
                   ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ SUPERMOTO  2023 

Η Ακλθτικι ΜΟΣ.Ο.Ε για το 2023, προκθρφςςει Κφπελλο SUPERMOTO (SΜ) αποτελοφμενο από 5 αγϊνεσ 

ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

30/04/2023 ΠΑΡΣΗ Α.Μ.Ο.. 

27-28/05/2023 2πλόσ ΔΡΑΜΑ (μαηί με αγώνα BMU) ΜΟΣΟΛΕΧΗ ΚΑΒΑΛΑ 

01/10/2023 ΝΕΟ ΡΤΙΟ  Μ.Ο.Θ. 

29/10/2023 ΠΑΡΣΗ Α.Μ.Ο.. 

 

Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ τθσ προκιρυξθσ, και: 

- τον ακλθτικό νόμο 2725/99 και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ του 

- τον Γενικό Κανονιςμό Αγϊνων Motocross & SUPERMOTO  

- τον Σεχνικό Κανονιςμό Αγϊνων Motocross & Supermoto 

-τον Eιδικό Κανονιςμό κάκε αγϊνα 

-τα πλθροφοριακά δελτία που τυχόν κα εκδοκοφν ςε κάκε αγϊνα. 

Για το Κφπελλο SM προκθρφςςονται οι παρακάτω κατθγορίεσ μοτοςυκλετϊν / αγωνιηομζνων (όπου 

αναφζρεται ο όροσ ακλθτισ/ζσ εννοείται και θ ακλιτρια/εσ).  

 Κφπελλο κατθγορίασ SM1 Racing - Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετϊν κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 201 - 

500 κ.ε (2Σ) ι με κυβιςμό 201 - 650 κ.ε. (4Σ). Φόντα και αρικμοί ςυμμετοχισ ελεφκερα. Μετατροπζσ 

μοτοςυκλετϊν ελεφκερεσ αλλά ςφμφωνα με τον Σ.Κ. (5 αγϊνεσ από 2 ςκζλθ)  

 Κφπελλο κατθγορίασ SM1 Rookies - Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετϊν κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 201 

- 500 κ.ε (2Σ) ι με κυβιςμό 201 - 650 κ.ε. (4Σ). Λευκά φόντα και μαφροι αρικμοί ςυμμετοχισ. 

Μετατροπζσ μοτοςυκλετϊν ελεφκερεσ αλλά ςφμφωνα με τον Σ.Κ. (5 αγϊνεσ από 2 ςκζλθ).  Η 

κατθγορία κα διεξάγεται ταυτόχρονα με τθν κατθγορία SM1 Racing, με ξεχωριςτι βακμολογία και 

ξεχωριςτζσ απονομζσ ανά αγϊνα. Επίςθσ κα ςυμμετζχει βακμολογικά και κα κατατάςςεται και ςτθν 

SM1 Racing.  

 Κφπελλο κατθγορίασ SM4 Racing  - Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετϊν κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 201 - 

500 κ.ε (2Σ) ι με κυβιςμό 201 - 650 κ.ε. (4Σ). Λευκά φόντα και μαφροι αρικμοί ςυμμετοχισ. 

Μετατροπζσ μοτοςυκλετϊν ελεφκερεσ αλλά ςφμφωνα με τον Σ.Κ. (5 αγϊνεσ από 2 ςκζλθ)   

 Κφπελλο κατθγορίασ SM4 Rookies - Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετϊν κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 201 

- 500 κ.ε (2Σ) ι με κυβιςμό 201 - 650 κ.ε. (4Σ). Λευκά φόντα και μαφροι αρικμοί ςυμμετοχισ. 

Μετατροπζσ μοτοςυκλετϊν ελεφκερεσ αλλά ςφμφωνα με τον Σ.Κ. (5 αγϊνεσ από 2 ςκζλθ).  Η 

κατθγορία κα διεξάγεται ταυτόχρονα με τθν κατθγορία SM4 Racing  , με ξεχωριςτι βακμολογία και 

ξεχωριςτζσ απονομζσ ανά αγϊνα. Επίςθσ κα ςυμμετζχει βακμολογικά και κα κατατάςςεται και ςτθν 

SM4 Racing  .  



