
     

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ MOTOCROSS 2023 

Η Ακλθτικι ΜΟΤ.Ο.Ε. προκθρφςςει για το ζτοσ 2023 Πανελλινιο Πρωτάκλθμα MOTOCROSS (ΜΧ) 

αποτελοφμενο από 7 αγώνεσ ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΜΑΣΕΙΟ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

 
18-19 ΜΑΡΣΙΟΤ  

 
Α.Λ.Μ.ΚΕ. 

 
ΚΕΡΚΤΡΑ 

MX65-MX85 
MX125-MX2-MX1-MX300 

OPEN-SENIOR 

 
08-09 ΑΠΡΙΛΙΟΤ  

 
Α.Μ.Ο.Κ. 

 
ΚΡΗΝΙΔΕ 

MX50-MX65-MX85 
MX125-MX2-MX1-MX300 
MXWomen-OPEN-SENIOR 

 
06-07 ΜΑΪΟΤ  

 
Θ.Α. 

 
ΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 

MX65-MX85 
MX125-MX2-MX1-MX300 
MXWomen-OPEN-SENIOR 

 
27-28 ΜΑΪΟΤ 

 
Μ.Ο.Κ. 

 
ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ 

MX65-MX85 
MX125-MX2-MX1-MX300 
MXWomen-OPEN-SENIOR 

 
02-03 

ΕΜΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 

 
Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 

 
ΑΡΧ.ΟΛΤΜΠΙΑ 

MX50-MX65-MX85 
MX125-MX2-MX1-MX300 

OPEN-SENIOR 

 
23-24 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 

 
Α.Μ.Ο.Κ. 

 
ΚΡΗΝΙΔΕ 

MX50-MX65-MX85 
MX125-MX2-MX1-MX300 
MXWomen-OPEN-SENIOR 

 
14-15 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

 
ΛΕ.Μ.Ε. 

 
ΣΡΙΚΑΛΑ 

 

ΜΧ50-MX65-MX85 
MX125-MX2-MX1-MX300 
MXWomen-OPEN-SENIOR 

 

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

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

- τον Γενικό Κανονιςμό Αγώνων MOTOCROSS 

- τον Τεχνικό Κανονιςμό Αγώνων MOTOCROSS 

- τον Eιδικό 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.   

Για το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα και Κφπελλο ΜΧ προκθρφςςονται οι παρακάτω κατθγορίεσ 

μοτοςυκλετών / αγωνιηομζνων (όπου αναφζρεται ο όροσ ακλθτισ/ζσ εννοείται και θ ακλιτρια/εσ).  



 Κατθγορία ΜΧ1 (Πρωτάκλθμα) - Δεκτοί ακλθτζσ 16 ετών κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 

176 - 300 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό 290 - 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαφροι αρικμοί. (7 αγώνεσ 

από 2 ςκζλθ)  

 Κατθγορία ΜΧ2 (Πρωτάκλθμα)- Δεκτοί ακλθτζσ 14 ετών κι άνω.  Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 

101- 144 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαφρα φόντα – Λευκοί αρικμοί. (7 αγώνεσ 

από 2 ςκζλθ).   

 Κατθγορία ΜΧ125 2T (Πρωτάκλθμα) - Δεκτοί ακλθτζσ 13-18 ετών. Μοτοςυκλζτεσ 2Τ με 

κυβιςμό 101- 144 κ.ε . Μαφρα φόντα – Λευκοί αρικμοί. (7 αγώνεσ από 2 ςκζλθ). Η κατθγορία 

κα διεξάγεται ταυτόχρονα με τθν κατθγορία ΜΧ2, με ξεχωριςτι βακμολογία και ξεχωριςτζσ 

απονομζσ ανά αγώνα. Επίςθσ κα ςυμμετζχει βακμολογικά και κα κατατάςςεται και ςτθν 

ΜΧ2. 

 Κατθγορία ΜΧ85 (Πρωτάκλθμα) - Δεκτοί ακλθτζσ 11-15 ετών. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 66 

– 85 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό μζχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαφροι αρικμοί. (7 αγώνεσ από 

2 ςκζλθ). 

