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01.01 EIAΓΧΓH 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, φπνπ αλαθέξεηαη αζιεηήο ελλνείηαη θαη ε 
αζιήηξηα. Mε ηνλ φξν «κνηνζπθιέηα» πξνζδηνξίδνληαη θαηά βάζε φια ηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ ηέζζεξηο ηξνρνχο θαη πνπ θηλνχληαη απφ 
έλαλ θηλεηήξα ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 
πξνζψπσλ, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν νδεγφο ηεο (αζιεηήο). Κάησ απφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο νη ηξνρνί πξέπεη λα εθάπηνληαη ζην έδαθνο, εθηφο απφ 
ζηηγκηαίεο ή κεξηθέο αζπλήζεηο πεξηπηψζεηο. 

01.02 EΛEYΘEPIA KATAKEYATIKH EΠIΛOΓH 

Γελ πθίζηαηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζε φηη αθνξά ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηελ 
θαηαζθεπή ή ηνλ ηχπν κηαο κνηνζπθιέηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηεζλείο ή 
Δζληθέο ζπλαληήζεηο, κε ηνλ φξν φηη απηή ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ εζληθψλ ε δηεζλψλ (FIM/FIM Europe) θαλνληζκψλ θαζψο θαη 
ησλ θαηά πεξίπησζε Πξνθεξχμεσλ ή/θαη Δηδηθψλ Kαλνληζκψλ. 
Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα ειέγρνληαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλαβάηε. 
Οη κνηνζπθιέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εζληθνχο ή δηεζλείο αγψλεο 
θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα ηνπο. Καηεγνξίεο 
αγψλσλ κε κνηνζπθιέηεο δηαθνξεηηθψλ θπιηλδξηζκψλ 
επηηξέπνληαη. ε θάζε θαηεγνξία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν επηηξεπφκελνο 
θπιηλδξηζκφο θαζψο θαη ηα επηπιένλ ζηνηρεία (αξηζκφο θπιίλδξσλ, βάξνο, 
είδνο θηλεηήξα, θ.α.) ησλ κνηνζπθιεηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε απηή. 
 

01.03 METPHH TOY KYΛINΓPIMOY 

01.03.01 Παιηλδξνκηθνί Κηλεηήξεο, Κύθινπ “OTTO” 

O θπιηλδξηζκφο θάζε θπιίλδξνπ ππνινγίδεηαη κε ηνλ γεσκεηξηθφ ηχπν πνπ 
δίλεη ηνλ φγθν ελφο θπιίλδξνπ. H δηάκεηξνο αληηζηνηρεί κε ηελ εζσηεξηθή 
δηάκεηξν ηεο νπήο ηνπ θπιίλδξνπ θαη ην χςνο κε ηε δηαδξνκή πνπ εθηειεί ην 
έκβνιν απφ ηελ αλψηαηε κέρξη ηελ θαηψηαηε ζέζε ηνπ. 
D2 x 3,1416 x C 
Kπιηλδξηζκφο = ――――――――― 
4 
φπνπ D = ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ θπιίλδξνπ θαη C = H δηαδξνκή ηνπ 
εκβφινπ 
Όηαλ ε εζσηεξηθή ηνκή ηνπ θπιίλδξνπ δελ είλαη θπθιηθή ηφηε ε επηθάλεηα 
δηαηνκήο ηνπ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ αλάινγε γεσκεηξηθή κέζνδν 
ππνινγηζκνχ ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πνιιαπιαζηάδεηε επί ηε δηαδξνκή ηνπ 
εκβφινπ, γηα λα πξνθχπηεη ν θπιηλδξηζκφο. 
Καηά ηηο κεηξήζεηο ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ επηηξέπνληαη αλνρέο 1/10 mm. 
Δάλ κε απηή ηελ αλνρή ν θπιηλδξηζκφο ππεξβαίλεη ηα επηηξεπφκελα φξηα ηφηε 
ζα γίλεηαη λέα κέηξεζε κε ηνλ θηλεηήξα θξχν θαη κε αθξίβεηα 1/100 mm. 



01.04 YΠEPΠΛHPΧH 

H ππεξπιήξσζε κε θάζε κέζν ή ζπζθεπή απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο 
αγψλεο 

01.05 THΛEMETPIA – Data Loggers 

Ζ ηειεκεηξία απαγνξεχεηαη, ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (data 
loggers) επηηξέπνληαη. 
Απαγνξεχεηαη ε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κεηάδνζε πιεξνθνξίαο πνπ 
επεξεάδεη ηελ απφδνζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κνηνζπθιέηαο φηαλ θηλείηαη 
θαζψο θαη ε αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ηνλ αζιεηή. 
Mπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε κνηνζπθιέηα κία επίζεκε ζπζθεπή κεηάδνζεο 
ζεκάησλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ρξνλνκέηξεζεο θαη 
θαηαγξαθήο γχξσλ. 
Oιεο νη ζπζθεπέο κεηάδνζεο-ιήςεο ζεκάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή γχξσλ 
πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο ζηελ κνηνζπθιέηα. Ζ αζθαιήο πξφζδεζή 
ηνπο ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ηερληθφ έθνξν. 
Σα ζπζηήκαηα GPS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 
επηηξέπνληαη. 

01.06 BAPO MOTOYKΛETA 

Σν βάξνο ησλ κνηνζπθιεηψλ πξέπεη λα ειέγρεηαη. Oη δπγαξηέο πξέπεη λα είλαη 
ειεγκέλεο γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο απφ επίζεκν ηλζηηηνχην κέζα ζηα ηειεπηαία 
δχν ρξφληα πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. 
Mεηά ηνλ αγψλα φιεο νη κνηνζπθιέηεο δπγίδνληαη θαη επηηξέπεηαη αλνρή -1% 
ζε ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ειάρηζηα βάξε. 
01.06.01 Bάξε κνηνζπθιεηψλ ρσξίο θαχζηκν 
Tα ειάρηζηα βάξε είλαη: 
Καηεγνξία Διάρηζην βάξνο 
R 125 cc 70 θηιά 
R 250 cc 95 θηιά 
Supersport βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 
Superbike βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 
ΝΔΧΝ βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 
OPEN βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 

01.07 ENΓEIΞH TOY KATAKEYATH 

Ζ αγσληζηηθέο κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 
αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή. ηηο θαηεγνξίεο Racing επηηξέπνληαη νη 
ηδηνθαηαζθεπέο. Όηαλ ζηελ θαηαζθεπή κίαο κνηνζπθιέηαο είλαη αλακεκηγκέλνη 
δχν θαηαζθεπαζηέο πξέπεη λα θαίλεηαη πάλσ ζ’ απηήλ ην φλνκα θαη ησλ δχν, 
φπσο παξαθάησ: 
― Tν φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ 
― Tν φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα. 
Aπηφ εθαξκφδεηαη φηαλ δελ ην απαγνξεχνπλ ηπρφλ εκπνξηθά ζπκθέξνληα. 

01.08 ΛATIXA ΓIA MOTOYKΛETE “SOLO” 

01.08.01 Tν πιάηνο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ειαζηηθψλ ζηηο επί κέξνπο 
θαηεγνξίεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηεθάλε. 



01.08.02 Mε εμαίξεζε ηα “θαιαθξά” ειαζηηθά (slick), ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη 
λα καξθάξεη ην ειαζηηθφ κε ζήκαλζε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ: 
- H έλδεημε E ή DOT (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιάζηηρα αλαγλσξηζκέλα ή 
ιάζηηρα πνπ έρνπλ ζεκαλζεί κφλν γηα ρξήζε ζε απηνθηλεηφδξνκν) 
- H εκπνξηθή θίξκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
- Tν έηνο θαη ν κήλαο θαηαζθεπήο (θσδηθνπνηεκέλα). 
- Oη δηαζηάζεηο ηνπ ειαζηηθνχ. 
- H θαηεγνξία ηαρχηεηαο (επηηξεπφκελε αλψηαηε ηαρχηεηα) - ZR. 
- Kάζε άιιν εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αλαγθαίν γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ 
ειαζηηθνχ. 
01.08.03 H ειάρηζηε δηάκεηξνο ηεο ζηεθάλεο ηνπ ηξνρνχ είλαη 400 mm. Σν 
πιάηνο ηεο ζηεθάλεο ηνπ ηξνρνχ πξέπεη λα είλαη: 
Καηεγνξία Πιάηνο εκπξφο Πιάηνο πίζσ 
R 125 cc 2,15’’ έσο 3,0΄΄   3,0΄΄ έσο 4,0΄΄ 
R 250 cc 3,0΄΄έσο 3,75      4,0΄΄ έσο 5,75΄΄ 
Supersport βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 
Superbike βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 
ΝΔΧΝ-SS300 βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 
OPEN βι. πεξηγξαθή θαηεγνξίαο 
01.08.04 Απιαθψζεηο ειαζηηθψλ 
H επηθάλεηα ηνπ ειαζηηθνχ κπνξεί λα είλαη κε ή ρσξίο απιαθψζεηο. Tν ζρέδην 
ησλ απιαθψζεσλ είλαη ειεχζεξν ζρέδην ησλ απιαθψζεσλ πξέπεη λα έρεη γίλεη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειαζηηθνχ. 
ηελ θαηεγνξία Racing επηηξέπνληαη επηπξφζζεηεο απιαθψζεηο, θνςίκαηα 
θιπ, κε ηνλ φξν φηη γίλνληαη απφ έλαλ θαηαζθεπαζηή ειαζηηθψλ ή απφ 
εηδηθεπκέλν ηερληθφ κε κέζα ή εηδηθά εξγαιεία γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ επηινγή 
θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ απιαθψζεσλ επαθίεηαη απνιχησο ζηελ 
θξίζε ηνπ αλαβάηε. ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο επηηξέπνληαη επηπξφζζεηεο 
απιαθψζεηο κφλν κε εηδηθή αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα. 
H ρξήζε “θαιαθξψλ” ειαζηηθψλ είλαη επίζεο ζηελ θξίζε ηνπ αλαβάηε. Δάλ νη 
ζπλζήθεο θαηαζηνχλ πξνβιεκαηηθέο απηφο πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιάβεη 
ππφςε ηνπ ηηο ππνδείμεηο ησλ ηερληθψλ εθφξσλ θαη αλ ρξεηάδεηαη ηνπ 
αξκνδίνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
αλ έλα ειάρηζην φξην αζθαιείαο, ην βάζνο ησλ απιαθψζεσλ πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 mm. 
Διαζηηθά πνπ ζηελ πξνθαηαξθηηθή ηνπο εμέηαζε έρνπλ βάζνο απιάθσζεο 
κηθξφηεξν απφ 1,5 mm, ζεσξνχληαη ζαλ ειαζηηθά ρσξίο απιαθψζεηο θαη νη 
πεξηνξηζκνί πνπ εθαξκφδνληαη ζηα “θαιαθξά” ειαζηηθά ηζρχνπλ θαη γη’ απηά. 
H επηθάλεηα ελφο “θαιαθξνχ” ειαζηηθνχ πξέπεη λα έρεη ηξεηο ή 
πεξηζζφηεξεο θνηιφηεηεο ζε ίζν ηφμν 120° ή κηθξφηεξν, νη νπνίεο λα 
ρξεζηκεχνπλ ζαλ ελδεηθηηθφ ηνπ νξίνπ θζνξάο ηνπο, ηφζν ζην θέληξν ηνπ 
πιάηνπο ηνπο, φζν θαη ζηα πιάγηα. Όηαλ δχν ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο δείμνπλ 
ην “φξην” θζνξάο ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηεο πεξηθέξεηαο, ην ειαζηηθφ δελ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

01.09 ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Όιεο νη κνηνζπθιέηεο, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξέπεη λα έρνπλ: 
Α. Πξνζηαηεπηηθφ αιπζίδαο ζην θάησ κέξνο ηνπ ςαιηδηνχ, ηνπνζεηεκέλν κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
αζιεηή λα παγηδεπηεί κεηαμχ ηεο αιπζίδα θαη ηνπ πίζσ γξαλαδηνχ. 



Β. Πξνζηαηεπηηθφ καλέηαο θξέλνπ, πνπ έρεη ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ θξέλνπ απφ ηελ θαηά ιάζνο επαθή κε άιιε κνηνζπθιέηα. 
Απαγνξεχνληαη ηα πξνζηαηεπηηθά απφ ζχλζεηα πιηθά (πνιπκεξή κε 
εληζρχζεηο ηλψλ fiberglass, carbon θιπ). Ο Σερληθόο Έθνξνο έρεη δηθαίσκα 
λα ην απνξξίςεη, εθόζνλ θξίλεη όηη ε ιεηηνπξγία είλαη αλεπαξθήο, ε δελ 
είλαη αζθαιώο θαη ζσζηά  εγθαηαζηεκέλν. 
Γ. Υεηξηζηήξηα ζπκπιέθηε θαη θξέλσλ (καλέηεο), θαζψο θαη ζηεξίγκαηα ησλ 
πνδηψλ κε ζθαηξηθέο άθξεο (κπίιηεο). 
Γ. Γηάηαμε ζπιινγήο πγξψλ (ιεθάλε) θάησ απφ ηνλ θηλεηήξα ηθαλή λα 
ζπγθξαηεί ην ζχλνιν πγξψλ (ιηπαληηθφ, ςπθηηθφ, θ.α.) ηνπ θηλεηήξα. ην 
θαηψηαην ζεκείν ηεο πξέπεη λα ππάξρεη νπή 25mm ηνπιάρηζηνλ θιεηζκέλε 
αζθαιψο ε νπνία ζα παξακέλεη φκσο αλνηθηή ζε πεξίπησζε βξνρήο. 
Δ. Γηαθφπηε, απελεξγνπνίεζεο ηνπ θηλεηήξα & δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο απφ 
ηελ κπαηαξία, ζην ηηκφλη. 
Σ. Οπνηνδήπνηε ζηαζεξφ ζεκείν ζε απφζηαζε 15mm απφ θάζε ζεκείν ησλ 
ειαζηηθψλ. 
Ε. Γπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηηκνληνχ θαηά 15 κνίξεο ζε θάζε πιεπξά. 
Καηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνχ, νη ρεηξνιαβέο (γθξηπ) ζε θακία πεξίπησζε 
δελ ζα πξέπεη λα πιεζηάδνπλ νπνηνδήπνηε ζηαζεξφ ζεκείν ζε απφζηαζε 
κηθξφηεξε ησλ 30 mm. 
Ζ. Υεηξηζηήξην γθαδηνχ κε απηφκαηε επαλαθνξά (ειαηήξην) ζηελ θιεηζηή ζέζε. 
Θ. Γηάηαμε απηφκαηεο δηαθνπήο ηεο αληιίαο θαπζίκνπ ζε πεξίπησζε πηψζεο, 
φηαλ ε ηξνθνδνζία θαπζίκνπ δελ είλαη κε θπζηθή ξνή. 
Η. σιήλεο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ νη νπνίνη δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ 
αηρκεξφ άθξν νχηε λα εθηείλνληαη πίζσ απφ ηελ θαηαθφξπθε γξακκή ε νπνία 
πεξλά απφ ην πίζσ άθξν ηνπ πίζσ ειαζηηθνχ. 
Κ. πληζηάηαη ε ρξήζε πίζσ θσηφο ζε ζπλζήθεο βξνρήο, ε ρακειήο 
νξαηφηεηαο. Σν θψο πξέπεη λα είλαη ζε επδηάθξηην ζεκείν, θφθθηλν θαη 
ζπλερέο (φρη παιιφκελν), ηζρχνο 10 – 15(incandescent), 0.6 – 1.8 W (LED). Ο 
Σερληθφο Έθνξνο έρεη δηθαίσκα λα ην απνξξίςεη, εθφζνλ θξίλεη φηη ε 
ιεηηνπξγία είλαη αλεπαξθήο, ε δελ είλαη αζθαιψο θαη ζσζηά  εγθαηαζηεκέλν.   
 Λ.Ζ ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ θαπαθηψλ, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα πιατλά 
θαπάθηα ηνπ θηλεηήξα, ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ, εθφζνλ ΟΛΑ ηα πιατλά 
θαπάθηα/θηβψηηα ηνπ θηλεηήξα πνπ πεξηέρνπλ ιάδη θαη πνπ κπνξνχλ λα 
έξζνπλ ζε επαθή κε ην έδαθνο ζηελ πεξίπησζε πηψζεο, ΠΡΔΠΔΗ λα 
πξνζηαηεχνληαη απφ δεχηεξν θαπάθη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ε 
εγθεθξηκέλα πνιπκεξή πιηθά, ε εγθεθξηκέλεο απφ ηε FIM θαηαζθεπέο . Σα 
ζχλζεηα πνιπκεξή (fiberglass, carbon θιπ) ΓΔΝ επηηξέπνληαη.  
Σν δεχηεξν θαπάθη πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηνπ αξρηθνχ 
θαπαθηνχ. Γελ πξέπεη λα έρεη θνθηεξέο αθκέο πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ 
ηνλ αζθαιηνηάπεηα. Πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα κε ηνπιάρηζην 3 βίδεο, πνπ 
ζηεξεψλνπλ θαη ην αξρηθφ θαπάθη. 
Ο Σερληθφο Έθνξνο κπνξεί λα απνξξίςεη φπνην θαπάθη δελ ηθαλνπνηεί ηνλ 
ζθνπφ αζθάιεηαο. 
Μ. ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΤΗΜΟΤ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξσζε ηεο δεμακελήο κε 
πιηθφ επηβξαδπληηθφ ηεο θαχζεο (εηδηθφ αθξψδεο πιηθφ-βνεζάεη ζηελ 
θαηαζηνιή εθξήμεσλ). 
Ν. ΣΑΠΔ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ ΛΑΓΗΟΤ. Όιεο νη ηάπεο απνζηξάγγηζεο ιαδηνχ 
θαη βίδεο πνπ νδεγνχλ ζε θνηιφηεηεο κε ιάδη, πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά 
ζηεξεσκέλεο ζηε ζέζε ηνπο θαη αζθαιηζκέλεο κε ζχξκα.  



Ξ. Οη ηάπεο πιήξσζεο θαπζίκνπ θαη ιαδηνχ, πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά 
ζηεξεσκέλεο ζηε ζέζε ηνπο θαη αζθαιηζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
απνθιείεηαη ην άλνηγκα ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηπραίν πεξηζηαηηθφ. 

 

01.10 ΑΡΗΘΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη ηειείσο νξαηέο θαη 
δελ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο κνηνζπθιέηαο ή απφ 
ηνλ αλαβάηε φηαλ απηφο είλαη θαζηζκέλνο ζηε ζέζε νδήγεζεο. Αλάκεζα ζηνπο 
αξηζκνχο ηεο κπξνζηηλήο πηλαθίδαο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ηξχπεο. Με 
θαλέλα φκσο ηξφπν δελ πξέπεη λα γίλνπλ ηξχπεο πάλσ ζηνπο αξηζκνχο 

01.10.01 Σνπνζέηεζε αθαηξεηώλ πηλαθίδσλ  

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αθαηξεηψλ πηλαθίδσλ κπνξεί λα ζηεξεσζεί ή λα βαθηεί 
ζην ακάμσκα ή ζηελ αεξνδπλακηθή επέλδπζε έλαο αλάινγνο ζε δηαζηάζεηο 
ρψξνο ζε καη ρξψκα. 

01.10.02 Oη αξηζκνί  

Oη αξηζκνί πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηνη θαη ην θφλην πξέπεη λα είλαη βακκέλν 
κε απνξξνθεηηθφ ρξψκα (καη) ψζηε λα απνθεχγνληαη νη αληαλαθιάζεηο ηνπ 
ειίνπ. 
Oη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ πξέπεη λα είλαη: 
ΔΜΠΡΟ ΠΛΑΗ 
ΤΦΟ 160 mm ΤΦΟ 120 mm 
ΠΛΑΣΟ 80 mm ΠΛΑΣΟ 60 mm 
ΠΑΥΟ ΑΡΗΘΜΟΤ 25 mm ΠΑΥΟ ΑΡΗΘΜΟΤ 25 mm 
Kελή απφζηαζε κεηαμχ δχν αξηζκψλ 10 mm 

01.10.03 Σύπνο ραξαθηήξσλ 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν Αγγιηθφο ηχπνο ραξαθηήξσλ. Λπηφο είλαη κία 
απιή θάζεηε γξακκή γηα ην “ENA” θαη κία απιή επηθιηλήο γξακκή, ρσξίο 
νξηδφληηα γξακκή ζηε κέζε γηα ην “EΠTA” (.Γηάγξακκα O). 

01.10.04 Άιινη αξηζκνί  

Kάζε άιινο αξηζκφο ή ελδείμεηο ή πηλαθίδεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
ζχγρπζε κε ηνπο αξηζκνχο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αθαηξνχληαη πξηλ απφ ηελ 
εθθίλεζε ηνπ αγψλα. 

01.10.05 Πέξημ πιαηζίνπ αξηζκώλ 

Γχξσ απφ ηηο πηλαθίδεο πξέπεη λα παξακέλεη έλαο θελφο απφ θάζε δηαθήκηζε 
ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 3 cm. Μνηνζπθιέηεο κε πηλαθίδεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ 
απηέο ηηο απαηηήζεηο δελ ζα πεξάζνπλ απφ ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο ηνπ 
αγψλα. 

01.10.06 Υξώκαηα αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 

Σα ρξψκαηα ηνπ θφληνπ θαη ησλ αξηζκψλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο 
θαηεγνξίεο θαη ην είδνο ηνπ αγψλα. Οη ιεπηνκέξεηεο πξέπεη θαίλνληαη ζηνλ 
Δηδηθφ Καλνληζκφ θάζε αγψλα. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πην θάησ 



ρξψκαηα, πνπ πξέπεη λα είλαη καη θαη λα αθνινπζνχλ ην θαησηέξσ 
ρξσκαηνιφγην ηεο RAL: 
MAYPO 9005 
MΠΛE 5010 
ΠPAINO 6002 
KITPINO 1003 
KOKKINO 3020 
ΛEYKO 9010 
01.10.07 Αγψλεο Σαρχηεηαο 
ΟPΔΝ Μπιε θφλην Λεπθνί αξηζκνί 
RACING Πξάζηλν θφλην Λεπθνί αξηζκνί 
SUPERSPORT Άζπξν θφλην Μπιε αξηζκνί 
SUPERBIKE Κφθθηλν θφλην Λεπθνί αξηζκνί 
ΝΔΧΝ- SS300 Κίηξηλν θφλην Μαχξνη αξηζκνί 
- Ο αξηζκφο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 
Μία θνξά ζην θέληξν ηνπ εκπξφο θαίξηγθ ή ειάρηζηα πιαγίσο ζε 
νπνηαδήπνηε κεξηά, θαη κία θνξά ζε θάζε πιεπξά ηεο κνηνζπθιέηαο. Ζ 
πξνηηκφηεξε ζέζε γηα ηνπο αξηζκνχο ζε θάζε πιεπξά ηεο κνηνζπθιέηαο είλαη 
ζην ρακειφηεξν πίζσ κέξνο ηνπ θπξίσο κέξνπο ηνπ θαίξηγθ, θνληά ε επί ηεο 
θαξίλαο. 
ηελ πεξίπησζε ακθηβνιίαο ε αληίξξεζεο, ε απφθαζε ηνπ Σερληθνχ Δθφξνπ 
είλαη ηειηθή θαη ακεηάθιεηε. 

01.11 ΓEΞAMENE KAYIMOY KAI ΛAΓIOY 

01.11.01 Μέγηζηε ρσξεηηθόηεηα 

H κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ θαπζίκνπ ζηηο κνηνζπθιέηεο Solo 
νξίδεηαη ζηα 24 ιίηξα. 

01.11.02 Σύπνο δεμακελήο 

Σν θαχζηκν πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζε κηα κφλν δεμακελή ηζρπξά ζηεξεσκέλε 
πάλσ ζηε κνηνζπθιέηα. Απαγνξεχνληαη δεμακελέο- θαζίζκαηα θαη βνεζεηηθέο 
δεμακελέο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε κηαο δεμακελήο ηαρείαο απφζπαζεο ζαλ κέζν 
γξήγνξνπ αλεθνδηαζκνχ απαγνξεχεηαη απζηεξά ζε 
φια ηα είδε αγψλσλ. 

01.11.03 Δμαεξηζκόο δεμακελήο 

ηνπο ζσιήλεο εμαεξηζκνχ ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
αλεπίζηξνθεο βαιβίδεο θαη νη ζσιήλεο απηνί λα θαηαιήγνπλ ζε έλα δνρείν 
ζπιινγήο κε ειάρηζην φγθν 250 cm³, θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. 

01.11.04 Γνρεία ζπιινγήο ιαδηνύ θαη πζηήκαηα αλαπλνήο ηνπ 
θπθιώκαηνο 

Όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζσιήλα εμαεξηζκνχ ιηπαληηθνπ ε άθξε ηεο πξέπεη 
λα θαηαιήγεη ζε έλα δνρείν ζπιινγήο, ηνπνζεηεκέλν ζε έλα επθφισο πξνζηηφ 
ζεκείν θαη ην νπνίν πξέπεη λα αδεηάδεη πξηλ απφ ηνλ αγψλα. 
Σν δνρείν απηφ πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 250-cm³ γηα ζσιήλεο 
εμαεξηζκνχ απφ ην θηβψηην ηαρπηήησλ θαη 500 cm³ γηα ζσιήλεο εμαεξηζκνχ 
απφ ηνλ θηλεηήξα. 



Όιεο νη 4ρξνλεο κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα 
αλαπλνήο ηνπ θηλεηήξα. Ο ζσιήλαο δηαπλνήο ηνπ ιηπαληηθνχ πξέπεη λα είλαη 
ζπλδεδεκέλνο θαη λα εθηνλψλεηαη ζην δνρείνπ ηνπ θίιηξνπ αέξα. 
 

01.12 MOTOYKΛETE ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ OPEN 

01.12.01 Σύπνη κνηνζπθιέηαο 

Οη νκνινγθαξηζκέλεο κνηνζπθιέηεο superbike, supersport & Stocksport 
νπνηαζδήπνηε ρξνληάο θαζψο θαη κνηνζπθιέηεο κε έγθξηζε ηχπνπ δξφκνπ 

01.12.02 Καύζηκν 

Σν θαχζηκν είλαη ππνρξεσηηθά βελδίλε ακφιπβδε. 

01.12.03 Πιαίζην 

Σν πιαίζην θαη ην ππνπιαίζην κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ. Ο αξηζκφο 
πιαηζίνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα είλαη εκθαλήο. Βάζεηο θηλεηήξα θαη 
πιάθεο ηηκνληνχ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ. 