τισ κατθγορίεσ SM1 Racing & SM1 Rookies κα χρθςιμοποιείται και το χωμάτινο τμιμα τθσ 

διαδρομισ του αγϊνα (πίςτασ). Αντικζτωσ, ςτισ κατθγορίεσ SM4 Racing & SM4 Rookies κα 

χρθςιμοποιείται μόνο το αςφάλτινο. Οι κατθγορίεσ Rookies απευκφνονται ΜΟΝΟ ςε νζουσ ςτον 

χϊρο του Supermoto ακλθτζσ.   

Για το ζτοσ 2023 προκθρφςςεται πιλοτικά Ζπακλο με μοτοςυκλζτεσ τφπου Pit Bikes. Θα ςυμμετζχουν ςτον 

κεςμό οι παρακάτω κατθγορίεσ Pit Bikes: 

 PitBike GP – Δεκτοί ακλθτζσ 8-13 ετϊν. Μοτοςυκλζτεσ με κινθτιρεσ 2Σ ζωσ 50κ.ε. ι κινθτιρεσ 4Σ με 

δφο βαλβίδεσ ζωσ 160κ.ε., με 22χιλ. καρμπυρατζρ ι περιοριςτικό ςτόμιο ειςαγωγισ ςτθν κεφαλι 

22χιλ. Σροχοί 8-12 ιντςϊν. Επιτρζπεται θ αλλαγι ςτα ηιγκλζρ ςτα καρμπυρατζρ. Οποιαδιποτε άλλθ 

μετατροπι απαγορεφεται. 

 PitBike GP190 – Δεκτοί ακλθτζσ 14 ετϊν κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ αποκλειςτικά 4Σ 190κ.εκ. με μόνεσ 

μετατροπζσ καρμπυρατζρ-εξάτμιςθ-ανάρτθςθ. 

 PitBike GP1 – Δεκτοί ακλθτζσ 13 ετϊν και άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κινθτιρεσ 4Σ με δφο βαλβίδεσ, κι 

ζωσ 160 κ.ε. Σροχοί 12 ιντςϊν. Επιτρζπεται αλλαγι πιςτονιοφ ζωσ το όριο των 160 κ.ε., 

εκκεντροφόρου, ελατθρίων βαλβίδων (μεγαλφτερεσ βαλβίδεσ κεφαλισ απαγορεφονται), ροϊκι 

εξζλιξθ κεφαλισ, μεγαλφτερο διςκόφρενο εμπρόσ όπωσ και αντάπτορασ δαγκάνασ, εξάτμιςθ. 

Σρόμπα φρζνου και δαγκάνα standard. Απαγορεφονται CNC – Billet κάρτερ όπωσ και οποιαδιποτε 

άλλθ μετατροπι που δεν αναφζρεται παραπάνω.   

 PitBike OPEN – Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετϊν και άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κινθτιρεσ 2Σ από 65 ζωσ 115 κ.ε. 

ι με κινθτιρεσ 4Σ με δφο ι τζςςερισ βαλβίδεσ, αερόψυκτοι ι και υδρόψυκτοι, κι ζωσ 220 κ.ε. 

Σροχοί ζωσ 12 ιντςϊν. Χωρίσ περιοριςμό ςε καρμπυρατζρ, θλεκτρικά, αναρτιςεισ, φρζνα, 

εξατμίςεισ, μαρςπιζ και shifter. Πλαίςιο, τροχοί, ψαλίδι και τιμονόπλακεσ standard. Απαγορεφονται 

οι ιδιοκαταςκευζσ (άλλοσ ςκελετόσ κλπ) όπωσ και οποιαδιποτε μετατροπι που δεν αναφζρεται 

παραπάνω. 

Οι παραπάνω κατθγορίεσ κα ςυμμετζχουν ςε τρείσ αγωνιςτικζσ ςυναντιςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ 

αγϊνεσ ςτθν πάρτθ ςτισ 30/4 & 29/10 και ςτον αγϊνα ςτο Ν.Ρφςιο ςτισ 1/10 

ε όλεσ τισ μοτοςυκλζτεσ των παραπάνω κατθγοριϊν επιτρζπεται θ χριςθ κάκε τφπου ελαςτικϊν, 

λιπαντικϊν, υλικϊν τριβισ φρζνων (τακάκια), αναφλεκτιρων (μπουηί), αλυςίδων κίνθςθσ και γραναηιϊν 

τελικισ μετάδοςθσ, τιμονιοφ, χειριςτθρίων, οι αλλαγζσ ςτα εςωτερικά τμιματα των αναρτιςεων, θ 

αντικατάςταςθ των ελατθρίων τουσ όπωσ και θ αντικατάςταςθ του πίςω αμορτιςζρ με άλλο ιδίων 

διαςτάςεων (μικουσ). 

