
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ MOTOCROSS 2022 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
1ος ΑΓΩΝΑΣ – ΛΕ.Μ.Α.Ν. – 04/12/2022 

 

ΑΡΘΡΟ  1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Το Αθλητικό Σωματείο ΛΕ.Μ.Α.Ν. με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης ΦΜ25 μετά από έγκριση 
της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνει στις 04/12/2022 τον 1ο  Αγώνα του Παγκρήτιου Κυπέλλου  Motocross για 
το έτος 2022.  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:  
-  τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του 
-  τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε.  
-  τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 
-  την Προκήρυξη Παγκρήτιου Κυπέλλου Motocross 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 του αγώνα θα είναι : Πίστα Motocross ΖΟΥΡΙΑΣ κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ Λασιθίου 

Συντεταγμένες GPS:  35.150470, 25.712907 

 

Γραμματεία / Χώρος Τεχνικού Ελέγχου : Πίστα Motocross ΖΟΥΡΙΑΣ κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ Λασιθίου  

Συντεταγμένες GPS:  35.150470, 25.712907    

 

Πλησιέστερο Νοσοκομείο / Κέντρο Υγείας:  

Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου,  9,6 km, (16 λεπτά)   τηλ. 2841 343000 

 

ΑΡΘΡΟ  2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΏΝ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/11/2022 

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΏΝ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02/12/2022 ώρα 24:00 εμπρόθεσμες  

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/12/2022 ώρα 24:00 εκπρόθεσμες  

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 8) 

https://gga.gov.gr/images/%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%95_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F.pdf
https://amotoe.org/enarxi-protathlimaton-a-mot-o-e
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports


ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΏΝ: Με έντυπο δελτίο πληροφοριών στη Γραμματεία του αγώνα, μέσω 
μεγαφωνικής εγκατάστασης καθώς και στην περιοχή της εκκίνησης τηρούμενων πάντα των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ  3.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  & ΣΤΕΛΕΧΗ  

 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

- Πρόεδρος : ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ  
- Μέλη: ΜΙΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   
 
 ΣΤΕΛΕΧΗ 
- Πρόεδρος Αγωνοδικών : Θ.Α. 
- Αγωνοδίκες : ΒΡΕΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Θ.Α. 
- Αλυτάρχης : ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
- Γραμματεία Αγώνα:  ΛΕ.Μ.Α.Ν. 
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977185834 Σκύβαλος Μαν. 

- email leman-bikersclub@hotmail.gr 
- Τεχνικός Έφορος (Επικεφαλής) :  ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
- Έφορος Αποτελεσμάτων:  Θ.Α. 
- Ιατρός Αγώνα:  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

-  

ΑΡΘΡΟ  4.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΑΣ 

ΜΗΚΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: H πίστα Motocross ΖΟΥΡΙΑΣ κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ Λασιθίου 
έχει μήκος 1050 μ, ελάχιστο πλάτος 6.00 μ. με σκληρό χώμα. 

 

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. Εάν κατά τον έλεγχο 
εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα 
κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται 
υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται. 

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

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross. 
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 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 επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. 



 

ΑΡΘΡΟ  6.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ 

Η πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα γίνεται ως εξής: 

Πίστα ΜΧ ΖΟΥΡΙΑΣ κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ Λασιθίου  
Η πίστα βρίσκεται στην ΖΟΥΡΙΑΣ κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ Λασιθίου 
Συντεταγμένες GPS:  35.150470, 25.712907      
 
Πληροφορίες Πρόσβασης – Καράβια – Εισιτήρια πλοίων : 

Ακτοπλοϊκή γραμμή ΑΝΕΚ LINES 2810308000 

ΕΚΠΤΩΣΗ 40% 

 

Προτεινόμενα καταλύματα:  

MIRAMBELLA APARTMENTS ΑΠΟ 35e 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6936797756 ΜΙΧΑΛΗΣ 

 
 

ΑΡΘΡΟ  7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι 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. . Όταν υπάρχουν 
κατηγορίες στις οποίες υπάρχει έκπτωση στο παράβολο συμμετοχής, αυτή η έκπτωση δεν 
μεταφέρεται στο παράβολο ενστάσεων – εφέσεων. Αν η ένσταση αναφέρεται σε τεχνικό θέμα από το 
οποίο απαιτείται η αποσυναρμολόγηση μιας μοτοσυκλέτας, τότε επιβαρύνεται με το επιπλέον ποσό 
των 120 ευρώ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  8.  ΩΡΑΡΙΟ 

Το παρακάτω ωράριο του αγώνα είναι προσωρινό κι είναι διαμορφωμένο με γνώμονα την 
αυθημερόν μετακίνηση των συμμετεχόντων αθλητών, συνοδών κι στελεχών. Αναλόγως των 
συνθηκών ή και του πλήθους των συμμετοχών σε κάποιες από τις κατηγορίες, αυτό ενδέχεται να 
αλλάξει. Σε όποια αλλαγή του, θα υπάρξει ενημέρωση στον χώρο της γραμματείας με δελτίο 
πληροφοριών και θα δοθεί στους συμμετέχοντες αθλητές το νέο ισχύον ωράριο. 

 

    

ΚΥΡΙΑΚΗ 
07:30 - 10:00 ΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

10:00 ΟΛΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ (περ.εκκίνησης με υγειον/κά πρωτόκολλα) 
10:15  ΕΝΑΡΞΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 


