
                                                                                         

 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΚΤΠΔΛΛΟ SCRAMBLE 

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 
3ος Αγώλας, Αρθαιοτωρη  12/03/2023 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΔΝΗΚΑ 
Σν αζιεηηθό ζωκαηείν Αγωληζηηθόο ύιινγνο Ηξαθιείνπ κεηά από έγθξηζε ηεο Α.ΜΟΣ.Ο.Δ 
δηνξγαλώλεη ηελ Κπξηαθή 12 Μαξηίνπ ηνλ 3ν Αγώλα ηνπ Παγθξήηην Κύπειιν SCRAMBLE 
γηα ην έηνο 2022-2023. 
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθωλα κε: 
– ηνλ αζιεηηθό λόκν 2725/99 θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
– ηνλ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 
– ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Αγώλωλ Scramble ηεο Α.ΜΟ.ΣΟ.Δ 
– ηελ Πξνθήξπμε Αγώλωλ Scramble ηεο Α.ΜΟΣ.Ο.Δ. 2022 
– ηνλ παξόληα Δηδηθό Καλνληζκό 
– ηα Πιεξνθνξηαθά Γειηία πνπ ηπρόλ εθδνζνύλ. 
– ην πγεηνλνκηθό πξωηόθνιιν όπωο απηό ηζρύεη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 
https://gga.gov.gr/images/ΑΜΟΣΟΔ_ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ_ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ.pdf 

ΥΩΡΟΗ ΑΓΩΝΑ:  

Σα Paddock ηοσ αγώλα ζα είλαη ζηελ περηοτή ηες Αρθαιοτωρηοσ. 

Γρακκαηεία θαη Υώρος Σετληθού Διέγτοσ – Park – Ferme, ζηο ίδηο κέρος κε 

ζσληεηαγκέλες    35° 7'29.05"N   ,   25°17'16.23"E                                  

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
ΔΝΑΡΞΖ ΔΓΓΡΑΦΩΝ: 23/2/2023 
 
ΛΖΞΖ ΔΓΓΡΑΦΩΝ: 10/3/2023 ώξα 24:00 εκπξόζεζκεο (2 κέξεο πξηλ ηνλ Σ.Δ.) 
                                 11/3/2023 ώξα 24:00 εθπξόζεζκεο  (1 κέξα πξηλ ηνλ Σ.Δ.) 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ-ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ: 08:00 έωο 10:00  
 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΛΗΣΑ ΔΚΚΗΝΟΤΝΣΩΝ: 10:30- 10:45 
 
ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ 10:30- 10:45 
 
ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ: 12:00 δνθηκαζηηθόο γύξνο θαη o αγώλαο S3 
                                 13:00 δνθηκαζηηθόο γύξνο θαη o αγώλαο S1-S4 κε απηή ηελ ζεηξά αλά      
30’’ έωο 1’ δηαθνξά 

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


                                 14:00 δνθηκαζηηθόο γύξνο θαη o αγώλαο S2-S5 κε απηή ηελ ζεηξά αλά 
30’’ έωο 1’ δηαθνξά 
Σν ωξάξην, ε ζεηξά θαη νη θαηεγνξίεο ηωλ αλωηέξω εθθηλήζεωλ κπνξεί λα αιιάμνπλ ή θαη 
λα ζπκπηπρηνύλ κεηά ηελ νξηζηηθή ιήμε ηωλ ζπκκεηνρώλ. 
 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ: 15’ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ αλαβάηε. 
 
ΑΠΟΝΟΜΔ ΔΠΑΘΛΩΝ: 30’ κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηα νπνία θαη 
νξηζηηθνπνηνύληαη. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: 

 
Πξόεδξνο / Μέιε  Βαξδηακπαζε Καηεξηλα  

Πξόεδξνο Αγωλνδηθώλ: Γηαθάθεο Νίθνο  

Αγωλνδίθεο:  Πεηξάθεο Γηάλλεο                                                                                              
Αιπηάξρεο: ηαπξνπιάθεο Γεώξγηνο   