01.12.04 Δκπξόζζην ζύζηεκα 

Σα κπξνζηηλφ ζχζηεκα αλάξηεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή λα ηξνπνηεζεί 
ην ππάξρνλ ειεχζεξα. Μπνξεί λα πξνζηεζεί ζηακπηιηδαηέξ/ακνξηηζέξ 
ηηκνληνχ. 

01.12.05 Φαιίδη 

ην ςαιίδη επηηξέπεηαη λα πξνζηεζνχλ βάζεηο ζηεξέσζεο (stand). 

01.12.06 Πίζσ αλάξηεζε 

Σν ζψκα ηεο πίζσ αλάξηεζεο (ακνξηηζέξ/ ειαηήξηα) επηηξέπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί. Σν ζχζηεκα κνριηζκνχ ηεο πίζσ αλάξηεζεο θαη ην ςαιίδη  
κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ. 

01.12.07 Σξνρνί 

Οη ηξνρνί κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιινπο ειαθξχηεξνπ θξάκαηνο, 
θαζψο θαη νη άμνλέο ηνπο. Ο αηέξκνλνο ηνπ ηαρπκέηξνπ επηηξέπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ απνζηάηε. 

01.12.08 Φξέλα 

Σα δηζθφθξελα, νη δαγθάλεο, νη αληιίεο εκπξφο θαη πίζσ θξέλνπ κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ. 

01.12.09 Διαζηηθά 

Σα ειαζηηθά είλαη ειεχζεξα.  

01.12.10 Βάζεηο θαη ηα ρεηξηζηήξηα πνδηώλ 

Οη βάζεηο θαη ηα ρεηξηζηήξηα πνδηψλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε λέα ζέζε, 
αιιά κε ηα ππνζηεξίγκαηα ηνπο ζηα αξρηθά ζεκεία ζηήξημεο ηνπ ζθειεηνχ. 



01.12.11 Βάζεηο θαη ηα ρεηξηζηήξηα ρεξηώλ 

Σν ηηκφλη επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί, δελ επηηξέπεηαη λα αθαηξεζνχλ νη 
δηαθφπηεο κίδαο θαη δηαθνπήο ηνπ θηλεηήξα. 

01.12.12 Φαίξηγθ 

Σν θαίξηγθ θαη φια ηα πιαζηηθά θαιχκκαηα επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
Όιεο νη εηζαγσγέο αέξα πξνο ην θνπηί ηνπ θίιηξνπ αέξα κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ. Ζ δειαηίλα επηηξέπεηαη 
λα αιιαρζεί αιιά πάληα απφ δηαθαλέο πιηθφ (ειάρηζην πάρνο 4mm). Σν 
εκπξφο θαη ην πίζσ θηεξφ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Όιεο νη 
εθηεζεηκέλεο άθξεο πξέπεη λα ζηξνγγπιεπζνχλ. 
- Σν ρακειόηεξν κέξνο ηνπ θαίξηγθ (θαξίλα) πξέπεη λα έρεη 
θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε ζπαζίκαηνο ηνπ θηλεηήξα λα 
θξαηάεη ηνπιάρηζηνλ ην κηζό από όιν ην ιάδη θαη ην ςπθηηθό ηνπ 
θηλεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ην ιηγόηεξν 5 ιίηξα). Ζ ρακειόηεξε άθξε 
ηνπ αλνίγκαηνο ζην θαίξηγθ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε ηνπιάρηζηνλ 50 
ρηιηνζηά πάλσ από ηνλ ππζκέλα ηνπ θαίξηγθ. 
- ηελ θαξίλα πξέπεη λα γίλεη κία ηξύπα ησλ 25 ρηιηνζηώλ ην πνιύ ζε 
ρακειό ζεκείν. Απηή ε ηξύπα πξέπεη λα κείλεη θιεηζηή ζε ζηεγλέο 
ζπλζήθεο θαη λα αλνίμεη κόλν ζε βξεγκέλεο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 
ύζηεξα από απόθαζε ηνπ αιπηάξρε. 

01.12.13 Γεμακελή θαπζίκνπ 

Σν ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ απαγνξεχεηαη λα αιιαρζεί. Ζ ηάπα επηηξέπεηαη λα 
αιιαρζεί. Όηαλ είλαη θιεηζηή πξέπεη λα είλαη αλαπλένπζα θαη λα θιεηδψλεη 
αζθαιψο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο. Ζ ηάπα δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 
λα αλνίμεη  ζε πεξίπησζε πηψζεο. 

01.12.14 Θέζε νδεγνύ  

Σν θάζηζκα θαη ε βάζε ηνπ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε κνλή ζέια κε 
ηελ πξνυπφζεζε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε ζσζηή εκθάληζε ηνπ αξηζκνχ ζηα 
πιατλά. 

01.12.15 Ζιεθηξηθά 

Ζ κπαηαξία θαη ε πιεμνχδα θαισδίσζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

01.12.16 ύζηεκα ςύμεο 

Σα ςπγεία λεξνχ θαη ιαδηνχ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

01.12.17 Φηιηξνθνύηη 

Σν θνπηί θίιηξνπ αέξα θαη ην θίιηξν κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

01.12.18 Σξνθνδνζία θαπζίκνπ 

Σα θαξκπηξαηέξ ή ην ζχζηεκα ςεθαζκνχ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

01.12.19. Σξνπνπνηνύληαη  

Δπηηξέπνληαη επεκβάζεηο, ζηνλ θηλεηήξα (π.ρ. θαη φρη πεξηνξηζηηθά: αιιαγή 
εθθεληξνθφξσλ, κνλφδξνκνο ζπκπιέθηεο, αχμεζε ζπκπίεζεο, γπαιίζκαηα, 
θ.α.) εθηφο ηεο αχμεζεο θπβηζκνχ 



01.12.22. Αληηθαζηζηνύληαη 

Ζ εμάηκηζε επηηξέπεηαη λα αιιαρζεί/ηξνπνπνηεζεί. Αλψηαην φξην ζνξχβνπ: 
107 db. 

01.12.24 Αθαηξνύληαη : 

• Φψηα θαη αλαθιαζηηθά 
• Κφξλα 
• Πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
• Δξγαιεηνζήθε 
• ηεξίγκαηα πνδηψλ ζπλεπηβάηε (καξζπηέ) 
• Πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο φπσο θαη πιεπξηθά θαη θεληξηθά ππνζηεξίγκαηα 
(stands) 
• Πξνβνιέαο θαη πίζσ θιαο 
• ηάλη 

01.12.25 Μπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ: 

• Όξγαλα θαη βάζεηο νξγάλσλ 
• Αλεκηζηήξαο ςπγείνπ θαη θαισδίσζε 
• Πξφζζεηα αληηθείκελα βηδσκέλα ζην πίζσ ππνπιαίζην 

01.12.26 TRACTION CONTROL 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξφζθπζεο (Traction 
Control). 
 

01.13 MOTOYKΛETE ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ RACING 

01.13.01Κπβηζκόο θαη αξηζκόο θπιίλδξσλ 

ΓΗΥΡΟΝΟΗ θηλεηήξεο πάλσ απφ 80 cc κέρξη 250 cc – έλαο θχιηλδξνο 
ΓΗΥΡΟΝΟΗ θηλεηήξεο πάλσ απφ 175 cc κέρξη 250 cc – κέγηζην δχν θχιηλδξνη 
ΣΔΣΡΑΥΡΟΝΟΗ θηλεηήξεο κέρξη δχν θπιίλδξνπο θαη θπβηζκφ κέρξη 500θε. 
Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα κεηξηέηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 
Απαγνξεχεηαη ν ππεξθπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα. 

01.13.02 Σαρύηεηεο 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ηαρπηήησλ είλαη 6. 

01.13.03 Φξέλα 

- Οη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ 2 αλεμάξηεηα θξέλα (1 γηα θάζε ηξνρφ) κε 
δίζθν/νπο. 
Δπηηξέπνληαη κφλν δίζθνη απφ ζηδεξνχρα πιηθά (φρη carbon). 

01.13.04 Θόξπβνο 

- Σν φξην ζνξχβνπ νξίδεηαη ζε 113 db. 

01.13.05 Αεξνδπλακηθό θάιπκκα 

- Σα άθξα ηεο δειαηίλαο θαη ηα άθξα φισλ ησλ πιαζηηθψλ ηκεκάησλ πξέπεη 
λα είλαη ζηξνγγπιεκέλα. 
- Σν κέγηζην θάξδνο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 600 mm. 



- Σν θάξδνο ηεο ζέιαο ή νηηδήπνηε πίζσ απφ απηήλ δελ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξν απφ 450mm (ηειηθά εμάηκηζεο εμαηξνχληαη). 
- Σν θαίξηγθ δελ πξέπεη λα εθηείλεηαη πέξα απφ ηε γξακκή πνπ δηαγξάθεηαη 
θαηαθφξπθα απφ ηα άθξα ησλ εκπξφο θαη πίζσ ηξνρψλ. 
- Ζ αλάξηεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπηεζκέλε φηαλ γίλεη ε κέηξεζε. 
Απφ πιάγηα φςε πξέπεη λα είλαη εκθαλή : 
1. Σν ιηγφηεξν 180 κνίξεο ηνπ εκπξφο ηξνρνχ 
2. Ο αζιεηήο πιήξσο, φηαλ είλαη θαζηζκέλνο ζε θαλνληθή ζέζε 
3. Σν θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο ζέιιαο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 150 
mm 
Σα θηεξά είλαη ππνρξεσηηθά. 
Όηαλ ηνπνζεηνχκε θηεξά δελ πξέπεη λα εθηείλνληαη : 
1. Πέξα θαη κπξνζηά απφ ην ζεκείν ηνκήο κηαο γξακκήο ε νπνία πεξλά απφ 
ην θέληξν ηνπ ηξνρνχ θαη ζρεκαηίδεη γσλία 45 κνηξψλ κε ηελ νξηδφληην. 
2. Υακειφηεξα απφ ηελ νξηδφληηα δηαγξαθφκελε γξακκή πνπ πεξλά απφ ηα 
θέληξα ηνπ πίζσ θαη ηνπ εκπξφο ηξνρνχ. 
Κηλεηά αεξνδπλακηθά κέξε απαγνξεχνληαη. 
 
Γηα ηηο κνηνζπθιέηεο κε ΣΔΣΡΑΥΡΟΝΟ θηλεηήξα, ην ρακειφηεξν κέξνο ηνπ 
θαίξηγθ πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε ζπαζίκαηνο 
ηνπ θηλεηήξα λα ζπγθξαηεί ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ιαδηνχ θαη ςπθηηθνχ 
ηνπ θηλεηήξα (ην ιηγφηεξν 3 ιίηξα). 
 

01.13.10 Απνζηάζεηο 

Ζ κνηνζπθιέηα άδεηα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα γείξεη ζε 50 κνίξεο απφ ηνλ 
θαηαθφξπθν άμνλα, ρσξίο λα αγγίδεη ην έδαθνο θαλέλα κέξνο ηεο παξά κφλν 
ηα ειαζηηθά. 

01.13.11 Αλαζπκηάζεηο 

Όιεο νη ζσιήλεο αλαζπκηάζεσλ, απφ θηλεηήξα ή θηβψηην, πξέπεη λα 
θαηαιήγνπλ ζε δνρείν κε ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 250 cc. Πξέπεη λα ππάξρεη 
μερσξηζηφ δνρείν γηα θάζε ζσιήλα. 

01.13.12 Τιηθά 

- Γελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηηηαλίνπ ζε φιν ην ζθειεηφ, ηα κπξνζηηλφ 
ζχζηεκα, ην ηηκφλη , ηνλ άμνλα ςαιηδηνχ θαη ηνπο άμνλεο ηξνρψλ. 
- Ζ δεμακελή θαπζίκνπ πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθή ή απφ πηζηνπνηεκέλν 
ζχλζεην πιηθφ. 
 

01.14 MOTOYKΛETE ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ «SUPERSPORT» 

- Οη αθφινπζνη θαλνληζκνί πξνβιέπνπλ ζρεηηθή ειεπζεξία ζε κεηαηξνπέο ζηηο 
νκνινγθαξηζκέλεο κνηνζπθιέηεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, έξεπλαο θαη εμέιημεο 
αιιά θαη αχμεζεο ηνπ ζπλαγσληζκνχ κεηαμχ κνηνζπθιεηψλ δηαθνξεηηθψλ 
ζρεδηαζηηθψλ επηινγψλ. 
- Οπνηαδήπνηε κεηαηξνπή/αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο ή δηάηαμεο δελ 
πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζαθψο απαγνξεχεηαη. 
Ζ εκθάληζε ηνπ εκπξφο, ηνπ πίζσ κέξνπο θαη ηνπ πξνθίι ηεο κνηνζπθιέηαο 
πξέπεη λα δηαηεξνχλ ην ζρήκα ηνπ νκνινγθαξηζκέλνπ κνληέινπ (φπσο 



παξάγεηαη αξρηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή). Ζ εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
εμαγσγήο εμαηξείηαη απφ απηφλ ηνλ θαλφλα. 
- Οη αλαβάηεο ηεο θαηεγνξίαο Supersport έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κφλν κία (1) 
κνηνζπθιέηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δνθηκέο, πξνζέξκαλζε θαη αγψλα. 
- Γηα λα εμηζνξξνπεζεί ε απφδνζε ησλ κνηνζπθιεηψλ κε δηαθνξεηηθή 
δηακφξθσζε θηλεηήξα, κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ αιιαγέο ζηα ειάρηζηα βάξε, 
αλάινγα κε ηηο αληίζηνηρεο αγσληζηηθέο ηνπο επηδφζεηο. 
Ζ απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα παξζεί απφ 
εηδηθή επηηξνπή θάζε ζηηγκή πνπ ζεσξεζεί απαξαίηεην γηα ηελ δηαζθάιηζε 
ηνπ δίθαηνπ αληαγσληζκνχ. 

01.14.01 Σύπνο θαη ειάρηζηα βάξε 

4 θχιηλδξνη έσο 600 cc 161 θηιά 
3 θχιηλδξνη έσο 675 cc 161 θηιά 
2 θχιηλδξνη έσο 750 cc 161 θηιά 
- Καζφια ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο εθδήισζεο, ην βάξνο νιφθιεξεο ηεο 
κνηνζπθιέηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δνρείνπ θαπζίκνπ θαη ησλ 
πεξηερνκέλσλ ηνπ) δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξν απφ ην ειάρηζην 
επηηξεπφκελν βάξνο. 
- Γελ ππάξρεη θακία αλνρή σο πξνο ην ειάρηζην βάξνο ηεο κνηνζπθιέηαο. 
- ηνλ ηειηθφ ηερληθφ έιεγρν, ζην ηέινο θάζε αγψλα, νη κνηνζπθιέηεο πνπ ζα 
ειεγρζνχλ, ζα είλαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ηνλ αγψλα θαη ζε 
απηή ηε θαηάζηαζε δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί ην φξην βάξνπο . Γελ 
επηηξέπεηαη λα πξνζηεζεί ηίπνηα ζηε κνηνζπθιέηα. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη 
φια ηα πγξά. 
- Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ, ειεχζεξσλ θαη ρξνλνκεηξεκέλσλ, 
νπνηνζδήπνηε αζιεηήο κπνξεί λα θιεζεί λα δπγηζηεί ε κνηνζπθιέηα ηνπ απφ 
ηνπο ηερληθνχο εθφξνπο. Ο αζιεηήο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ζε ηέηνηα 
απαίηεζε, ζε θάζε πεξίζηαζε. 
- Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε έξκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ειάρηζηνπ βάξνπο θαη 
κπνξεί λα απαηηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηνξηζκνχ κε 
ζηφρν ηνλ δίθαην αληαγσληζκφ. Ζ ρξήζε έξκαηνο πξέπεη λα δεισζεί ζηνλ 
Σερληθφ Έθνξν θαηά ηνλ πξνθαηαξθηηθφ Σερληθφ έιεγρν. 

01.14.02 Υξώκαηα αξηζκώλ ζπκκεηνρήο 

- Σν θφλην θαη ην ρξψκα γηα ηα Supersport είλαη ΑΠΡΟ ΦΟΝΣΟ ΜΔ ΜΠΛΔ 
ΑΡΗΘΜΟΤ 
- Ο αξηζκφο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 
Μία θνξά ζην θέληξν ηνπ εκπξφο θαίξηγθ ή ειάρηζηα πιαγίσο ζε 
νπνηαδήπνηε κεξηά, θαη Μία θνξά ζε θάζε πιεπξά ηεο κνηνζπθιέηαο. Ζ 
πξνηηκφηεξε ζέζε γηα ηνπο αξηζκνχο ζε θάζε πιεπξά ηεο κνηνζπθιέηαο είλαη 
ζην ρακειφηεξν πίζσ κέξνο ηνπ θπξίσο κέξνπο ηνπ θαίξηγθ, θνληά ε επί ηεο 
θαξίλαο. 
ηελ πεξίπησζε ακθηβνιίαο ε αληίξξεζεο, ε απφθαζε ηνπ Σερληθνχ Δθφξνπ 
είλαη ηειηθή θαη ακεηάθιεηε. 

01.14.03 Καύζηκν 

Όινη νη θηλεηήξεο ησλ κνηνζπθιεηψλ Supersport πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε 
ακφιπβδε βελδίλε (απφ δεκφζην πξαηήξην θαπζίκσλ) κε κέγηζηε 



πεξηεθηηθφηεηα κνιχβδνπ 0,005 γξακκάξηα/ιίηξν θαη κέγηζην δείθηε (ΜΟΝ 
90.0) 

01.14.04 Πξνδηαγξαθέο κνηνζπθιεηώλ 

Όια ηα κέξε θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ άξζξα 
πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο παξάρζεθαλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
νκνινγθαξηζκέλνπ κνληέινπ. 

01.14.05 Πιαίζην θαη ππνπιαίζην 

- Σν πιαίζην πξέπεη λα παξακείλεη φπσο ε αξρηθή παξαγσγή ηνπ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ζηελ αλαγλσξηζκέλε κνηνζπθιέηα . 
- Σίπνηα δελ επηηξέπεηαη λα πξνζηεζεί κε ζπγθφιιεζε ή λα αθαηξεζεί κε 
κεραλνινγηθή εξγαζία απφ ην πιαίζην. 
- Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ 
εκθαλψο. 
- Οη βάζεηο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο αξρηθά παξάγνληαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
- Σν πίζσ ππνπιαίζην κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. 
- Δπηηξέπεηαη λα πξνζηεζνχλ ζηεξίγκαηα θαζίζκαηνο. 
- Βηδσηά κέξε ζην ππνπιαίζην επηηξέπεηαη λα αθαηξεζνχλ. 
- Απαγνξεχεηαη ην γπάιηζκα ε ληθέισκα πιαηζίνπ θαη ππνπιαίζηνπ. 

01.14.06 Μπξνζηηλό ζύζηεκα αλάξηεζεο 

- Σα κπξνζηηλφ ζχζηεκα πξέπεη λα παξακείλεη φπσο αξρηθά πξνβιέθζεθε 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
- Δζσηεξηθά κέξε ησλ πηξνπληψλ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ, φπσο ξνδέιεο, 
ειαηήξηα, βαιβίδεο, κεκνλσκέλα ή ζαλ νινθιεξσκέλν θηη. 
-Οη ηάπεο ησλ πηξνπληψλ επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ, ψζηε λα ππάξρεη 
δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο ξχζκηζεο. 
- Οη πάλσ θαη θάησ πιάθεο ηνπ πηξνπληνχ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο 
παξήρζεζαλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
- Σν ζηακπηιηδαηέξ ηνπ ηηκνληνχ κπνξεί λα πξνζηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί κε 
εκπνξίνπ θαη δελ κπνξεί λα δξα σο ζπζθεπή ηεξκαηηζκνχ ηνπ ηηκνληνχ. 
- Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθά ειεγρφκελσλ κεξψλ ηεο αλάξηεζεο, 
εθηφο αλ απηφ βξίζθεηαη ζηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα φπσο παξάγεηαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

01.14.15 Φαιίδη 

- Σν ςαιίδη πξέπεη λα παξακείλεη φπσο αξρηθά παξάγεηαη. 
- Πξέπεη λα ππάξρεη πξνθπιαθηήξαο αιπζίδαο ψζηε λα απνθιεηζηεί ε 
πηζαλφηεηα κέινο ηνπ αλαβάηε λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ αιπζίδα θίλεζεο ηνπ 
ηξνρνχ. 
- Ο άμνλαο ηνπ ςαιηδηνχ πξέπεη λα παξακείλεη φπσο αξρηθά παξάγεηαη. 
- Ο ξπζκηζηήο ηνπ πίζσ άμνλα ηνπ ηξνρνχ (ξπζκηζηήο αιπζίδαο) επηηξέπεηαη 
λα αιιαρζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί. 
- ην ςαιίδη επηηξέπεηαη λα πξνζηεζνχλ βάζεηο ζηεξέσζεο (γηα θεληξηθφ 
stand). 
- Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πξνζηαηεπηηθφ αιπζίδαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζιεηή λα παγηδεχεηαη 
κεηαμχ ηνπ θάησ κέξνπο πνπ θηλείηαη ε αιπζίδα θαη ηνπ πίζσ γξαλαδηνχ. 



01.14.16 Πίζσ αλάξηεζε 

- Σν ζψκα ηεο πίζσ αλάξηεζε (ακνξηηζέξ) επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα 
αληηθαηαζηαζεί, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ηηο ζπλδέζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή κε 
ηνλ ζθειεηφ θαη ην ςαιίδη. 
- Σν ειαηήξην ηεο πίζσ αλάξηεζεο επηηξέπεηαη λα αιιάμεη. 
- Σν κνριηθφ ζχζηεκα ηεο πίζσ αλάξηεζεο πξέπεη λα παξακείλεη φπσο 
παξάγεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
- Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθά ειεγρφκελσλ κεξψλ ηεο αλάξηεζεο, 
εθηφο αλ απηφ βξίζθεηαη ζηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα φπσο παξάγεηαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

01.14.17 Σξνρνί 

- Οη ηξνρνί πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο αξρηθά παξάγνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ζηνλ πσιεηή δηαλνκέα γηα ηελ 
νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. 
- Ο αηέξκσλαο ηνπ ηαρπκέηξνπ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ 
απνζηάηε. 
- Αλ ζην αξρηθφ ζρέδην θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεηαη νδεγφο/κεηαθνξέαο 
απνξξφθεζεο ρηππήκαηνο/δφλεζεο γηα ην πίζσ γξαλάδη, πξέπεη λα 
παξακείλεη φπσο αξρηθά παξάγεηαη. 
- Οη άμνλεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη πίζσ ηξνρνχ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο 
αξρηθά παξάγνληαη. Οη απνζηάηεο ησλ ηξνρψλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ε 
λα αληηθαηαζηαζνχλ.  
- Ζ δηάκεηξνο ηνπ ηξνρνχ θαη ην θάξδνο ηεο ζηεθάλεο πξέπεη λα 
παξακείλνπλ φπσο αξρηθά παξάγνληαη. 

01.14.18 Φξέλα 

- Δκπξφο θαη πίζσ δίζθνη θξέλσλ επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ αιιά πξέπεη λα 
βηδψλνπλ ζηα απζεληηθά κέξε ησλ ηξνρψλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ 
ζε πιεπζηνχο βηδσκέλνη πάληα ζηα γλήζηα θέληξα ηνπ ηξνρνχ. 
- Οη κπξνο θαη πίζσ δαγθάλεο ησλ θξέλσλ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο 
αξρηθά παξάγνληαη. 
- Οη αληιίεο ησλ εκπξφο θαη πίζσ θξέλσλ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο 
αξρηθά παξάγνληαη. 
- Σα εκπξφο θαη πίζσ πδξαπιηθά ζσιελάθηα θξέλσλ επηηξέπεηαη λα 
αιιαρζνχλ. Δπίζεο ηα ξεδεξβνπάξ ησλ πγξψλ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ θαη λα 
αιιάμνπλ θαη ζέζε. 
- Ζ δηαθιάδσζε απφ ηα ζσιελάθηα ηνπ κπξνζηηλνχ θξέλνπ πξέπεη λα 
βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ρακειφηεξν γεθχξσκα ηνπ πηξνπληνχ. 
- Δκπξφο θαη πίζσ ηαθάθηα επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ. 
- Απαγνξεχνληαη ηα πξφζζεηα βνεζήκαηα ή αγσγνί εμαεξηζκνχ. 
- Σν ζχζηεκα ABS (Ant lock Brake System) επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ 
βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ 
νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα φπσο παξάγεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, 
ρσξίο θακία κεηαηξνπή. 
Μφλν ην ινγηζκηθφ ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Δπηηξέπεηαη λα 
απελεξγνπνηεζεί, θαη ν ξφηνξαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε λα αθαηξεζεί. 

01.14.19 Διαζηηθά 

- Υξεζηκνπνηνχληαη ειαζηηθά θαηεγνξίαο V ή Ε ε W. 



- Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ειαζηηθά δξφκνπ, ην βάζνο ηνπ πέικαηνο ηνπ 
ειαζηηθνχ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηά ζε φιν ην πιάηνο. 
- Σν ειαζηηθφ πξέπεη λα έρεη ην ζήκα Δ ή DOT θαη λα εκθαλίδεηαη ζην πιάη 
ηνπ ειαζηηθνχ. 
- Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ειαζηηθώλ slick. 
Σα ειαζηηθά κπνξεί λα αιιαρζνχλ ΜΟΝΟ κε ηελ ΑΓΔΗΑ ηνπ Σερληθνχ Δθφξνπ 
(εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ γφκα, ή ζε πεξίπησζε 
πνπ ππάξρεη ή πξνθχςεη βιάβε) 
ε πεξίπησζε ΒΡΟΥΗΝΧΝ ζπλζεθψλ, ν πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη.. 
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ αγψλα αλ ππάξμεη θαηεζηξακκέλν ειαζηηθφ ζε 
κνηνζπθιέηα ηφηε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ θαηλνχξγην. Σφζν ε δεκηά ηνπ 
ειαζηηθνχ φζν θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ζηνλ ηερληθφ 
Έθνξν. 

