
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ DRAGSTER 2023 

Η ΑΜΟΤΟΕ προκθρφςςει για το 2023 Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Dragster 

αποτελοφμενο από 7 αγώνεσ, ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Αγώνασ Ημερομηνία ωματείο Σοποθεςία 

1οσ 31-Μαρτίου -1-2-Απριλίου Α..Η. τρ. Αερ. Αγρινίου  

2οσ 21-22-23- Απριλίου  ΛΕΝΟΕ  ζρρεσ  

3οσ 26-27-28- Μαΐου Α..Η.  τρ. Αερ. Αγρινίου 

4οσ 15-16-17 - επτεμβρίου ΛΕΝΟΕ  ζρρεσ  

5οσ 20-21-22 – Οκτωβρίου  Α..Η. τρ. Αερ. Αγρινίου 

6οσ 17-18-19- Νοεμβρίου ΛΕΝΟΕ  ζρρεσ  

7οσ 1-2-3- Δεκεμβρίου  Α..Η.  τρ. Αερ. Αγρινίου 

 

Στουσ παραπάνω αγώνεσ που αναφζρονται ςτθν Προκιρυξθ του Π.Π. Dragster 2023 κα 

ςυμμετζχουν όλεσ οι κατθγορίεσ που αναφζρονται παρακάτω:  

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

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

- Tον Γενικό Κανονιςμό Αγώνων DRAGSTER 

- Tον Τεχνικό Κανονιςμό Αγώνων DRAGSTER 

- Tον Ειδικό Κανονιςμό κάκε αγώνα 

- Tα πλθροφοριακά δελτία που τυχόν κα εκδοκοφν ςε κάκε αγώνα. 

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

αγώνων. 

Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκθρφςςονται οι παρακάτω κατθγορίεσ: 

PRO Z: Mονοκφλινδρο κινθτιρα τετράχρονο παράλλθλο θ κάκετο, καταςκευαςμζνο για 

μοτοςυκλζτα παραγωγισ, με ζγκριςθ τφπου Underbοne (παπί), ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ. 

Μονοκφλινδροι τετράχρονοι κάκετοι κινθτιρεσ τφπου X135 και FX με το ίδιο πλαίςιο και 



τα εργοςταςιακά κάρτερ. Μοτοςυκλζτεσ με πλαίςιο και κινθτιρα (Κάρτερ) παραγωγισ με 

ζγκριςθ τφπου Underbone (παπί) αρχικοφ κυβιςμοφ 125 κ.εκ., δίχρονεσ, μονοκφλινδρεσ. 

Σκοφτερ (scooter) δίχρονα ζωσ 180 κ.ε. 

Ελάχιςτθ θλικία 15 ζτθ. Αρικμόσ ςυμμετοχισ PZ01 ζωσ PZ99. 

STREET 2: Μοτοςυκλζτεσ παραγωγισ 751 και άνω κ.εκ. Ελάχιςτθ θλικία 16 ζτθ. Αρικμόσ 

ςυμμετοχισ ST01 ζωσ ST99. 

PRO STREET 2: Μοτοςυκλζτεσ παραγωγισ 751 και άνω κ.εκ. Ελάχιςτθ θλικία 18 ζτθ. 

Αρικμόσ ςυμμετοχισ PR01 ζωσ PR99. 

SUPER STREET: Μοτοςυκλζτεσ με ζγκριςθ τφπου, διατθροφν τθν εργοςταςιακι μορφι 

751 και άνω κ.εκ. Ελάχιςτθ θλικία 18 ζτθ. Αρικμόσ ςυμμετοχισ 1201 ζωσ 99. 

SUPER PRO: Μοτοςυκλζτεσ ιδιοκαταςκευισ, πλιρθσ ελευκερία μετατροπών, 

εξειδικευμζνο οπίςκιο ελαςτικό 7’’  κατ’ ελάχιςτο. Ελάχιςτθ θλικία 18 ζτθ. Αρικμόσ 

ςυμμετοχισ SP01 ζωσ SP99. 

PRO STREET 1: Μοτοςυκλζτεσ παραγωγισ ζωσ 750 κ.εκ. Ελάχιςτθ θλικία 16 ζτθ. Αρικμόσ 

ςυμμετοχισ PS01 ζωσ PS99. 

REAL STREET: Μοτοςυκλζτεσ παραγωγισ, ατμοςφαιρικζσ ι τοφρμπο ι νίτρο 1000 κ.εκ. 

και άνω  Ελάχιςτθ θλικία 18 ζτθ. Αρικμόσ ςυμμετοχισ RS01 ζωσ RS99. 

TRUE STREET 9,0: Μοτοςυκλζτεσ παραγωγισ 751 και άνω κ.εκ., κατώτατο όριο χρόνου 0-

400 9,0”.Ελάχιςτθ θλικία 16 ζτθ. Αρικμόσ ςυμμετοχισ TS01 ζωσ TS99. 

