
        ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΣΑΧΤΣΗΣΑ 2023 

Η Ακλθτικι ΜΟΣΟΕ, για το 2023, προκθρφςςει Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Σαχφτθτασ μοτοςυκλετϊν, 

αποτελοφμενο από 6 αγϊνεσ (2 διπλοφσ 2 μονοφσ) και ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΩΜΑΣΕΙΟ  

22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΤ   ΣΡΙΠΟΛΗ  Θ.Α.  

09-10-11 ΙΟΤΝΙΟΤ  ΕΡΡΕ  

(2πλός αγώνας μαζί με BMU RR)  

A.MO.TO.E. - F.R.M.  

13-14-15 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ   ΕΡΡΕ  

(2πλός αγώνας μαζί με BMU RR & 

BMU RRoN)  

B.M.F. – M.F.Ν.Μ. 

11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ  ΣΡΙΠΟΛΗ  Θ.Α.  

 

Για το Πανελλινιο πρωτάκλθμα ταχφτθτασ 2023 προκθρφςςονται οι παρακάτω κατθγορίεσ 

μοτοςυκλετϊν/αγωνιηόμενων( όπου αναφζρεται ο όροσ ακλθτισ/ζσ εννοείται και θ ακλιτρια/εσ): 

- SUPERBIKES: Πρωτάκλθμα με μοτοςυκλζτεσ διαπιςτευμζνεσ διεκνϊσ για τθν κατθγορία 

Superbike (3-4/κφλινδρεσ ζωσ 1000 κ.ε., 2/κφλινδρεσ ζωσ 1200 κ.ε.), με ελευκερία ςε 

βελτιϊςεισ. Ο τφποσ ελαςτικϊν είναιελεφκεροσ. Ακλθτζσ 18 ετϊν και άνω. Λευκά φόντα, 

μαφροι αρικµοί. 

 

- SUPERSPORT: Πρωτάκλθμα με µοτοςυκλζτεσ διαπιςτευμζνεσ διεκνϊσ για τθν κατθγορία 

Supersport (4/κφλινδρεσ ζωσ 600κ.ε., 3/κφλινδρεσ ζωσ 675 κ.ε.. 2/κφλινδρεσ ζωσ 750 κ.ε.). Ο 

τφποσ ελαςτικϊν είναι ελεφκεροσ. Ακλθτζσ 16 ετϊν και άνω. Άςπρα φόντα, µπλε αρικµοί. 

 

- RACING: Πρωτάκλθμα με μοτοςυκλζτεσ δίχρονεσ μζχρι 2 κυλίνδρουσ, μζχρι 250 κε, και 

τετράχρονεσ μζχρι δφο κυλίνδρουσ και μζχρι 550 κε, ακολουκϊντασ τον τεχνικό κανονιςμό 

RACING, Ακλθτζσ 14 ετϊν και άνω, 15 ετϊν για μοτ/τεσ δίχρονεσ, δικφλινδρεσ πάνω από 247 

κε. Πράςινα φόντα, λευκοί αρικμοί. 

 

- SUPERSPORT 300: Κφπελλο για ακλθτζσ 14 ετϊν και πάνω. Μοτ/τεσ µε ζγκριςθ τφπου 

δρόμου 248-500 4Σ μζχρι 2 κυλίνδρουσ. Ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ Supersport 300. Ο 

τφποσ ελαςτικϊν είναι ελεφκεροσ. Κίτρινα φόντα με Μαφρουσ αρικμοφσ. 

 

- ΝΕΩΝ: Πρωτάκλθμα για ακλθτζσ 13-20 ετϊν. Για τισ ακλιτριεσ το μζγιςτο όριο αυξάνεται 

κατά 5 ζτθ (13-25 ετϊν). Μοτ/τεσ µε ζγκριςθ τφπου δρόµου 248-500 4Σ μζχρι 2 κυλίνδρουσ.  

Ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ Supersport 300. Ελαςτικά εγκεκριμζνα για χριςθ δρόμου. 

Κίτρινα φόντα με Μαφρουσ αρικμοφσ. 

 



- ΟΡΕΝ: Κφπελλο, με μοτοςυκλζτεσ διαπιςτευμζνεσ διεκνϊσ για τισ κατθγορίεσ superbike, 

supersport &stocksport (κακϊσ και μοτοςυκλζτεσµε ζγκριςθ τφπου δρόµου, κυβιςµοφ 

4001450 κ.εκ) οποιαςδιποτε χρονιάσ και με ελευκερία βελτιϊςεων ςτο πλαίςιο θ και ςτον 

κινθτιρα, ελαςτικά εγκεκριμζνα για χριςθ δρόμου. Ακλθτζσ 16 ετϊν και άνω για 

μοτοςυκλζτεσ από 400 ζωσ 675κ.ε. και 2/κφλινδρεσ ζωσ 750 κ.ε., 4Σ και ακλθτζσ 18 ετϊν και 

άνω για μοτοςυκλζτεσ από 400 ζωσ 1450 κε.Μπλζ φόντα, λευκοί αρικµοί. Σα κατϊτατα 

θλικιακά όρια μειϊνονται κατά 1 ζτοσ ςε περίπτωςθ ακλθτι καταταγμζνου βακµολογικά ςε 

αγϊνιςμα (μοτοςυκλζτασ) κυκλικισ διαδροµισ  (ελάχιςτο όριο θ ςυµµετοχι ςε 3 αγϊνεσ). 

