
 
 

Προκήρυξη Πρωταθλήματων Motocross 

Βόρειας και Νότιας Ελλάδας 2013 

 
Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ, για το 2013, προκηρύσσει: 

1. Πρωτάθλημα Motocross Βόρειας Ελλάδας, για τους αθλητές και τις 

αθλήτριες των σωματείων των Περιφερειών, Δυτ., Κεντρ., Ανατ., 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θράκης, Θεσσαλίας, Βορ. Αιγαίου (*), Ιονίων 

Νήσων (*), αποτελούμενο από 5 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω 

πρόγραμμα: 
 

Ημ/νία Σωματείο Περιοχή 
28 Απριλίου ΟΔΙΚΟ Κοζάνη 

26 Μαΐου ΛΕΜΕ Αλεξανδρούπολη 
29 Σεπτεμβρίου ΑΜΟΕξοχής Εξοχή  

13 Οκτωβρίου ΟΦΜΚ Καρυώτισσα 
10 Νοεμβρίου ΛΑΜΣ Σέρρες 

 
2. Πρωτάθλημα Motocross Νότιας Ελλάδας, για τους αθλητές και τις 

αθλήτριες των σωματείων των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στ. 
Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, νήσων Νοτ. & Βορ. (*) Αιγαίου και 

Ιονίων Νήσων (*) αποτελούμενο από 5 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα: 

 

Ημ/νία Σωματείο Περιοχή 
28 Απριλίου ΠΑΛΕΜΟΤ Αίγιο 

26 Μαΐου ΛΕΜΟΚΑ Καλαμάτα 
30 Ιουνίου  ΦΙΛΜΑ Αργος 

1 Σεπτεμβρίου ΑΟΛΜΟ Ολυμπία  
13 Οκτωβρίου ΑΜΛΕΧ Χαλκίδα 

 
Για τα Πρωταθλήματα Motocross Βόρειας & Νότιας Ελλάδας προκηρύσσονται οι 

παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών/αγωνιζομένων: 
 

ΜΧ1 μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 
ετών και άνω – λευκά φόντα, μαύροι αριθμοί 

ΜΧ2 μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών 
και άνω – μαύρα φόντα, λευκοί αριθμοί 

Mini μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - μαύρα 

φόντα/λευκοί αριθμοί. 
Junior μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-

19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 έτων - λευκά φόντα/μαύροι 
αριθμοί. 



ΜΧExpert μοτοσυκλέτες 100 έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, ελεύθερα 
φόντα/αριθμοί (σε περίπτωση κοινού αριθμού προερχόμενου από 

κατάταξη σε πανελ. Πρωτάθλημα, προβάδισμα επιλογής έχει ο 
βαθμολογηθείς στην ΜΧ1 του Πανελλ. Πρωταθλήματος) 

 
Στην κατηγορία MXExpert συμμετέχουν αθλητές που έχουν βαθμολογηθεί σε 

πανελλήνια πρωταθλήματα τα 3 τελευταία χρόνια καθώς και υποχρεωτικά οι: 
Στο Πρωτ. Βορ. Ελλάδας, οι αθλητές που έχουν τερματίσει στις 5 πρώτες θέσεις 

του Πανελληνίου Πρωταθληματος Motocross στις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, και στις 
3 πρώτες θέσεις στην κατηγορία ΟΡΕΝ το 2012, καθώς και οι 3 πρώτοι των 

κατηγοριών ΜΧ1/ΜΧ2 του Κυπέλλου Βορ. Ελλάδας 2012, και οι οποίοι δεν 
δικαιούνται να συμμετάσχουν στις κατηγορίες ΜΧ1/ΜΧ2. 

Στο Πρωτ. Νοτ. Ελλάδας, οι αθλητές που έχουν τερματίσει στις 10 πρώτες θέσεις 

του Πανελληνίου Πρωταθληματος Motocross στις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, και στις 
5 πρώτες θέσεις στην κατηγορία ΟΡΕΝ το 2012 και οι οποίοι δεν δικαιούνται να 

συμμετάσχουν στις κατηγορίες ΜΧ1/ΜΧ2. 
Στην κατηγορία MXExpert δεν απονέμεται τίτλος. 

 
Οι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μια κατηγορία μόνο στην κάθε 

αγωνιστική συνάντηση. Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να 
είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ. 

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν, μόνο στην κατηγορία MXExpert, αθλητές – 
κάτοχοι αδειών χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης 

(starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα (εκτός των αθλητών Mini & 
Junior όπου μετέχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες). 

(*) Τα σωματεία των Περιφερειών: Νήσων Βορ. Αιγαίου & Ιονίων Νήσων θα 
δηλώσουν σε όποιο από τα πρωταθλ. Βορ. ή Νοτ. Ελλάδας θα συμμετέχουν οι 

αθλητές/τριές τους, σε ένα όμως από τα δύο την ίδια αγωνιστική περίοδο. 

 
Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε 

κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο 
Τεχνικός Ελεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιμές για τον αγώνα, θα 

γίνονται την ημέρα του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε 
αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα: 

 
Θέση: 

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 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους 

τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο 
χρονικά αποτέλεσμα. 

Οι απονομές επάθλων σε κάθε αγώνα αφορούν στην βαθμολογία του αθλητή στα 
2 σκέλη συνολικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο 

αποτέλεσμα, αν η ισοβαθμία συνεχίζεται προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου 
σκέλους 


