
 
 
 

     ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
 
 
 

 

                         ΕΙΔΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  1ου   ΑΓΩΝΑ  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  1  , ΓΕΝΙΚΑ : 
 
 
Η Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου με την έγκριση της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤ.Ο.Ε. 
διοργανώνει το τοπικό εντούρο-κύπελλο Ξυλοκάστρου την Κυριακή 22 Μαΐου 
του 2022.Το όριο των συμμετοχών είναι 100 . 

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
- τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του 
- τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
- τον Γενικό και Τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2022 
- την Προκήρυξη τoυ τοπικού Κυπέλλου Ξυλοκάστρου 
- τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν εκδοθούν 

  -τον παρόντα ειδικό κανονισμό του 1ου αγώνα του τοπικού κυπέλλου Ξυλοκάστρου 
 

Το τοπικό Κύπελλο Ξυλοκάστρου διεξάγεται μεταξύ των Αθλητών/τριών των 
Αθλητικών Σωματείων, με αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. 

 

Ο αγώνας αποτελείται από 25 χιλιόμετρα κυκλικής απλής διαδρομής και μιας 
χρονομετρημένης   κλειστής   με   κορδέλα   διαδρομής    5    χιλιομέτρων. 
Θα πραγματοποιούνται 3 Κύκλοι + 3 Χρονομετρημένες ειδικές. Με την 
εκκίνηση του αγώνα θα υπάρξει ένα αναγνωριστικό πέρασμα για αναγνώριση 
της ειδικής διαδρομής μη χρονομετρημένο.  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι μοτοσυκλέτες με αγωνιστικές πινακίδες 
της ΑΜΟΤΟΕ.  

 
 
ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΑ 
 

PADDOCK , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ,ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , PARK FERME   θα 
βρίσκονται στο πάρκιν του χιονοδρομικού κέντρου Ζήρειας στο σημείο  37.948679, 
22.428802 

 



 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ                           :   ΔΕΥΤΕΡΑ  9 ΜΑΙΟΥ 2022 
 
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ                                :   ΠΕΜΠΤΗ   19 ΜΑΙΟΥ 2022 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ  
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ                          :   ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ  08:00 ΕΩΣ 10:00 
  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ :   ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ  10:00 ΕΩΣ 10:30 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ                                   :  10:45 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     :   15 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ  
                                                                      ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  
   
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ                       :    30 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
    

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 , ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 
                                                                                                

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΩΝΑ             : ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΙΤΣΙΩΝΗΣ ΤΗΛ  6948828009 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ : ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΓΙΑΣ 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ                         : ΝΙΚΟΣ ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ                       : Θ.Α 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ         : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ 6946478424 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ            : ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΡΗΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ                   : INTEΡΣΑΛΛΟΝΙΚΑ 

email  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ             : motolesxi.xilokastrou@gmail.com 

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ : 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ : ΚΟΡΔΕΛΑ ΑΣΠΡΗ – ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗ 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 6 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΥΡΟ 
ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ . 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ :Τα  25 χιλιόμετρα της απλής διαδρομής  αποτελούνται από 
εναλλαγής κόκκινου χώματος με πετρώδες μονοπάτι. Από το 12ο έως το  20ο  
χιλιόμετρο η διαδρομή αποκτά έντονο ενδιαφέρον με ένα πολύ όμορφο τεχνικό 
κατηφορικό μέσα στα έλατα και ένα ανηφορικό τεχνικό και απαιτητικό κομμάτι 
που καταλήγει στο πυροφυλάκιο του Γέρου .Στη συνέχεια ανηφορικό μονοπάτι 
μας ανεβάζει στη κορυφή περδικούλα και μας κατεβάζει στο ΣΕΧ για να 
εισέρθουμε στην ειδική διαδρομή .Ο χρόνος κάλυψης της ελεύθερης διαδρομής 
είναι συγκεκριμένος και είναι 75 λεπτά ..Στην απλή διαδρομή περιέχονται 2 
σημεία ΣΕΔ . 

 

ΑΡΘΡΟ 5 , ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 

 

       Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα 
πλήρη αποδοχή του ειδικού κανονισμού της προκήρυξης του τοπικού κυπέλλου 
Ξυλοκάστρου όσο και του γενικού και τεχνικού κανονισμού των αγώνων Enduro. 

      Για να συμμετέχει ο αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να είναι εγγεγραμμένος και η δήλωση 
συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά  στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και να 
φέρει την κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύ .Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, 
διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα του δεν αποκρίνεται στην 
δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση 
των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά 
ανταποκρίνεται. 

      Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό 
κανονισμό εντούρο 2022 και εξαίρεση θα αποτελεί η κατηγορία Ε(sprint) που θα 
μπορούν να συμμετάσχουν μοτοσυκλέτες τύπου μοτοκρός οι οποίες θα πάρουν 
μέρος μόνο στο κλειστό τμήμα της ειδικής διαδρομής με κορδέλα για 
χρονομέτρηση. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό 
από τον αγώνα .Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του 
τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη 
συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό όπως αυτός δημοσιεύτηκε από την 
ΑΜΟΤΟΕ.Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.  



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 , PARK-FERME : 

 

       Στον χώρο του park-ferme η μοτοσυκλέτα θα εισέρχεται μόνο από τον ίδιο 
τον αθλητή και θα τοποθετείται στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή. 

        Οι μοτοσυκλέτες μετά το τέλος του αγώνα ,βγαίνουν από το χώρο του park-
ferme μόνο από τον αθλητή .  

        Στο χώρο του PARK-FERME δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο τα αρμόδια 
στελέχη της οργάνωσης .  

        Μηχανικοί και οποιοσδήποτε άλλος απαγορεύεται να εισέρχεται στο χώρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ : 

 

     Ο 1ος αγώνας του κυπέλλου θα πάρει μέρος στο οροπέδιο της Ζήρειας ,μόλις 
7 χιλιόμετρα από το χωριό Τρίκαλα που αποτελείτε από τρεις συνοικίες ,Άνω 
,Μεσαία , Κάτω .Τα ραγδαία αναπτυγμένα Τρίκαλα Κορινθίας αποτελούν πόλο 
έλξης ταξιδιωτών όλο το χρόνο με πολλά καταλύματα και χώρους εστίασης.  

   Από το εθνικό οδικό δίκτυο  Αθηνών-Πατρών βγαίνουμε στην έξοδο 
Ξυλόκαστρο και ακλουθούμε τις ταμπέλες προς Τρίκαλα στο κυκλικό κόμβο .Σε 
απόσταση 25 χιλιόμετρων συναντάμε το χωριό και ανηφορίζουμε προς το 
χιονοδρομικό κέντρο ,τόπο διεξαγωγής του αγώνα μας.  
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