Γξακκαηεία Αγώλα: Μαληαδήο Μάλνο    email: asihellas@gmail.com 
Σερληθόο Έθνξνο: ΘΑ 
Έθνξνο Απνηειεζκάηωλ: PROACTION 
Ιαηξόο Αγώλα: ΘΑ 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΓΩΝΑ 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ: 4 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ ζε αξαηή δαζηθή έθηαζε, νξηνζεηεκέλε κε θνξδέιεο 
ζήκαλζεο..ρώκα, ειάρηζηε πέηξα, ιάζπε αλαιόγωο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
[Σο παράβοιο ζσκκεηοτής ορίδεηαη ζηα 80€ θαη επηβαρύλεηαη κε 20€ ζε περίπηωζε 
εθπρόζεζκες δήιωζες ζσκκεηοτής θαη δειώλεηαη κέζω ηοσ ειεθηροληθού 
ζσζηήκαηος δειώζεωλ ζσκκεηοτής ηες ΑΜΟΣΟΔ 
 
  Η ππνβνιή δήιωζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα πιήξε 
απνδνρή θαη γλώζε ηνπ παξόληνο εηδηθνύ θαλνληζκνύ όζν θαη ηνπ γεληθνύ θαλνληζκνύ ηνπ 
2021 ηεο ΑΜΟΣΟΔ. 
Γηα λα ζπκκεηέρεη αζιεηήο ΠΡΔΠΔΙ λα είλαη εγγεγξακκέλνο θαη λα θαίλεηαη ζην 
ειεθηξνληθό ζύζηεκα δήιωζεο ζπκκεηνρώλ ηεο ΑΜΟΣΟΔ θαη λα θέξεη ηελ Κάξηα Τγείαο 
Αζιεηή ελ ηζρύ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβωζεο, δηαπηζηωζεί από ηελ νξγάλωζε όηη ε 
κνηνζπθιέηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ δειωζείζα θαηεγνξία, κεηά από πξόηαζε ηωλ 
ηερληθώλ εθόξωλ θαη απόθαζε ηωλ αγωλνδηθώλ, ζα κεηαθέξεηαη ππνρξεωηηθά ζηελ 
θαηεγνξία πνπ πξαγκαηηθά αληαπνθξίλεηαη. 
Ο ηερληθόο έιεγρνο ζα πεξηιακβάλεη όζα αλαθέξνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό Scramble 
2021. Σπρόλ παξέθθιηζε από ηα απαηηνύκελα ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 
Καηά ηελ πεξίπηωζε πνπ θάηη δηαθύγεη από ηελ πξνζνρή ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ δελ 
ζεκαίλεη όηη γίλεηαη δεθηή ε νπνηαδήπνηε παξάβαζε θαη κε ζπκκόξθωζε ζηνλ ηερληθό 
θαλνληζκό όπωο απηόο δεκνζηεύζεθε από ηελ ΑΜΟΣΟΔ. Ο αγωληδόκελνο θέξεη αθέξαηε 
ηελ επζύλε ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΩΡΟ ΔΠΗΣΖΡΟΤΜΔΝΖ ΣΑΘΜΔΤΖ (PARK-FERME) 
ηνλ ρώξν ηνπ park ferme ε κνηνζπθιέηα ζα εηζέξρεηαη από ηνλ ίδην ηνλ αζιεηή θαη ζα 
ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ηνλ θξηηή ηνπ park ferme. 



Οη κνηνζπθιέηεο κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα, βγαίλνπλ από ην Park-Ferme κόλν από ηνλ 
αζιεηή. Οη κνηνζπθιέηεο δελ βγαίλνπλ από κεραληθνύο ή άιια άηνκα. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

 S1 (101-199) Δίχρονεσ ζωσ 175cc  και τετράχρονεσ ζωσ 250cc.  
 S2 (201-299)Δίχρονεσ από 175cc και άνω και τετράχρονεσ από 250cc και άνω.  
 S3 (301-399)  Αθλητζσ ηλικίασ άνω των 40 ετών, ςυμπληρωμζνα πριν την 1η Ιανουαρίου του 

ζτουσ του Πρωταθλήματοσ. Ανεξαρτήτωσ κυβιςμοφ. 
 S4 (401-499)  Αθλητζσ που ζβγαλαν αθλητικό δελτίο για πρώτη φορά από το 2019 και μετα). 

Ανεξαρτήτωσ κυβιςμοφ. 
 S5 (501-599)  Αθλητζσ που ζχουν πάρει βαθμοφσ  ςε αγώνεσ πανελλήνιων πρωταθλημάτων 

scramble-motocross . Ανεξαρτήτωσ κυβιςμοφ 

 

 