τθν κατθγορία OPEN ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ακλθτζσ που δεν ζχουν ςυμμετάςχει 

ςε ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΙΚΗ κατθγορία (Superbike, Supersport, Racing) από το 2013 μζχρι ςιμερα. 

ΕΛΑΣΙΚΑ OPEN: H ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ζχει ελαςτικά μονομάρκασ. Ο τφποσ του 

ελαςτικοφ είναι Pirelli Diablo Super Corsa και κα διατίκεται ςτθν προνομιακι τιμι 280€ ανά 

ηεφγοσ 120/70/17 - 180/55/17 και 290€ ανά ηεφγοσ 120/70/17 - 190/55/17. Οι παραγγελίεσ 

των ελαςτικϊν κα πρζπει να γίνονται το αργότερο μια εβδομάδα πριν τον αγϊνα, ανά 

ηεφγοσ, αποκλειςτικά ςτον υπεφκυνο αγωνιςτικοφ τμιματοσ τθσ Pirelli και κα είναι 

μαρκαριςμζνα.  

ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΜΕΝΕ ΔΟΚΙΜΕ ΟΡΕΝ: Ο ακλθτισ που κατά τισ χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ τθσ 

ΟΡΕΝ, επιτφχει χρόνο ίςο, θ, μικρότερο του 107% του καλφτερου χρόνου του πρϊτου ακλθτι 

ςτθν κατάταξθ των αντίςτοιχων χρονομετρθμζνων δοκιμϊν των κατθγοριϊν SUPERSPORT και 

SUPERBIKE, ανάλογα με τθν κατθγορία τθσ μοτοςυκλζτασ που χρθςιμοποιεί για τθν επίτευξθ 

του χρόνου του, ζχει δικαίωμα (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ) να ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα τθσ αντίςτοιχθσ 

κατθγορίασ (SS, SBK), με κζςθ ςτθν εκκίνθςθ, ανάλογθ με τθ ςειρά χρόνων τθσ αντίςτοιχθσ 

κατθγορίασ. 

Ο κυπελλοφχοσ τθσ κατθγορίασ ΟΡΕΝ, δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ τθν κατθγορία τθν 

επόμενθ χρονιά, αλλά κα ςυμμετάςχει ςε αντίςτοιχθ με τον κυβιςμό τθσ μοτοςυκλζτασ του 

κατθγορία. 

- SENIOR: Ζπακλο ςτθν οποία μποροφν να ςυμμετάςχουν ακλθτζσ θλικίασ άνω των 50 ετϊν. 

Θα αγωνίηονται μαηί με τθν κατθγορία ΟΡΕΝ με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, αλλά με ξεχωριςτι βακμολογία. Η κατθγορία SENIOR 

ακλοκετείται ωσ ΕΠΑΘΛΟ. 

- MOTO CLASSIC: Ζπακλο, ςτθν οποία ςυμμετζχουν μοτοςυκλζτεσ που καταςκευάςτθκαν ζωσ 

31/12/1980. 

τθν κατθγορία αυτι επιτρζποντα δίχρονεσ και τετράχρονεσ μοτοςυκλζτεσ ανεξαρτιτωσ 

κυβιςμοφ. Σο ζτοσ καταςκευισ τθσ μοτοςυκλζτασ, αποδεικνφεται από τον κινθτιρα και το 

πλαίςιο. Απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκοφν εξαρτιματα που δεν ανικουν ςτθν εποχι τθσ 

καταςκευισ τθσ κάκε μοτοςυκλζτασ. Η ςυρματαςφάλιςθ ςε όλεσ τισ τάπεσ είναι 

υποχρεωτικι. Φϊτα, φλασ πρζπει να καλφπτονται και κακρζπτεσ και ςταντ να αφαιροφνται. 

Σα ελαςτικά κα πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ και τα slicks απαγορεφονται . Κίτρινα 

φόντα μαφρα νοφμερα. 

