
     

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΚΤΠΕΛΛΟΤ SUPERMOTO  2020 

Μετά τθν άρςθ τθσ απαγόρευςθσ των ακλθτικϊν ςυναντιςεων, θ Ακλθτικι ΜΟΤ.Ο.Ε τροποποιεί τθν 

προκιρυξθ του Κυπζλλου SUPERMOTO (SM) 2020 ωσ εξισ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

12-13/9/2020 ΜΕΓΑΡΑ (μαηί με αγώνα ΠΠΣ) ΛΕ.Μ.Μ. 

24-25/10/2020 ΜΕΓΑΡΑ (μαηί με αγώνα ΠΠΣ) ΛΕ.Μ.Μ. 

22/11/2020 ΠΑΡΣΗ Α.Μ.Ο.. 
 

Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ τθσ προκιρυξθσ, και: 

- τον ακλθτικό νόμο 2725/99 και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ του 

- τον Γενικό Κανονιςμό Αγϊνων SUPERMOTO  

- τον Τεχνικό Κανονιςμό Αγϊνων Motocross & Supermoto 

-τον Eιδικό Kανονιςμό κάκε αγϊνα 

-τα πλθροφοριακά δελτία που τυχόν κα εκδοκοφν ςε κάκε αγϊνα. 

Για το Πανελλινιο Κφπελλο SM προκθρφςςονται οι παρακάτω κατθγορίεσ μοτοςυκλετϊν / αγωνιηομζνων 

(όπου αναφζρεται ο όροσ ακλθτισ/ζσ εννοείται και θ ακλιτρια/εσ).  

 Κφπελλο κατθγορίασ RACING OPEN - Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετϊν κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 

201 - 500 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό 201 - 650 κ.ε. (4Τ). Φόντα και αρικμοί ςυμμετοχισ ελεφκερα. 

Μετατροπζσ μοτοςυκλετϊν ελεφκερεσ αλλά ςφμφωνα με τον Τ.Κ. (3 αγϊνεσ από 2 ςκζλθ)  

 Κφπελλο κατθγορίασ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ - Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετϊν κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με 

κυβιςμό 201 - 500 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό 201 - 650 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα και μαφροι αρικμοί 

ςυμμετοχισ. Μετατροπζσ μοτοςυκλετϊν ελεφκερεσ αλλά ςφμφωνα με τον Τ.Κ. (3 αγϊνεσ από 2 

ςκζλθ)   

 Κφπελλο κατθγορίασ NORMAL - Δεκτοί ακλθτζσ 15 ετϊν κι άνω.  Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 201 - 

500 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό 201 - 710 κ.ε. (4Τ). Κόκκινα φόντα και λευκοί αρικμοί ςυμμετοχισ.  (3 

αγϊνεσ από 2 ςκζλθ).  Θ κατθγορία κα διεξάγεται ταυτόχρονα με τθν κατθγορία ΝΕΩΝ 

ΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ, με ξεχωριςτι βακμολογία και ξεχωριςτζσ απονομζσ ανά αγϊνα. Επίςθσ κα 

ςυμμετζχει βακμολογικά και κα κατατάςςεται και ςτθν κατθγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ. 

Στθν κατθγορία NORMAL επιτρζπονται οι ακόλουκεσ μετατροπζσ ςτισ μοτοςυκλζτεσ: 

Α) Μοτοςυκλζτεσ με ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου “Injection” (θλεκτρονικόσ ψεκαςμόσ). 

Δεν επιτρζπεται καμία μετατροπι ςτο ςφςτθμα εξάτμιςθσ, ςτον κυβιςμό όπωσ και ςτθν ςχζςθ 

ςυμπίεςθσ του εμβόλου, κακϊσ και ςτα λοιπά εξαρτιματα του κινθτιρα. Δεν επιτρζπεται θ 



αντικατάςταςθ τθσ θλεκτρονικισ με άλλθ του εμπορίου, όπωσ και θ χριςθ μονάδων διαχείριςθσ 

καυςίμου (εκτόσ αν είναι τοποκετθμζνα από το εργοςτάςιο).  

B) Μοτοςυκλζτεσ με ςφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου με καρμπυρατζρ.  

Επιτρζπονται όλεσ οι μετατροπζσ ςτον κινθτιρα και ςτο ςφςτθμα εξάτμιςθσ κακϊσ και θ αλλαγι 

του κυβιςμοφ του.  

Σε όλεσ τισ μοτοςυκλζτεσ τθσ κατθγορίασ NORMAL: 

Απαγορεφεται θ αντικατάςταςθ τθσ ανάρτθςθσ με άλλθ after market, όπωσ και θ αντικατάςταςθ 

του μοχλικοφ, του ψαλιδιοφ και τθσ τιμονόπλακασ. 

Επιτρζπονται θ μετατροπι του ςυςτιματοσ των φρζνων, θ τοποκζτθςθ μονόδρομου ςυμπλζκτθ, θ 

αλλαγι ςτα ελατιρια των αναρτιςεων, το revalving των αναρτιςεων, θ τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ 

γριγορθσ αλλαγισ ταχυτιτων (Quick shifter). 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν όλοι οι κάτοχοι ιςχφοντοσ ακλθτικοφ δελτίου τθσ Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για 

το ζτοσ 2020 οι οποίοι και μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο ςε μια κατθγορία. Μποροφν ακόμα να 

ςυμμετάςχουν ακλθτζσ – κάτοχοι ακλθτικϊν δελτίων (license) χωρϊν-μελϊν των FIM-FIME, εφ’ όςον ζχουν 

άδεια εκκίνθςθσ (starting permission) από τον εποπτικό τουσ φορζα και οι οποίοι, ςφμφωνα με τον 

ιςχφοντα Ακλθτικό Νόμο τθσ Ελλάδοσ, δεν βακμολογοφνται. 

