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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TRIAL 2022  

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

                   1ος-2ος Αγώνας ΣΙΦΝΟΣ 7/05/2022-8/05/2022 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το αθλητικό σωματείο Α.Λ.Α.Μ.Μ με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης (ΦΣ47),μετά από 

έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει την 7/05/2022-8/05/2022τον 1ο και 2ο Αγώνα του 

ΠανελληνίουΠρωταθλήματος TRIALγια το έτος 2022 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:  

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του 

-τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Trial της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2022 

-  την Προκήρυξη Αγώνων Trial της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2022 

-τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό  

-τα Πληροφοριακά Δελτία που τυχόν εκδοθούν. 

-  το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό ισχύει την τρέχουσα περίοδο 

https://gga.gov.gr/images/ΑΜΟΤΟΕ_ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf 

https://amotoe.org/enarxi-protathlimaton-a-mot-o-e 

Γ.Γ.Α. έντυπα – φόρμες προς συμπλήρωση 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 

 

ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΑ:  

Τα Paddock και η περιοχή διεξαγωγής  του αγώνα θα είναι Φράγμα Καμαρών 

Γραμματεία / Χώρος Τεχνικού Ελέγχου/ Απονομές: Φράγμα Καμαρών 

Πλησιέστερο Κέντρο Υγείας:Περιφεριακό Ιατρείο Σίφνου,Αρτεμώνας / 2284031315  

 

ΑΡΘΡΟ2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:29/04/2022 

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 5/05/2022ώρα 24:00 εμπρόθεσμες(2 μέρες πριν τον Τ.Ε.)  

6/05/2022ώρα 12:00 εκπρόθεσμες (1 μέρα πριν τον Τ.Ε.) 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ:  Με έντυπο δελτίο πληροφοριών στη Γραμματεία του αγώνα, 

καθώς και μέσω μεγαφωνικής εγκατάστασης 

 

 

https://gga.gov.gr/images/ΑΜΟΤΟΕ_ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ_ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf
https://amotoe.org/enarxi-protathlimaton-a-mot-o-e
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports


ΑΡΘΡΟ 3.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

- Πρόεδρος / Μέλη:Μελέτης Σταμάτης /Διαμαντίδης Γεώργιος,Ατσόνιος Γεώργιος 

- Πρόεδρος Αγωνοδικών: Διακουμάκη Άννα 

- Αγωνοδίκες:Μαρτζούκος Μιχάλης, Ανταδάκης Γιώργος 

- Αλυτάρχης: Γαϊτάνου Βασιλική 

- Γραμματεία Αγώνα: Γιάννης Χουζούρης 

- Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6945773287Email:diamantidis300@gmail.com 

- Τεχνικός Έφορος:Νεόφυτος Γιώργος 

- Εκδοση  Αποτελεσμάτων:Α.Λ.Α.Μ.Μ 

- Ιατρός Αγώνα: Γιατρός INTERSALONICA 

 

ΑΡΘΡΟ4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 

ΜΗΚΟΣ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ : Το σύνολο της διαδρομής είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, οι 

Ειδικές Διαδρομές είναι 5 επαναλαμβανόμενες σε τρείς κύκλους,σύνολο 15 και ο συνολικός 

χρόνος του αγώνα κάθε αγωνιστικής ημέρας είναι 3 ώρες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη 

αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού. 

Για να συμμετέχει αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να είναι εγγεγραμμένος και φαίνεται στο ηλεκτρονικό 

σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ και να φέρει την Κάρτα Υγείας Αθλητή εν ισχύ. 

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι αυτές που προβλέπονται από την προκήρυξη.  

          Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό TRIAL 2022. 

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 Γενικό κανονισμό όπως αυτός 

δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες και συνοδοί θα πρέπει να σέβονται τον Περιβαλλοντικό 

Κανονισμό της FIM. Σε παράβαση των κανονισμών αυτών, μπορεί να τα τους καταλογιστεί 

χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ κατ’ ελάχιστο. 

Το παράβολο συμμετοχής  επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ  6.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ 

Η πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα γίνεται ως εξής:Φτάνοντας στο λιμάνι της 

Σίφνου (Καμάρες) παίρνουμε κατεύθυνση προς Απολλωνία στα  2,4 χιλ. στρίβουμε αριστερά 

όπου και είναι ο χώρος του αγώνα 

Προτεινόμενα καταλύματα: τηλ επικοινωνίας 6945773287 

  



ΑΡΘΡΟ 7.  ΩΡΑΡΙΟ 

Το αναλυτικό ωράριο που ακολουθεί είναι προσωρινό. Αναλόγως των καιρικών 

συνθηκών και του αριθμού συμμετοχών ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση 

τροποποίησης, οι αθλητές θα ενημερωθούν εκ νέου με Δελτίο Πληροφοριών  από την γραμματεία 

του αγώνα το νέο ωράριο. 

                              ΣΑΒΒΑΤΟ 7/05/2022 

10.00-11.00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   60’ 

11.00-11.15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ βάσει Υγ.Πρωτ.   15’ 

     11.30                      ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ  

                            ΑΓΩΝΑΣ 180’ 

    15.30         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

    16.00                          ΑΠΟΝΟΜΕΣ  

 

                                       ΚΥΡΙΑΚΗ 8/05/2022 

8.30-9.30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  60’ 

9.30-9.45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ βάσει Υγ.Πρωτ.  15’ 

10.00                   ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ  

                            ΑΓΩΝΑΣ 180’ 

   14.00         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

   14.30                           ΑΠΟΝΟΜΕΣ  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα, από τον ίδιο 

τον αθλητή και να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο ισόποσο με το παράβολο 

συμμετοχής. Το παράβολο των εφέσεων είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. 

 


