
         

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ  TRIAL  2023 

 

Η Ακλθτικι ΜΟΣΟΕ προκθρφςςει το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Trial 2023 

Σο Πρωτάκλθμα Trial αποτελείται από 4 διιμερουσ αγώνεσ, ςυνολικά 8 οι οποίοι προςμετροφν 

όλοι ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Trial 2023. 

1οσ & 2οσ 8-9 ΑΠΡΙΛΙΟΤ Ε.Δ.Ο.    ΑΣΣΙΚΗ 

3οσ & 4οσ 13-14  ΜΑΪΟΤ ΜΟ.Λ.Π. ΙΦΝΟ 

5οσ & 6οσ 7-8 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΜΟΣΟΛΕΒ ΒΟΛΟ 

7οσ  & 8οσ 25-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ ΜΟ.Λ.Π. ΧΑΝΙΑ 

 

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

-τον Ακλθτικό Νόμο 2725/99 και τισ τροποποιιςεισ του 

-τον Γενικό Κανονιςμό Αγώνων TRIAL 

-τον Ειδικό Κανονιςμό κάκε Αγώνα 

-τα πλθροφοριακά δελτία που τυχόν κα εκδοκοφν ςε κάκε Αγώνα 

-και το εκάςτοτε εγκεκριμζνο από τθν Γ.Γ.Α υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγισ Αγώνων 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

Κατηγορία Α 

Από 15 ετών και χωρίσ περιοριςμό ςτον κυβιςμό τθσ μοτοςυκλζτασ. 

Οι αρικμοί ςυμμετοχισ είναι από  1 ζωσ  20 

Επίπεδο δυςκολίασ ΕΔ=Σο δυςκολότερο δυνατόν  ιμανςθ ΕΔ=Κόκκινο βζλοσ 

Κατηγορία Β 

Από 15 ετών και χωρίσ περιοριςμό ςτον κυβιςμό τθσ μοτοςυκλζτασ. 

Οι αρικμοί ςυμμετοχισ είναι από  21 ζωσ 40 

Επίπεδο δυςκολίασ ΕΔ=Μζτριασ δυςκολίασ ιμανςθ ΕΔ=Πράςινο Βζλοσ 

Κατηγορία Γ 

Κατθγορία για τουσ νεοειςερχόμενουσ ςτο Trial από 15 ετών, χωρίσ περιοριςμό ςτον κυβιςμό τθσ 

μοτοςυκλζτασ 

Οι αρικμοί ςυμμετοχισ είναι από 41 ζωσ 60 



Επίπεδο δυςκολίασ ΕΔ=Σο ευκολότερο δυνατόν ιμανςθ ΕΔ=Κίτρινο βζλοσ 

Κατηγορία Junior 

Από 12 ζωσ 23 ετών και χωρίσ περιοριςμό ςτον κυβιςμό τθσ μοτοςυκλζτασ.  

Εφόςον οι ςυμμετοχζσ το επιτρζπουν κα υπάρξει διαχωριςμόσ τθσ κατθγορίασ ςε 2 θλικιακά 

group:  

Junior Α (από 12 ζωσ 17 ετών) & Junior Β (από 18 ζωσ 23 ετών) 

Οι αρικμοί  ςυμμετοχισ είναι από 61 ζωσ 71 

Επίπεδο δυςκολίασ ΕΔ=Σο ευκολότερο δυνατόν 

ιμανςθ ΕΔ=Κίτρινο βζλοσ 

Κατηγορία Γυναικών WOMEN 

Από 15 ετών και χωρίσ περιοριςμό ςτον κυβιςμό τθσ μοτοςυκλζτασ 

Οι αρικμοί ςυμμετοχισ είναι από 91 ζωσ 99 

Επίπεδο δυςκολίασ ΕΔ=Σο ευκολότερο δυνατόν 

ιμανςθ ΕΔ=Κίτρινο βζλοσ 

Κατηγορία Senior 

Από 45 ετών και χωρίσ περιοριςμό ςτον κυβιςμό τθσ μοτοςυκλζτασ 

Οι αρικμοί ςυμμετοχισ είναι από 71 ζωσ 90 

Επίπεδο δυςκολίασ ΕΔ=Σο ευκολότερο δυνατόν 

ιμανςθ ΕΔ=Κίτρινο βζλοσ   

Κατηγορία Mini  

Από 10 ζωσ 12 ετών μόνο με μικρι μοτοςυκλζτα που να είναι αποδεκτι για τθν θλικία 

Η κατθγορία αυτι κα ζχει δικζσ τθσ ειδικζσ διαδρομζσ, τρείσ εφκολεσ ειδικζσ ςε δυο κφκλουσ. 

Οι αρικμοί ςυμμετοχισ είναι Μ1 ζωσ Μ20 με διαφορετικό χρώμα από τισ άλλεσ κατθγορίεσ. 

 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΕ  

ε όλεσ τισ κατθγορίεσ οι μοτοςυκλζτεσ μπορεί να είναι θλεκτρικζσ 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι αρικμοί ςυμμετοχισ πρζπει να βρίςκονται ςε πινακίδα ςτο μπροςτινό τμιμα τθσ μοτοςυκλζτασ 

(number plate) πρζπει να είναι μαφρου χρώματοσ ευανάγνωςτοι με φόντο:  

Κατθγορία Α: κόκκινο φόντο 

Κατθγορία Β: πράςινο φόντο 

Κατθγορία Γ: κίτρινο φόντο 

Κατθγορία Senior: κίτρινο φόντο 

Κατθγορία Junior: κίτρινο φόντο 



Κατθγορία Women:  ροη φόντο 

Κατθγορία Mini: άςπρο φόντο 

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Σο παράβολο ςυμμετοχισ είναι 70€ για τουσ διιμερουσ και 60€ για τουσ μονοιμερουσ για τισ 

κατθγορίεσ Α, Β, Γ, Senior. 

