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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TRIAL 2022  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

              3ος-4ος Αγώνας  ΧΑΝΙΑ  18/06/2022-19/06/2022 

 

ΑΡΘΡΟ  1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Το αθλητικό σωματείο ΜΟ.Λ.Π με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης (ΦΧ47), μετά από 

έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει την 18/06/2022-19/06/2022 τον 3ο και 4ο Αγώνα του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος TRIAL για 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,η Γραμματεία, ο Χώρος του τεχνικού ελέγχου και η περιοχή διεξαγωγής  του αγώνα 

θα είναι στους Αγ.Αποστόλους Χανίων στο λόφο ανάμεσα στη καντίνα του Νότη και στο βόλεϊ / 

στίγμα GPS:35.51412,23.97828 

Πλησιέστερο Νοσοκομείο:Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων / τηλ 2821342000 /6.3 χλμ. / 

στίγμα GPS: 35.47899,24.01737 

 

ΑΡΘΡΟ  2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 10/06/2022 

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 16/06/2022 ώρα 24:00 εμπρόθεσμες (2 μέρες πριν τον Τ.Ε.)  

17/06/2022 ώρα 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:Κατσαρός Κυριάκος/Λαβούτας Δημητρης,Διακουμάκης Ιάκωβος 

- Πρόεδρος Αγωνοδικών:Κατσαρός Ευάγγελος 

- Αγωνοδίκες:Νικολάτος Αντώνης,Ψυχογιουδάκης Νεκτάριος,(Διακουμάκη Αννα) 

- Αλυτάρχης:Μαλανδράκης Ιωάννης 

- Γραμματεία Αγώνα:Διακουμάκη Αννα  

- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6970477429 Email:cretantrial@gmail.com 

- Τεχνικός Έφορος :Στρογγυλάκης Εμμανουήλ 

- Εκδοση  Αποτελεσμάτων:ΜΟ.Λ.Π 

- Ιατρός Αγώνα:Πετρουλάκης Βασίλειος(Ορθοπεδικός) 

 

ΑΡΘΡΟ  4.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 

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

χιλιόμετρα,όλη η διαδρομή θα είναι οριοθετημένη με κορδέλα και σήματα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

η οδήγηση-κίνηση εκτός της οριοθετημένης διαδρομής που θα επιφέρει αλλοίωση της 

υφιστάμενης χλωρίδας,μη τήρηση της διαδρομής και της φοράς είναι ποινή αποκλεισμού 

και χρηματικό πρόστιμο ίσο με το παράβολο συμμετοχής 70 ευρώ,το κάπνισμα 

απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Αγώνα.                                        

 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 70 ευρώ κατ’ ελάχιστο. 

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

 

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 18/06/2022 

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  

 

                                      ΚΥΡΙΑΚΗ 19/06/2022 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ  9.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Ολη η διαδρομή θα είναι οριοθετημένη με κορδέλα και σήματα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 

οδήγηση-κίνηση εκτός της οριοθετημένης διαδρομής που θα επιφέρει αλλοίωση της 

υφιστάμενης χλωρίδας,μη τήρηση της διαδρομής και μη τήρηση της φοράς(οδήγηση 

αντίθετα) είναι ποινή αποκλεισμού και χρηματικό πρόστιμο ίσο με το παράβολο 

συμμετοχής 70 ευρώ,το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Αγώνα.Είναι 

απαραίτητος ο τάπητας προστασίας περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία συντήρησης και 

κατά τον ανεφοδιασμό για την αποτροπή μόλυνσης του εδάφους και του 

νερού,ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να γίνεται ο ανεφοδιασμός και η όποια επισκευή εκτός τάπητα 

προστασίας,ο τάπητας προστασίας πρέπει να είναι 160Χ100 εκατοστά το ελάχιστον 

αποτελούμενος από απορροφητικό άνω μέρος και ένα αδιάβροχο  αδιαπέραστο κάτω 

μέρος .Η ποινή για την παράβαση είναι πρόστιμο 70 ευρώ. 

 



ΑΡΘΡΟ  10.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ 

Η πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα γίνεται ως εξής: 

Στην ΠΕΟ Κισσάμου Χανίων κατευθυνόμαστε στην παραλία Αγ.Αποστόλων εκεί μετά την 

καντίνα του Νότη είναι ο χώρος διεξαγωγής του Αγώνα,θα υπάρχει σήμανση / στίγμα 

GPS:35.51412,23.97828 

Προτεινόμενα καταλύματα:  

           Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6970477429 Email:cretantrial@gmail.com 

 

 

 

 



 