01.14.20 Βάζεηο θαη ρεηξηζηήξηα πνδηώλ 

- Οη βάζεηο θαη ηα ρεηξηζηήξηα πνδηψλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε λέα 
ζέζε αιιά ηα ππνζηεξίγκαηα πξέπεη λα βηδψλνπλ ζηνλ ζθειεηφ ζηα αξρηθά 
ζεκεία ζηήξημεο. 
- Σα ζηεξίγκαηα ησλ πνδηψλ (καξζπηε) κπνξνχλ λα είλαη ζηαζεξά ζηεξηγκέλα 
ή πηπζζφκελα θαη πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο 
ζέζε. 
- Σν ηέινο ησλ καξζπηε πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 8 ρηιηνζηά ζπκπαγή 
ζηξνγγπιή αθηίλα. 

01.14.21 Σηκόλη θαη ρεηξηζηήξηα ρεξηώλ  

- Σν ηηκφλη επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί ( δελ πεξηιακβάλεηαη ε αληιία ηνπ 
θξέλνπ). 
- Σν ηηκφλη θαη ηα ρεηξηζηήξηα επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε λέα ζέζε. 
- Οη δηαθφπηεο κίδαο θαη δηαθνπήο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη 
πάλσ ζην ηηκφλη. 

01.14.22 Φαίξηγθ /πιαζηηθά θαιύκκαηα  

- Σν θαίξηγθ, ηα κπξνζηηλά θηεξά θαη ηα άιια πιαζηηθά θαιχκκαηα πξέπεη λα 
είλαη φπσο αξρηθά παξάγνληαη. Σα ίδηα κέξε επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ 
κε αθξηβή απνκίκεζε ησλ απζεληηθψλ. Σν πιηθφ κπνξεί λα αιιάμεη. Σν 
κέγεζνο θαη νη δηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ίδηεο φπσο ζηα απζεληηθά 
κέξε, ρσξίο πξφζζεζε ή αθαίξεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ. Ζ δειαηίλα 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κφλν κε ίδην πιηθφ κε ζρέδην θαη κέγεζνο ηεο 
απζεληηθήο. 
- Σα αξρηθά ζηεξίγκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ νξγάλσλ ηνπ θαίξηγθ κπνξνχλ 
λα αληηθαηαζηαζνχλ, φπσο θαη φια ηα ππφινηπα ππνζηεξίγκαηα ηνπ θαίξηγθ. 
- Οη απζεληηθνί αεξαγσγνί πξνο ην θνπηί θίιηξνπ αέξα κπνξνχλ λα 
αιιαρζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ. 
- Σν ρακειφηεξν κέξνο ηνπ θαίξηγθ (θαξίλα) πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί 
έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε ζπαζίκαηνο ηνπ θηλεηήξα λα θξαηάεη ηνπιάρηζηνλ ην 
κηζφ απφ φιν ην ιάδη θαη ην ςπθηηθφ ηνπ θηλεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ην 
ιηγφηεξν 5 ιίηξα). Ζ ρακειφηεξε άθξε ηνπ αλνίγκαηνο ζην θαίξηγθ πξέπεη λα 
είλαη ζε ζέζε ηνπιάρηζηνλ 50 ρηιηνζηά πάλσ απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ θαίξηγθ. 
- ηελ θαξίλα πξέπεη λα γίλεη κία ηξχπα ησλ 25 ρηιηνζηψλ ην πνιχ ζε ρακειφ 
ζεκείν. Απηή ε ηξχπα πξέπεη λα κείλεη θιεηζηή ζε ζηεγλέο ζπλζήθεο θαη λα 



αλνίμεη κφλν ζε βξεγκέλεο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 
αιπηάξρε. 
- Σν κπξνζηηλφ θηεξφ πξέπεη λα ππάξρεη φπσο αξρηθά ηνπνζεηήζεθε απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε απνκίκεζε ζηηο αθξηβείο 
δηαζηάζεηο ηνπ απζεληηθνχ θαη κε παξάιιειε ηνπνζέηεζε πξνο ηα πάλσ γηα 
λα απμεζεί ην δηάθελν κε ην ειαζηηθφ. 
- Σν πίζσ θηεξφ πνπ ζηεξεψλεηαη ζην ςαιίδη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηηο 
ίδηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ κπξνζηηλνχ. 
- Δπίζεο απηά πνπ ελζσκαηψλνπλ ηνλ πξνθπιαθηήξα ηεο αιπζίδαο κπνξνχλ 
λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα δηεπθφιπλζε ρξήζεο πίζσ γξαλαδηψλ κεγαιχηεξεο 
δηακέηξνπ. 
- Σν θηεξφ πνπ είλαη θάησ απφ ηελ ζέια κπνξεί λα αθαηξεζεί. 
- Έλα θηεξφ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη θαηεπζείαλ ζην ςαιίδη (δελ πξέπεη λα 
θαιχπηεη πεξηζζφηεξν απφ 120 κνίξεο απφ ηνλ ηξνρφ). 

01.14.23 Γνρείν θαπζίκνπ 

- Σν δνρείν θαπζίκνπ πξέπεη λα παξακέλεη φπσο αξρηθά παξάγεηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 
- Σα ξεδεξβνπάξ πνπ έρνπλ ζσιελάθηα αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα έρνπλ 
αλεπίζηξνθε βαιβίδα θαη λα 
θαηαιήγνπλ ζε δνρείν ππεξρείιηζεο ειάρηζηνπ φγθνπ 250 cc θαηαζθεπαζκέλν 
απφ θαηάιιειν πιηθφ. 
- Ζ ηάπα επηηξέπεηαη λα αιιαρζεί. Όηαλ είλαη θιεηζηή πξέπεη λα είλαη 
αλαπλένπζα θαη λα θιεηδψλεη 
αζθαιψο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο αλ αλνίμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

01.14.24 Κάζηζκα 

- Σν θάζηζκα, ε βάζε ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηα άιια πιαζηηθά θαιχκκαηα 
επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε παξεκθεξή κε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζηελ 
εκθάληζε κέξε. 
- Ζ ρξήζε carbon fibre ζηα πιηθά ζηήξημεο επηηξέπεηαη. 
- Σν πάλσ ηκήκα ησλ πίζσ πιαζηηθψλ γχξσ απφ ην θάζηζκα κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί ζε κνλφ θάζηζκα. 
- ην κνλφ θάζηζκα ζα πξέπεη κεηά λα ελζσκαησζεί ην πιαίζην γηα ηνλ πίζσ 
αξηζκφ. 
- Ζ εκθάληζε απφ κπξνζηά, πίζσ θαη πξνθίι πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ 
αλαγλσξηζκέλε κνξθή. 
- Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαζίζκαηνο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ζσζηή εκθάληζε 
ηνπ αξηζκνχ. 
- Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο πξέπεη λα ζηξνγγπιεπζνχλ. 

01.14.25 Πιεμνύδα θαισδίσζεο 

- Ζ πιεμνχδα θαισδίσζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί/αιιαρζεί. 
- Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο θαισδηψζεηο. 
- Ζ θνπή ηεο πιεμνχδαο θαισδίσζεο επηηξέπεηαη. 

01.14.26 Μπαηαξία 

- Σν κέγεζνο θαη ν ηχπνο ηεο κπαηαξίαο επηηξέπεηαη λα αιιαρζεί θαη λα 
επαλαηνπνζεηεζεί. 
- Πξφζζεηε κπαηαξία κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί. 



01.14.27 Κύθισκα ςύμεο 

- Σν ςπγείν λεξνχ κπνξεί λα αιιαρζεί κφλν εάλ ηαηξηάδεη ζηηο ππάξρνπζεο 
βάζεηο θαη δελ απαηηεί ηπρφλ κεηαηξνπέο ζην πιαίζην θαη ζηελ εμσηεξηθή 
εκθάληζε ησλ θαίξηγθ. 
- Σν ςπγείν ιαδηνχ κπνξεί λα αιιαρζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ςπγείν λεξνχ. 
- Πξφζζεην ςπγείν ιαδηνχ απαγνξεχεηαη. 

01.14.28 Κνπηί θίιηξνπ αέξα 

- Σν θνπηί θίιηξνπ αέξα πξέπεη λα κείλεη φπσο αξρηθά παξάγεηαη. Σν θίιηξν 
αέξα κπνξεί λα αθαηξεζεί/αιιαρζεί. Οη νπέο απνζηξάγγηζεο ηνπ θνπηηνχ 
πξέπεη λα ζθξαγηζηνχλ. 
- Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ θιεηζηφ θχθισκα 
αλαπλνήο/αλαζπκηάζεσλ. 
- Οη ζσιελψζεηο αλαζπκηάζεσλ ηνπ ιαδηνχ πξέπεη λα ζπλδένληαη θαη λα 
απνζηξαγγίδνπλ κέζα ζην θνπηί. 
- Οη αεξαγσγνί πνπ έξρνληαη απφ ην θαίξηγθ ζην θνπηί κπνξνχλ λα 
κεηαηξαπνχλ/αιιαρζνχλ φπσο επίζεο θαη νη ζσιελψζεηο ηνπ θνπηηνχ αέξα. 
ε πεξίπησζε πνπ αιιαρζνχλ ε ηξνπνπνηεζνχλ νη 
αεξαγσγνί ε νη ζσιελψζεηο, πξέπεη λα ζπλδεζνχλ ζηηο απζεληηθέο/αξρηθέο θαη 
ρσξίο κεηαηξνπή ηξχπεο εηζαγσγήο ηνπ θνπηηνχ θίιηξνπ αέξα. 

01.14.29 Δηζαγσγή θαπζίκνπ  

- Σα θαξκππξαηέξ πξέπεη λα είλαη ηα ηππνπνηεκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
- Σα ζσιελάθηα εηζαγσγήο ησλ θαξκππξαηέξ επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπνχλ. 
- Ζ πεηαινχδα δελ κπνξεί λα αιιαρζεί /ηξνπνπνηεζεί. 
- Οη αλαβιπζηήξεο (jet) θαη νη βειφλεο επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ. 
- Ζ αιιαγή κεγέζνπο ησλ νπψλ κέηξεζεο αέξα ζε CV θαξκππξαηέξ 
επηηξέπεηαη. 
- Ζιεθηξνληθέο ή κεραληθέο ζπζθεπέο εκπινπηηζκνχ ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα 
παξακείλνπλ ηνπνζεηεκέλεο αιιά κπνξνχλ θαη λα απελεξγνπνηεζνχλ. 
- Οη ρνάλεο εηζαγσγήο ζην θαξκππξαηέξ κπνξνχλ λα 
κεηαηξαπνχλ/αιιαρζνχλ απφ απηέο πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο 
κνηνζπθιέηαο. 

01.14.30 Φεθαζκόο θαπζίκνπ 

- Σν απζεληηθφ-αξρηθφ ζχζηεκα έγρπζεο θαπζίκνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε. 
- Σα ρεηξηζηήξηα ηνπ γθαδηνχ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο θαηαζθεπάζηεθαλ. 
- Σα ζσιελάθηα εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ επηηξέπεηαη λα 
κεηαηξαπνχλ. 
- Οη ςεθαζηήξεο πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο αξρηθά παξάγνληαη. 
- Οη ρνάλεο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ κπνξνχλ λα 
κεηαηξαπνχλ/αιιαρζνχλ απφ απηέο πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο 
κνηνζπθιέηαο. 
-Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ κεηαβαιιφκελνπ ζσιήλα εηζαγσγήο 
εθηφο αλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα θαη πξέπεη 
λα είλαη παλνκνηφηππεο θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηελ 
νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. 
- Σα slides ππνπίεζεο κπνξεί λα θαζεισζνχλ ζηελ αλνηθηή ζέζε. 



- Οη δεπηεξεχνπζεο βαιβίδεο θαη άμνλεο γθαδηνχ κπνξεί λα αθαηξεζνχλ ε λα 
θαζεισζνχλ ζηελ αλνηθηή ζέζε θαη ηα ειεθηξνληθά κπνξεί λα απνζπλδεζνχλ, 
ε λα αθαηξεζνχλ. 
- Οη Ζιεθηξνληθά ειεγρφκελεο βαιβίδεο γθαδηνχ (ride-by-wire) κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εθφζνλ ην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν είλαη 
εθνδηαζκέλν κε ην ίδην ζχζηεκα. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα ηξνπνηεζεί αιιά φια 
ηα ζπζηήκαηα θαη ε δηαδηθαζία αζθαιείαο παξακέλνπλ φπσο ζρεδηάζηεθαλ 
απφ ηνλ απζεληηθφ θαηαζθεπαζηή. 
- Ζ πεηαινχδα δελ κπνξεί λα αιιαρζεί /ηξνπνπνηεζεί. 
- Απαγνξεχνληαη νη κεηαηξνπέο ζηελ ηξφκπα βελδίλεο θαη ζηνλ ξπζκηζηή 
πίεζεο. 
- Ζ κνλάδα θνκπηνχηεξ ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ (chip)(EPROM) κπνξεί λα 
αιιαρζεί. 
- Σξφκπα βελδίλεο θαη ξπζκηζηήο πίεζεο βελδίλεο πξέπεη λα παξακείλνπλ 
φπσο αλαγλσξίζηεθαλ. 
- Ζ ρξήζε κεηαθνξέα δεδνκέλσλ (flash RAM) γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο 
κνλάδαο ςεθαζκνχ επηηξέπεηαη. 

01.14.31 Σξνθνδνζία βελδίλεο  

- Ζ αληιία θαπζίκνπ θαη ν ξπζκηζηήο πίεζεο θαπζίκνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ 
ηα ίδηα φπσο ζηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. 
- Ζ πίεζε ηνπ θαπζίκνπ πξέπεη λα παξακείλεη φπσο ζην νκνινγθαξηζκέλν. 
- Σα ζσιελάθηα βελδίλεο κέρξη ηνπο ςεθαζηήξεο επηηξέπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ. 
- Σα ζσιελάθηα θαπζίκνπ απφ ηε δεμακελή θαπζίκνπ πξνο ηνπο ςεθαζηήξεο 
πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη 
πξνζηαηεπκέλα απφ θαηαζηξνθή ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. 
- Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελψζεηο γξήγνξεο απαζθάιηζεο. 
- Σα ζσιελάθηα εμαεξηζκνχ ηνπ θαπζίκνπ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
- Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θίιηξα βελδίλεο. 
- Ο δηαθφπηεο βελδίλεο (ξνπκπηλέην) πξέπεη λα παξακείλεη φπσο αξρηθά 
θαηαζθεπάζηεθε. 

01.14.32 Κπιηλδξνθεθαιή 

- Ζ θπιηλδξνθεθαιή πξέπεη λα παξακείλεη φπσο αξρηθά παξάγεηαη. 
- Σξίςηκν θαη γπάιηζκα ηεο θπιηλδξνθεθαιήο ζε ζπζρέηηζε κε ξχζκηζε φπσο 
ζηξνβηιηζκφ θαπζίκνπ εκπεξηέρνληαο ηνλ ζάιακν θαχζεο επηηξέπεηαη. Γελ 
επηηξέπεηαη θακία κεηαηξνπή, ε, κεραλνπξγηθή εξγαζία ζην ρψξν φπνπ 
βξίζθνληαη νη εθθεληξνθφξνη θαη νη κεραληζκνί ησλ βαιβίδσλ. 
- πγθνιιήζεηο απαγνξεχνληαη. 
- Σα ειαηήξηα βαιβίδσλ θαη νη ζπγθξαηήξεο ηνπο κπνξνχλ λα 
αιιαρζνχλ/ηξνπνπνηεζνχλ αιιά ν αξηζκφο ηνπο λα κείλεη ίδηνο φπσο έρεη 
νκνινγθαξηζηεί.  
- Σν βάξνο ησλ ζπγθξαηήξσλ πξέπεη λα είλαη ην ίδην ή κεγαιχηεξν απφ εθείλν 
ησλ απζεληηθψλ. 
- Ζ ζπκπίεζε είλαη ειεχζεξε. 
- Ο ζάιακνο θαχζεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί. 
- Οη βαιβίδεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ/αιιαρζνχλ. 
- Σν πιηθφ ησλ βαιβίδσλ κπνξεί λα αιιαρζεί. 



- Ζ κέγηζηε δηάκεηξνο θαη ην ειάρηζην βάξνο πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο 
αλαγλσξίζηεθαλ. 
- Ζ ρξήζε βαιβίδσλ ηηηαλίνπ επηηξέπεηαη ζε κνηνζπθιέηεο πνπ είλαη 
εμνπιηζκέλεο κε ηέηνηεο βαιβίδεο εθ θαηαζθεπήο. 
- Οη έδξεο ησλ βαιβίδσλ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο αλαγλσξίζηεθαλ. 
Μεηαηξνπέο επηηξέπνληαη. 
- Οη νδεγνί ησλ βαιβίδσλ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο αλαγλσξίζηεθαλ. 
Μεηαηξνπέο ζηελ πεξηνρή εηζφδνπ επηηξέπνληαη. 
- Σα ειαηήξηα βαιβίδσλ επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ. 

01.14.33 Δθθεληξνθόξνο άμνλαο 

- Ζ κέζνδνο νδήγεζεο ηνπ εθθεληξνθφξνπ άμνλα πξέπεη λα κείλεη φπσο είλαη 
αλαγλσξηζκέλε. 
- Ο ρξνληζκφο είλαη ειεχζεξνο αιιά ε δηαδξνκή πξέπεη λα κείλεη φπσο είλαη 
αλαγλσξηζκέλε. 
- Ζ ηάζε ησλ ηελησηήξσλ αιπζίδαο ή ηκάληα είλαη ειεχζεξε. 

01.14.34 Γξαλάδηα εθθεληξνθόξνπ 

Σα γξαλάδηα εθθεληξνθφξνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ/αιιαρζνχλ ψζηε λα 
επηηξέςνπλ ην ρξνληζκφ ηνπ εθθεληξνθφξνπ. 

01.14.35 ηξόθαινο 

- Ο ζηξφθαινο πξέπεη λα παξακέλεη φπσο αλαγλσξίζηεθε ρσξίο κεηαηξνπή. 
- Σν γπάιηζκα θαη ε κείσζε βάξνπο δελ επηηξέπνληαη. 
- Οη κεηαηξνπέο ζηνλ ζθφλδπιν δελ επηηξέπνληαη 

01.14.36 Αληιίεο ιαδηνύ λεξνύ - ζσιελώζεηο 

- Ζ αληιία ιαδηνχ πξέπεη λα παξακείλεη φπσο θαηαζθεπάδεηαη. Γελ 
επηηξέπεηαη θακηά κεηαηξνπή. 
- Οη ζσιελψζεηο ιαδηνχ θαη λεξνχ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα 
αληηθαηαζηαζνχλ. 
- Οη ζσιελψζεηο ιαδηνχ ζεηηθήο πίεζεο πξέπεη ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο 
λα είλαη απφ κεηαιιηθή εληζρπκέλε θαηαζθεπή, κε πξεζαξηζηνχο αθξνδέθηεο 
ζχλδεζεο. 
- Σα εζσηεξηθά κέξε ηεο αληιίαο λεξνχ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ/κεηαηξαπνχλ. 
- Ο ηξφπνο θίλεζεο ηεο κπνξεί λα αιιάμεη. 
- Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε πξέπεη λα παξακείλεη φπσο πηζηνπνηήζεθε . 

01.14.37 Μπηέιεο 

Οη κπηέιεο πξέπεη λα παξακέλνπλ φπσο νη αλαγλσξηζκέλεο θαη απαγνξεχεηαη 
ην γπάιηζκα θαη ε κείσζε ηνπ βάξνπο. 

01.14.38 Δκβνια 

Σα έκβνια πξέπεη λα παξακέλνπλ φπσο ηα αλαγλσξηζκέλα. θαη 
απαγνξεχνληαη ην γπάιηζκα θαη ε κείσζε ηνπ βάξνπο. ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ 
πηζηφληα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ. 



01.104.39 Διαηήξηα πηζηνληώλ 

Σα ειαηήξηα πηζηνληψλ πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο ηα αλαγλσξηζκέλα θαη 
δελ επηηξέπεηαη θακία κεηαηξνπή. ΠΡΔΠΔΗ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ΟΛΑ ηα 
ειαηήξηα. 

01.14.40 Πείξνη θαη νη αζθάιεηεο πηζηνληώλ 

- Οη πείξνη θαη νη αζθάιεηεο πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο ηα αλαγλσξηζκέλα 
θαη δελ επηηξέπεηαη θακία κεηαηξνπή. 

01.14.41 Κηβώηην ζηξνθαινθόξνπ άμνλα – θηβώηηα θηλεηήξα 

-Σν θηβψηην ζηξνθαινθφξνπ άμνλα πξέπεη λα παξακέλεη φπσο ην 
αλαγλσξηζκέλν. Γελ επηηξέπνληα κεηαηξνπέο. 
-Γελ επηηξέπεηαη λα πξνζηεζεί αληιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία 
θελνχ ζην θηβψηην ηνπ ζηξνθαινθφξνπ. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ηέηνηα αληιία 
θελνχ ζην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 
φπσο ζην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν. 
- Όια ηα θηβψηηα (θάξηεξ) κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ πξνζηαηεπηηθά 
θηηαγκέλα απφ αλνμείδσην αηζάιη ή carbon Kevlar πιηθά. 
- Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ηξχπεο ζηα πξνζηαηεπηηθά ηνπ μεξνχ ζπκπιέθηε 
ψζηε λα επηηξέςνπλ ςχμε. 
- Δπηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ εληζρπκέλα πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ηνπ 
θηλεηήξα πνπ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην ίδην πιηθφ θαη λα κελ 
είλαη ειαθξχηεξα ζε βάξνο απφ ην ηππνπνηεκέλν πιηθφ. 
- Σν θάιπκκα ηνπ γξαλαδηνχ θίλεζεο κπνξεί λα αθαηξεζεί. 

01.14.42 Μεηάδνζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

- Όιεο νη ζρέζεηο κεηάδνζεο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ είλαη ειεχζεξεο. Ο αξηζκφο 
ησλ ηαρπηήησλ πξέπεη λα παξακέλεη φπσο ν αλαγλσξηζκέλνο, φπσο θαη ηα 
πξσηεχνληα γξαλάδηα. 
- Σα ζπζηήκαηα γξήγνξεο αιιαγήο ηαρπηήησλ (QUICK-SHIFT) επηηξέπνληαη. 
- Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θακίαο πεγήο ελέξγεηαο (πδξαπιηθή, ε ειεθηξηθή) 
εθηφο ηεο αλζξψπηλεο γηα ηελ επηινγή ηαρπηήησλ, εθφζνλ δελ βξίζθεηαη ζηελ 
νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα φπσο παξάγεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα 
ρξήζε δξφκνπ. 
- Ζ δηάηαμε ησλ αμφλσλ κεηάδνζεο πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο ζην 
νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν, θαη κφλν ην πιηθφ θαη νη ζρέζεηο κπνξεί λα 
αιιάμνπλ. 
- Ζ δηάηαμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηπκπάλνπ αιιαγψλ πξέπεη λα παξακείλνπλ 
φπσο ζην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν. Σα ηχκπαλα κπνξνχλ λα γπαιηζηνχλ, ε, 
λα εθαξκνζηεί επηθαλεηαθή θαηεξγαζία. 
- Σα δίραια ηνπ επηινγέα κπνξεί λα αιιάμνπλ, αιιά ζα πξέπεη λα εκπιέθνπλ 
κε ηα ίδηα γξαλάδηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηελ 
νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. 
- Σν ζρήκα θαη ην πιηθφ ησλ γξαλαδηψλ είλαη ειεχζεξα. 
- Μπνξεί λα γίλεη αιιαγή ζηα εμσηεξηθά γξαλάδηα ηνπ άμνλα θίλεζεο, ζην 
γξαλάδη ηνπ πίζσ ηξνρνχ, φπσο θαη ζην βήκα θαη ζην κέγεζνο ηεο αιπζίδαο 
θίλεζεο. 



01.14.43 πκπιέθηεο 

- Ο ηχπνο ηνπ ζπκπιέθηε, πγξφο ή μεξφο, θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ (κε 
θαιψδην ή πδξαπιηθφ ζχζηεκα) πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο 
αλαγλσξίζηεθαλ. 
- Οη δίζθνη ηξηβήο θαη κεηάδνζεο επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ. 
- Σα ειαηήξηα ζπκπιέθηε κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ. 
- Σν θέιπθνο εο θακπάλαο ηνπ ζπκπιέθηε επηηξέπεηαη λα εληζρπζεί. 
- Ο ζπκπιέθηεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε νιηζζαίλνπζα κνξθή (slipper type). 
- Ζ ρξήζε ειεθηξνκεραληθψλ ή ειεθηξνυδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ γηα 
ελδπλάκσζε ηνπ ζπκπιέθηε απαγνξεχεηαη. 

01.14.44 Αλάθιεμε / ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα 

- Σα θαιψδηα, νη ζπλδέζεηο, ε κπαηαξία θαη νη δηαθφπηεο είλαη ειεχζεξα. 
- Ζ αλάθιεμε/ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ή λα 
αιιάμεη. 
- Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαισδηψζεηο. 
- Απαγνξεχεηαη ε θνπή ησλ θαισδηψζεσλ. 
- Σα κπνπδί θαη ηα θαιψδηά ηνπο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ. 

01.14.45 Γελλήηξηα / Μίδα 

- Ζ γελλήηξηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί/αιιαρζεί/αθαηξεζεί. 
- Ζ κίδα πξέπεη λα δνπιεχεη θαλνληθά θαη πξέπεη πάληα λα είλαη ζε εηνηκφηεηα 
γηα εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ζηα δνθηκαζηηθά θαη ζηνλ αγψλα. 

01.14.46 ύζηεκα εμάηκηζεο 

- Οη εμαηκίζεηο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ/ηξνπνπνηεζνχλ. 
- Οη θαηαιχηεο πξέπεη λα αιιαρζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ. 
- Ζ ζέζε εκθάληζεο, ε πιεπξηθή φςε, ηνπ ζηγαζηήξα, πξέπεη λα παξακείλνπλ 
φπσο ήηαλ αξρηθά, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηγαζηήξσλ. 
- Σν πεξηηχιηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εμάηκηζεο δελ επηηξέπεηαη εθηφο απφ ηα 
ζεκεία πνπ πιεζηάδεη ην θαίξηγθ θαη ηα πφδηα ηνπ αλαβάηε, γηα πξνζηαζία 
απφ ηελ πςειή ζεξκνθξαζία. 
- Σν φξην ζνξχβνπ νξίδεηαη ζηα 107 db κε απφθιηζε 3 db κεηά ηνλ αγψλα. 