Ιςχφουν όλοι οι κανονιςμοί αςφαλείασ του κεςμοφ κι όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτον Σεχνικό Κανονιςμό 

MOTOCROSS & SUPERMOTO. Ιδιαίτερα, κα πρζπει όλεσ οι μοτοςυκλζτεσ να διακζτουν: 

- Δοχείο ςυλλογισ υπερχειλίςεων/ανακυμιάςεων χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 300 κ.εκ. 

- Διακόπτθ λειτουργίασ ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο τιμόνι. 

- Ελάχιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ 120χλςτ. 

- Μανζτεσ φρζνου/ςυμπλζκτθ με ςτρογγυλά άκρα ελάχιςτθσ διαμζτρου 10χλςτ. 

- τθρίγματα ποδιϊν (μαρςπιζ) ςτακερά ι αναδιπλοφμενα με ςτρογγυλά άκρα ελάχιςτθσ 

διαμζτρου 14χλςτ. 

- Δυνατότθτα κλίςθσ, τουλάχιςτον 50Ο ςε κάκε πλευρά, (χωρίσ βάροσ) χωρίσ να ζρχεται ςε επαφι 

με τθν άςφαλτο κανζνα μζροσ εκτόσ των ελαςτικϊν. 

- τακερά όρια περιςτροφισ τιμονιοφ ςτο πλαίςιο. 



- Δυνατότθτα περιςτροφισ του τιμονιοφ κατά 15Ο, τουλάχιςτον, ςε κάκε πλευρά, χωρίσ κανζνα 

του ςθμείο να πλθςιάςει λιγότερο από 30χλςτ από κάκε ςτακερό ςθμείο. 

-  Εμφανείσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ, εμπρόσ, πίςω δεξιά και πίςω αριςτερά. 

- Αυτόνομθ εκκίνθςθ κινθτιρα. 

Όλεσ οι μοτοςυκλζτεσ των κατθγοριϊν PitBike κα πρζπει να ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ και τθν 

καταςκευαςτικι δομι του μοντζλου παραγωγισ όπωσ και τουσ πιο πάνω (όπωσ και ανά κατθγορία 

αναφερόμενουσ) περιοριςμοφσ κι επιτρεπόμενεσ αλλαγζσ. Οποιαδιποτε μετατροπι πζραν των 

περιγραφόμενων κακϊσ και οι ιδιοκαταςκευζσ, απαγορεφονται αυςτθρϊσ. Αν μετά από ζλεγχο διαπιςτωκεί 

παράβαςθ, ο ακλθτισ αποκλείεται από όλουσ τουσ αγϊνεσ του τρζχοντοσ ζτουσ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν όλοι οι κάτοχοι ιςχφοντοσ ακλθτικοφ δελτίου τθσ Α.ΜΟΣ.Ο.Ε, για 

το ζτοσ 2023 οι οποίοι και μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο ςε μια κατθγορία. Μποροφν ακόμα να 

ςυμμετάςχουν ακλθτζσ – κάτοχοι ακλθτικϊν δελτίων (license) χωρϊν-μελϊν των FIM - FIME, εφόςον ζχουν 

άδεια εκκίνθςθσ (starting permission) από τον εποπτικό τουσ φορζα. 

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ομοςπονδίασ (e-

amotoe.gr) 2 μζρεσ πριν τθν θμζρα του τεχνικοφ ελζγχου οι εκπρόκεςμεσ και 1 μζρα πριν τθν θμζρα του 

τεχνικοφ ελζγχου οι εκπρόκεςμεσ. 

Δεν κα γίνεται δεκτι θ ςυμμετοχι ακλθτι μθ δθλωμζνου ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα.  