 Κατθγορία ΜΧ65 (Πρωτάκλθμα) - Δεκτοί ακλθτζσ 8 – 12 ετών. Μοτοςυκλζτεσ 2Τ με κυβιςμό 

51- 65 κ.ε. (Αυτόματεσ μοτοςικλζτεσ και με δφο ταχφτθτεσ δεν επιτρζπονται). Μπλε φόντα – 

Λευκοί αρικμοί. (7 αγώνεσ από 2 ςκζλθ). 

 Κατθγορία ΜΧ300 2T (Κφπελλο) - Δεκτοί ακλθτζσ 15 ετών κι άνω. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 

176 - 300 κ.ε (2Τ). Λευκά φόντα – Μαφροι αρικμοί.  (7 αγώνεσ από 2 ςκζλθ). Η κατθγορία κα 

διεξάγεται ταυτόχρονα με τθν κατθγορία MX1, με ξεχωριςτι βακμολογία και ξεχωριςτζσ 

απονομζσ ανά αγώνα. Επίςθσ κα ςυμμετζχει βακμολογικά και κα κατατάςςεται και ςτθν 

MX1. 

 Κατθγορία OPEN (Κφπελλο) - Δεκτοί ακλθτζσ γεννθμζνοι από 1/1/1987 και 

πριν. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό από 101 - 300 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό 176 - 450 κ.ε. 

(4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαφροι αρικμοί. (7 αγώνεσ από 2 ςκζλθ). 

 Κατθγορία SENIOR (Κφπελλο) - Δεκτοί ακλθτζσ γεννθμζνοι από 1/1/1973 και 

πριν. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό από 101 - 300 κ.ε (2Τ) ι με κυβιςμό 176 - 450 κ.ε. 

(4Τ). Μπλε φόντα – Κίτρινοι αρικμοί.  (7 αγώνεσ από 2 ςκζλθ).  

 Κατθγορία ΜΧWomen (Κφπελλο) -  Δεκτζσ ακλιτριεσ άνω των 13 ετών με μοτοςυκλζτα 2Τ ι 

άνω των 14 ετών με μοτοςυκλζτα 4Τ. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ι με 

κυβιςμό 176- 250 κ.ε. (4Τ).  Μπλε φόντα – Λευκοί αρικμοί. (5 αγώνεσ από 2 ςκζλθ).  

 Κατθγορία ΜΧ50 (Επίδειξθ) – Δεκτοί ακλθτζσ 6-9 ετών. Μοτοςυκλζτεσ με κυβιςμό ζωσ 50κ.ε. 

ανεξαρτιτωσ χρόνων κινθτιρα (2Τ και 4Τ), με τροχοφσ ζωσ και 12 ίντςεσ και είτε χωρίσ 

ταχφτθτεσ (αυτόματθ μετάδοςθ) (2Τ/4Τ),  είτε κι θμιαυτόματεσ (4Τ). Φόντα και αρικμοί 

ςυμμετοχισ ελεφκερα.  Η κατθγορία κα ςυμμετζχει ςε 4 αγώνεσ  του κεςμοφ, όπωσ κα 

ορίηεται ςτο εκάςτοτε αναρτθμζνο πρόγραμμα αγώνα και κα ζχει τθ μορφι επίδειξθσ, χωρίσ 

κατάταξθ ανά αγώνα και ςκζλοσ και χωρίσ βακμολογία. Σκοπόσ τθσ κατθγορίασ είναι θ 

ειςαγωγι των μικρών ακλθτών ςτον χώρο και ςτουσ αγώνεσ.   

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγώνεσ ζχουν όλοι οι κάτοχοι ιςχφοντοσ ακλθτικοφ δελτίου τθσ 

Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το ζτοσ 2023 οι οποίοι και μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο ςε μια κατθγορία (εκτόσ 

των ΜΧ2-ΜΧ125, ΜΧ1 – ΜΧ300 ). 



Μποροφν ακόμα να ςυμμετάςχουν ακλθτζσ – κάτοχοι ακλθτικών δελτίων (license) χωρών-μελών των 

FIM-FIME, εφ’ όςον ζχουν άδεια εκκίνθςθσ (starting permission) από τον εποπτικό τουσ φορζα. 

Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ 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 κι εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά ςτον ΕΚ του κάκε αγώνα. 

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. 

Το παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτα 85€ για τισ κατθγορίεσ ΜΧ1 - ΜΧ300 - ΜΧ2 - ΜΧ WOMEN - 

OPEN- SENIOR, ςτα 40€ για τισ κατθγορίεσ ΜΧ125 – ΜΧ65 – ΜΧ85 και ςτα 20€ για τθν κατθγορία 

ΜΧ50  . Οι εκπρόκεςμεσ δθλώςεισ ςυμμετοχισ επιβαρφνονται με το ποςό των 20 ευρώ. 

Σε κάκε αγωνιςτικι ςυνάντθςθ κα γίνονται 2 αγώνεσ (ςκζλθ) για κάκε κατθγορία και οι ακλθτζσ κα 

βακμολογοφνται ξεχωριςτά ςε κάκε ςκζλοσ. Ο Τεχνικόσ Ζλεγχοσ, ο ζλεγχοσ εξακρίβωςθσ και οι 

δοκιμζσ για τον αγώνα, κα γίνονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα ανακοινώνεται με τον ΕΚ του 

κάκε αγώνα . 

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

ςκζλοσ κι αγώνα και όπωσ αυτό ορίηεται ςτον Γενικό Κανονιςμό Motocross. 

Οι απονομζσ ςτουσ διακρικζντεσ κα γίνονται, όλεσ μαηί ςτο τζλοσ των αγώνων τθσ Κυριακισ και κα 
αφοροφν τον αγώνα ςυνολικά (μια απονομι ςε κάκε κατθγορία με βάςθ τθν ςυνολικι βακμολογία 
του κάκε ακλθτι ςτα 2 ςκζλθ του αγώνα και όπωσ αυτό ορίηεται ςτον Γενικό Κανονιςμό Motocross). 
Βράβευςθ κα γίνεται ςτουσ 6 πρώτουσ ακλθτζσ τθσ κάκε κατθγορίασ. 

Εξαιρείται θ κατθγορία ΜΧ50, ςτθν οποία κα απονζμονται μόνο αναμνθςτικά μετάλλια ςε όλουσ 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτιν ακλθτζσ.  

ε κάθε αγώνα η Α.ΜΟΣ.Ο.Ε. αθλοθετεί: 

α) Σε ςυνεργαςία με το κατάςτημα WORKSBIKE και ςτην κατηγορία ΜΧ1, βραβείο καλφτερησ 

εκκίνηςησ με την ονομαςία WORKSBIKE ΜΧ1 HOLSHOT AWARD. Η επιβράβευςη του κάθε αθλητή θα 

γίνεται με το ποςό των 100ευρϊ (ξεχωριςτά για κάθε ςκζλοσ), το οποίο θα αποδίδεται από τον 

εκπρόςωπο του καταςτήματοσ ςε κάθε αγϊνα, ςτισ απονομζσ επάθλων τησ κατηγορίασ. 

β) Σε ςυνεργαςία με το ΚΣΗΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΔΗΜΗΣΡΗ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ και ςτη κατηγορία Μ65, 

βραβείο καλφτερησ εκκίνηςησ με την ονομαςία ΚΣΗΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΧ65 HOLSHOT AWARD. Η 

επιβράβευςη του κάθε αθλητή/τϊν (ξεχωριςτά για κάθε ςκζλοσ), θα γίνεται με την κάλυψη τησ 

ςυμμετοχήσ του/των ςτον επόμενο/ουσ αγϊνα/νεσ του θεςμοφ. 

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

πρώτουσ ακλθτζσ/τριεσ κάκε κατθγορίασ κακώσ και ςε όλουσ τουσ ακλθτζσ τθσ κατθγορίασ ΜΧ50. 

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, κα υπάρξει εγκαίρωσ δθμοςίευςθ και Δελτίο Πλθροφοριών προσ 

Ενθμζρωςθ. Αν για κάποιο λόγο ακυρωκεί κάποιοσ από τουσ προκθρυγμζνουσ αγώνεσ, το 

Πρωτάκλθμα κα κεωρθκεί ολοκλθρωμζνο με τουσ αγώνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί.  