01.14.47 Βίδεο 

- Οη βαζηθέο βίδεο επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε βίδεο απφ νπνηνδήπνηε 
πιηθφ θαη ζρέδην. 
- Αινπκηλέληεο βίδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζε ζέζεηο πνπ δε 
έρνπλ ζρέζε κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ. 
- Βίδεο ηηηαλίνπ θαη εηδηθέο αηζάιηλεο βίδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
ζέζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε δνκηθά ζηνηρεία , αιιά ε αληνρή ηνπο πξέπεη λα 
είλαη αλάινγε ή θαη κεγαιχηεξε ηεο βίδαο πνπ αληηθαζηζηνχλ. 
- Οη βίδεο κπνξνχλ λα ηξππεζνχλ γηα ζπξκαηαζθάιηζε αιιά νη ζθφπηκεο 
ηξνπνπνηήζεηο γηα εμνηθνλφκεζε βάξνπο απαγνξεχνληαη. 
- Οη βίδεο ηνπ θαίξηγθ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ κε βίδεο ηχπνπ γξήγνξεο 
απαζθάιηζεο. 

01.14.48 Σξνπνπνίεζε 

Οη παξαθάησ κεηαηξνπέο επηηξέπνληαη : 



- Ζ θιάληδα ησλ θπιίλδξσλ κπνξεί λα αιιαρζεί ψζηε λα επηηξέςεη ηελ αιιαγή 
ζρέζεο ζπκπίεζεο 
- Αληαιιαθηηθά πνπ ζεσξνχληαη νκνινγθαξηζκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
- Ζ ηειηθή δηάκεηξνο ησλ θπιίλδξσλ πξέπεη λα κέλεη φπσο είλαη 
αλαγλσξηζκέλε, φπσο επίζεο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ θπιίλδξσλ. 

01.14.49 Αληηθαηάζηαζε  

ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΜΔΡΖ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΥΘΟΤΝ/ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΟΤΝ 
ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΖ 
ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ 
- Κάζε ηχπνο ιηπαληηθνχ, πγξνχ θξέλνπ ή αλαξηήζεσλ 
- Κάζε ηχπνο κπνπδί ή θαισδίνπ κπνπδί 
- Αεξνζάιακνο (ζακπξέια) ή βαιβίδεο θνπζθψκαηνο 
- Αληίβαξν δπγνζηάζκηζεο ηξνρνχ κπνξνχλ λα 
αθαηξεζνχλ/αληηθαηαζηαζνχλ/πξνζηεζνχλ 
- Ρνπιεκάλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή κάξθαο 
- Φιάληδεο θαη πιηθά θιαληδψλ 
- Δπηθαλεηαθά εμσηεξηθά βακκέλα θηληξίζκαηα θαη δηαθνζκεηηθά απηνθφιιεηα 

01.14.50 Αθαίξεζε 

ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΜΔΡΖ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΑΦΑΗΡΔΘΟΤΝ 
- Όξγαλα, θψηα θαη αληαλαθιαζηηθά φπσο θαη βάζε νξγάλσλ θαη ζρεηηθά 
θαιψδηα 
- Αλεκηζηήξαο ςπγείνπ θαη θαισδίσζε. 
- Πξνζηαηεπηηθφ αιπζίδαο εθφζνλ δελ είλαη ελζσκαησκέλν ην πίζσ θηεξφ. 
- Πξφζζεηα αληηθείκελα βηδσκέλα ζην πίζσ ππνπιαίζην. 
- Δηδηθά αληηξξππαληηθά κέξε κέζα θαη γχξσ απφ ην θνπηί θίιηξνπ αέξα, 
φπσο ζέλζνξεο Ο2 

01.14.51 Τπνρξεσηηθή αθαίξεζε 

ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΜΔΡΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΦΑΗΡΔΘΟΤΝ 
- Πξνβνιέαο. 
- Πίζσ θαλάξη. 
- Φιαο εκπξφο – πίζσ 
- Σα θελά πνπ αθήλνπλ πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε αληίζηνηρα πιηθά 
- Καζξέθηεο 
- Πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
- ηεξίγκαηα πνδηψλ ζπλεπηβάηε. 
- Βάζεηο ζηήξημεο ζπλεπηβάηε 
- Κιεηδαξηά θξάλνπο 
- Μπάξεο πξνζηαζίαο 
- Κεληξηθφ θαη πιατλφ stand 

01.14.52 Τπνρξεσηηθή αληηθαηάζηαζε 

ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΜΔΡΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΥΘΟΤΝ 
- Οη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλαλ ιεηηνπξγηθφ δηαθφπηε 
δηαθνπήο ηεο αλάθιεμεο, ηνπνζεηεκέλν ζην δεμηφ ή ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 
ηηκνληνχ, ζε ζεκείν πνπ λα ην θηάλεη ην ρέξη ηνπ αλαβάηε, ηθαλφ λα δηαθφςεη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. 



- Σν ρεηξηζηήξην ηνπ γθαδηνχ πξέπεη λα επαλέξρεηαη ζηελ θιεηζηή ζέζε 
απηφκαηα, φηαλ δελ ην θξαηάεη ην ρέξη ηνπ αλαβάηε. 
- Όιεο νη ηάπεο απνζηξάγγηζεο πξέπεη λα ζθξαγηζηνχλ κε ζχξκα. 
- Οη βίδεο ησλ εμσηεξηθψλ θίιηξσλ ιαδηνχ, θαη νη βίδεο πνπ εηζέξρνληαη ζε 
θνηιφηεηεο πνπ πεξηέρνπλ ιάδη πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κε ζχξκα. 
- Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ θιεηζηφ ζχζηεκα αλαπλνήο. 
- Οη αλαζπκηάζεηο ηνπ ιαδηνχ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην θνπηί ηνπ 
θίιηξνπ ηνπ αέξα. 
- Όηαλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί αλαπλεπζηηθνί ζσιήλεο ή ζσιήλεο ππεξρείιηζεο 
πξέπεη λα νδεγνχλ ζε ζηφκηα εθξνήο. Σα αξρηθά ζπζηήκαηα θιεηζίκαηφο ηνπο 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη. Γελ επηηξέπεηαη θακηά απεπζείαο αηκνζθαηξηθή 
ξχπαλζε. 
- Όπνπ ππάξρεη ζσιήλαο αλαζπκηάζεσλ ιαδηνχ πξέπεη λα αδεηάδεη κέζα ζε 
έλα δνρείν ηνπνζεηεκέλν ζε εχθνιε θαη πξνζηηή ζέζε θαη ην νπνίν πξέπεη λα 
αδεηάδεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 
- Διάρηζηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπ γηα ζσιήλεο αλαζπκηάζεσλ θηβσηίνπ 
ηαρπηήησλ 250 cc θαη γηα ζσιήλεο αλαπλνήο ηνπ θηλεηήξα 500 cc. 

01.14.53 Πξόζζεηνο εμνπιηζκόο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ δελ 
βξίζθνληαη ζηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα φπσο ζπζηήκαηα 
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, αηζζεηήξεο, ππνινγηζηέο. 
Οη ζπζθεπέο εθπνκπήο/δέθηεο ππεξχζξσλ (IR) γηα ρξνλνκέηξεζε ΜΟΝΟ, 
επηηξέπνληαη. 
Ζ ηνπνζέηεζε κνλάδαο GPS γηα ρξήζε ρξνλνκέηξεζεο επηηξέπεηαη. 
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξφζθπζεο (Traction 
Control). 
Ζ ηειεκεηξία ΓΔΝ επηηξέπεηαη. 

01.15 ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ SUPERBIKE 

Αλ θάπνηα αιιαγή ζε εμάξηεκα ή δηάηαμε δελ επηηξέπεηαη ζε θάπνην απφ ηα 
αθφινπζα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ηφηε ζαθψο απαγνξεχεηαη. 
Ζ εκθάληζε ηνπ εκπξφο, ηνπ πίζσ κέξνπο θαη ηνπ πξνθίι ηεο κνηνζπθιέηαο 
πξέπεη λα δηαηεξεί ην ζρήκα ηνπ νκνινγθαξηζκέλνπ  κνληέινπ (φπσο 
παξάγεηαη αξρηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
εμαγσγήο εμαηξείηαη απφ απηφλ ηνλ θαλφλα. 
Διάρηζην φξην ειηθίαο ησλ αλαβαηψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Superbike είλαη 
ηα 18 έηε. 
Οη αλαβάηεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηνπο ηελ εκέξα ησλ 
επίζεκσλ δνθηκψλ ηνπ αγψλα. 
ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κνηνζπθιέηεο πνχ έρνπλ ή είραλ 
νκνινγθαξηζηεί γηα ηηο θαηεγνξίεο Superbike, Superstock 1000, Stocksport 
1000. 
Οη θηλεηήξεο είλαη αηκνζθαηξηθνί. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
ππεξηξνθνδφηεζε. 
Οη αλαβάηεο ηεο θαηεγνξίαο Superbike έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κφλν κία (1) 
κνηνζπθιέηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δνθηκέο, πξσηλφ δέζηακα θαη αγψλα. 
Ζ κνηνζπθιέηα απηή ζα πξέπεη λα πεξάζεη ηερληθφ έιεγρν ζηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ ψξεο θαη λα θέξεη ην ζρεηηθφ 
απηνθφιιεην πηζηνπνίεζεο. 



Μφλν ζε  πεξίπησζε  θαηαζηξνθήο ηεο κνηνζπθιέηαο απηήο απφ πηψζε, 
βιάβε ή άιιν ιφγν επηηξέπεηαη ε ρξήζε άιιεο κνηνζπθιέηαο πνπ εκπίπηεη 
ζηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο ηεο θαηεγνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
κνηνζπθιέηα ζα πεξάζεη έθηαθην ηερληθφ έιεγρν  ελψ ην απηνθφιιεην ηεο 
θαηαζηξακκέλεο κνηνζπθιέηαο ζα αθαηξεζεί νξηζηηθά. 

01.15.1 Κηλεηήξεο: δηάηαμε θαη θπβηζκόο 

Απφ 749 θ. εθ έσο 1000 θ. εθ. ηεηξάρξνλνη 3 ή 4 θχιηλδξνη 
Πάλσ απφ 850 θ.εθ. έσο 1200 θ.εθ. ηεηξάρξνλνη 2 θχιηλδξνη 

01.15.2. Διάρηζην βάξνο 

ε θακία πεξίπησζε ην ειάρηζην βάξνο δελ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξν απφ 
ηα 168 θηιά. 
ε θακία θάζε ηεο αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο ε κνηνζπθιέηα (καδί κε ην 
ληεπφδηην θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ) δελ πξέπεη λα είλαη ειαθξχηεξε ηνπ 
ειάρηζηνπ βάξνπο φπσο απηφ νξίδεηαη. 
Γελ ππάξρεη αλνρή ζην ειάρηζην βάξνο ηεο κνηνζπθιέηαο. Καηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηερληθνχ ειέγρνπ  κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα νη κνηνζπθιέηεο ζα 
δπγίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηεξκάηηζαλ  ηνλ αγψλα θαη πξέπεη λα 
βξίζθνληαη εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ νξίνπ βάξνπο. 
ε απηή ηε θάζε ηίπνηε δελ κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ κνηνζπθιέηα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ  εηδψλ πγξψλ. 
Καηά ηελ δηάξθεηα  ησλ ειεπζέξσλ ε θαη ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκαζηηθψλ 
κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο αλαβάηεο λα πξνζθνκίζνπλ ηελ κνηνζπθιέηα 
ζηνλ ηερληθφ έιεγρν γηα δχγηζε. ε θάζε πεξίπησζε  χπαξμεο ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο απφ πιεπξάο δηνξγάλσζεο νη αλαβάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
πξνζθνκίζνπλ ηελ κνηνζπθιέηα ηνπο ζηνλ ηερληθφ έιεγρν. 
Ζ ρξήζε «έξκαηνο» επηηξέπεηαη γηα λα παξακείλεη ε κνηνζπθιέηα ζην 
ειάρηζην φξην βάξνπο. Ζ ρξήζε έξκαηνο πξέπεη λα αλαθνηλσζεί ζηνλ ηερληθφ 
έθνξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ. 

01.15.3. Αξηζκνί θαη θόλην 

Γηα ηηο superbike κνηνζπθιέηεο ην θφλην νξίδεηαη ιεπθφ κε ηα λνχκεξα λα είλαη 
ρξψκαηνο καχξνπ. 
Γηαζηάζεηο γηα ηα λνχκεξα πνπ βξίζθνληαη ζην εκπξφζζην ηκήκα ηεο 
κνηνζπθιέηαο 
Διάρηζην χςνο      140 ρηιηνζηά 
Διάρηζην πιάηνο     80 ρηιηνζηά 
Διάρηζην πιάηνο θάζε αξηζκνχ   25 ρηιηνζηά 
Διάρηζηε απφζηαζε αλάκεζα ζηα λνχκεξα 10 ρηιηνζηά 
 
Γηαζηάζεηο γηα ηα λνχκεξα ζηα πιατλά  
ηεο κνηνζπθιέηαο 
 
Διάρηζην χςνο 120 ρηιηνζηά 
Διάρηζην πιάηνο  70 ρηιηνζηά 
Διάρηζην πιάηνο θάζε αξηζκνχ 20 ρηιηνζηά 
Διάρηζηε απφζηαζε αλάκεζα ζηα λνχκεξα 10 ρηιηνζηά 
 



Σα λνχκεξα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην εκπξφζζην ηκήκα ηεο κνηνζπθιέηαο 
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ θαίξηγθ  ή ειαθξά ζηε κία ή ζηελ άιιε 
πιεπξά. Σα λνχκεξα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ ιεπθνχ θφληνπ θαη  
λα κελ επηθαιχπηνληαη απφ ηίπνηα ζε απφζηαζε 25 ρηιηνζηψλ πξνο φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο. 
Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε γηα ηα λνχκεξα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηα πιατλά ηεο 
κνηνζπθιέηαο είλαη ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ θπξίσο 
θαίξηγθ. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο γηα ηελ  λνκηκφηεηα ησλ θφλησλ θαη αξηζκψλ ε  
απφθαζε ηνπ ηερληθνχ Δθφξνπ είλαη ηειεζίδηθε. 

01.15.4. Καύζηκν 

Όινη νη θηλεηήξεο πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηνχλ ακφιπβδε βελδίλε κε κέγηζηε 
πεξηεθηηθφηεηα κνιχβδνπ 0,005g/lt θαη κέγηζην αξηζκφ ΜΟΝ 90. 

01.15.5. Διαζηηθά 

Ζ επηινγή ησλ ειαζηηθψλ είλαη ειεχζεξε θαη καξθάξνληαη. 
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ αγψλα αλ ππάξμεη θαηεζηξακκέλν ειαζηηθφ ζε 
κνηνζπθιέηα απφ πηψζε ή ζχγθξνπζε κε άιιε κνηνζπθιέηα ηφηε κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ θαηλνχξγην. Σφζν ε δεκηά ηνπ ειαζηηθνχ φζν θαη 
αληηθαηάζηαζή ηνπ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ζηνλ ηερληθφ Έθνξν. 
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθηκαζηηθψλ, θαη ηνπ πξσηλνχ 
δεζηάκαηνο κηα κνηνζπθιέηα εκπιαθεί ζε πηψζε θαη θαηαζηξαθνχλ έλα ή θαη 
ηα δχν ειαζηηθά ηεο κπνξεί λα επηηξαπεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε θαηλνχξγηα 
κφλν κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ Δθφξνπ.  

01.15.6. ύζηεκα ηξνθνδνζίαο 

Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο αθνξά ηα ζψκαηα ςεθαζκνχ, κε κπεθ ςεθαζκνχ, 
ηηο κεηαβιεηέο εηζαγσγέο, ηελ ηξφκπα βελδίλεο θαη ηνλ ξπζκηζηή πίεζεο. 
Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη  φπσο παξάγεηαη ζην 
νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν.  
Σα κπεθ ςεθαζκνχ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
Σα ρσληά εηζαγσγήο (bell-mouths) κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
Οη πεηαινχδεο ησλ ζσκάησλ ηξνθνδνζίαο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα 
ηξνπνπνηεζνχλ. 
Γελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κεηαβιεηνί απινί εηζαγσγήο αλ δελ ππάξρνπλ 
ζην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο γθαδηέξαο, γλσζηά σο ride by wire κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλνλ αλ ππάξρνπλ ζηελ κνηνζπθιέηα παξαγσγήο ή έρνπλ 
νκνινγθαξηζηεί επίζεκα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο κνηνζπθιέηαο γηα  ρξήζε 
ζε αγψλεο Superbike. 
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αιιά 
φιεο νη δηαηάμεηο αζθαιείαο πνπ ππάξρνπλ ζην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν ή 
ζχζηεκα  πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ. 

01.15.7. Κπιηλδξνθεθαιή 

Ζ θπιηλδξνθεθαιή πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν. 
Δπηηξέπεηαη λα πξνζηεζεί ή λα αθαηξεζεί πιηθφ απφ ηελ θπιηλδξνθεθαιή. 
Οη θιάληδεο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ. 



Οη βαιβίδεο, νη έδξεο βαιβίδσλ, νη νδεγνί ηνπο, ηα ειαηήξηα, ηα ζπζηήκαηα 
ζπγθξάηεζεο βαιβίδαο, θαη ησλ παξειθφκελσλ  απηήο θαη ηζηκνχρεο 
βαιβίδσλ  κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ. Μφλνλ νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο 
ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζην αληίζηνηρν 
εγρεηξίδην ηνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. 
Οη επηπιένλ ξνδέιεο (shims) ζηα ειαηήξηα βαιβίδσλ επηηξέπνληαη. 

01.15.8. Δθθεληξνθόξνο 

Οη εθθεληξνθφξνη κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

01.15.9. Γξαλάδηα εθθεληξνθόξσλ 

 Σα γξαλάδηα ησλ εθθεληξνθφξσλ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

01.15.10. Κύιηλδξνο 

Πξέπεη λα παξακείλεη φπσο ζηελ κνηνζπθιέηα παξαγσγήο. 
Κακία κεηαηξνπή δελ επηηξέπεηαη. 

01.15.11 Έκβνια 

Μπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

01.15.12 Διαηήξηα εκβόισλ 

 Μπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

01.15.13. Πείξνη εκβόισλ θαη αζθάιεηεο 

Μπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ.. 

01.15.14. Μπηέιεο 

Μπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

01.15.15 ηξόθαινο 

Ο ζηξφθαινο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν.  
Δπηηξέπεηαη ην δχγηζκα, ην γπάιηζκα θαη ην ειάθξσκά ηνπ θαη ε ελίζρπζή ηνπ. 

01.15.16. Κάξηεξ 

Σα θάξηεξ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ κνηνζπθιέηα παξαγσγήο. 
Δπηηξέπνληαη νη κεηαηξνπέο ηνπ γπαιίζκαηνο, ηνπ ειαθξψκαηνο θαη ηεο 
βαθήο. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αληιία θελνχ αλ δελ είλαη 
ηνπνζεηεκέλε ζηελ κνηνζπθιέηα παξαγσγήο. 

01.15.17 Πιατλά Καπάθηα 

Σα πιατλά θαπάθηα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αιιαρζνχλ. Αλ 
ηξνπνπνηεζνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αληνρή ζηελ θξνχζε 
φπσο ηα εμαξηήκαηα παξαγσγήο. Αλ αληηθαηαζηαζνχλ ην πιηθφ ηνπο πξέπεη 
λα έρεη ίδην ή κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο απφ ην λνξκάι εμάξηεκα θαη ην βάξνο 
ηνπο λα κελ έρεη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ εμαξηήκαηνο παξαγσγήο. 

01.15.18. Κηβώηην ηαρπηήησλ/Μεηάδνζε 

Μπνξεί λα αιιαρζεί ή λα κεηαηξαπεί. 



Σα ζπζηήκαηα γξήγνξεο αιιαγήο ηαρχηεηαο επηηξέπνληαη (πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ θαιψδην θαη πνηελζηφκεηξν).  
Σα γξαλάδηα ηειηθήο κεηάδνζεο θαη ε δηάζηαζε ηεο αιπζίδαο κπνξνχλ λα  
αιιαρζνχλ. 
Σν θάιπκκα ηνπ γξαλαδηνχ θίλεζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί. 
Σν πξνζηαηεπηηθφ αιπζίδαο κπνξεί λα αθαηξεζεί. 

01.15.19. πκπιέθηεο 

Μπνξεί λα αιιαρζεί ή λα κεηαηξαπεί. 
Σα ειαηήξηα  ηνπ ζπκπιέθηε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 

01.15.20. Αληιία ιαδηνύ θαη ζσιελώζεηο 

Μπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ.  

01.15.21. Φπγείν, ςπθηηθά πγξά θαη ςπγείν ιαδηνύ. 

Σα κφλα ςπθηηθά πγξά πνπ επηηξέπνληαη είλαη ην λεξφ ή ην λεξφ αλακεκηγκέλν 
κε αηζπιηθή αιθνφιε. 
Πξνζηαηεπηηθή ζπξκάηηλε δηάηαμε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εκπξφο απφ ην 
ςπγείν λεξνχ θαη ιαδηνχ. 
Οη ζσιελψζεηο ηνπ ςπγείνπ απφ θαη πξνο ηνλ θηλεηήξα κπνξνχλ λα 
αιιαρζνχλ. Σα ζπκπιεξσκαηηθά δνρεία κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ αιιά πξέπεη 
λα είλαη ζηεξεσκέλα κε αζθαιή ηξφπν. Ο αλεκηζηήξαο ηνπ ςπγείνπ αιιά θαη 
ε θαισδίσζε ηνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ. Οη ζεξκηθνί δηαθφπηεο, ν 
αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ θαη ν ζεξκνζηάηεο κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ.  
Ζ επηινγή ηάπαο ςπγείνπ είλαη ειεχζεξε. 
Έλα  κεγαιχηεξν ςπγείν λεξνχ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί αιιά ε εμσηεξηθή 
εκθάληζε ηνπ εκπξφο, πίζσ ηκήκαηνο ηεο κνηνζπθιέηαο φζν ηνπ πξνθίι ηεο 
δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Δπηπιένλ βάζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 
ςπγείνπ επηηξέπνληαη. 

01.15.22. Φηιηξνθνύηη 

Σν θηιηξνθνχηη κπνξεί λα αιιάμεη ή λα κεηαηξαπεί αιιά νη απνζηξαγγηζηηθνί 
δίνδνη πξέπεη λα ζθξαγηζηνχλ. 
Σν θίιηξν αέξα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί. 
Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα αλαπλνήο 
(breather system). Όιεο νη ζσιελψζεηο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 
θαηαιήγνπλ ζην θηιηξνθνχηη. 

01.15.23. Σξνθνδνζία θαπζίκνπ. 

Οη ζσιελψζεηο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ κπνξνχλ λα. Σαρπζχλδεζκνη κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
Ο ξπζκηζηήο πίεζεο θαπζίκνπ κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί. 
Οη ζσιελψζεηο αλαζπκηάζεσλ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. Μπνξνχλ λα 
πξνζηεζνχλ θίιηξα βελδίλεο. 

01.15.24. ύζηεκα εμάηκηζεο 

Οη εμαηκίζεηο θαη ηα ηειηθά κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ. Οη 
θαηαιχηεο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο νη άθξεο ησλ ηειηθψλ 
αλ πξνεμέρνπλ δελ πξέπεη λα έρνπλ αηρκεξφ ζρήκα. 
Σν ηχιηγκα ησλ εμαηκίζεσλ επηηξέπεηαη. 



Σν αλψηαην φξην ζνξχβνπ γηα ηελ θαηεγνξία Superbike είλαη 107 dB/A 
κεηξεκέλα ζηηο 6000 ζαι γηα ηηο ηεηξαθχιηλδξεο κνηνζπθιέηεο θαη 5500 γηα ηηο 
δηθχιηλδξεο.(κε αλνρή 3 db/A κεηά ηνλ αγψλα) 

01.15.25. Ζιεθηξνληθά 

Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπο ή ε αλαβάζκηζή ηνπο απφ εθείλσλ ηνπ κνληέινπ 
παξαγσγήο. 

01.15.26. Αλάθιεμε/ ύζηεκα Διέγρνπ Κηλεηήξα ECU 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ θηλεηήξα (ECU) κπνξεί λα είλαη αιιαρζεί ή λα 
αλαβαζκηζηεί. 
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ECU κπνξεί λα αιιάμεη. 
Σα κπνπδί κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 

01.15.27 Γελλήηξηα, ελαιιάθηεο(alternator), κίδα. 

Μπνξνχλ λα αιιαρζνχλ, λα αθαηξεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

01.15.28. Δπηπιένλ ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο 

Ζ ρξήζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξφζθπζεο (traction control) έζησ θαη δελ 
ππάξρεη ζην νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν επηηξέπεηαη. 
Ζ ρξήζε πιήξνπο κνλάδαο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (data logging) 
επηηξέπεηαη. 
Σν λνξκάι ηαρχκεηξν θαη ζηξνθφκεηξν κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα 
αληηθαηαζηαζεί. 
 Ζ πξνζζήθε δηάηαμεο γηα ζχξα ππεξχζξσλ (infra red)κε κεηάδνζε απφ θαη 
πξνο ηελ νκάδα ηνπ αλαβάηε επηηξέπεηαη κφλν γηα θαηαγξαθή ρξφλνπ. 
Ζ πξνζζήθε ζπζηήκαηνο ρξνλνκέηξεζεο κε GPS επηηξέπεηαη. 
Ζ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο ηελ νκάδα ηνπ αλαβάηε γηα 
δηαθνξεηηθφ ζθνπφ εθηφο απφ απηφ ρξνλνκέηξεζεο απαγνξεχεηαη. 

01.15.29. Καισδίσζε 

Ζ λνξκάι θαισδίσζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αιιαρζεί.  

01.15.30 θειεηόο θαη ππνπιαίζην 

Ο ζθειεηφο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ  ηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. 
Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηνλ ζθειεηφ εληζρπηηθέο δηαηάμεηο αιιά δελ 
κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ. 
 Μπνξνχλ λα γίλνπλ κεηαηξνπέο γηα ηελ ζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ εμαξηεκάησλ 
(φπσο βάζεηο θαίξηγθ, βάζε ζηακπηιηδαηέξ, ζέλζνξεο).  
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην πιαίζην ζηελ 
νκνινγθαξηζκέλε ζέζε ηνπ.  
Σα πιατλά ηνπ ζθειεηνχ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ πξνζηαηεπηηθά 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθά πιηθά  
.Δπηηξέπεηαη ε θαηεξγαζία ηνπ ιαηκνχ γηα λα δέρεηαη έθθεληξα ξνπιεκάλ πνπ 
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ γεσκεηξία ηεο κνηνζπθιέηαο. 
Δπηηξέπεηαη ε θαηεξγαζία ηνπ πιαηζίνπ ζηνλ ρψξν έδξαζεο ηνπ ςαιηδηνχ κε 
ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε κεηαβιεηή. 
 Σν ππνπιαίζην κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί αιιά ην είδνο ηνπ 
πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα έρεη  ην ίδην ή 
κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο. 