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ γίνονται μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ομοςπονδίασ (e-amotoe.gr) και 

ζωσ τθν Παραςκευι και ϊρα 24.00 οι εμπρόκεςμεσ και ζωσ Σάββατο και ϊρα 24.00 οι εκπρόκεςμεσ κι 

εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά ςτον ΕΚ του κάκε αγϊνα. 

Δεν κα γίνεται δεκτι θ ςυμμετοχι ακλθτι μθ δθλωμζνου ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα.  

Ο κάκε ακλθτισ κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ οφείλει να προςκομίηει τθν κάρτα υγείασ. Χωρίσ αυτι δεν 
δφναται να εκκινιςει, ακόμθ κι αν είναι δθλωμζνοσ ςτο ςφςτθμα. 

Το παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτα 100€ για όλεσ τισ κατθγορίεσ. 

Οι εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ επιβαρφνονται με το ποςό των 20 ευρϊ. 

Σε κάκε αγωνιςτικι ςυνάντθςθ κα γίνονται 2 αγϊνεσ (ςκζλθ) για κάκε κατθγορία και οι ακλθτζσ κα 

βακμολογοφνται ξεχωριςτά ςε κάκε ςκζλοσ. Ο Τεχνικόσ Ζλεγχοσ, ο ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ και οι δοκιμζσ για 

τον αγϊνα, κα γίνονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα ανακοινϊνεται με τον ΕΚ του κάκε αγϊνα . 

Όλοι οι αναβάτεσ υποχρεοφνται να φοροφν κατά τθν παρουςία τουσ ςτθν πίςτα (ελεφκερεσ – 

χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ, γφροσ αναγνϊριςθσ, αγϊνασ), δερμάτινθ φόρμα ΤΑΧΥΤΘΤΑΣ, κράνοσ, μπότεσ, και 

γάντια για χριςθ Motocross ι Ταχφτθτασ κι όπωσ αυτό περιγράφεται ςτον Τεχνικό Κανονιςμό Motocross & 

Supermoto.   

Οι ακλθτζσ κα κατατάςςονται και κα βακμολογοφνται ςφμφωνα τθν κζςθ που τερμάτιςαν ςε κάκε ςκζλοσ 

κι αγϊνα.  Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα προθγθκεί ο αγωνιηόμενοσ με τουσ καλφτερουσ τερματιςμοφσ. Σε 

περίπτωςθ περαιτζρω ιςοβακμίασ προςμετρά το τελευταίο χρονικά αποτζλεςμα. 

Οι απονομζσ ςτουσ διακρικζντεσ κα γίνονται, όλεσ μαηί ςτο τζλοσ των αγϊνων τθσ Κυριακισ και κα 
αφοροφν τον αγϊνα ςυνολικά (μια απονομι ςε κάκε κατθγορία με βάςθ τθν ςυνολικι βακμολογία του 
κάκε ακλθτι ςτα 2 ςκζλθ του αγϊνα. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα προθγθκεί ο αγωνιηόμενοσ με τουσ 
καλφτερουσ τερματιςμοφσ. Σε περίπτωςθ περαιτζρω ιςοβακμίασ προςμετρά το τελευταίο χρονικά 
αποτζλεςμα. 



Τα ζπακλα που κα δίνονται είναι: 

Στον 1ο-2ο-3ο κάκε κατθγορίασ κφπελλο, ςτον 4ο, 5ο, 6ο μετάλλιο. 

Με το τζλοσ του κεςμοφ και  βάςθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ, κα γίνει απονομι επάκλων ςτουσ ζξι 

πρϊτουσ ακλθτζσ/τριεσ κάκε κατθγορίασ όπωσ και ςτα τρία πρϊτα ςωματεία. 

Οι βακμοί των ακλθτϊν όλων των κατθγοριϊν ΑΘΡΟΙΖΟΝΣΑΙ ςτθ βακμολογία ςωματείων. 

ΗΜΕΙΩΗ 1 : Στουσ αγϊνεσ ςτθν πίςτα των Μεγάρων, λόγω κοινισ ςυμμετοχισ με τουσ αγϊνεσ του ΠΠΤ, 

δεν κα υπάρχει χωμάτινθ διαδρομι.  Αυτοί οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςε δφο θμζρεσ αλλά κα είναι μονοί με 

ζνα ςκζλοσ ανά θμζρα κι όχι διπλοί όπωσ ςτουσ αγϊνεσ τθσ ταχφτθτασ. 

ΗΜΕΙΩΗ 2 : Στο ενδεχόμενο εφαρμογισ νζων περιοριςτικϊν μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, κι ζκδοςθσ από τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ νζασ απαγόρευςθσ ακλθτικϊν 

δραςτθριοτιτων, το Κφπελλο SUPERMOTO κα κεωρθκεί ολοκλθρωμζνο με τουσ αγϊνεσ που κα ζχουν 

πραγματοποιθκεί μζχρι τθν θμερομθνία επιβολισ των νζων περιοριςτικϊν μζτρων. Θ τελικι βακμολογία 

και κατάταξθ των ακλθτϊν κα κακορίηεται από το ςφνολο των αγϊνων που ζχουν ολοκλθρωκεί μζχρι τθν 

θμερομθνία επιβολισ των νζων περιοριςτικϊν μζτρων. 