Ο κάκε ακλθτισ κατά τον ζλεγχο εξακρίβωςθσ οφείλει να προςκομίηει τθν κάρτα υγείασ. Χωρίσ αυτι δεν 

δφναται να εκκινιςει, ακόμθ κι αν είναι δθλωμζνοσ ςτο ςφςτθμα. 

Σο παράβολο ςυμμετοχισ και για όλεσ τισ κατθγορίεσ ορίηεται ςτα 100€ για τουσ μονοφσ αγϊνεσ και 180€ 

για τον 2πλό αγϊνα.  

Οι εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ επιβαρφνονται με το ποςό των 20 ευρϊ. 

ε κάκε αγωνιςτικι ςυνάντθςθ κα γίνονται 2 αγϊνεσ (ςκζλθ) για κάκε κατθγορία και οι ακλθτζσ κα 

βακμολογοφνται ξεχωριςτά ςε κάκε ςκζλοσ. Ο Σεχνικόσ Ζλεγχοσ, ο ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ και οι δοκιμζσ για 

τον αγϊνα, κα γίνονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα ανακοινϊνεται με τον ΕΚ του κάκε αγϊνα . 

Όλοι οι ακλθτζσ υποχρεοφνται να φοροφν κατά τθν παρουςία τουσ ςτθν πίςτα (ελεφκερεσ – 

χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ, γφροσ αναγνϊριςθσ, αγϊνασ), ολόςωμθ δερμάτινθ φόρμα ΣΑΧΤΣΗΣΑ, κράνοσ, 

μπότεσ, και γάντια για χριςθ Motocross ι Σαχφτθτασ κι όπωσ αυτό περιγράφεται ςτον Σεχνικό Κανονιςμό 

Motocross & Supermoto. 

Οι ακλθτζσ κα κατατάςςονται και κα βακμολογοφνται ςφμφωνα τθν κζςθ που τερμάτιςαν ςε κάκε ςκζλοσ 

κι αγϊνα και όπωσ αυτό ορίηεται ςτον Γενικό Κανονιςμό Motocross & SUPERMOTO. 

Οι απονομζσ ςτουσ διακρικζντεσ κα γίνονται, όλεσ μαηί ςτο τζλοσ των αγϊνων και κα αφοροφν τον αγϊνα 

ςυνολικά (μια απονομι ςε κάκε κατθγορία με βάςθ τθν ςυνολικι βακμολογία του κάκε ακλθτι ςτα 2 ςκζλθ 

του αγϊνα και όπωσ αυτό ορίηεται ςτον Γενικό Κανονιςμό Motocross & SUPERMOTO. Βράβευςθ κα γίνεται 

ςτουσ 3 πρϊτουσ ακλθτζσ τθσ κάκε κατθγορίασ. 

Σα ζπακλα που κα δίνονται είναι: τον 1ο-2ο-3ο κάκε κατθγορίασ κφπελλο. 

Με το τζλοσ του κεςμοφ και βάςθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ, κα γίνει απονομι επάκλων ςτουσ τρεισ 

πρϊτουσ ακλθτζσ/τριεσ κάκε κατθγορίασ. 



Για να βακμολογθκεί μια κατθγορία και να αποδοκοφν οι αντίςτοιχοι βακμοί ςτουσ ακλθτζσ που 

ςυμμετζχουν ςε αυτι, κα πρζπει να εκκινοφν 6 τουλάχιςτον ακλθτζσ ανά αγωνιςτικι ςυνάντθςθ. 

τθν βακμολογία ςωματείων ακροίηονται οι βακμοί των κατθγοριϊν SM1 Racing, SM4 Racing. 

Οι κατθγορίεσ των Pit Bikes είναι Ζπακλο και οι βακμοί των ακλθτϊν δεν ακροίηονται ςτθν βακμολογία των 

ςωματείων. 

ΗΜΕΙΩΗ: ε περίπτωςθ αλλαγισ του χϊρου διεξαγωγισ κάποιασ από τισ παραπάνω διοργανϊςεισ ι του 

ςωματείο διοργανωτι ι και τθσ θμερομθνίασ διεξαγωγισ  ι ακόμθ υπάρξει κι οποιοδιποτε άλλο ςυμβάν ι 

τροποποίθςθ, κα δθμοςιευκεί  εγκαίρωσ Δελτίο Πλθροφοριών προσ ενθμζρωςθ.   