 Δπηπιένλ βάζεηο γηα ηελ ζέιια κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαζψο θαη βάζεηο 
πνπ δελ δέρνληαη θνξηίζεηο θαη δελ επεξεάδνπλ  ηελ αζθάιεηα ηεο 
κνηνζπθιέηαο  κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ. 
 Δμαξηήκαηα ηα νπνία είλαη βηδσκέλα ζην ππνπιαίζην κπνξνχλ λα 
αθαηξεζνχλ. 

01.15.31. Πηξνύλη 

Σν πηξνχλη (θαιάκηα, κπφηεο, ιαηκφο, πιάθεο, άμνλαο κπξνζηηλνχ ηξνρνχ) 
κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 
ηακπηιηδαηέξ κπνξεί λα πξνζηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί κε κνλάδα 
εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή. Σν ζηακπηιηδαηέξ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ 
δηάηαμε πνπ ζηακαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνχ. 

01.15.32 Φαιίδη 

Σν ςαιίδη κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα κεηαηξαπεί. 
Έλα πξνζηαηεπηηθφ αιπζίδαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα ειαηηψζεη ηελ πηζαλφηεηα εγθισβηζκνχ θάπνηνπ κέινπο ζψκαηνο ηνπ 
αλαβάηε αλάκεζα ζηελ θάησ πιεπξά ηεο αιπζίδαο θαη ζην πίζσ γξαλάδη. 
Βάζεηο γηα ην ζηάλη ηνπ πίζσ ηξνρνχ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ κε βίδεο ή λα 
θνιιεζνχλ ζην ςαιίδη. 

01.15.33 Πίζσ αλάξηεζε 

Ζ πίζσ αλάξηεζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ή λα αιιαρζεί.  φπσο θαη ηα  κνριηθά 
ζπζηήκαηα  θαη ηα ζεκεία έδξαζήο ηεο ζην πιαίζην θαη ην ςαιίδη. 
01.15.34 Σξνρνί 
Οη ηξνρνί κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ. 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, ε δηάκεηξνο θαη ην πιάηνο ηνπο είλαη ειεχζεξν. 
 Οη απνζηάηεο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ. 
Βαξίδηα γηα δπγνζηάζκηζε ησλ ηξνρψλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ, λα 
αθαηξεζνχλ ή λα αιιαρζνχλ. 
 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε είδνπο βαιβίδα γηα πιήξσζε αέξα ησλ 
ειαζηηθψλ. 

01.15.35. Φξέλα 

Οη δηζθφπιαθεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο  απφ εμσηεξηθφ 
πξνκεζεπηή. Οη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ειεχζεξεο αιιά απφ ηα πιηθά 
θαηαζθεπήο απαγνξεχεηαη ην αλζξαθνλήκαηα. 
Οη εκπξφο θαη πίζσ δαγθάλεο  κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο  απφ 
εμσηεξηθφ πξνκεζεπηή 
 Σα δνρεία πγξψλ εκπξφο θαη πίζσ θξέλσλ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ κε 
πξντφληα εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή. 
Ο δηαρσξηζκφο ζηηο ζσιελψζεηο γηα ηηο εκπξφο δαγθάλεο πξέπεη λα γίλεηαη 
ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη επάλσ θαη ηηο θάησ πιάθεο ηνπ πηξνπληνχ. 
 Οη ηαρπζχλδεζκνη ζηηο ζσιελψζεηο θξέλσλ επηηξέπνληαη. 
πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο γηα εηζαγσγή αέξα ζηα θξέλα επηηξέπνληαη. 
 Σν ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο (ABS) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ αλ 
είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ κνηνζπθιέηα παξαγσγήο. Σν ΑBS κπνξεί λα 
απνζπλδεζεί φπσο θαη ε κνλάδα ελεξγνπνίεζήο ηνπ. Ο νδνλησηφο ηξνρφο 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, λα αληηθαηαζηαζεί ή λα αθαηξεζεί. Οη κνηνζπθιέηεο 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ καλέηα ηνπ 



εκπξφο θξέλνπ γηα ηπρφλ ελεξγνπνίεζε ηεο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε 
άιιε κνηνζπθιέηα. 

01.15.36. Σηκόληα θαη ρεηξηζηήξηα 

Σα ηηκφληα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
 Μπνξεί λα αιιάμεη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηηκνληψλ θαη ρεηξηζηεξίσλ. 
 Ζ γθαδηέξα πξέπεη λα θιείλεη κφλε ηεο φηαλ δελ ζπγθξαηείηαη κε ην ρέξη. Ο 
κεραληζκφο ηεο γθαδηέξαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αιιαρζεί αιιά ε 
ζχλδεζε κε ηα ζψκαηα ηνπ ςεθαζκνχ πξέπεη λα παξακείλεη φπσο ζην 
νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν. 
 Οη καλέηεο θξέλνπ θαη ζπκπιέθηε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε εμάξηεκα 
εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή. Ο ξπζκηζηήο ζηελ καλέηα ηνπ θξέλνπ  επηηξέπεηαη. 
Οη δηαθφπηεο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ αιιά ν δηαθφπηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηα θιηπ-νλ. 

01.15.37 Μαξζπηέδεο 

Ζ ζέζε ησλ καξζπηέδσλ κπνξεί λα αιιάμεη αιιά ηα ζεκεία έδξαζήο ηνπο 
πξέπεη λα είλαη πξνζδεκέλα ζηα αξρηθά ζεκεία ηνπ ζθειεηνχ παξαγσγήο. Οη 
κνριηζκνί ζηηο καξζπηεδέξεο κπνξνχλ  λα αιιάμνπλ. Οη καξζπηέδεο κπνξεί 
λα είλαη ζηαζεξνί ή αλαδηπισκέλνη φπνπ πξέπεη δηαζέηνπλ δηάηαμε ψζηε λα 
κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. 
Οη ζηαζεξνί καξζπηέδεο πξέπεη λα έρνπλ ζηελ άθξε ηνπο κφληκα 
πξνζαξκνζκέλε ηάπα απφ αινπκίλην, πιαζηηθφ, Teflon, ή παξφκνηνπ ηχπνπ 
πιηθφ. Ζ άθξε ηνπ καξζπηέ πξέπεη λα δηαζέηεη κία ζθαηξηθή επηθάλεηα 
ηνπιάρηζηνλ 8 ρηιηνζηψλ. 

01.15.38 Ρεδεξβνπάξ 

Σν ξεδεξβνπάξ κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα κεηαηξαπεί. 
Οη ηπρφλ κεηαηξνπέο αιιά θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο πξέπεη λα δεισζεί ζηνλ 
ηερληθφ έθνξν. 
Σα ξεδεξβνπάξ πνπ δηαζέηνπλ ζσιελψζεηο αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε αλεπίζηξνθεο βαιβίδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε δνρείν 
πεξηζπιινγήο θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ ειαρίζηνπ φγθνπ 250 
θ.εθ. Οη πιεπξέο ηνπ ξεδεξβνπάξ κπνξνχλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ θάιπκκα 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Σα θαιχκκαηα απηά πξέπεη λα 
ηαηξηάδνπλ ζην ζρήκα ηνπ ξεδεξβνπάξ. 
Ζ ηάπα ησλ ξεδεξβνπάξ κπνξεί λα αιιαρζεί. Οη ηάπεο πιήξσζεο πξέπεη λα 
είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα θιείλνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα εκπνδίδνπλ ην ηπραίν άλνηγκα ηνπο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. 

01.15.39 έια 

Ζ ζέια, ε βάζε ηεο θαη ηα ζρεηηθά εμαξηήκαηα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 
απφ θνκκάηηα παξφκνηαο εκθάληζεο κε εθείλα πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. Σν ζρεδίαζε ηεο ζέιαο 
θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ πίζσ θαίξηγθ κπνξεί λα δηαζθεπαζηεί γηα λα ρσξά κφλν 
έλαλ αλαβάηε. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αλσηέξσ είλαη ειεχζεξν. Σν 
νκνινγθαξηζκέλν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο  ηεο ζέιαο κπνξεί λα αθαηξεζεί. 



01.15.40  Βίδεο/ θνριίεο ζύζθημεο 

Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ βηδψλ/θνριηψλ ζχζθημεο ηνπ κνληέινπ 
παξαγσγήο κε εμαξηήκαηα εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη 
ζρεδίαζεο . ε πεξηνρέο πνπ δέρνληαη θνξηίζεηο  δελ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί αινπκίλην. 

01.15.41 Φαίξηγθ 

Σα θαίξηγθ ζην ζχλνιφ ηνπο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ νκνηψκαηα 
ησλ απζεληηθψλ θνκκαηηψλ πνπ λα έρνπλ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο 
κνηνζπθιέηαο παξαγσγήο. Ζ ρξήζε ησλ πιηθψλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 
νκνησκάησλ είλαη ειεχζεξε. 
Ζ δειαηίλα ηνπ θαίξηγθ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε  εμάξηεκα απφ εμσηεξηθφ 
πξνκεζεπηή.  
Ζ βάζε νξγάλσλ θαη βάζεηο ησλ θαίξηγθ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ.  
Οη αεξαγσγνί πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη αλάκεζα ζην θαίξηγθ θαη ην 
θηιηξνθνχηη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ. Οη 
πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο εηζαγσγέο ησλ 
αεξαγσγψλ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ. 
Ζ θαξίλα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζε 
πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα λα κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη 5 ιίηξα. Ζ 
ζθάθε ηνπ θαίξηγθ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ηξχπα δηακέηξνπ 25 ρηιηνζηψλ πνπ 
ζα παξακείλεη θιεηζηή θαη πδαηνζηεγήο θάζε θνξά πνπ ε κνηνζπθιέηα θηλείηαη 
ζε ζηεγλφ νδφζηξσκα θαη ζα αλνίγεη κφλν ζε βξφρηλεο ζπλζήθεο. 
Σν εκπξφο θηεξφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ είλαη 
ειεχζεξν. Σν πίζσ θηεξφ κπνξεί λα αιιαρζεί, λα κεηαπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί. 
Δπηπιένλ αεξαγσγνί πνπ βειηηψλνπλ ηελ ξνή αέξα πξνο ην ςπγείν 
επηηξέπνληαη αξθεί λα κελ αιινηψλεηαη ε εκθάληζε ηνπ εκπξφο, ηνπ πίζσ 
κέξνπο θαη ηνπ πξνθίι ηεο κνηνζπθιέηαο. 
Πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα γηα ηνλ ζθειεηφ, ηηο αιπζίδεο, ηνπο καξζπηέδεο 
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ. 

01.15.42 Σα αθόινπζα εμαξηήκαηα ΜΠΟΡΟΤΝ λα ηξνπνπνηεζνύλ 

Σα θάησζη εμαξηήκαηα ΜΠΟΡΟΤΝ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αιιαρζνχλ απφ 
απηά πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ κνηνζπθιέηα παξαγσγήο. 
- Κάζε ηχπνο ιηπαληηθνχ, πγξνχ θξέλσλ ή αλάξηεζεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί. 
- Φιάληδεο θαη πιηθά απηψλ. 
- Όξγαλα, βάζεηο νξγάλσλ θαη ηα ζρεηηθά θαιψδηα. 
- Δμσηεξηθή βαθή θαη απηνθφιιεηα. 
-- Τιηθά γηα βάζεηο πνπ ζπλδένπλ εμαξηήκαηα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ 
ηελ λνξκάι κνηνζπθιέηα (θαίξηγθ, εμάηκηζε, φξγαλα θιπ). 
- Πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα γηα ηνλ ζθειεηφ, ηελ αιπζίδα, ηνπο καξζπηέδεο 
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ. 

01.15.43. Σα αθόινπζα εμαξηήκαηα ΜΠΟΡΟΤΝ  λα αθαηξεζνύλ. 

- Γηαηάμεηο ειέγρνπ ξχπσλ κέζα ή γχξσ απφ ην θηιηξνθνχηη θαη ηνλ 
θηλεηήξα. 
- ηξνθφκεηξν 
- Σαρχκεηξν 
- Πξνζηαηεπηηθφ αιπζίδαο  



- Βηδσηά αμεζνπάξ ζην ππνπιαίζην. 

01.15.44 Σα αθόινπζα εμαξηήκαηα ΠΡΔΠΔΗ λα αθαηξεζνύλ. 

- Φαλάξη εκπξφο, πίζσ, θιαο 
- Καζξέπηεο 
- Κφξλα 
- Πηλαθίδα θπθινθνξίαο 
- Δξγαιεία θαη ζήθε απηψλ 
- Γηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο θξάλνπο θαη απνζθεπψλ 
- Μαξζπηέ ζπλεπηβάηε 
- Υεηξνιαβέο ζπλεπηβάηε 
- Μπάξεο αζθάιεηαο θεληξηθφ, πιατλφ ζηάλη. 

01.15.45 Σα θάησζη πξέπεη λα ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΟΤΝ 

-Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε δηαθφπηε kill switch 
πνπ λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ηνπιάρηζηνλ ζην έλα θιηπ ηνλ, ζε απφζηαζε 
ελεξγνπνίεζεο απφ ηα δάρηπια ηνπ αλαβάηε (φηαλ ν ηειεπηαίνο θξαηά ην 
ηηκφλη) πνπ λα κπνξεί λα ζηακαηήζεη ακέζσο ηνλ θηλεηήξα φηαλ βξίζθεηαη ζε 
ιεηηνπξγία. 
 -Όιεο νη βίδεο πιήξσζεο-απνζηξάγγηζεο πξέπεη λα αζθαιηζηνχλ κε ζχξκα. 
Σα θίιηξα ιαδηνχ πξέπεη λα ζπξκαηαζθαιηζζνχλ. 
 Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα αλαπλνήο.  
 

01.16 MOTOYKΛETE ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΝΔΧΝ-SS300 

 (ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΖ Ζ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 
4/2019 ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ Ζ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΗ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΓΚΔΚΡΜΈΝΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ) 

Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ζθνπεχνπλ ησλ πεξηνξηζκφ ησλ αιιαγψλ ζηηο 
πηζηνπνηεκέλεο κνηνζπθιέηεο κε θχξην γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ 
αληαγσληζκφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνηνζπθιεηψλ.  
ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  
Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε ηκήκα ε ζχζηεκα πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ζηα 
παξαθάησ άξζξα απαγνξεχεηαη. 
Οη κνηνζπθιέηεο ηεο SS 300 πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε απφ ηελ FIM(Βι. 
πίλαθα 1).Όιεο νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα είλαη θπζηθήο αλαξξφθεζεο. Όιεο 
νη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ φιεο ηεο παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ εθηφο αλ απηά έρνπλ γίλεη ζην 
πηζηνπνηεκέλν κνληέιν απφ ην εξγνζηάζην. 
Σν εθάζηνηε κνληέιν δηαηεξεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα 8 ρξφληα απφ ηελ 
απφθηεζε ηεο ή κέρξη ηελ αθαίξεζε ηνπ απφ ηελ εθάζηνηε θαηεγνξία.(Βι. 
Homologation Art. TR 1.4.4 FIM 2021_SBK_SS_SS300WORLD 
CHAMPIONSHIPS) 
Σν ζρήκα ηεο κνηνζπθιέηαο απφ εκπξφο, πίζσ, πιάη πξέπεη (εθηφο αλ ν 
θαλνληζκφο ην πεξηγξάθεη δηαθνξεηηθά) λα είλαη ζχκθσλν κε ην 
πηζηνπνηεκέλν ζρήκα (φπσο παξάγεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή). Ζ εμάηκηζε 
εμαηξείηαη ηνπ θαλνληζκνχ.  



01.16.1 Πξνδηαγξαθέο κνηνζπθιεηώλ  

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε ηκήκα ε ζχζηεκα πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ζηα 
παξαθάησ άξζξα πξέπεη λα παξακείλεη φπσο ε κνηνζπθιέηα παξάγεηαη απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο πηζηνπνηεκέλεο κνηνζπθιέηαο  

01.16.2 Πηζηνπνηεκέλεο κνηνζπθιέηεο  

Ζ θαηεγνξία βαζίδεηαη ζηηο κνηνζπθιέηεο ηχπνπ Α2 Δπξψπεο θαη εμαίξεη ηεο 
ηχπνπ Α1. Ζ επηηξνπή Superbike ηεο FIM έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη ηελ 
πηζηνπνίεζε ε κε ησλ κνηνζπθιεηψλ ηεο θαηεγνξίαο. 
Γηα ην 2021 επηηξέπνληαη νη θάησζη (ε ιίζηα κπνξεί λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή απνθαζίζεη ε επηηξνπή Superbike ηεο FIM): 
Honda CBR500R 
Kawasaki Ninja 300 (EX300ADF) 
Yamaha YZF-R3 
KTM RC390 

01.16.3 Γπλαηόηεηα εμηζνξξόπεζεο ηνλ κνηνζπθιεηώλ    

Ζ ΑΜΟΣΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο ζηελ 
εμηζνξξφπεζε ζηηο κνηνζπθιέηεο ηεο θαηεγνξίαο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ 
ηζφηεηα ζηνλ αληαγσληζκφ. Μέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά 
δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηνχο, είλαη νη αθφινπζνη : 
Πεξηνξηζκφο ζηξνθψλ 
Αιιαγή ηνπ ειαρίζηνπ βάξνπο  
Ζ απφθαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εμηζνξξφπεζεο ζα παξζεί απφ ηελ ΑΜΟΣΟΔ 
θαη ζα εθαξκνζηεί φηαλ θξίλεη γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ δίθαην αληαγσληζκφ. 

01.16.4 Διάρηζην βάξνο  

Σν ειάρηζην βάξνο αλά ηχπν κνηνζπθιέηαο είλαη ην θάησζη: 
Honda CBR500R 150Kg 
Kawasaki Ninja 300 (EX300ADF) 140Kg 
Yamaha YZF-R3 140Kg 
KTM RC390 136Kg 
Σν βάξνο ηεο κνηνζπθιέηαο(καδί κε ην ληεπφδηην θαη ην πεξηερφκελν ηνπ) 
κπνξεί λα ειεγρηεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο δηνξγάλσζεο θαη δελ πξέπεη 
λα είλαη θάησ απφ ην ειάρηζην πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ αλά κνληέιν. Γελ 
ππάξρεη θακηά αλνρή ζην ειάρηζην βάξνο ηεο κνηνζπθιέηαο. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ ηειηθνχ ηερληθνχ Έιελνπ ζην ηέινο ηνπ αγψλα, επηιεγκέλεο ή 
φιεο νη κνηνζπθιέηεο ζα δπγίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη θαηά ηνλ 
ηεξκαηηζκφ θαη ζα πξέπεη λα κελ μεπεξλνχλ ην ειάρηζην βάξνο. Γελ 
επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ζηελ κνηνζπθιέηα αθφκα θαη πγξψλ. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ειεχζεξσλ θαη ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δνθίκσλ, νη 
νδεγνί κπνξεί λα θαιέζνπλ γηα Έιελν βάξνπο. ε φιεο ηεο πεξηπηψζεηο ν 
νδεγφο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο εληνιέο ηεο δηνξγάλσζεο. Ζ ρξήζε 
έξκα επηηξέπεηαη γηα λα κπνξνχλ νη κνηνζπθιέηεο λα είλαη πάλσ απφ ην 
ειάρηζην φξην θηιψλ. 
Υξήζε έξκαηνο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ιφγν ηνπ ζπζηήκαηνο εμηζνξξφπεζεο. Ζ 
ρξήζε ηνπ έξκαηνο πξέπεη λα δειψλεηαη ζηνλ ηερληθφ έθνξν θαηά ηνλ ηερληθφ 
έιεγρν. 



01.16.5 Αξηζκνί ζπκκεηνρήο  

Σα ρξψκαηα είλαη: 
Ννχκεξν / Φφλην  
Μαχξν Κίηξηλν 
Σν κέγεζνο ηνπ εκπξφζζηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρήο :  
Minimum χςνο: 140 mm 
Minimum θάξδνο: 80 mm 
Minimum δηάζηεκα: 20 mm 
Γηάζηεκα κεηαμχ αξηζκψλ 10 mm 
Σν κέγεζνο ηνπ πιατλνχ αξηζκνχ ζπκκεηνρήο: 
Διάρηζην χςνο: 120 mm 
Διάρηζην θάξδνο: 70 mm 
Διάρηζην δηάζηεκα: 20 mm 
Γηάζηεκα κεηαμχ αξηζκψλ 10 mm 
Ο εθάζηνηε αξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ κνηνζπθιέηα 
αθνινχζσο: 
Α)ην εκπξφζζην ηκήκα θεληξηθά ε ειαθξφο πιάγηα. Ο αξηζκφο πξέπεη λα 
είλαη θεληξαξηζκέλνο ζην θφλην κε απφζηαζε 25 mm πξνο φιεο ηεο πιεπξέο. 
Β)Απφ κηα θνξά ζε θάζε πιεπξά ηεο κνηνζπθιέηαο. Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε 
είλαη ζην θάησ πίζσ ή εκπξφο ηκήκα ηνπ πιατλνχ. Ο αξηζκφο είλαη ζην θέληξν 
ηνπ θφληνπ νπνηαδήπνηε αιιαγή ρξεηάδεηαη έγθξηζε ηεο επηηξνπήο 2 
εβδνκάδεο πξηλ ηνλ αγψλα    
Γ) Οη αξηζκνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηήξεο ηνπ παξαξηήκαηνο 1 
Αξηζκνί πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην παξάξηεκα ρξεηάδνληαη έγθξηζε ηεο 
επηηξνπήο 2 εβδνκάδεο πξηλ ηνλ αγψλα  
Γ) Σα πεξηγξάκκαηα κπνξνχλ λα είλαη κέρξη 3mm. Σν ρξψκα ηνπ θφληνπ 
πξέπεη λα είλαη δηαθξηηφ πέξημ ηνπ αξηζκνχ καδί κε ην πεξίγξακκα. 
Αλαθιαζηηθά ε θαζξέπηηδνλ πιηθά απαγνξεχνληαη  
Δ) ΟΗ αξηζκνί δελ επηθαιχπηνληαη. 
ε πεξίπησζε αληηδηθίαο γηα ηνπο αξηζκνχο ε απφθαζε ηνπ ηερληθνχ εθφξνπ 
είλαη ηειηθή  

01.16.6 Καύζηκα 

Δπηηξέπεηαη κφλν ε ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο 

01.16.7 Διαζηηθά  

Ζ επηινγή ησλ ειαζηηθψλ είλαη ειεχζεξε. Σα ειαζηηθά καξθάξνληαη. 

01.16.8 Κηλεηήξαο 

Γελ ππάξρεη φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ θηλεηήξσλ  

01.16.8.1 Φεθαζκόο θαπζίκνπ 

01.16.8.1.1 

Χο ζχζηεκα ςεθαζκνχ θαχζηκνπ νξίδεηαη ην ζψκα ηνπ ςεθαζκνχ, ην κπεθ, ε 
ρνάλε εηζαγσγήο, ε αληιία θαπζίκνπ θαη ν ξπζκηζηήο πίεζεο. 
a)  Ο ςεθαζκφο πξέπεη λα είλαη ν πηζηνπνηεκέλνο πνπ ηνπνζεηεί ην 
εξγνζηάζην ρσξίο επεκβάζεηο. 
b)  Σα κπεθ πξέπεη λα είλαη ηα πηζηνπνηεκέλα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην 
ρσξίο επεκβάζεηο. 



c)  Οη ρνάλεο πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλεο πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην 
ρσξίο επεκβάζεηο. 
d)  Οη πεηαινχδεο πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλεο πνπ ηνπνζεηεί ην 
εξγνζηάζην ρσξίο επεκβάζεηο. 
e)  Οη δεπηεξεχνπζεο πεηαινχδεο κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ ε λα ζηεξεσζνχλ 
ζε κφληκα αλνηρηή ζέζε. Ο δεπηεξεχσλ άμνλαο πξέπεη λα κείλεη ζηελ ζέζε 
ηνπ. 
f)  Όια ηα ηκήκαηα ηεο κεηαβιεηήο εηζαγσγήο πξέπεη παξακείλνπλ 
ιεηηνπξγηθά φπσο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ην εξγνζηάζην. ε πεξίπησζε πνπ 
ε κεηαβιεηή εηζαγσγή δελ ππάξρεη ζηελ πηζηνπνηεκέλε κνηνζπθιέηα 
απαγνξεχεηαη λα πξνζηεζεί. 
g) Ο αέξαο θαη ην κείγκα αέξα βελδίλεο κπνξεί λα θαηαιήγεη ζηνλ ζάιακν 
θαχζεο κφλν απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θηλεηήξα.  
h) Οη ειεθηξνληθά ειεγρφκελεο θχξηεο πεηαινχδεο γλψζηεο σο “ride-by-wire”, 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ην 
εξγνζηάζην. Σν ινγηζκηθφ δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη φια ηα ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο θαη δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ν αξρηθφο θαηαζθεπαζηήο 
πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ. 
. 

01.16.8.2 Κεθαιή θπιίλδξνπ 

a) Ζ θεθαιή πξέπεη λα είλαη ε πηζηνπνηεκέλε πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην 
ρσξίο επεκβάζεηο. 
b) Ζ θιάληδα θεθαιεο κπνξεί λα αιιαρηεί. 

01.16.8.3 Δθθεληξνθόξνη 

a) Οη εθθεληξνθφξνη πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη πνπ ηνπνζεηεί ην 
εξγνζηάζην ρσξίο επεκβάζεηο. 
b) Καηά ηνλ ηερληθφ έιεγρν κεηξηέηαη ην βχζηζκα ησλ βαιβίδσλ ή ην χςνο ηνπ 
έθθεληξνπ 

01.16.8.4 Γξαλάδηα εθθεληξνθόξνπ 

a) Πξέπεη λα είλαη ηα πηζηνπνηεκέλα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 
b) Καδέλα εθθεληξνθφξνπ πξέπεη λα είλαη ε πηζηνπνηεκέλε πνπ ηνπνζεηεί ην 
εξγνζηάζην ρσξίο επεκβάζεηο. 

