
 
 

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματοσ Ταχφτητασ 
Μοτοςυκλζτασ 2013 

 
Η Ακλθτικι ΜΟΣΟΕ, για το 2013, προκθρφςςει Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Σαχφτθτασ μοτοςυκλετϊν, 
αποτελοφμενο από 5 αγϊνεσ ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
 
Ημερομηνία – Τόποσ - Σωματείο 
27-28 Απριλίου Σρίπολθ Ομάδα 65 Λ.Φ..Μ 
8-9Ιουνίου Μζγαρα Ομάδα 65 Λ.Φ..Μ (2 ςκζλθ ςε SS &STK/SBK) 
20-21-22 επτεμβρίου ζρρεσ ΛΑΜ (διιμεροσ) 
19-20 Οκτωβρίου Μζγαρα Ομάδα 65 Λ.Φ..Μ 
 
Για το Πανελλινιο πρωτάκλθμα ταχφτθτασ προκθρφςςονται οι παρακάτω κατθγορίεσ 
μοτοςυκλετϊν/αγωνιηομζνων: 
 
Supersport μοτοςυκλζτεσ ςφμφωνα με τον Σεχνικό Κανονιςμό τθσ κατθγορίασ (4/κφλινδρεσ 600κ.ε., 
3/κφλίνδρεσ 675 κ.ε.. 2/κφλινδρεσ 750 κ.ε.), ακλθτζσ 16 ετϊν και άνω – άςπρα φόντα, μπλε αρικμοί 
 
Superstock/Superbike(*) μοτοςυκλζτεσ ςφμφωνα με τον Σεχνικό Κανονιςμό τθσ κατθγορίασ (3-4/κφλινδρεσ 
1000 κ.ε., 2/κφλινδρεσ 1200 κ.ε.), ακλθτζσ 18 ετϊν και άνω – κόκκινα φόντα, λευκοί αρικμοί, 
(*) μοτοςυκλζτεσ ζωσ και το 2006, ςφμφωνα με τον τεχνικό κανονιςμό τθσ κατθγορίασ ο οποίοσ κα 
ανακοινωκεί εντόσ των προςεχϊν θμερϊν. 
 
Racing μοτοςυκλζτεσ των κατθγοριϊν 125 Racing και 250 Racing ακολουκϊντασ τον τεχνικό κανονιςμό τθσ 
αντίςτοιχθσ κατθγορίασ, ακλθτζσ 16 και άνω – μαφρα/πράςινα φόντα (125/250), λευκοί αρικμοί. 
 
Οpen Μοτοςυκλζτεσ ομολογκαριςμζνεσ, superbike, supersport & stocksport οποιαςδιποτε χρονιάσ, 
ακλθτζσ 16 ετϊν και άνω – μπλε φόντα, λευκοί αρικμοί. Η κατθγορία OPEN αγωνίηεται με ελαςτικά ενιαίου 
καταςκευαςτι/τφπου για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Για το 2013 ζχουν επιλεγεί ελαςτικά τθσ Dunlop (D211 
GP Racer). 
Η κατθγορία αυτι προκθρφςςεται ωσ Πανελλήνιο Κφπελλο. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ςτθν κατθγορία OPEN, όςοι δεν ζχουν τερματίςει ςτισ ΔΕΚΑ πρϊτεσ κζςεισ τθσ 
ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ όλων των πρωτακλθματικϊν κατθγοριϊν τα ΠΕΝΣΕ τελευταία χρόνια, με εξαίρεςθ 
τθν κατθγορία Νζων Αγωνιηομζνων, όπου ο περιοριςμόσ ιςχφει για τουσ ΣΡΕΙ πρϊτουσ τθσ τελικισ 
βακμολογίασ. 
Επίςθσ, δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτθν κατθγορία ΟΡΕΝ οι ακλθτζσ που ςτο τζλοσ τθσ αγωνιςτικισ 
χρονιάσ του 2012 αξιολογικθκαν ςτισ κορυφαίεσ 6 κζςεισ τθσ κατθγορίασ ΟΡΕΝ. 
τισ κατθγορίεσ Supersport και Superbike μποροφν να ςυμμετάςχουν όςοι ζχουν ςυμμετάςχει ςε μια 
αγωνιςτικι περίοδο ςτισ κατθγορίεσ ΟΡΕΝ και Racing (ελάχιςτο 3 αγϊνεσ) 
 
τθν κατθγορία OPEN εκτόσ των 6 πρϊτων που κα βραβεφονται ςτουσ αγϊνεσ, κφπελλο κα παίρνει ο 1οσ 
ακλθτισ με μοτοςυκλζτα κατθγορίασ Supersport κακϊσ επίςθσ και ο 1οσ πρωτοεμφανιηόμενοσ ακλθτισ 
ςτουσ αγϊνεσ ταχφτθτασ τθσ ΑΜΟΣΟΕ και ςτα πρωτακλιματα ταχφτθτασ του ΟΑΜ. 
 