DRAG JUNIOR ΚΤΠΕΛΛΟ: Μοτοςυκλζτεσ βενηινοκίνθτεσ ζωσ και τζςςερισ τροχοφσ, θλικία 

8 ωσ 15 ετών με υποχρεωτικι ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ και των 2 γονζων, με αρικμό 

ςυμμετοχισ DJ01 Ζωσ DJ99. 

Οι ακλθτζσ /ακλιτριεσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 2 κατθγορίεσ το μζγιςτο. Κάκε 

μοτοςυκλζτα μπορεί να ςυμμετάςχει μόνο ςτθν κατθγορία που επιτρζπουν οι τεχνικοί 

κανονιςμοί Dragster. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ πρζπει κάτοχοι Δελτίου Ακλθτι ακλθτικοφ 

ςωματείου τθσ ΑΜΟΤΟΕ. Μποροφν ακόμθ να ςυμμετάςχουν ακλθτζσ κάτοχοι δελτίων 

χωρών-μελών των FIM-FIM EUROPE, εφόςον ζχουν άδεια εκκίνθςθσ (Starting Permission) 

από τον εποπτικό τουσ φορζα. 

Στουσ κεςμοφσ αγώνων Dragster οι βακμοί απονζμονται όπωσ παρακάτω: 

α) 10 βακμοί ςτουσ ακλθτζσ που εκπλθρώνουν τον γραμματειακό και τεχνικό ζλεγχο. 



β) 10 βακμοί ςτουσ ακλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο ςκζλοσ των προκριματικών. 

γ) 20 βακμοί ςε κάκε νικθφόρο γφρο ςτισ κόντρεσ. 

δ) Επιπλζον βακμοί δίνονται ανάλογα με το πόςοι ακλθτζσ ςυμμετείχαν ςτο ςκζλοσ των 

προκριματικών ςε κάκε κατθγορία (Π.χ. αν ςε μια κατθγορία ζχουμε 10 ακλθτζσ ο 1οσ 

παίρνει 10 βακμοφσ, ο 2οσ 9 βακμοφσ, ο 3οσ 8 βακμοφσ κ.ο.κ.). 

Για τον καταρτιςμό του τελικοφ πίνακα τθσ βακμολογίασ, κα υπολογιςτεί το ςφνολο των 

βακμών που πζτυχε κάκε οδθγόσ από όλουσ τουσ αγώνεσ του Πανελλινιου 

Πρωτακλιματοσ Dragster που ςυμμετείχε. 

Πρωτακλθτισ κατθγορίασ ανακθρφςςεται ο αγωνιηόμενοσ που ςυγκζντρωςε τθ 

μεγαλφτερθ βακμολογία μεταξφ των αγωνιηομζνων τθσ κατθγορίασ αυτισ. Σε περίπτωςθ 

ιςοβακμίασ, κα προθγθκεί ο/θ αγωνιηόμενοσ/θ με τουσ καλφτερουσ τερματιςμοφσ. Οι 

τρεισ (3) πρώτεσ κζςεισ κάκε κατθγορίασ κα βραβεφονται με κφπελλο κατάταξθσ. Σε 

περίπτωςθ περαιτζρω ιςοβακμίασ προςμετρά το τελευταίο χρονικό πζραςμα. 

Το ανώτατο παράβολο διιμερου αγώνα ανζρχεται ςτα 135€. Το παράβολο τριιμερου 

αγώνα ανζρχεται ςτα 185€. Στθν κατθγορία DRAG JUNIOR το ανώτατο παράβολο 

ανζρχεται ςτα 40€. Η εκπρόκεςμθ ςυμμετοχι επιβαρφνεται με 20€. 

Το 2024, θ ΑΜΟΤΟΕ προτίκεται, ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετοχών ι άλλο 

ςθμαντικό λόγο, να προκθρφξει, να αναβακμίςει, να υποβιβάςει ι και να καταργιςει 

κατθγορίεσ του Πανελλθνίου πρωτακλιματοσ Dragster. 

ΕΛΑΣΙΚΑ: Ο ελάχιςτοσ δείκτθσ ταχφτθτασ ελαςτικών είναι θ ζνδειξθ V, εκτόσ τθσ 

κατθγορίασ PRO Z . Στισ κατθγορίεσ όπου επιτρζπεται και θ εμπρόσ ηάντα 16” , είναι 

ελεφκερθ θ επιλογι ελαςτικοφ ςε αυτι τθν ηάντα με τθν προχπόκεςθ να υπάρχει θ 

ζνδειξθ DOT (PS1,PS2,SS) 

STREET 2: Απαγορεφεται θ χριςθ Ιμάντων χαμθλώματοσ. 

ΟΙ ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: γίνονται μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

Ομοςπονδίασ (e-amotoe.gr) και ζωσ τθν Πζμπτθ και ώρα 24.00 οι εμπρόκεςμεσ και ζωσ 

Παραςκευι και ώρα 24.00 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 που να είναι ςε ιςχφ. Χωρίσ αυτι δεν δφναται να 

εκκινιςει, ακόμθ κι αν είναι δθλωμζνοσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ ΑΜΟΤΟΕ. 

ΗΜΕΙΩΗ: Σε 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.  