- HISTORIC OPEN: Ζπακλο, ςτθν οποία ςυμμετζχουν μοτοςυκλζτεσ καταςκευισ από 1/1/1981 

ζωσ31/12/1990, δίχρονεσ και τετράχρονεσ ανεξαρτιτωσ κυβιςμοφ. Σο ζτοσ καταςκευισ τθσ 

μοτοςυκλζτασ, αποδεικνφεται από τον κινθτιρα και το πλαίςιο. Απαγορεφεται να 

χρθςιμοποιθκοφν εξαρτιματα που δεν ανικουν ςτθν εποχι τθσ καταςκευισ τθσ κάκε 

μοτοςυκλζτασ δθλαδι όχι μετά το πζρασ τθσ 31 θσ /12/1990. Η ςυρματαςφάλιςθ ςε όλεσ τισ 



τάπεσ είναι υποχρεωτικι. Οι υδρόψυκτοι κινθτιρεσ κα πρζπει να ψφχονται αποκλειςτικά με 

νερό και οποιοδιποτε άλλο ψυκτικό υγρό απαγορεφεται. Σα ελαςτικά κα πρζπει να είναι ςε 

άριςτθ κατάςταςθ και τα slicks απαγορεφονται . Μαφρα φόντα άςπρα νοφμερα. 

τουσ παραπάνω αγϊνεσ μποροφν να ςυμμετάςχουν και οι μοτοςυκλζτεσ NEW GENERATION, 

οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν κατθγορία SSP, εκτόσ ςυναγωνιςμοφ και χωρίσ βακμολογία. Οι 3 

πρϊτοι βραβεφονται με κφπελλο. 

τισ κατθγορίεσ SUPERSPORT και SUPERBIKE μποροφν να ςυμμετάςχουν όςοι ζχουν ςυμμετάςχει ςε 

τουλάχιςτον µια αγωνιςτικι περίοδο ςτισ κατθγορίεσ ΟΡΕΝ/Racing/Νζων (ελάχιςτο 3 αγϊνεσ) ι άλλθ 

πιςτοποιθμζνθ αγωνιςτικι εμπειρία ςε αγϊνεσ ταχφτθτασ μοτοςυκλετϊν, θ ζχουν καταταχκεί ςτισ 3 

πρϊτεσ κζςεισ πρωτακλιματοσ ςε άλλο άκλθμα μοτοςυκλζτασ κλειςτισ κυκλικισ διαδρομισ 

(Motocross, Super-Motard). 

Προκειμζνου να μετριςουν οι κεςμοί ανά κατθγορία, κα πρζπει θ κάκε κατθγορία να ζχει 3 

ςυμμετοχζσ κατ’ ελάχιςτο. 

Οι κατθγορίεσ RACING και SUPERSPORT 300 κα διαγωνίηονται μαηί, με ξεχωριςτζσ βακμολογίεσ και 

ακλοκζτθςθ. τθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των ςυμμετοχϊν είναι μεγαλφτεροσ από τα 

επιτρεπόμενα όρια αςφαλείασ τθσ πίςτασ, τότε οι κατθγορίεσ αυτζσ κα διαχωριςτοφν. 

ε περίπτωςθ μειωμζνων ςυμμετοχϊν ςε μία κατθγορία, θ κατθγορία αυτι κα ςυμπτφςςεται με τθν 

αμζςωσ πλθςιζςτερθ ςε επιδόςεισ και ςφμφωνα πάντα με τον κυβιςμό τθσ μοτοςυκλζτασ. 

Ο ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ που ορίηεται ςαν προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα, πρζπει να είναι ο 

καλφτεροσ επιτευχκείσ χρόνοσ, επαυξθμζνοσ κατά 10% για τισ κατθγορίεσ Supersport και Superbikes 

και κατά 20% για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ (OPEN, Racing, Supersport 300, ΝΕΟΙ). ε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ και με πλιρθ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ των Αγωνοδικϊν, τα παραπάνω όρια μπορεί να 

αυξθκοφν. Για τθν περίπτωςθ τθσ κατθγορίασ ΟΡΕΝ και ςτθν περίπτωςθ που οι ςυνκικεσ διεξαγωγισ 

των δοκιμϊν είναι ςθμαντικά διαφοροποιθμζνεσ (πχ. ςτεγνό - βρεγμζνο) ςε κάκε κατθγορία και μετά 

από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ των Αγωνοδικϊν, θ επιλογι των ακλθτϊν που κα λάβουν μζροσ ςτον 

αγϊνα κα γίνεται αναλογικά από τουσ ακλθτζσ που πζτυχαν τουσ καλφτερουσ χρόνουσ από κάκε 

κατθγορία χωριςτά. 