τθν κατθγορία Racing 125-250 εκτόσ από τθν βράβευςθ των 6 πρϊτων ςτουσ αγϊνεσ, κφπελλο κα παίρνει 
και ο πρϊτοσ/θ ακλθτισ/τρια με μοτοςυκλζτα Racing 125. 
Για το ζτοσ 2013, το παράβολο ςυμμετοχισ ορίηεται ςτα 125 € (2ιμεροσ αγϊνασ: 200 €). Η ςυμμετοχι ςε 
δεφτερθ κατθγορία επιβαρφνεται με 40€ (ι 80€ αντίςτοιχα, ανϊτατα όρια) 
 
Με ςκοπό τθν κζςπιςθ ςυνκθκϊν ίςων ευκαιριϊν για όλουσ, ορίηονται τα παρακάτω: 
Απαγορεφονται οι δοκιμζσ με οποιαδιποτε μοτοςυκλζτα ςτο χϊρο διεξαγωγισ του αγϊνα 11 μζρεσ πριν 
τθν Παραςκευι τθσ εβδομάδασ τζλεςθσ του αγϊνα. ε περίπτωςθ διιμερου αγϊνα, το 11ιμερο ιςχφει από 
τθν ΠΕΜΠΣΗ πριν τον αγϊνα. Οποιαδιποτε παράβαςθ του κανονιςμοφ, επιφζρει τον αποκλειςμό από τον 
αγϊνα. 
Η Α.ΜΟΣ.Ο.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να επιτρζψει τθν ελεφκερθ προπόνθςθ εντόσ τθσ περιόδου 
απαγόρευςθσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου 45 μζρεσ πριν. 
 
Ο αρικμόσ των ελαςτικϊν που επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ςτουσ αγϊνεσ, είναι ΔΤΟ ΖΕΤΓΗ (για 
χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ και αγϊνα). τουσ διιμερουσ αγϊνεσ ι αγϊνεσ με 2 ςκζλθ, επιτρζπεται ζνα 
επιπλζον ηεφγοσ. ΣA ΕΛΑΣΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΣΑΙ. ε περίπτωςθ βρόχινων ςυνκθκϊν, επιτρζπεται ζνα 
επιπλζον ηευγάρι βρόχινων ελαςτικϊν και αντικατάςταςθ καινοφργιων μαρκαριςμζνων ελαςτικϊν με 
βρόχινα που κα μαρκαριςτοφν εκ νζου. 
 
Οι ακλθτζσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε 2 κατθγορίεσ ςτθν κάκε αγωνιςτικι ςυνάντθςθ. Οι περιοριςμοί τθσ 
εκάςτοτε κατθγορίασ ιςχφουν. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι κάτοχοι Ακλθτικοφ Δελτίου ςωματείου τθσ ΑΜΟΣΟΕ. Μποροφν ακόμα να 
ςυμμετάςχουν ακλθτζσ – κάτοχοι αδειϊν χωρϊν-μελϊν των FIM-UEM, εφ’ όςον ζχουν άδεια εκκίνθςθσ 
(starting permission) από τον εποπτικό τουσ φορζα και οι οποίοι, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Ακλθτικό Νόμο 
τθσ Ελλάδοσ, δεν βακμολογοφνται. 
 
Οι ακλθτζσ κα βακμολογοφνται ςφμφωνα τθν κζςθ που τερμάτιςαν ςε κάκε αγϊνα, βάςει του παρακάτω 

βακμολογικοφ πίνακα: 

Θζςη: 

1η  25β 6η   10β 11η 5β 

2η  20β 7η   9β 12η 4β 

3η  16β 8η   8β 13η 3β 

4η  13β 9η   7β 14η 2β 

5η  11β 10η  6β 15η 1β 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, κα προθγθκεί ο αγωνιηόμενοσ με τουσ καλφτερουσ τερματιςμοφσ. ε περίπτωςθ 

περαιτζρω ιςοβακμίασ προςμετρά το τελευταίο χρονικά αποτζλεςμα. 