Για τισ κατθγορίεσ Γυναικών,Junior,Mini το παράβολο είναι 50€ για τουσ διιμερουσ και 40€ για 

τουσ μονοιμερουσ. 

 

ΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ 

Η ςειρά εκκίνθςθσ είναι πρώτα θ κατθγορία Junior,μετά θ κατθγορία Γυναικών, μετά θ Senior,μετά 

θ Γ, μετά θ Β, μετά θ Α και τζλοσ θ Mini. 

 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΘΛΗΣΩΝ 

Είναι υποχρεωτικό οι ακλθτζσ και οι βοθκοί τουσ να φοράνε κράνοσ που πλθροί τα πρότυπα ECE 

22.05P, ECE22.06 (Ευρώπθ), JIS T8133:2015 (JAPAN) και SNELL M 2015 (USA), μπότεσ ςε καλι 

κατάςταςθ, παντελόνι με επιγονατίδεσ, γάντια και κώρακα EN 1621-2 (ι EN 1621 Part2), Level 1ι 

2, για τθν πλάτθ. 

 

ΒΟΗΘΟΙ  ASSISTANTS) 

Οι βοθκοί πρζπει να φοροφν πλιρθ εξοπλιςμό ίδιο με των ακλθτών όταν βοθκάνε τουσ ακλθτζσ 

μζςα ςτισ ειδικζσ. Οι βοθκοί υποχρεωτικά κα παρακολουκιςουν ειδικό ςεμινάριο πιςτοποίθςθσ. 

 

ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΕ 

Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διακόπτθσ που να ςταματάει (ςβινει) τον κινθτιρα με κορδόνι 

περαςμζνο ςτο χζρι, ςε περίπτωςθ πτώςθσ (kill switch button with lanyard). 

 

ΛΟΙΠΑ 

Επιτρζπεται θ κίνθςθ τθσ μοτοςυκλζτασ προσ τα πίςω με ζνα ι δφο πατιματα του ποδιοφ ςτο 

ζδαφοσ, εφόςον είναι ςτιγμιαία. 

Είςοδοσ ςτθν ειδικι χωρίσ να ζχει περαςμζνο ςτο χζρι το κορδόνι του διακόπτθ που ςβινει τον 

κινθτιρα (kill switch button with lanyard): 5 βακμοί  

 

ΚΙΣΡΙΝΗ ΚΑΡΣΑ 

Κάκε επικεφαλισ κριτισ τθσ Ειδικισ κα ζχει μια κίτρινθ κάρτα ςε μζγεκοσ Α6 (να χωράει ςτθ 

τςζπθ) από πλαςτικοποιθμζνο χαρτόνι. Ο ακλθτισ ι ο βοθκόσ του που αρνείται να ακολουκιςει 

τισ οδθγίεσ, αμφιςβθτιςει μια απόφαςθ και ςυμπεριφερκεί με άτακτθ – απρεπι – υβριςτικι - 



αντιακλθτικι ςυμπεριφορά κα λαμβάνει κίτρινθ κάρτα. Ο κριτισ ενθμερώνει αμζςωσ τον 

Αλυτάρχθ κι αμζςωσ ενθμερώνεται ο χρονομζτρθσ όπωσ ςυμπεριλάβει τθν κίτρινθ κάρτα ςτα 

αποτελζςματα.  

 

ΠΟΙΝΕ  

Πρώτθ κίτρινθ κάρτα ςτον Αγώνα: 10 βακμοί ποινισ 

Δεφτερθ κίτρινθ κάρτα ςτον Αγώνα: 5 βακμοί ποινισ + 75 ευρώ χρθματικό πρόςτιμο  

Σρίτθ κίτρινθ κάρτα ςτον Αγώνα: Ποινι αποκλειςμοφ + 150 ευρώ χρθματικό πρόςτιμο 

Η κίτρινθ κάρτα δεν επιδζχεται ζνςταςθ.  

Σο ςυμβοφλιο Αγωνοδικών μπορεί να επιβάλει πρόςκετεσ ποινζσ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΣΩΝ 

1θ κζςθ-25 βακμοί 6θ κζςθ-10 βακμοί 11θ κζςθ-5 βακμοί 

2θ κζςθ-20 βακμοί 7θ κζςθ-9 βακμοί 12θ κζςθ-4 βακμοί 

3θ κζςθ-16 βακμοί 8θ κζςθ -8 βακμοί 13θ κζςθ-3 βακμοί 

4θ κζςθ-13 βακμοί 9θ κζςθ-7 βακμοί 14θ κζςθ-2 βακμοί 

5θ κζςθ-11 βακμοί 10θ κζςθ-6 βακμοί 15θκζςθ-1 βακμόσ 

 

ΗΜΕΙΩΗ: ε περίπτωςθ αλλαγισ του χώρου διεξαγωγισ κάποιασ από τισ παραπάνω 

διοργανώςεισ ι του ςωματείου διοργανωτι ι και τθσ θμερομθνίασ διεξαγωγισ ι ακόμθ υπάρξει κι 

οποιοδιποτε άλλο ςυμβάν ι τροποποίθςθ, θα υπάρξει εγκαίρωσ δημοςίευςη και Δελτίο 

Πληροφοριών προσ Ενθμζρωςθ. Αν για κάποιο λόγο ακυρωκεί κάποιοσ από τουσ προκθρυγμζνουσ 

αγώνεσ, το Πρωτάκλθμα κα κεωρθκεί ολοκλθρωμζνο με τουσ αγώνεσ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί.  

 