01.16.8.5 Κύιηλδξνη 

Πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 

01.16.8.6 Πηζηόληα 

Πξέπεη λα είλαη ηα πηζηνπνηεκέλα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 

01.16.8.7 Διαηήξηα πηζηνληνύ 

Πξέπεη λα είλαη ηα πηζηνπνηεκέλα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 



01.16.8.8 Πείξνο πηζηνληνύ θαη αζθάιεηεο 

πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 

01.16.8.9 Μπηέιεο 

πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 

01.16.8.10 ηξόθαινο 

πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 

01.16.8.11 Κάζεο  

πξέπεη λα είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 

01.16.8.11.1 Πιατλά θαπάθηα θηλεηήξα  

a) Σα πιατλά θαπάθηα ηνπ θηλεηήξα κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ. ε πεξίπησζε 
αιιαγήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα αληνρή ζηελ θξνχζε, λα 
θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθφ κε ίδην ε κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο θαη ην βάξνο 
ηνπ λα κελ είλαη κηθξφηεξν απφ ην αξρηθά ηνπνζεηεκέλν απφ ην εξγνζηάζην. 
b) Όια ηα θαπάθηα  
Σα πιεπξηθά θαιχκκαηα θηλεηήξα πνπ πεξηέρνπλ ιάδη θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα έιζνπλ ζε επαθή κε ην έδαθνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζχγθξνπζεο, πξέπεη 
λα πξνζηαηεχνληαη απφ έλα δεχηεξν θάιπκκα θαηαζθεπαζκέλν απφ κέηαιιν, 
φπσο θξάκαηα αινπκηλίνπ, αλνμείδσηνπ ράιπβα, αηζάιη ή ηηηάλην, θαιχκκαηα 
απφ ζπλζεηηθά πιηθά δελ επηηξέπεηαη. 
c) Σν δεπηεξεχσλ θάιπκκα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηεο 
αξρηθήο επηθάλεηαο. Απηφ δελ πξέπεη λα έρεη θνθηεξέο άθξεο γηα λα 
θαηαζηξέςεηε ηελ επηθάλεηα ηεο πίζηαο. 
d) Πιάθεο ή κπάξεο απφ αινπκίλην ή ράιπβα επίζεο επηηξέπεηαη 
επηπξνζζέησο απφ απηά ηα θαιχκκαηα. Όιεο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπνλ ηέηνην ψζηε λα είλαη αλζεθηηθά έλαληη αηθλίδηαο 
θξνχζεο, δφλεζεο θαη γδαξζίκαηνο. 
e) Κάιπκκα εγθεθξηκέλν απφ ηελ FIM ζα επηηξέπεηαη, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πιηθφ ή ηεο δηαζηάζεηο. 
f) Απηά ηα θαιχκκαηα πξέπεη λα ζηεξεσζνχλ ζσζηά θαη κε αζθάιεηα, κε 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) βίδεο ηνπ θαιχκκαηνο πνπ επίζεο ζπγθξαηνχλ θαη ην 
πξσηφηππν θαιχκκαηα θηλεηήξα. 
g) Σα θαιχκκαηα ηνπ θηλεηήξα πνπ πεξηέρνπλ ιάδη πξέπεη λα είλαη 
ζηεξεσκέλα κε βίδεο ράιπβα. 
h) Ο ηερληθφο έθνξνο έρεα δηθαίσκα λα απνξξίςεη φπνην θάιπκκα δελ 
ηθαλνπνίεη ηνπο φξνπο αζθαιείαο. 
 

01.16.8.12 Κηβώηην ηαρπηήησλ 

a) Πξέπεη λα είλαη ην πηζηνπνηεκέλν πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 



b) χζηεκα γξήγνξεο αιιαγήο ηαρπηήησλ (αλέβαζκα). Δπηηξέπνληαη ηα 
ζπζηήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ πνηελζηφκεηξνπ). 
Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ην εγθεθξηκέλν FIM/DWO quickshifter/rev limiter. 
c) χζηεκα αιιαγήο – πξνεηδνπνίεζεο θαηεβάζκαηνο ηαρπηήησλ 
απαγνξεχεηαη. 
d) Σν εκπξφο θαη πίζσ γξαλάδη φπσο θαη ην βήκα ηεο αιπζίδαο κπνξεί λα 
αιιαρηεί. 
e) Σν θαπάθη ηνπ εκπξφζζηνπ γξαλαδηνχ θίλεζεο ηεο ηειηθήο κεηάδνζεο 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε λα αθαηξεζεί. 
f) Σν θάιπκκα ηεο αιπζίδαο κπνξεί λα αθαηξεζεί αλ δελ είλαη ηκήκα ηνπ πίζσ 
θηεξνχ. 

01.16.8.13 πκπιέθηεο  

a) χζηεκα ζπκπιέθηε (πγξνχ ή ζηεγλνχ ηχπνπ) θαη ε κέζνδνο ιεηηνπξγίαο 
(κέζσ ζπξκαηφζρνηλνπ ή πδξαπιηθνχ) πξέπεη λα είλαη ην πηζηνπνηεκέλν πνπ 
ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο επεκβάζεηο. 
b) Γίζθνη ηξηβήο θαη κεηαιιηθνί κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ. 
c) Διαηήξηα ζπκπιέθηε κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ. 
d) Σν εμσηεξηθφ θαιάζη ηνπ ζπκπιέθηε πξέπεη λα είλαη ην πηζηνπνηεκέλν πνπ 
ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην κε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο. 
e) Σν εζσηεξηθφ ηνπ ζπκπιέθηε ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ έλα aftermarket κε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ξνπήο 
(slipper type). 

01.16.8.14 Αληιίεο ιαδηνύ θαη αγσγόο ιαδηνύ 

Πξέπεη λα είλαη ην πηζηνπνηεκέλν πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 

01.16.8.15 Σν ςπγείν, ην ζύζηεκα ςύμεο θαη ην ςπγείν ιαδηνύ 

a) Μφλν λεξφ επηηξέπεηαη σο ςπθηηθφ κέζνλ ηνπ θηλεηήξα.  
b) Μπνξεί λα πξνζηεζεί πιέγκα κπξνζηά απφ ην ςπγείν λεξνχ/ιαδηνχ γηα 
πξνζηαζία   γηα πξνζηαζία  
c) Οη ζσιελψζεηο θαη ηα δνρεία ππεξρεηιίζεσο κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ    
d) Ο αλεκηζηήξαο ηνπ ςπγείνπ θαη ε θαισδίσζε κπνξεί λα αθαηξεζεί. 
Θεξκηθνί δηαθφπηεο, αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ, ζεξκνζηάηεο κπνξεί 
λα αθαηξεζεί 
e) Ζ ηάπα ςπγείνπ κπνξεί λα αιιαρηεί. 
f) Πξφζζεην ςπγείνπ λεξνχ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί, αιιά ε εκθάληζε εκπξφο, 
πίζσ θαη ην πξνθίι ηεο κνηνζηθιέηαο δελ πξέπεη λα αιιάμεη. Δπηπιένλ ηα 
ζηεξίγκαηα γηα λα ηνπνζεηεζεί ην ζπκπιεξσκαηηθφ ςπγείν επηηξέπνληαη. 

01.16.8.16 Φηιηξνθνύηη 

a) Πξέπεη λα είλαη ην πηζηνπνηεκέλν πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο. 
b) Σν θίιηξν κπνξεί λα αιιαρηεί αιιά δελ κπνξεί λα θαηαξγεζεί θαη πξέπεη λα 
είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ εξγνζηαζηαθή ηνπ ζέζε. 
c) Ζ απνρέηεπζε ηνπ θηιηξνθνπηηνχ πξέπεη λα ζθξαγηζηεί. 
d) Όιεο ηηο κνηνζηθιέηεο πξέπεη λα έρνπλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα 
αλαζπκηάζεσλ. Όια ην ζσιελάθηα αλαζπκηάζεσλ ιαδηνχ κπνξνχλ λα είλαη 



ζπλδεδεκέλα, θαη πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε δνρείν αλαζπκηάζεσλ ιαδηνχ ε 
αλαπλνή ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θαηαιήγεη ζηνπ θηιηξνθνχηη. 
e) Απαγνξεχεηαη ε ζεξκηθή πξνζηαζία ζην Φηιηξνθνχηη. 

01.16.8.17 Σξνθνδνζία θαπζίκνπ 

a) Ζ αληιία θαπζίκνπ θαη ν ξπζκηζηήο πίεζεο θαπζίκνπ πξέπεη λα είλαη ην 
πηζηνπνηεκέλν πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο επεκβάζεηο. 
b) Ζ πίεζε ηνπ θαπζίκνπ πξέπεη λα είλαη ε πηζηνπνηεκέλε απφ ην εξγνζηάζην 
ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο. 
c) Ο αγσγφο ηνπ θαπζίκνπ απφ ην ξεδεξβνπάξ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θαη 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί  θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ 
πηψζε. 
d) Δπηηξέπνληαη νη ηαρπζχλδεζκνη. 
e) Οη ζσιήλεο αλαπλνέο ηνπ ληεπφδηηνπ κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ. 
f) Φίιηξν βελδίλεο κπνξεί λα πξνζηεζεί. 

01.16.8.18 ύζηεκα εμάηκηζεο 

a) Οη ζσιήλεο εμάηκηζεο θαη ν ζηγαζηήξαο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα 
αιιάμνπλ. Ο θαηαιχηεο πξέπεη λα αθαηξεζεί. 
b) Ο αξηζκφο ησλ ηειηθψλ ζηγαζηήξαο (εο) εμάηκηζεο πξέπεη λα παξακείλεη σο 
είλαη πηζηνπνηεκέλα. Ο ζηγαζηήξαο (εο) πξέπεη λα είλαη ζηελ ίδηα πιεπξά σο 
είλαη ην πηζηνπνηεκέλν κνληέιν. 
c) Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ηα εθηεζεηκέλα άθξα ηνπ ζηγαζηήξα (εο) πξέπεη λα 
είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη λα απνθχγεηε ηπρφλ αηρκεξέο αθκέο. 
d) Πεξηηχιημε ησλ ζπζηεκάησλ εμάηκηζεο δελ επηηξέπεηαη, εθηφο απφ ηελ 
πεξηνρή ηνπ πνδηνχ ηνπ αλαβάηε ή κηα πεξηνρή πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 
θαίξηγθ γηα πξνζηαζία απφ ηε ζεξκφηεηα. 
e) Σν φξην ζνξχβνπ γηα SS 300 είλαη 107 dB/A (κε 3 dB/A αλνρήο κεηά ηνλ 
αγψλα  κφλν). 
f) Οη .Α.Λ κέηξεζεο είλαη νη παξαθάησ  : 
Μνληέιν     .Α.Λ κέηξεζεο  
Honda CBR500R    5,000 rpm 
Kawasaki Ninja 300 (EX300ADF) 6,500 rpm 
Yamaha YZF-R3   7,500 rpm 
KTM RC390     5,500 rpm 

01.16.9 Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά 

01.16.9.1 ύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα (ECU) 

a) Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα (ECU) πξέπεη λα είλαη είηε: 
i) Σν πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο, ρσξίο αιιαγή ηνπ ινγηζκηθνχ κε ην εγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
ii) Σν πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ζηελ παξαγσγή 
ρσξίο επεκβάζεηο, ρσξίο αιιαγή ηνπ ινγηζκηθνχ κε πηζηνπνηεκέλν FIM/DWO 
εμσηεξηθφ ζχζηεκα ςεθαζκνχ. 
iii) Απφ ην 2018: ζα ππάξρεη πηζηνπνηεκέλν FIM/DWO “SS 
300 Kit” απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο εθάζηνηε κνηνζπθιέηαο κε φξην ηηκήο ηα 
950€ γηα Ecu+harness+comms cable. 
b) Ζ ECU κπνξεί λα αιιάμεη ζέζε. 



c) Σα φπνηα αμεζνπάξ έρεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηεο πηζηνπνηεκέλεο 
κνηνζπθιέηεο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα. 
d) Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ν ηερληθφο έθνξνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη 
ηελ αιιαγή ηεο ECU κε απηφ πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αιιαγή 
πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν πξηλ ην warm up  
e) Οη επηηξεπφκελνη OEM ECU αηζζεηήξεο είλαη: 
a) TPS  
b) Map sensor, Map Sync  
c) Πίεζεο θηιηξνθνπηηνχ 
d) Pick-up (εθθεληξνθφξνπ, ζηξνθάινπ) 
e) Θέζεο δεμηνχ γθξηπ  
f) Σαρχηεηαο νπηζζίνπ ηξνρνχ (απφ αηζζεηήξα ABS) (Ο αηζζεηήξαο ηνπ 
εκπξφο ηξνρνχ απαγνξεχεηαη) 
g) Σαρχηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ ζαζκάλ 
h) ρέζεο ηαρχηεηαο 
i) Πίεζεο αέξα 
j) Θεξκνθξαζίαο λεξνχ 
k)Θεξκνθξαζίαο αέξα 
l) Πηψζεο 
m) Πίεζεο ξάβδνπ αιιαγήο ηαρπηήησλ 
Οη αηζζεηήξεο δελ αληηθαζηζηνχληαη ή ηξνπνπνηνχληαη. 
f) Δπηπιένλ αηζζεηήξεο δελ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ εθηφο ηνπ αηζζεηήξα 
ζηελ ξάβδνπ αιιαγήο ηαρπηήησλ. 
g) Απαγνξεχεηε φπνην δεπηεξεχσλ παξάιιειν ζχζηεκα επεξεάδεη ηνλ 
ςεθαζκφ ην TPS ην ζήκα ζηξνθψλ ή απηνκαηηζκφο ξχζκηζεο ηνπ ςεθαζκνχ. 
h) Ο εγθξηκέλνο FIM/DWO θφθηεο ζηξνθψλ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί. Σν 
θφζηνο ηεο κνλάδαο είλαη   €500+θνξνη +κεηαθνξά. 
i) Email: info@hmquickshifter.com tel:+44 (0) 1795 429168 
Μνηνζπθιέηα: Κσδηθφο αληαιιαθηηθνχ 
Honda CBR500R HMGP-HO1016 
Kawasaki Ninja 300 (EX300ADF) HMGP-KA1016 
Yamaha YZF-R3 HMGP-YA1016 
KTM RC390 HMGP-KT1016 
Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο εκπεξηέρνληαη. 
j) Σα παξαθάησ απαγνξεχνληαη: 
a) Traction control - anti-spin  
b) Launch Control 
c) Anti Wheelie 
d) Engine Brake Control 
e) ξπζκίζεηο βαζηζκέλεο ζηελ κέηξεζε ηεο απφζηαζεο 
f) Ζιεθηξνληθνί ξπζκηζηέο ηνπ νδεγνχ  
k) Αιιά πξφζζεηα ειεθηξνληθά πέξαλ απφ απηά πνπ θέξεη θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηεο ε κνηνζπθιέηα απαγνξεχνληαη κε εμαίξεζε ησλ αλαθεξφκελσλ 
παξαθάησ 
l) Ζ αξρηθή ξχζκηζε ηνπ πεξηνξηζηή ζηξνθψλ πξέπεη λα είλαη: 
Μνηνζπθιέηα Μέγηζηεο ζηξνθέο 
Honda CBR500R 10,500 rpm 
Kawasaki Ninja 300 (EX300ADF) 13,000 rpm 
Yamaha YZF-R3 13,000 rpm 
KTM RC390 10,500 rpm 



01.16.10 θειεηόο θαη ππνπιαίζην 

Ο ζθειεηφο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. 
Γελ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηνλ ζθειεηφ εληζρπηηθέο δηαηάμεηο αιιά δελ 
κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ. 
 Μπνξνχλ λα γίλνπλ κεηαηξνπέο γηα ηελ ζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ εμαξηεκάησλ 
(φπσο βάζεηο θαίξηγθ, βάζε ζηακπηιηδαηέξ, ζέλζνξεο).  
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην πιαίζην ζηελ 
νκνινγθαξηζκέλε ζέζε ηνπ. Δπηπιένλ βάζεηο γηα ηελ ζέιια κπνξνχλ λα 
πξνζηεζνχλ θαζψο θαη βάζεηο πνπ δελ δέρνληαη θνξηίζεηο θαη δελ 
επεξεάδνπλ  ηελ αζθάιεηα ηεο κνηνζπθιέηαο κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ. 
 Δμαξηήκαηα ηα νπνία είλαη βηδσκέλα ζην ππνπιαίζην κπνξνχλ λα 
αθαηξεζνχλ. Ζ βάζε νξγάλσλ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

01.16.10.1. Πηξνύλη 

Σν πηξνχλη (θαιάκηα, κπφηεο, ιαηκφο, πιάθεο, άμνλαο κπξνζηηλνχ ηξνρνχ) 
κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ κε κέγηζην θφζηνο €650ρσξηο 
θφξνπο. 
ηακπηιηδαηέξ κπνξεί λα πξνζηεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί κε κνλάδα 
εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή. Σν ζηακπηιηδαηέξ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ 
δηάηαμε πνπ ζηακαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνχ. 

01.16.10.2 Φαιίδη 

Σν ςαιίδη δελ κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα κεηαηξαπεί. 
Έλα πξνζηαηεπηηθφ αιπζίδαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα ειαηηψζεη ηελ πηζαλφηεηα εγθισβηζκνχ θάπνηνπ κέινπο ζψκαηνο ηνπ 
αλαβάηε αλάκεζα ζηελ θάησ πιεπξά ηεο αιπζίδαο θαη ζην πίζσ γξαλάδη. 
Βάζεηο γηα ην ζηάλη ηνπ πίζσ ηξνρνχ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ κε βίδεο ή λα 
θνιιεζνχλ ζην ςαιίδη. 

01.16.10.3 Πίζσ αλάξηεζε 

Ζ πίζσ αλάξηεζε δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ή λα αιιαρζεί.  φπσο θαη ηα  
κνριηθά ζπζηήκαηα  θαη ηα ζεκεία έδξαζεο ηεο ζην πιαίζην θαη ην ςαιίδη. 

01.16.10.4 Σξνρνί 

Οη ηξνρνί δελ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ. 
 Οη απνζηάηεο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ. 
Βαξίδηα γηα δπγνζηάζκηζε ησλ ηξνρψλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ, λα 
αθαηξεζνχλ ή λα αιιαρζνχλ. 
 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε είδνπο βαιβίδα γηα πιήξσζε αέξα ησλ 
ειαζηηθψλ. 

01.16.10.5. Φξέλα 

Οη δηζθφπιαθεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο  απφ εμσηεξηθφ 
πξνκεζεπηή. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ παξάγεηαη 
ε κνηνζπθιέηα θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο. 
Οη εκπξφο θαη πίζσ δαγθάλεο δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο  
απφ εμσηεξηθφ πξνκεζεπηή 
 Σα δνρεία πγξψλ εκπξφο θαη πίζσ θξέλσλ κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ κε 
πξντφληα εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή. 



Ο δηαρσξηζκφο ζηηο ζσιελψζεηο γηα ηηο εκπξφο δαγθάλεο πξέπεη λα γίλεηαη 
ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη επάλσ θαη ηηο θάησ πιάθεο ηνπ πηξνπληνχ. 
 Οη ηαρπζχλδεζκνη ζηηο ζσιελψζεηο θξέλσλ δελ επηηξέπνληαη. 
Σν ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο (ABS) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ αλ 
είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ κνηνζπθιέηα παξαγσγήο. Ο νδνλησηφο ηξνρφο δελ 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, λα αληηθαηαζηαζεί ή λα αθαηξεζεί. Οη κνηνζπθιέηεο 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ καλέηα ηνπ 
εκπξφο θξέλνπ γηα ηπρφλ ελεξγνπνίεζε ηεο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε 
άιιε κνηνζπθιέηα. 

01.16.10.6. Σηκόληα θαη ρεηξηζηήξηα 

Σα ηηκφληα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
 Μπνξεί λα αιιάμεη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηηκνληψλ θαη ρεηξηζηεξίσλ. 
 Ζ γθαδηέξα πξέπεη λα θιείλεη κφλε ηεο φηαλ δελ ζπγθξαηείηαη κε ην ρέξη. Ο 
κεραληζκφο ηεο γθαδηέξαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αιιαρζεί αιιά ε 
ζχλδεζε κε ηα ζψκαηα ηνπ ςεθαζκνχ πξέπεη λα παξακείλεη φπσο ζην 
νκνινγθαξηζκέλν κνληέιν. 
 Οη καλέηεο θξέλνπ θαη ζπκπιέθηε κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε εμάξηεκα 
εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή. Ο ξπζκηζηήο ζηελ καλέηα ηνπ θξέλνπ  επηηξέπεηαη. 
Οη δηαθφπηεο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ αιιά ν δηαθφπηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηα θιηπ-νλ. 

01.16.10.7 Μαξζπηέδεο 

Ζ ζέζε ησλ καξζπηέδσλ κπνξεί λα αιιάμεη αιιά ηα ζεκεία έδξαζήο ηνπο 
πξέπεη λα είλαη πξνζδεκέλα ζηα αξρηθά ζεκεία ηνπ ζθειεηνχ παξαγσγήο. Οη 
κνριηζκνί ζηηο καξζπηεδέξεο κπνξνχλ  λα αιιάμνπλ. Οη καξζπηέδεο κπνξεί 
λα είλαη ζηαζεξνί ή αλαδηπισκέλνη φπνπ πξέπεη δηαζέηνπλ δηάηαμε ψζηε λα 
κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. 
Οη ζηαζεξνί καξζπηέδεο πξέπεη λα έρνπλ ζηελ άθξε ηνπο κφληκα 
πξνζαξκνζκέλε ηάπα απφ αινπκίλην, πιαζηηθφ, Teflon, ή παξφκνηνπ ηχπνπ 
πιηθφ. Ζ άθξε ηνπ καξζπηέ πξέπεη λα δηαζέηεη κία ζθαηξηθή επηθάλεηα 
ηνπιάρηζηνλ 8 ρηιηνζηψλ. 

01.16.10.8 Ρεδεξβνπάξ 

Σν ξεδεξβνπάξ δελ κπνξεί λα αιιαρζεί ή λα κεηαηξαπεί. 
Σα ξεδεξβνπάξ πνπ δηαζέηνπλ ζσιελψζεηο αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε αλεπίζηξνθεο βαιβίδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε δνρείν 
πεξηζπιινγήο θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ ειαρίζηνπ φγθνπ 250 
θ.εθ. Οη πιεπξέο ηνπ ξεδεξβνπάξ κπνξνχλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ θάιπκκα 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Σα θαιχκκαηα απηά πξέπεη λα 
ηαηξηάδνπλ ζην ζρήκα ηνπ ξεδεξβνπάξ. 
Ζ ηάπα ησλ ξεδεξβνπάξ κπνξεί λα αιιαρζεί. Οη ηάπεο πιήξσζεο πξέπεη λα 
είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα θιείλνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα εκπνδίδνπλ ην ηπραίν άλνηγκα ηνπο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. 

01.16.10.9 έια 

Ζ ζέια, ε βάζε ηεο θαη ηα ζρεηηθά εμαξηήκαηα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 
απφ θνκκάηηα παξφκνηαο εκθάληζεο κε εθείλα πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηελ νκνινγθαξηζκέλε κνηνζπθιέηα. Ζ ζρεδίαζε ηεο ζέιαο 
θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ πίζσ θαίξηγθ κπνξεί λα δηαζθεπαζηεί γηα λα ρσξά κφλν 



έλαλ αλαβάηε. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ αλσηέξσ είλαη ειεχζεξν. Σν 
νκνινγθαξηζκέλν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο  ηεο ζέιαο κπνξεί λα αθαηξεζεί. 

01.16.10.10  Βίδεο/ θνριίεο ζύζθημεο 

Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ βηδψλ/θνριηψλ ζχζθημεο ηνπ κνληέινπ 
παξαγσγήο κε εμαξηήκαηα εμσηεξηθνχ πξνκεζεπηή Ηδίνπ πιηθνχ θαη 
ζρεδίαζεο . ε πεξηνρέο πνπ δέρνληαη θνξηίζεηο  δελ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί αινπκίλην. 

01.16.10.11 Φαίξηγθ 

Σα θαίξηγθ ζην ζχλνιφ ηνπο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ νκνηψκαηα 
ησλ απζεληηθψλ θνκκαηηψλ πνπ λα έρνπλ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο 
κνηνζπθιέηαο παξαγσγήο. Ζ ρξήζε ησλ πιηθψλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 
νκνησκάησλ είλαη ειεχζεξε. 
Ζ δειαηίλα ηνπ θαίξηγθ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε  εμάξηεκα απφ εμσηεξηθφ 
πξνκεζεπηή.  
Ζ βάζε νξγάλσλ θαη βάζεηο ησλ θαίξηγθ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ.  
Οη αεξαγσγνί πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη αλάκεζα ζην θαηξηγθ θαη ην 
θηιηξνθνχηη δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ. Οη 
πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο εηζαγσγέο ησλ 
αεξαγσγψλ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ. 
Ζ θαξίλα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζε 
πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα λα κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη 2,5 ιίηξα. Ζ 
ζθάθε ηνπ θαίξηγθ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ηξχπα δηακέηξνπ 25 ρηιηνζηψλ πνπ 
ζα παξακείλεη θιεηζηή θαη πδαηνζηεγήο θάζε θνξά πνπ ε κνηνζπθιέηα θηλείηαη 
ζε ζηεγλφ νδφζηξσκα θαη ζα αλνίγεη κφλν ζε βξφρηλεο ζπλζήθεο. 
Σν εκπξφο θηεξφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε νκνίσκα απζεληηθνχ. Σν πιηθφ 
θαηαζθεπήο ηνπ είλαη ειεχζεξν. Σν πίζσ θηεξφ δελ κπνξεί λα αιιαρζεί, λα 
κεηαπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί.  
Πξνζηαηεπηηθά θαπάθηα γηα ηνλ ζθειεηφ, ηηο αιπζίδεο, ηνπο καξζπηέδεο 
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ. 
  

01.16.11 Σα παξαθάησ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από απηά ηεο 
πηζηνπνηεκέλεο κνηνζπθιέηαο  

a) Όια ηα πγξά θξέλσλ, αλάξηεζεο θαη θηλεηήξα κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ  
b) Τιηθφ θαηαζθεπήο θιαληδψλ θαη θιάληδεο. 
c) Όξγαλα βάζε νξγάλσλ ηα θαιψδηα πνπ ηα αθνξνχλ. 
d) Τθή εμσηεξηθή επηθάλεηαο ρξψκα θαη απηνθφιιεηα. 
e) Τιηθφ βάζεσλ κε εξγνζηαζηαθψλ ηκεκάησλ (αλεκνζψξαθα, εμάηκηζε, 
φξγαλα, θηι) ζην πιαίζην ή ζην θηλεηήξα δελ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 
απφ ηηηάλην ε ζπλζεηηθά πιηθά ξεηηλνχραο βάζεο εθηφο ηεο βάζεο ηεο 
εμάηκηζεο πνπ κπνξεί λα είλαη απφ αλζξαθνλήκαηα.   
f) Πξνζηαηεπηηθά πιαηζίνπ, αιπζίδαο, θηέξλαο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 
απφ ζπλζεηηθά πιηθά κφλν εάλ δελ αληηθαηαζηήζνπλ ηα αληαιιαθηηθά πνπ 
είλαη αξρηθά ηνπνζεηεκέλα. 



01.16.12 Σα παξαθάησ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ 

a) Αληηξξππαληηθή ηερλνινγία εληφο θαη πέξημ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ δνρείνπ 
θίιηξνπ αέξα (αηζζεηήξεο νμπγφλνπ θαη ζπζθεπέο ςεθαζκνχ αέξα - O2 
sensors, air injection devices). 
b) ηξνθφκεηξν. 
c) Σαρχκεηξν. 
d) Βηδσηά παξειθφκελα ηνπ ππνπιαζηψλ. 

01.16.13 Σα παξαθάησ πξέπεη λα αθαηξεζνύλ 

α) Φψηα, εκπξφο, πίζσ θαη θιαο νη ηξχπεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ 
αλεκνζψξαθα πξέπεη λα θιείλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά   
b) Καζξέπηεο. 
c) Κφξλα. 
d) Βάζε πηλαθίδαο. 
e) Θήθε εξγαιείσλ. 
f) Κιεηδαξηά θξάλνπο θαη άγθηζηξα πξφζδεζεο ηζάληαο ή βάζε βαιίηζαο. 
g) Μαζπηέ ζπλνδεγνχ. 
h) Υεηξνιαβέο ζπλνδεγνχ. 
i) Μπάξεο αζθαιείαο, θεληξηθή πιατλή βάζε ζηήξημεο (ελζσκαησκέλεο βάζεηο 
ζην ζαζί πξέπεη λα παξακείλνπλ). 
j) Καηαιχηεο. 

01.16.14 Σα παξαθάησ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ 

α) Οη κνηνζπθιέηεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ιεηηνπξγηθφ δηαθφπηε ε 
θνπκπί δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ θηλεηήξα  ζην δεμί ηκήκα ηνπ ηηκνληνχ 
(ζε απφζηαζε ηέηνηα πνπ λα είλαη πξνζβάζηκν κε ην ρέξηα πάλσ ζηα 
ρεξνχιηα) ν δηαθφπηεο ή ην θνπκπί πξέπεη λα είλαη εξπζξνχ ρξψκαηνο  
β) Όιεο νη ηάπεο εθθέλσζεο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλεο κε ζχξκα. Οη 
εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θίιηξνπ ιαδηνχ θαη βίδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε θνηιφηεηα 
ιαδηνχ πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλεο κε ζχξκα. 
γ) Όπνπ ππάξρνπλ ζσιήλεο ππεξρείιηζεο ή αλαπλνέο ζα πξέπεη λα 
δηαηεξεζεί ην αξρηθφ θιεηζηφ ζχζηεκα απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο απνβνιή 
ηνπο ζην πεξηβάιινλ  
δ) Οη κνηνζπθιέηεο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ελδεηθηηθή ιπρλία 
πηέζεσο ιαδηνχ ζηα φξγαλα ηεο κνηνζπθιέηαο  
 
 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 4/2019  
 
ΑΛΛΑΓΔ TΔΥΝΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ SUPERSPORT 300 
Οη αθφινπζνη θαλφλεο πξννξίδνληαη λα επηηξέςνπλ πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο 
ζηηο νκνινγθαξηζκέλεο κνηνζπθιέηεο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη βειηίσζεο ηνπ 
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνηνζηθιεηψλ. 
 
01.16.1 ΟΛΑ ΟΑ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΔΓΚΡΗΘΔΗ ΚΑΗ ΟΡΗΘΔΗ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟ,ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ. 
Δάλ θάπνηα αιιαγή ζε έλα κέξνο ή έλα ζχζηεκα δελ επηηξέπεηαη ξεηά ζε 
θαλέλα απφ ηα παξαθάησ άξζξα, ηφηε απαγνξεχεηαη. 
Οη κνηνζπθιέηεο Supersport 300 απαηηνχλ αλαγλψξηζε ηχπνπ FIM. 
Μφιηο κηα κνηνζπθιέηα ιάβεη ηελ έγθξηζε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
αγψλεο ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία γηα κέγηζηε πεξίνδν 8 εηψλ, ή κέρξηο φηνπ 



ε νκφινγε κνηνζπθιέηα απνθιείεηαη κε λένπο θαλφλεο ή αιιαγέο ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο θιάζεο. 
 
01.16.2 Πηζηνπνηεκέλεο Μνηνζπθιέηεο. 
Ζ θαηεγνξία ζα βαζίδεηαη γχξσ απφ ηηο κνηνζπθιέηεο πνπ πσινχληαη ζηελ 
Δπξψπε σο 
θαηεγνξία Α2 θαη απνθιείνληαη νη κνηνζπθιέηεο θαηεγνξίαο Α1. 
Ζ ΑΜΟΣΟΔ έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη πνηεο κνηνζπθιέηεο ζα είλαη 
επηιέμηκεο γηα 
ηελ θαηεγνξία. Γηα ην 2021, νη αθφινπζεο κνηνζπθιέηεο είλαη εγθεθξηκέλεο (ν 
θαηάινγνο απηφο κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή απφ ηελ ΑΜΟΣΟΔ) 
Honda CBR500R 
Kawasaki Ninja 300 (EX300) 
Kawasaki Ninja 400 (EX400) 
KTM RC390 
KTM RC390R 
Yamaha YZF-R3 (Euro 3) 
Yamaha YZF-R3A (Euro 4) 
Yamaha YZF-R3 2019 (Δuro 3 θαη 4) 
 
01.16.3 Δμηζνξξόπεζε δηαθνξεηηθώλ κνηνζπθιεηώλ 
Ζ ΑΜΟΣΟΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθαξκφδεη εμηζνξξφπεζε ζηηο 
κνηνζπθιέηεο ηεο θαηεγνξίαο, φπσο θξίλεηαη θαηάιιεια γηα λα δηαηεξήζεη ηελ 
ηζφηεηα κεηαμχ ησλ 
κνηνζπθιεηψλ. Οη κέζνδνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη 
ζηα αθφινπζα: 
Rev Limit (Πεξηνξηζκφο ηξνθψλ Κηλεηήξα – ζηξ/ιεπηφ) 
Αιιαγή νξίνπ βάξνπο – 
Δγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα (βι. Δγθεθξηκέλν θαηάινγν εμαξηεκάησλ www.fim-
live.com) -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζηψλ. 
Ζ απφθαζε εθαξκνγήο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ζα ιεθζεί απφ ηελ FIM / DWO 
αλά πάζα ζηηγκή ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιηζηεί ζεκηηφο 
αληαγσληζκφο. Σα εμαξηήκαηα εμηζνξξφπεζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζα 
αλαθέξνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ιίζηεο αληαιιαθηηθψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην 
www.fim-live.com θαη ππεηζέξρνληαη φια ζηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 
 
01.16.4 Διάρηζην βάξνο 
Σν ειάρηζην βάξνο γηα θάζε κνληέιν έρεη σο εμήο: 
CBR500R 147kg 
KTM RC390/R 133kg 
Ninja 300 133kg 
Ninja 400 137kg 
YZF-R3 (φια) 137kg 
Διάρηζην ζπλδπαζκέλν βάξνο κνηνζπθιέηαο θαη αλαβάηε: 
CBR500R 210kg 
KTM RC390/R 202kg 
Ninja 300 200kg 
Ninja 400 210kg 
YZF-R3 (φια) 204kg 



Σν ζπλδπαζκέλν βάξνο είλαη ην βάξνο ηνπ αλαβάηε (κε πιήξε αγσληζηηθφ 
εμνπιηζκφ) θαη κνηνζπθιέηαο, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πίζηα, αλά πάζα 
ζηηγκή. Ζ κνηνζπθιέηα απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη πνηέ θάησ απφ 
ην Διάρηζην Βάξνο". Απηφ πεξηνξίδεη ηε κέγηζηε πνζφηεηα έξκαηνο πνπ 
κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηηο κνηνζπθιέηεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 13kg. 
ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εθδήισζεο, ην βάξνο νιφθιεξεο ηεο 
κνηνζπθιέηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεμακελήο θαπζίκσλ θαη ηα 
πεξηερφκελά ηεο) δελ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξα απφ ην ειάρηζην βάξνο. 
Γελ ππάξρεη αλνρή ζην ειάρηζην βάξνο ηεο κνηνζπθιέηαο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειηθήο ηερληθήο επηζεψξεζεο ζην ηέινο ηνπ αγψλα, νη 
επηιεγκέλεο κνηνζηθιέηεο θαη αλαβάηεο ζα δπγίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
νινθιήξσζαλ ηνλ αγψλα θαη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ην θαζνξηζκέλν φξην 
βάξνπο ηεο θαηεγνξίαο, ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Σίπνηα δελ κπνξεί λα 
πξνζηεζεί ζηε κνηνζηθιέηα. 
Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα πγξά. 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ δνθηκψλ θαη πξνθξηκαηηθψλ, κπνξεί λα 
δεηεζεί απφ ηνπο αλαβάηεο λα ππνβάινπλ ηε κνηνζπθιέηα ηνπο ζε έιεγρν 
βάξνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν αζιεηήο πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί κε απηφ 
ην αίηεκα. 
Ζ ρξήζε έξκαηνο επηηξέπεηαη, γηα λα παξακείλεη πάλσ απφ ην ειάρηζην φξην 
βάξνπο θαη κπνξεί λα απαηηεζεί ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο εμηζνξξφπεζεο. Ζ 
ρξήζε έξκαηνο θαη ην κεηνλέθηεκα βάξνπο πξέπεη λα δεισζεί ζηνλ ηερληθφ 
δηεπζπληή ηνπ αγψλα θαηά ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν. 
 
01.16.8.18 ύζηεκα εμάηκηζεο 
Σν φξην ζνξχβνπ γηα ηελ Supersport 300 είλαη 107 dB / A (κε αλνρή 3 dB / A 
κεηά ηνλ αγψλα κφλν). 
Οη ζηξ/ιεπηφ (ΡΠΜ) δνθηκήο ζα έρνπλ σο εμήο: 
Honda CBR500R 5.000 rpm 
Kawasaki Ninja 300 (EX300A / D / F) 6.500 rpm 
Kawasaki Ninja 400 (EX400) 6.500 rpm 
KTM RC390 / R 5.500 rpm 
Yamaha YZF-R3 7.500 rpm 
01.16. 9 Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά 
01.16.9.1 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ 
α) Σν πιήξεο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη, είηε: 
i) Σν χζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Διέγρνπ Supersport 300. Βιέπε 
 
Άξζξν. 2.7.9.2.FIM 
ii) Σν αξρηθφ ζχζηεκα (κε ην ECU παξαγσγήο θαη ρσξίο αιιαγή ηνπ 
ινγηζκηθνχ ή εγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ παξαγσγήο) κε FIM / DWO 
εγθεθξηκέλε εμσηεξηθή κνλάδα ςεθαζκνχ θαπζίκνπ θαη θαηαρσξεηή 
θαηαγξαθήο 
δεδνκέλσλ (data logger). 
Βι. Άξζ. 2.7.9.3.FIM 
β) ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΡΟΦΧΝ RPM 
Honda CBR500R 10.000 rpm 
Kawasaki Ninja 300 (EX300) 13.000 rpm 
Kawasaki Ninja 400 (EX400) 10.350 rpm 
KTM RC390 / R 11.000 rpm 



Yamaha YZF-R (A, Euro 3, Euro 4, Κηη) 13.000 rpm 
2.7.9.2 χζηεκα Διέγρνπ Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ Supersport 300 
α) Σν ECU / θνλζφια / θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ην εγθεθξηκέλν χζηεκα 
ΖιεθηξνληθνχΔιέγρνπ (Control Electronic System – CES) γηα Supersport 300. 
Ο απνθιεηζηηθφο επίζεκνο πξνκεζεπηήο ηνπ CES, είλαη ε εηαηξεία Solo 
Engineering ( www.soloengineering.com,sales@solengineering.com 
β) Σν ECU πξέπεη λα είλαη ε Μνλάδα Supersport 300 Mectronik MKE κε 
ζθξαγίδα/πξνζαξκνζκέλν απηνθφιιεην. 
γ) Σν ζχζηεκα παξέρεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο θαη 
ξχζκηζεο. 
δ) Σν ινγηζκηθφ θαη ην πιηθνινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη 
απφ ηε ιίζηα 
ησλ εγθεθξηκέλσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ / πιηθνινγηζκηθνχ. 
ε) Πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ πσιείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
κνηνζπθιεηψλ γηα ηνην νκφινγν κνληέιν ζεσξείηαη φηη δελ είλαη 
νκνινγθαξηζκέλν κε ηε κνηνζπθιέηα θαη πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα 
ηα εγθεθξηκέλα ειεθηξνληθά /θαηαγξαθείο δεδνκέλσλ. 
ζη) Αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εθδήισζεο, ν Σερληθφο 
Τπεχζπλνο έρεη ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη ην ECU κε δείγκα ηεο 
ΑΜΟΣΟΔ. 
δ) Οη αηζζεηήξεο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ, ή λα ηξνπνπνηεζνχλ, εθηφο 
εάλ αλαθέξεηαη θαη νη επηηξεπφκελνη απζεληηθνί ECU αηζζεηήξεο / θαλάιηα 
είλαη: 
α) Αηζζεηήξαο (-εο) ζέζεο πεηαινχδαο 
β) Αηζζεηήξαο ραξηψλ, πγρξνληζκφο ράξηε (αηζζεηήξαο πίεζεο ζηε ζχξα 
εηζαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγρξνληζκφ ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ 
εθθίλεζε) 
γ) Πίεζε ζην ζάιακν αέξα (θηιηξνθνχηη) 
δ) Παξνρή θηλεηήξα (εθθεληξνθφξνο, ζηξφθαινο) 
ε) Θέζε ζηξέςεο γθαδηνχ 
ζη) Σαρχηεηα εκπξφο 
δ) Σαρχηεηα πίζσ (απφ αηζζεηήξα ABS) 
ε) Σαρχηεηα άμνλα θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 
ζ) Θέζε/αξηζκφ ηαρχηεηαο 
η) Πίεζε αέξα 
θ) Θεξκνθξαζία λεξνχ 
ι) Θεξκνθξαζία αέξα 
κ) Γηαθφπηεο πίεζεο ιαδηνχ 
λ) Γηαθφπηεο πξνζαξκνγήο (εζσηεξηθφο ζε ECU) 
  

Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ηα αθφινπζα: 
μ) Γηαθφπηεο θνξηίνπ αιιαγήο ηαρπηήησλ (ζήκα κφλν ζε ECU) 
ν) Αηζζεηήξαο ιάκδα (Bosch LSU4.9) 
π) Γηαθφπηεο αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ ρεξηνχ (κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 
ην θηη) 
ξ) Θέζε πηξνπληνχ (επηινγή νκάδαο) 

ζ) Θέζε ζψκαηνο πίζσ αλάξηεζεο (επηινγή νκάδσλ) 
η) Αηζζεηήξαο πίεζεο κπξνζηηλνχ θξέλνπ (επηινγή νκάδσλ) 
π) ήκα αλακεηαδφηε / ρξνλνκεηξεηή 
θ) Μνλάδα GPS (ελζσκαησκέλν ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ) 



ε) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ κνλάδσλ (εθηφο ζαλ κέξνο ηνπ 
quickshifter φπνπ κπνξεί λα παξέρεη κφλν έλα ζήκα ζηελ εγθεθξηκέλε ECU). 
η) Ο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ πξέπεη είηε: 
α) λα είλαη ν εζσηεξηθφο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ Supersport 300 (απαηηείηαη 
ελεξγνπνίεζε). 
ή 
β) Πξέπεη λα είλαη απφ ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ DWO / FIM Supersport 300 
ιίζηα θαηαγξαθέσλ. Σν πιηθνινγηζκηθφ / ινγηζκηθφ νπνησλδήπνηε κνλάδσλ 
θαηαγξαθήο 
δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη έθδνζε εγθεθξηκέλε απφ FIM / DWO. Έλα 
αληίγξαθν ηνπ 
ινγηζκηθνχ 
θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξέπεη λα ππνβιεζoχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηνλ 
Σερληθφ ππεχζπλν πξνηνχ κπνξέζεη λα εγθξηζεί γηα ρξήζε. 
i) Ο θαηαγξαθέαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κφλν ζηηο ζπλδέζεηο "Logger" 
ζηελ πιεμνχδα. Απηέο παξέρνπλ CAN θαη Power. 
ii) Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ άιιεο ζπλδέζεηο. 
 

γ) Σν ινγηζκηθφ αλάιπζεο είλαη ειεχζεξν. 
θ) Ζ πίπα πξέπεη λα παξακείλεη φπσο νκνινγθαξίζηεθε. 
ι) Μπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα κπνπδί. 
κ) Ζ κπαηαξία είλαη ειεχζεξε. 
 
2.7.9.3 “2018 Supersport 300” ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ 
Α) Σν Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ( ECU ) ζα πξέπεη λα είλαη είηε: 
i) Σν πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο 
επεκβάζεηο, ρσξίο 
αιιαγή ηνπ ινγηζκηθνχ κε ην εγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ii) Σν πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ζηελ παξαγσγή 
ρσξίο 
επεκβάζεηο, ρσξίο αιιαγή ηνπ ινγηζκηθνχ κε πηζηνπνηεκέλν FIM/DWO 
εμσηεξηθφ ζχζηεκα 
ςεθαζκνχ. 
iii) Αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εθδήισζεο, ν Σερληθφο Τπεχζπλνο 
έρεη ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη ην ECU κε δείγκα ηεο ΑΜΟΣΟΔ. 
Β) Σν ινγηζκηθφ θαη ην πιηθνινγηζκηθφ πξέπεη λα παξέρνληαη θαη λα 
εγθξίλνληαη απφ ην θαηαζθεπαζηή ησλ κνηνζπθιεηψλ. Ο Σερληθφο δηεπζπληήο 
ΑΜΟΣΟΔ ζα πξέπεη λα έρεη 
εθνδηαζηεί κε ην ινγηζκηθφ / πιηθνινγηζκηθφ θαη πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ 
εγθεθξηκέλε ιίζηα αληαιιαθηηθψλ πξηλ απφ ηε ρξήζε. 
Γ) Ο απνθιεηζηηθφο εηζαγσγέαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο κνηνζπθιέηαο πξέπεη 
λα παξάζρεη ζηελ ΑΜΟΣΟΔ ηα εξγαιεία / ινγηζκηθφ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ειέγρνπο ινγηζκηθνχ. 
Γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα 
ελεκεξψζεη ην ινγηζκηθφ θαη νη ελεκεξψζεηο πξέπεη λα δηαηίζεληαη ηαπηφρξνλα 
ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρσξίο ρξέσζε, ε ελεκέξσζε απφ κηα νκάδα δελ 
είλαη ππνρξεσηηθή. 
Δ) Ζ ECU κπνξεί λα αιιάμεη ζέζε. 
Ε) Πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ πσιείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
κνηνζπθιεηψλ γηα ην ην νκφινγν κνληέιν ζεσξείηαη φηη δελ είλαη 



νκνινγθαξηζκέλν κε ηε κνηνζπθιέηα θαη πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα 
ηα εγθεθξηκέλα ειεθηξνληθά /θαηαγξαθείο δεδνκέλσλ 
Ζ) Οη αηζζεηήξεο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ, ή λα ηξνπνπνηεζνχλ, εθηφο 
εάλ αλαθέξεηαη θαη νη επηηξεπφκελνη απζεληηθνί ECU αηζζεηήξεο / θαλάιηα 
είλαη: 
α) Αηζζεηήξαο (-εο) ζέζεο πεηαινχδαο 
β) Αηζζεηήξαο ραξηψλ, πγρξνληζκφο ράξηε (αηζζεηήξαο πίεζεο ζηε ζχξα 
εηζαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγρξνληζκφ ηνπ θηλεηήξα θαηά ηελ 
εθθίλεζε) 
γ) Πίεζε ζην ζάιακν αέξα (θηιηξνθνχηη) 
δ) Παξνρή θηλεηήξα (εθθεληξνθφξνο, ζηξφθαινο) 
ε) Θέζε ζηξέςεο γθαδηνχ 
δ) Σαρχηεηα πίζσ (απφ αηζζεηήξα ABS) 
ε) Σαρχηεηα άμνλα θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 
ζ) Θέζε/αξηζκφ ηαρχηεηαο 
η) Πίεζε αέξα 
θ) Θεξκνθξαζία λεξνχ 
ι) Θεξκνθξαζία αέξα 
κ) Γηαθφπηεο πίεζεο ιαδηνχ 
λ) Γηαθφπηεο πξνζαξκνγήο (ρσξίο γσλία θιίζεο) 
μ)Γηαθφπηεο θνξηίνπ αιιαγήο ηαρπηήησλ 
ν) Αηζζεηήξαο Λάκδα. 
Θ) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε επηπιένλ αηζζεηήξσλ (εθηφο ζαλ κέξνο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ FIM/DWO quickshifter) 
Η) Οη εγθεθξηκέλεο απφ ην FIM / DWO εμσηεξηθέο κνλάδεο έγρπζεο θαπζίκνπ 
δελ κπνξεί λα αιιάμνπλ νπνηνδήπνηε ζήκα αηζζεηήξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
νδήγεζε, κε ζχζηεκα θαισδίσζεο ή κε έιεγρν / ελεξγνπνίεζε νπνηνπδήπνηε 
ηκήκαηνο ηεο κεραλήο εθηφο απφ ηα κπεθ ςεθαζκνχ θαπζίκνπ. Κακία κνλάδα 
θαπζίκνπ δελ κπνξεί λα πξνζζέζεη ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ πξφζθπζεο. Οη 
κνλάδεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κφλν κε ηα κπεθ ςεθαζκνχ θαπζίκνπ, ηνλ 
αηζζεηήξα ιάκδα, ηελ ηξνθνδνζία ξεχκαηνο, piggyback, 
ζέζε πεηαινχδαο, ηαρπηήησλ θαη ζηξνθψλ RPM ". Σν θιεηζηφ θχθισκα 
Λάκδα /απηφκαηεο ξχζκηζεο επηηξέπεηαη. ΜΟΝΟ εγθεθξηκέλεο κνλάδεο 
FIM/DWO απηφκαηεο ξχζκηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
Κ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε κνλάδαο πεξηνξηζκνχ 
ζηξνθψλ RPM / quickshift, αιιά είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
νκάδαο/αζιεηή αλ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία quickshift 
(γξήγνξεο αιιαγήο ηαρπηήησλ). Απηή ζα πξέπεη λα παξακείλεη εγθαηεζηεκέλε 
θαη ελεξγή αλά πάζα ζηηγκή. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί 
κφλν σο ιεπηνκεξψο πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη. 
Λ) H εγθεθξηκέλε FIM/DWO κνλάδα quickshift θνζηίδεη 500 επξψ + θφξνπο 
Μ) Δπηθνηλσλία: info@hmquickshifter.com +44 (0) 1795 429 168 
Μνηνζπθιέηα / Αξηζκφο αληαιιαθηηθνχ-κνλάδαο 
Honda CBR500R / HMGP-HO1016 
Kawasaki Ninja 300 (EX300A/D/F) / HMGP-KA1016 
Kawasaki Ninja 400 (EX400) / HMGP-KA1712 
Yamaha YZF-R3 / HMGP-YA1016 
KTM RC390 No ABS / HMGP-KT1016A 
KTM RC390 ABS / HMGP-KT1016B 
KTM RC390R 2017 (Euro 4) / HMGP-KT1712 



Σα θηη ηαρχηεηαο ηξνρψλ HM Quickshifter κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ φπσο 
ζεκεηψλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν θαηάινγν εμαξηεκάησλ FIM. 
Ν) Δίλαη επζχλε ηνπ αζιεηή λα ελεκεξψλεη ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν ηνπ αγψλα 
ηεο ΑΜΟΣΟΔ ή ην δηνξηζκέλν πξνζσπηθφ ηνπ εάλ πηζηεχνπλ φηη ν 
πεξηνξηζηήο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
Ξ) Οη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο ΓΔΝ επηηξέπνληαη 
α) Traction control - anti-spin 
β) Launch Control 
γ) Anti Wheelie 
δ) Engine Brake Control 
ε) ξπζκίζεηο βαζηζκέλεο ζηελ κέηξεζε ηεο απφζηαζεο 
ζη) Ζιεθηξνληθνί ξπζκηζηέο ηνπ νδεγνχ 
Ο) Αιιά πξφζζεηα ειεθηξνληθά πέξαλ απφ απηά πνπ θέξεη θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηεο ε κνηνζπθιέηα απαγνξεχνληαη κε εμαίξεζε ησλ αλαθεξφκελσλ 
παξαθάησ 
Π) Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ αληηζηάζεηο / θνξηίν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
ηκεκάησλ ηνπ ειεθηξηθνχ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηζζεηήξσλ θψησλ θαη ιάκδα), γηα ηελ απνηξνπή ζθαικάησλ ECU. 
Ρ) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγθεθξηκέλνπ κε DWO / FIM Supersport 300 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ηα 
αθφινπζα: 
i) Πξέπεη λα είλαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε DWO / FIM Supersport 300 
ιίζηα θαηαγξαθέσλ. Σν πιηθνινγηζκηθφ / ινγηζκηθφ νπνησλδήπνηε κνλάδσλ 
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη έθδνζε εγθεθξηκέλε απφ FIM / DWO. 
Έλα αληίγξαθν ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξέπεη λα ππνβιεζoχλ 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηνλ Σερληθφ ππεχζπλν πξνηνχ κπνξέζεη λα εγθξηζεί 
γηα ρξήζε. 
ii) Μέγηζηε ιηαληθή ηηκή ηνπ πιήξνπο θηη (πιηθφ, ινγηζκηθφ, 
αηζζεηήξεο θαη θαισδίσζε) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα € 1500 (ΦΠΑ 
εμαηξνχληαη). Ζ ζπλνιηθή ηηκή ησλ ζπζηαηηθψλ κεκνλσκέλα δελ κπνξεί 
ππεξβαίλεη ηα € 1650 (ρσξίο ΦΠΑ) 
iii) Δάλ νη αηζζεηήξεο παξέρνληαη σο πξναηξεηηθέο επηινγέο, ηφηε 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή 
Όιεο νη επηινγέο πξέπεη λα ζέβνληαη ην άξζξν 01.16.9.1.ii 
iv) Σν ζχζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν πξνο 
πψιεζε ζην θνηλφ. 
v) Σν ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο αθφινπζνπο αηζζεηήξεο: 
1. Θέζε πηξνπληνχ (επηινγή νκάδαο) 
2. Θέζε ζψκαηνο πίζσ αλάξηεζεο (επηινγή νκάδσλ) 
3. Αηζζεηήξαο πίεζεο κπξνζηηλνχ θξέλνπ (επηινγή νκάδσλ) 
4. ήκα αλακεηαδφηε / ρξνλνκεηξεηή 
5. Μνλάδα GPS (ελζσκαησκέλν ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ) 
6. Σαρχηεηα πίζσ ηξνρνχ (εθφζνλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ κνηνζπθιέηα 
ΟΔΜ). 
vi) Σν ζχζηεκα κπνξεί λα θαηαγξάςεη κφλν ηα αθφινπζα θαλάιηα (ζπλδένληαο 
κε ην ή "piggybacking" ζηελ πεξίπησζε ησλ αξρηθψλ αηζζεηήξσλ, εθηφο εάλ 
ζεκεησζεί δηαθνξεηηθά): 
1. Θέζε πηξνπληνχ (επηινγή νκάδαο) 
2. Θέζε ζψκαηνο πίζσ αλάξηεζεο (επηινγή νκάδσλ) 
3. Αηζζεηήξαο πίεζεο κπξνζηηλνχ θξέλνπ (επηινγή νκάδσλ) 



4. ήκα αλακεηαδφηε / ρξνλνκεηξεηή 
5. Μνλάδα GPS (ελζσκαησκέλν ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ) 
6. Σαρχηεηα πίζσ ηξνρνχ (εθφζνλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ κνηνζπθιέηα 
ΟΔΜ). 
7. RPM θηλεηήξα (επηηξέπεηαη απφ ηελ K-Line) 
8. Θέζε γθαδηνχ (επηηξέπεηαη απφ ηελ K-Line) 
9. Θεξκνθξαζία λεξνχ (επηηξέπεηαη απφ ηελ K-Line) 
10. Υξφλνο γχξνπ. 
) H Σειεκεηξία απαγνξεχεηαη. 
Σ) Γελ επηηξέπεηαη θακία απνκαθξπζκέλε ή αζχξκαηε ζχλδεζε κε ηε 
κνηνζπθιέηα γηα νπνηαδήπνηε αληαιιαγή δεδνκέλσλ ή ξχζκηζε ελψ ν 
θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ή θηλείηαη ε κνηνζπθιέηα. 
Τ) Καισδίσζε: 
i) Ο δηαθφπηεο / θιείδσκα αλάθιεμεο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί, λα 
αληηθαηαζηαζεί ή λα αθαηξεζεί. 
ii) Κνπή θαη απνκάθξπλζε ηεο πιενλαζκαηηθήο θαη κε ρξεζηκνπνηνχκελεο 
θαισδίσζεο ζην πξσηφηππν πιεμνχδα επηηξέπεηαη. Όινη νη ζχλδεζκνη 
πξέπεη λα παξακείλνπλ φπσο ήηαλ αξρηθά εγθαηαζηεκέλνη. Γελ επηηξέπεηαη 
λα πξνζηεζνχλ θαιψδηα. 
iii) Καισδίσζε θηη ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ είλαη εγθεθξηκέλε DWO / FIM 
επηηξέπεηαη. 
Φ) Καισδίσζε θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ: 
i) Ζ θαισδίσζε Data Logger δελ κπνξεί λα ζπλδέζεη άιινπο αηζζεηήξεο 
απφ εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη. Ζ πιεμνχδα δχλαηαη λα ζπλδεζεί κε ηνπο 
αηζζεηήξεο OEM πνπ επηηξέπεηαη λα ζπλδεζνχλ. Ζ κφλε ιεηηνπξγία ηεο 
εγθεθξηκέλεο πιεμνχδαο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ είλαη λα ζπλδέζεη ηνποο 
θαζνξηζκέλνπο αηζζεηήξεο ζηνλ θαηαγξαθέα δεδνκέλσλ, γηα ηε κεηάδνζε 
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνρή 
ηνπ. ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ λα ζπλδεζεί κε ην δίαπιν CAN ηεο κνηνζηθιέηαο, αιιά 
κπνξεί λαζπλδεζεί ζηε γξακκή Κ κφλν γηα λα ιακβάλεη ζήκαηα πνπ 
ζεκεηψλνληαη ζην 2.7.9.3.Ζ) 
Υ) Γηα λα είλαη εγθεθξηκέλα δείγκαηα εμσηεξηθψλ κνλάδσλ κε ηα εξγαιεία 
ζπληνληζκνχ ηνπο πξέπεη λα απνζηέιινληαη απφ ηνπο Καηαζθεπαζηέο ζηνλ 
Σερληθφ ππεχζπλν ηεο ΑΜΟΣΟΔ ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, κε ηερληθά δεδνκέλα θαη ηελ ηηκή πψιεζεο. Ο 
επίζεκνο εηζαγσγέαο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, πξέπεη λα 
παξάζρεη ζηελ ΑΜΟΣΟΔ ηα εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνλάδαο. 
Φ) Ο πίλαθαο κε ηα φξγαλα ειέγρνπ (θνλζφια) είλαη ειεχζεξνο σζηφζν 
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη κφλν ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ινγηθήο θαη ηεο απεηθφληζεο ηνπ δηαθφπηε) θαη δελ κπνξεί λα 
εθηειέζεη νπνηαδήπνηε άιιε ινγηθή ιεηηνπξγία ζηε κνηνζπθιέηα. Μπνξεί λα 
ελζσκαηψζεη ηνλ θαηαγξαθέα ηφηε είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο 
θαη ηνπ "Supersport 300" datalogging kit. Σφηε, ην φξην ηηκήο ζα εθαξκνζηεί ζε 
νιφθιεξν ην ζχζηεκα – φρη κφλν ζηελ επηινγή θαηαγξαθήο/αλαβάζκηζεο 
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ (ζα ιεθζεί ππφςε ε ηηκή ηεο νινθιεξσκέλεο κνλάδαο). 
Ο πίλαθαο ειέγρνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη κφλν απηά ηα θαλάιηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν2.7.9.3.Ζ). 
Θα πξέπεη λα παξακείλεη ε απεηθφληζε ηαρνκεηξεηή πνπ ιεηηνπξγεί. 
Χ) Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ρξνλφκεηξν γχξσλ απφ ηελ ιίζηα ρξνλνκέηξσλ 
πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ FIM. 



ΑΑ) Μπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα κπνπδί. 
ΑΒ) Ζ κπαηαξία είλαη ειεχζεξε.__ 
 
01.16.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ_1

 
 



 
 



01.17 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

Δάλ έλαο αζιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ην ζθειεηφ ηεο 
κνηνζπθιέηαο ηνπ κεηά απφ θάπνηα ζνβαξή δεκία πνπ έπαζε, κπνξεί λα 
καξθάξεη έλα δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πάλσ ζ' απηφλ. Δπεηδή ζε θάζε αγψλα είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάδεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο κνηνζπθιέηαο ηνπ ζ' 
απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε λα αλαγξάθεηαη ν λένο 
αξηζκφο ηνπ ζθειεηνχ. 
 

01.18 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΟPΔΝ, SUPERSPORT, SUPERBIKE, επηηξέπνληαη φιεο νη 
νκνινγθαξηζκέλεο κνηνζπθιέηεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 1/1/2000 
κέρξη θαη ην 2021. 
 

01.19 KAYIMO – ΦΤΚΣΗΚΑ ΤΓΡΑ 

Μφλν βελδίλε ακφιπβδε πνπ πσιείηαη δεκφζηα επηηξέπεηαη. ΜΟΝΟ ΑΔΡΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην κείγκα ηνπ θαπζίκνπ ζαλ νμεηδσηηθφ. 
Σν κφλν ςπθηηθφ πγξφ κέζν πνπ επηηξέπεηαη εθηφο απφ ην ιάδη ιίπαλζεο είλαη 
ην λεξφ, ή κείγκα λεξνχ κε αηζπιηθή αιθνφιε. 

01.20 EΞAPTIH KAI ΠPOTATEYTIKH ENΓYMAIA 

                           ΔΝΓΤΖ 
Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσηηθφ λα θνξάλε νινθιεξσκέλε δεξκάηηλε θφξκα κε 
πξφζζεην 
δέξκα θαη αθξψδεο πιηθφ ζε θαίξηα ζεκεία επαθήο, γφλαηα, αγθψλεο, ψκνπο, 
γνθνχο θαη λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγία EN1621-1:2012. 
Οη αζιεηέο πξέπεη λα θνξάλε δεξκάηηλα γάληηα θαη κπφηεο, πνπ καδί κε ηε 
θφξκα 
παξέρνπλ πιήξε θάιπςε απφ ην ιαηκφ θαη θάησ. 
Τπνθαηάζηαηα ηνπ δέξκαηνο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αξθεί λα 
ειεγρζνχλ απφ ηνλ 
Σερληθφ ππεχζπλν. 
Ζ ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γηα ζψξαθα θαη πιάηε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζα 
πξέπεη λα έρνπλ 
ζήκαλζε θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 
 Ζ πξνζηαζία πιάηεο EN1621-2, CB (“central back”)Or FB (“full back”) Level 
1 or 2. 
Ζ πξνζηαζία ζηήζνπο/ζψξαθα ζα πξέπεη λα είλαη: “Full chest protectors” 
(πξνζηαηεπηηθφ ζε έλα θνκκάηη) 
θαη “Divided chest protectors” (πξνζηαηεπηηθφ πνπ απνηειείηαη απφ δχν κηζά). 
Όινη νη ηχπνη πξνζηαζίαο ζψξαθα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαηά ην ειάρηζην, 
πεξηνρή φρη κηθξφηεξε απφ 230cm² 
Δπηηξέπνληαη κφλν πξνζηαηεπηηθά θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία prEN 
1621-3 (level 1or 2). Δγθ.1/2019 
 
 



Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ θαη ηνπ αγψλα νη αζιεηέο πξέπεη λα θνξνχλ: 

01.20.01 Γηα αγώλεο Σαρύηεηαο 

O αζιεηήο πξέπεη λα θνξάεη κηα νιφθιεξε δεξκάηηλε θφξκα (φρη ελσκέλε κε 
θεξκνπάξ ζηε κέζε), 
κε πάρνο πιηθνχ ζε φια ηα κέξε ηνπ ηνπιάρηζηνλ 1.2 mm. Μπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί άιιν πιηθφ εθηφο απφ δέξκα, εάλ απηφ ηθαλνπνηεί ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθεη ε FIM. 
Οη πην θάησ επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλεο κε δηπιφ ζηξψκα απφ 
δέξκα ή κε εζσηεξηθφ “καμηιάξη” απφ πιαζηηθφ ζπνγγψδεο πιηθφ, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 8 mm. 
― Οη ψκνη 
― Οη αγθψλεο 
― Οη δχν πιεπξέο ηνπ θνξκνχ θαη ηα ηζρία 
― H πιάηε 
― Σα γφλαηα 
 

01.20.02 Τπνδήκαηα 

Σα ππνδήκαηα ηνπ αζιεηή πξέπεη λα είλαη δεξκάηηλα ή απφ έλα εγθεθξηκέλν 
ππνθαηάζηαην πιηθφ θαη λα έρνπλ ειάρηζην χςνο 200 mm, ψζηε λα 
εμαζθαιίδνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θφξκα, κηα πιήξε 
δεξκάηηλε πξνζηαζία. 

01.20.03 Γάληηα 

O αζιεηήο πξέπεη λα θνξά δεξκάηηλα πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 

01.20.04 Τιηθά 

Σν πιηθφ ή ην ππνθαηάζηαηφ ηνπ γηα φια ηα ξνχρα θαη ηηο θφδξεο πξέπεη λα 
δνθηκάδεηαη θαη λα εγθξίλεηαη απφ έλα επηζηεκνληθφ ηλζηηηνχην, πνπ ζα ιάβεη 
ππφςε ηνπ ηελ αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε θσηηά θαη ζηηο 
θαηαπνλήζεηο φια ηα κέξε ηεο ελδπκαζίαο πνπ έξρνληαη ζε απ’ επζείαο 
επαθή κε ην δέξκα ηνπ αλαβάηε. Πξέπεη λα είλαη ππξίκαρα θαη κπνξνχλ λα 
είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηε FIM. 

01.20.05 Δπηβάιιεηαη πξνζηαηεπηηθό πιάηεο. 

01.20.06 Τιηθά ηζνδύλακα κε ην δέξκα 

Σα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακα κε βφεην 
δέξκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm. 
6.1 Πνηφηεηα θαζπζηέξεζεο ηεο αλάθιεμεο 
6.2 Αληνρή ζην μχζηκν 
6.3 πληειεζηήο ηξηβήο ζε φιεο ηεο πνηφηεηεο αζθάιηνπ 
6.4 Υαξαθηεξηζηηθά απνξξφθεζεο ηδξψηα 
6.5 Ηαηξηθφ ηεζη κε ηνμηθφηεηαο θαη αιιεξγηθψλ επηδξάζεσλ 
6.6 Τιηθφ πνπ λα κελ ιεηψλεη. 
6.7 Οη EOM πνπ εγθξίλνπλ πξνζηαηεπηηθέο θφξκεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 
ην πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηε FIM γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζηα 
αξρεία. Οη θφξκεο πξέπεη λα έρνπλ 
ζθξαγίδα έγθξηζεο κφλν εάλ απαηηείηαη απφ ηελ FIM. 



01.21 KPANH 

ε φζνπο παίξλνπλ κέξνο ζηηο δνθηκέο θαη ζηνλ αγψλα είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
θνξνχλ έλα 
πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο θιεηζηνχ ηχπνπ (full face). Σν θξάλνο πξέπεη λα είλαη 
ζσζηά δεκέλν, λα έρεη θαιή εθαξκνγή θαη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Σν 
θξάλνο πξέπεη λα έρεη έλα ππνζηάγσλν ηκάληα γηα λα ην ζπγθξαηεί.  Σα θξάλε 
πξέπεη λα έρνπλ ηελ επίζεκε ζθξαγίδα έγθξηζεο ηεο FIM (κφλν φηαλ 
απαηηείηαη ηέηνηα ζθξαγίδα απφ ηελ FIM) ή κηα απφ ηεο ζθξαγίδεο έγθξηζεο 
πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
Παξάιεηςε ηήξεζεο απηνχ ηνπ θαλφλα επηθέξεη απνθιεηζκφ. 

01.22 ΠPOΓIAΓPAΦE ΓIA KPANH 

H FIM απνδέρεηαη απφ ηηο δηάθνξεο ΔΟΜ εηζεγήζεηο γηα έγθξηζε ησλ δηθψλ 
ηνπο εζληθψλ θαλνληζκψλ γηα πξνδηαγξαθέο θξάλνπο ζαλ ην ειάρηζην 
απαηηνχκελν επίπεδν πξνδηαγξαθψλ γηα δηεζλείο 
ζπλαληήζεηο. Μηα EOM πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε γηα ηε κέζνδν 
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνπλ νη Δζληθνί ηεο Καλνληζκνί ζε 
ζρέζε κε εθείλνπο πνπ έρεη ήδε εγθξίλεη ε FIM, πξηλ εηζεγεζεί απηέο ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζηε FIM. 
H εμαζθάιηζε ησλ πην θάησ βαζηθψλ αξρψλ ζεσξείηαη ζαλ πςίζηεο 
ζπνπδαηφηεηαο θαη ζπληζηάηαη λα δηαπηζηψλεηαη θαη’ απαίηεζε ηεο FIM: 
― Μηα αλεμάξηεηε κέζνδνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο φζν θαη ζην ηέινο ηεο. 
― Έλαο δπλακηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθξάηεζεο ηνπ θξάλνπο. 

01.22.01 Λεηηνπξγηθέο νδεγίεο 

Oη ηερληθνί έθνξνη πξέπεη λα ειέγμνπλ πξηλ απφ ηηο δνθηκέο θαη ηνλ αγψλα εάλ 
ηα θξάλε πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

01.22.02 Έγθξηζε θξάλνπο 

Δάλ έλα θξάλνο δελ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη βξεζεί λα είλαη 
ειαηησκαηηθφ ν ηερληθφο έθνξνο έρεη ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη ηε ζθξαγίδα 
έγθξηζεο. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ν αζιεηήο πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηνλ 
ηερληθφ έθνξν έλα άιιν θξάλνο γηα έγθξηζε. 

01.23 ΦPAΓIΓE EΓKPIH ΓIA KPANH 

01.23.01 Όια ηα θξάλε πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ελ ηζρχεη ζθξαγίδα έγθξηζεο 
απφ ηελ EOM πνπ ηα ελέθξηλε (εάλ απαηηείηαη ηέηνηα ζθξαγίδα απφ ηελ EOM) 
θαη/ή κηα ελ ηζρχεη ζθξαγίδα έγθξηζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ . 
01.23.02 Όια ηα θξάλε πξέπεη λα είλαη άζηθηα θαη λα κελ έρεη γίλεη θακηά 
ηξνπνπνίεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Mεηά απφ αηχρεκα πνπ πξνθάιεζε 
θξνχζε ζην θξάλνο απηφ πξέπεη λα παξνπζηαζζεί ζηνλ ηερληθφ έθνξν γηα 
έιεγρν. 
01.23.03 O ηερληθφο έθνξνο ή νη βνεζνί ηνπ πξέπεη λα θάλνπλ ηνπο εμήο 
ειέγρνπο πξηλ επηηξέςνπλ ζε έλαλ αλαβάηε λα ιάβεη κέξνο ζηηο δνθηκέο ή 
ζηνλ αγψλα. 
01.23.03.1 Όηη ην θξάλνο ηαηξηάδεη ζσζηά ζην θεθάιη ηνπ αλαβάηε. 
01.23.03.2 Όηη είλαη αδχλαηνλ λα γιηζηξίζεη ην ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ηνπ 
θξάλνπο απφ ην ζαγφλη ηνπ αλαβάηε, φηαλ απηφ δεζεί ζσζηά. 



01.23.03.3 Όηη είλαη αδχλαηνλ λα ηξαβήμεη ην θξάλνο απφ ην θεθάιη ηνπ 
αλαβάηε ηξαβψληαο ην απφ ην πίζσ κέξνο (Γηάγξακκα T). 
01.23.04 Aλαγλσξηζκέλα δηεζλή ζήκαηα έγθξηζεο 
ECE 22-05 (P) (Eπξψπε) 
JIS T 8133 - 2007(Iαπσλία) 
SNELL M 2010 (H.Π.A.) 

01.24 EΛEΓXO ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ 

01.24.01 Οδεγίεο πξνο ηνπο Σερληθνύο Δθόξνπο- Γηαδηθαζία 

Γεληθά Ο ηερληθφο έιεγρνο γηα θάζε θαηεγνξία λα δηαξθεί έσο 3 ψξεο. 
Ο αζιεηήο πνπ δελ έρεη πεξάζεη ηε κνηνζπθιέηα ηνπ απφ ηερληθφ έιεγρν δελ 
κπνξεί λα θάλεη ειεχζεξεο ή ρξνλνκεηξεκέλεο δνθηκέο. 
O επηθεθαιήο ηερληθφο έθνξνο πξέπεη λα είλαη παξψλ ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα 
πξηλ αξρίζεη ν έιεγρνο εμαθξίβσζεο θαη πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Aιπηάξρε, 
θαη ηνλ Πξφεδξν Αγσλνδηθψλ γηα ηελ άθημή ηνπ. 
Bεβαηψλεηαη φηη φινη νη ηερληθνί έθνξνη θαη νη βνεζνί ηνπο πνπ νξίζζεθαλ γηα 
ηελ πεξίπησζε εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε νξζφ ηξφπν. 
Θα νξίζεη ηηο δηάθνξεο επί κέξνπο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεί θάζε έλαο απφ 
απηνχο ζηνλ αγψλα, ζηηο δνθηκέο θαη ζηνλ ηειηθφ ηερληθφ έιεγρν. 
O έιεγρνο εμαθξίβσζεο ζα δηεμάγεηαη φηαλ παξνπζηαζζεί απφ ηνλ νξγαλσηή 
ην έληππν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κνηνζπθιεηψλ θαη φηαλ 
παξνπζηαζζεί απφ ηνλ γηαηξφ ην ηαηξηθφ έληππν. 
O αζιεηήο ή ν κεραληθφο ηνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηεί καδί κε ηε κνηνζπθιέηα 
ή κνηνζπθιέηεο γηα έιεγρν κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπεη ν Eηδηθφο 
Kαλνληζκφο. Tα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα είλαη παξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ηερληθνχ ειέγρνπ είλαη ν αζιεηήο, ζπλ δχν αθφκε άηνκα. 
Eπηπιένλ ζε αγψλεο νκάδσλ ζα επηηξέπεηαη ν ππεχζπλνο ηεο νκάδαο (team 
manager). 
O επηθεθαιήο ηερληθφο έθνξνο πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη ηνλ Aιπηάξρε θαη 
ηνλ Πξφεδξν Αγσλνδηθψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ. Θα 
ζπληάμεη έλα πίλαθα ησλ κνηνζπθιεηψλ πνπ ελέθξηλε θαη ζα ηνλ ππνβάιεη 
ζηνλ Αιπηάξρε 
Kάζε αζιεηήο πνπ δελ παξνπζηάζζεθε φπσο απαηηείηαη παξαθάησ κπνξεί λα 
απνθιεηζζεί απφ ηνλ αγψλα. O Aιπηάξρεο έρεη δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ζε 
θάζε άηνκν πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ή ζε θάζε αλαβάηε πνπ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλνο γηα ηνπο 
άιινπο ζπκκεηέρνληεο ή ηνπο ζεαηέο λα ιάβεη κέξνο ζηηο δνθηκέο ή ζηνλ 
αγψλα. 
O Έιεγρνο εμαθξίβσζεο πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην σξάξην πνπ νξίδεηαη 
ζηνλ Δηδηθφ Καλνληζκφ ηνπ αγψλα, π.ρ. 2 ψξεο πξηλ αξρίζνπλ νη πξψηεο 
δνθηκέο. 
O αζιεηήο ή ν κεραληθφο ηνπ πξέπεη λα παξνπζηάζεη κηα θαζαξή 
κνηνζπθιέηα ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο. Πξέπεη επίζεο λα 
παξνπζηάζεη κηα ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε θάξηα ηερληθνχ ειέγρνπ. 
O αζιεηήο πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. TΟ ΚΡΑΝΟ ΠΡΔΠΔΗ 
ΝΑ ΜΑΡΚΑΡΗΘΔΗ. 
O αζιεηήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ΜΗΑ κφλν κνηνζπθιέηα ζηνλ έιεγρν 
εμαθξίβσζεο (εμαηξείηαη ε θαηεγνξία Racing) ηελ νπνία θαη ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζε δνθηκέο θαη αγψλα . 



Πξψηα ζα γίλεη ν έιεγρνο ζνξχβνπ. Ο ζηιαλζηέ ζα καξθαξηζζεί κε ρξψκα. H 
ζηάζκε ζνξχβνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηελ θάξηα ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο. 
H κνηνζπθιέηα ζα δπγηζζεί θαη ην βάξνο ηεο ζα αλαγξαθεί ζηελ θάξηα. 
χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ζα γίλεη κηα ζπλνιηθή (νπηηθή) επηζεψξεζε. Οη 
κνηνζπθιέηεο πνπ ζα βξεζνχλ λα είλαη ζχκθσλεο κε απηνχο, ζα ζεσξεζνχλ 
ζαλ απνδεθηέο θαη ζα καξθαξηζηνχλ κε ρξψκα ή κε απηνθφιιεηε εηηθέηα. 
Πξηλ απφ θάζε δνθηκή ν ηερληθφο έθνξνο ζα βεβαηψλεη φηη ε κνηνζπθιέηα έρεη 
πεξάζεη απφ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 
Όιεο νη κνηνζπθιέηεο ζα ειέγρνληαη πξηλ πεξάζνπλ ζην ρψξν αλακνλήο γηα 
εθθίλεζε. 
Eπί 30 ιεπηά κεηά ηνλ αγψλα ζηνλ ρψξν επηηεξνχκελεο ζηάζκεπζεο ζα 
παξακέλνπλ φιεο κνηνζπθιέηεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζζεί 
πεξαηηέξσ έιεγρνο. 
Πεξίπνπ 30 ιεπηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ν επηθεθαιήο 
ηερληθφο έθνξνο ζα ππνβάιεη ζηνλ Αιπηάξρε έλα πίλαθα κε ηηο εγθεθξηκέλεο 
κνηνζπθιέηεο θαη ηνπο αλαβάηεο θάζε θιάζεο. 
Eάλ κηα κνηνζπθιέηα εκπιαθεί ζε αηχρεκα ν ηερληθφο έθνξνο πξέπεη λα ηελ 
ειέγμεη γηα λα βεβαησζεί φηη δελ έρεη ππνζηεί θάπνηα ζνβαξή δεκηά. 
Oπσζδήπνηε φκσο απνηειεί επζχλε ηνπ αλαβάηε λα παξνπζηάζεη ηε 
κνηνζπθιέηα ηνπ θαζψο θαη ην θξάλνο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ γηα 
επαλεμέηαζε. 

01.24.02 Eπηθίλδπλεο κνηνζπθιέηεο 

Eάλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ έλαο ηερληθφο έθνξνο αλαθαιχςεη φηη κηα 
κνηνζπθιέηα είλαη ειαηησκαηηθή θαη πηζαλψο λα απνηειεί θίλδπλν γηα άιινπο 
αλαβάηεο πξέπεη λα ην αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ Αιπηάξρε ή ηνλ βνεζφ ηνπ. 
Eίλαη δηθφ ηνπο θαζήθνλ λα απνθιείζνπλ απηή ηε κνηνζπθιέηα απφ 
ηηο δνθηκέο θαη ηνλ αγψλα. 
Καζήθνλ ηνπ αλαβάηε είλαη λα παξνπζηάζεη ηε κνηνζπθιέηα γηα επαλεμέηαζε. 
O παξψλ θαλνληζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο FIM θαη 
πξνζαξκνζκέλνο ζηα Διιεληθά 
δεδνκέλα.__ 