Ο ΑΡΙΘΜΟ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ είναι ελεφκεροσ ςτουσ αγϊνεσ του Βαλκανικοφ. τουσ 

αγϊνεσ που κα διεξαχκοφν ςτθν Σρίπολθ ο περιοριςμόσ ανζρχεται ςτα 2 ηεφγθ για το αγωνιςτικό 

διιμερο. (Χρονομετρθμζνα – αγϊνασ) 

Οι οδθγοί των πρωτακλθματικϊν κατθγοριϊν SUPERSPORT και SUPERBIKE που δεν επιτυγχάνουν, 

κατά τθ διάρκεια των χρονομετρθμζνων δοκιμϊν, χρόνο εντόσ φίλτρων μεταφζρονται ςτθ κατθγορία 

OPEN, εφόςον πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ OPEN. 

Οι ΑΠΟΝΟΜΕ κα γίνονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα του κάκε αγϊνα. Κατά τθν απονομι, οι 

βραβευόμενοι ακλθτζσ κα παρουςιάηονται ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ντυμζνοι με τθν ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΣΟΤ 

περιβολι. ε όλεσ τισ κατθγορίεσ, βραβεφονται με κφπελλα οι 1οσ-2οσ-3οσ. 

Tο ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ για τουσ αγϊνεσ που κα διεξαχκοφν μαηί με τουσ βαλκανικοφσ κα 

ορίηεται από τον Ειδικό Κανονιςμό του κάκε αγϊνα. Σο παράβολο των αγϊνων που κα διεξαχκοφν 

ςτθν Σρίπολθ είναι 180€. Η ςυμμετοχι ςε δεφτερθ κατθγορία επιβαρφνεται µε 60€. 

 

Με ςκοπό τθν κζςπιςθ ςυνκθκϊν ίςων ευκαιριϊν για όλουσ, ορίηονται τα παρακάτω:  



Η τελευταία προπόνθςθ ςτθν πίςτα επιτρζπεται να είναι μζχρι και 2 Κυριακζσ πριν τθν Κυριακι του 

κάκε αγϊνα. Οποιαδιποτε παράβαςθ του κανονιςμοφ, επιφζρει τον αποκλειςμό του ακλθτι 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 

θμζρεσ νωρίτερα. 

Οι ακλθτζσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε 2 κατθγορίεσ ςτθν κάκε αγωνιςτικι ςυνάντθςθ. Οι 

περιοριςμοί τθσ εκάςτοτε κατθγορίασ ιςχφουν. Ο κάκε ακλθτισ δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει µόνο 

μια μοτοςυκλζτα ςε δοκιμζσ/αγϊνα ανά κατθγορία (εξαιροφνται τα RACING). 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι κάτοχοι ζγκυρου Ακλθτικοφ ∆ελτίου ςωματείου τθσ ΑΜΟΣΟΕ και 

κάρτα υγείασ κεωρθμζνθ για τθν τρζχουςα χρονιά. 

Οι ακλθτζσ κα βακμολογοφνται ςφμφωνα με τθν κζςθ που τερμάτιςαν ςε κάκε αγϊνα, βάςει του 

παρακάτω βακμολογικοφ πίνακα: 

Θέση: 

1θ 25β  6θ 10β  11 θ 5β 

2θ 20β  7θ 9β  12 θ 4β 

3θ 16β  8θ 8β  13 θ 3β 

4θ 13β  9θ 7β  14 θ 2β 

5θ 11β  10θ 6β  15 θ 1β 

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

περίπτωςθ περαιτζρω ιςοβακμίασ, προςμετρά το τελευταίο χρονικά αποτζλεςμα. 

 

χετικά με τα θλικιακά όρια: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ 

Από 13 ετϊν (ακλθτζσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 13ο ζτοσ κατά τθν θμερομθνία του αγϊνα) και δεν 

ζχουν ςυμπλθρϊςει τα 20 ζτθ τθν 1θ Ιανουαρίου του τρζχοντοσ ζτουσ. 

ΛΟΙΠΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

Από 14 ετϊν εννοείται ότι ζχουν ςυμπλθρϊςει το 14ο ζτοσ, κατά τθν θμερομθνία του αγϊνα. 

Από 15 ετϊν εννοείται ότι ζχουν ςυμπλθρϊςει το 15ο ζτοσ, κατά τθν θμερομθνία του αγϊνα. 

Από 16 ετϊν εννοείται ότι ζχουν ςυμπλθρϊςει το 16ο ζτοσ, κατά τθν θμερομθνία του αγϊνα. 

Από 18 ετϊν εννοείται ότι ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ, κατά τθν θμερομθνία του αγϊνα. 

Σα κατϊτατα θλικιακά όρια μειϊνονται κατά 1 ζτοσ ςε περίπτωςθ ακλθτι με αναγνωριςμζνθ 

αγωνιςτικι εμπειρία – με απόφαςθ/ζγκριςθ του Δ τθσ ΑΜΟΣΟΕ. 


