.ε. (4Σ). Φόληα θαη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ειεύζεξα. Μεηαηξνπέο 
κνηνζπθιεηώλ ειεύζεξεο αιιά ζύκθωλα κε ηνλ Σ.Κ. θαη ηελ 
πξνθήξπμε. 

 Κύπελλο καηηγοπίαρ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ - Δεθηνί αζιεηέο 16 
εηώλ θη άλω. Μνηνζπθιέηεο κε θπβηζκό 201 - 500 θ.ε (2Σ) ή κε θπβηζκό 
201 - 650 θ.ε. (4Σ). Λεπθά θόληα θαη καύξνη αξηζκνί ζπκκεηνρήο. 
Μεηαηξνπέο κνηνζπθιεηώλ ειεύζεξεο αιιά ζύκθωλα κε ηνλ Σ.Κ θαη 
ηελ πξνθήξπμε. 

 Κύπελλο καηηγοπίαρ NORMAL - Δεθηνί αζιεηέο 15 εηώλ θη άλω.  
Μνηνζπθιέηεο κε θπβηζκό 201 - 500 θ.ε (2Σ) ή κε θπβηζκό 201 - 710 



θ.ε. (4Σ). Κόθθηλα θόληα θαη ιεπθνί αξηζκνί ζπκκεηνρήο.   Η θαηεγνξία 
ζα δηεμάγεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ θαηεγνξία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ, 
κε μερωξηζηή βαζκνινγία θαη μερωξηζηέο απνλνκέο αλά αγώλα. 
Επίζεο ζα ζπκκεηέρεη βαζκνινγηθά θαη ζα θαηαηάζζεηαη θαη ζηελ 
θαηεγνξία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ . 

 
4. ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο πνπ είλαη θάηνρνη αζιεηηθνύ δειηίνπ 
ηεο ΑΜΟΣΟΕ ζε ηζρύ γηα ην έηνο 2020 θαη λα είλαη άλω ηωλ 15 εηώλ. Σν 
παξάβνιν ζπκκεηνρήο θαη γηα ηηο 3 θαηεγνξίεο νξίδεηαη ζηα 100,00 €. Η 
δήιωζε ζπκκεηνρώλ γίλεηαη κόλν κέζα από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηεο 
Αζιεηηθήο ΜΟΣ.Ο.Ε.,(www.amotoe.gr) θαη κόλν κέζω ηωλ Αζιεηηθνύ 
ωκαηείνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν αζιεηήο, εκπξόζεζκα κέρξη ηελ 
Πέκπηε 22/10 θαη ώξα 23:59 θαη εθπξόζεζκα κέρξη ηελ Παξαζθεπή 23/10  θαη 
ωξα 23:59. Οη εθπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο επηβαξύλνληαη κε 20,00€. 
ΠΡΟΟΥΗ, κάθε αθληηήρ, καηά ηον  έλεγσο εξακπίβωζηρ,  θα ππέπει να 
πποζκομίζει ηην αηομική ηος  κάπηα ςγείαρ. Υωπίρ αςηή, δεν δύναηαι να 
εκκινήζει, ακόμη κι αν είναι δηλωμένορ ζηο ζύζηημα. 
 
5. ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΘΑ 
Όινη νη αλαβάηεο ππνρξενύληαη λα θνξνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη 
ηωλ δνθηκώλ, δεξκάηηλε θόξκα ΣΑΥΤΣΗΣΑ, θξάλνο, κπόηεο θαη γάληηα γηα 
ρξήζε ζε αγώλεο MOTOCROSS ή ΣΑΥΤΣΗΣΑ. 
 
6. ΑΡΘΘΜΟΘ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

• Η θαηεγνξία RACING έρεη ρξώκα θόληνπ θόθθηλν θαη ιεπθά γξάκκαηα. 
• Η θαηεγνξία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ έρεη ρξώκα θόληνπ ιεπθό θαη 

καύξα γξάκκαηα. 
•  

7. ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑΚΟ – ΣΕΥΝΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟ 
Θα γίλεη ζην ρώξν ηεο πίζηαο ην αββάην 24 Οθηωβξίνπ από 07:30 έωο 
08:30. ΤΠΕΝΘΤΜΘΖΕΣΑΘ όηη νη αγωληδόκελνη ΤΠΟΥΡΕΟΤΝΣΑΘ λα 
παξνπζηαζηνύλ ζηνλ ηερληθό έιεγρν κε ηε θόξκα, ην θξάλνο, ηηο κπόηεο θαη ην 
δειηίν αζιεηή. 
 
8. ΔΘΑΔΡΟΜΗ 
Η δηαδξνκή είλαη θιεηζηή θπθιηθή αζθάιηηλε σωπίρ ρωκάηηλα ηκήκαηα κε 
θπζηθά ή ηερλεηά εκπόδηα (άικαηα). Σν  ζπλνιηθό κήθνο ηεο είλαη 1300 κέηξα. 
Η ρωξεηηθόηεηα ηεο δηαδξνκήο νξίδεηαη ζε 35 κνηνζπθιέηεο. 
 
9. ΔΟΚΘΜΕ 
Οη ειεύζεξεο δνθηκέο ζα μεθηλήζνπλ ην αββάην 24 Οθηωβξίνπ ζηηο 09:40. Η 
ζπκκεηνρή ζηηο ειεύζεξεο δνθηκέο είλαη πξναηξεηηθή. 
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο έρνπλ όζνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 3 
ρξνλνκεηξεκέλνπο γύξνπο.  
 
10. ΔΘΑΡΚΕΘΑ ΑΓΩΝΑ 
Η εθθίλεζε ζα είλαη ηύπνπ ηαρύηεηαο θαη ε δηάηαμε ζηε ζράξα εθθίλεζεο ζα 
είλαη αλά ηξηάδεο. Ο αγώλαο ζα απνηειείηαη από 2 ζθέιε 18 γύξωλ ην θαζέλα. 
ε πεξίπηωζε βξόρηλνπ αγώλα νη γύξνη ζα κεηωζνύλ θαηά 2. 



 
11.ΣΕΛΘΚΟ ΣΕΥΝΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟ 
Μεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θάζε θαηεγνξίαο νη 3 πξώηεο κνηνζπθιέηεο θαζώο 
θαη κία πνπ ζα επηιέγεηαη από ηνλ Αιπηάξρε ζα θξαηνύληαη ζε εηδηθά 
δηακνξθωκέλν ρώξν (park ferme) γηα 15 ιεπηά από ηελ ώξα ηεξκαηηζκνύ ηεο 
πξώηεο κνηνζπθιέηαο. 
 
12. ΕΝΣΑΕΘ 
Οη ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη από ηνλ ίδην ηνλ εληζηάκελν. Κάζε 
έλζηαζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε έλα κόλν ζέκα. Δελ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε 
ελαληίνλ δηαπίζηωζεο γεγνλόηνο πνπ δειώλεηαη από ηνλ αιπηάξρε, ηνπο 
εθόξνπο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ή από νπνηνλδήπνηε άιιν έρεη νξηζζεί 
από ηελ νξγάλωζε γηα ηελ δηαπίζηωζε απηνύ ηνπ γεγνλόηνο. Σν θόζηνο ηεο 
έλζηαζεο είλαη ίζν κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 
 
13.ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ 
ύκθωλα κε ην πγεηνλνκηθό πξωηόθνιιν ΔΕΝ ζα ππάξρεη ηειεηή απνλνκήο. 
Κάζε ληθεηήο ζα παξαιάβεη κόλνο ην έπαζιό ηνπ ρωξίο λα έξζεη ζε επαθή κε 
άιιν άηνκν. 
Γηα θάζε αγώλα απνλέκνληαη: 
ηνπο 1νπο, 2νπο, 3νπο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ , ΚΤΠΕΛΛΟ ζηνπο 4νπο – 5νπο – 
6νπο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ, ΜΕΣΑΛΛΘΟ 
ε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο πξνζκεηξά ην θαιύηεξν απνηέιεζκα, αλ ε 

ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη πξνζκεηξά ην απνηέιεζκα ηνπ 2νπ ζθέινπο. 
 
14.Τγειονομικό Ππωηόκολλο 
Οη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ππνρξενύληαη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα 
απαξαίηεηα ηαηξηθά έληππα θαη λα αθνινπζήζνπλ ην πγεηνλνκηθό πξωηόθνιιν 
ηεο Οκνζπνλδίαο αιιά θαη ηεο νδεγίεο ηεο Γ.Γ.Α. ηα νπνία είλαη αλαξηεκέλα 
ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο. Οη ζπλνδνί, κεραληθνί θαη ηερληθό πξνζωπηθό ζα 
ζπκπιεξώζνπλ ηα απαξαίηεηα έληππα θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηνλ αζιεηηθό 
ρώξν 
 
ΑΜΟΣΟΕ - ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΔΘΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ 2020: 
http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1808
%3A-----2020&catid=1%3Alatest-
news&Itemid=225&fbclid=IwAR2wQloGmve_WSwNyrAJRHvByLFcNy_obup
mHpxIsCd46Ubbqzj0W6DcPOs 
 
Γ.Γ.Α. Αγωληζηηθά Πξωηόθνιια αζιεκάηωλ 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
 
Γ.Γ.Α. έληππα – θόξκεο πξνο ζπκπιήξωζε 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
  
  
 

http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-----2020&catid=1%3Alatest-news&Itemid=225&fbclid=IwAR2wQloGmve_WSwNyrAJRHvByLFcNy_obupmHpxIsCd46Ubbqzj0W6DcPOs
http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-----2020&catid=1%3Alatest-news&Itemid=225&fbclid=IwAR2wQloGmve_WSwNyrAJRHvByLFcNy_obupmHpxIsCd46Ubbqzj0W6DcPOs
http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-----2020&catid=1%3Alatest-news&Itemid=225&fbclid=IwAR2wQloGmve_WSwNyrAJRHvByLFcNy_obupmHpxIsCd46Ubbqzj0W6DcPOs
http://www.amotoe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-----2020&catid=1%3Alatest-news&Itemid=225&fbclid=IwAR2wQloGmve_WSwNyrAJRHvByLFcNy_obupmHpxIsCd46Ubbqzj0W6DcPOs
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

