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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

DAYTONA SUPERMOTARD CHALLENGE 2015 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Οι αγώνες του Daytona Supermotard Challenge 2015  διεξάγονται σε κλειστή κυκλική διαδρομή από 

άσφαλτο. 

 

2. ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Στους αγώνες αυτούς γίνονται δεκτές μοτοσικλέτες που είναι σύμφωνες με τους Τεχνικούς Κανονισμούς 

του Daytona Supermotard Challenge 2015. 

 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί μοτοσικλέτα από αγωνιζόμενο που δεν τη δήλωσε στον τεχνικό έλεγχο, 

έστω και αν δηλώθηκε από άλλο αγωνιζόμενο. 

 

Κατηγορία MOTARD RACING 

 

- Στην κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος μοτοσικλέτες από 250cc μέχρι 750cc 4Τ. 

- Η επιλογή της διαμέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη. 

- Στην κατηγορία αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρωταθλητής της κατηγορίας MOTARD LIGHT του 

τελευταίου Daytona  Supermotard Challenge και κατόπιν επιθυμίας τους ο 2ος και ο 3ος της τελικής 

κατάταξης της κατηγορίας MOTARD LIGHT του τελευταίου Daytona  Supermotard Challenge. 

- Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία αυτή έχουν αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω οι οποίοι 

κατέλαβαν μέχρι την τρίτη θέση σε προηγούμενα Super Cup ή αθλητές που συμμετέχουν ή συμμετείχαν 

σε αγώνες motocross και έχουν καταλάβει στην κατηγορία τους τουλάχιστον την 3η θέση οποιαδήποτε 

χρονιά τα τελευταία 3 χρόνια. 

- Σε κάθε αγώνα θα υπάρχουν 2 σκέλη (heats) διάρκειας 15 λεπτών + 2 γύρους έκαστο. 

- Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δύναται, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, να 

αποφασίσει όπως η κατηγορία motard racing αγωνιστεί στο ίδιο σκέλος (heat) με την κατηγορία motard 

light αλλά να βαθμολογούνται ξεχωριστά. 

 

Κατηγορία MOTARD LIGHT (Νέων Αγωνιζομένων) 

 

- Στην κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως τύπου και κυβισμού. 

- Η επιλογή της διαμέτρου των ζαντών είναι ελεύθερη. 

- Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία αυτή έχουν αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω οι οποίοι δεν 

έλαβαν μέρος σε προηγούμενους αγώνες Motard ή δεν έχουν καταλάβει από την πρώτη έως την τρίτη 

θέση στην τελική κατάταξη προηγούμενου Super Cup ή πρωταθλήματος Motard. 

- Σε κάθε αγώνα θα υπάρχουν 2 σκέλη (heats) διάρκειας 15 λεπτών + 2 γύρους έκαστο. 

- Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δύναται, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, να 

αποφασίσει όπως η κατηγορία motard racing αγωνιστεί στο ίδιο σκέλος (heat) με την κατηγορία motard 

light αλλά να βαθμολογούνται ξεχωριστά. 
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Κατηγορία QUADS RACING 

- Στην κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος μοτοσικλέτες τετράτροχες από 349cc 4Τ μέχρι 650cc 4Τ. 

- Στην κατηγορία αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρωταθλητής της κατηγορίας QUADS LIGHT του 

τελευταίου Daytona  Supermotard Challenge. 

- Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία αυτή έχουν αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω οι οποίοι 

κατέλαβαν μέχρι την τρίτη θέση σε προηγούμενα Super Cup ή αθλητές που συμμετέχουν ή συμμετείχαν 

σε αγώνες motocross και έχουν καταλάβει στην κατηγορία των τετράτροχων τουλάχιστον την 3η θέση 

οποιαδήποτε χρονιά τα τελευταία τρία χρόνια . 

- Σε κάθε αγώνα θα υπάρχουν 2 σκέλη (heats) διάρκειας 10 λεπτών + 1 γύρο έκαστο. 

- Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δύναται, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, να 

αποφασίσει όπως η κατηγορία quads racing αγωνιστεί στο ίδιο σκέλος (heat) με την κατηγορία quads 

light αλλά να βαθμολογούνται ξεχωριστά. 

 

Κατηγορία QUADS LIGHT (Νέων Αγωνιζομένων) 

 

- Στην κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος μοτοσικλέτες τετράτροχες ανεξαρτήτως τύπου και 

κυβισμού. 

- Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία αυτή έχουν αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω οι οποίοι δεν 

έλαβαν μέρος σε προηγούμενους αγώνες τετράτροχων μοτοσικλετών σε ασφάλτινη πίστα ή δεν έχουν 

καταλάβει από την πρώτη μέχρι την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη προηγούμενου Super Cup ή 

πρωταθλήματος τετράτροχων μοτοσικλετών. 

- Σε κάθε αγώνα θα υπάρχουν 2 σκέλη (heats) διάρκειας 10 λεπτών + 1 γύρο έκαστο. 

- Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δύναται, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, να 

αποφασίσει όπως η κατηγορία quads racing αγωνιστεί στο ίδιο σκέλος (heat) με την κατηγορία quads 

light αλλά να βαθμολογούνται ξεχωριστά. 

 

Κατηγορία SCOOTER RACING 

 

- Στην κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος μοτοσικλέτες scooter ανεξαρτήτως τύπου και κυβισμού με 

μετατροπές. 

- Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία αυτή έχουν αναβάτες ηλικίας 14 ετών και άνω. 

- Σε κάθε αγώνα θα υπάρχουν 2 σκέλη (heats) διάρκειας 10 λεπτών + 1 γύρο έκαστο. 

 

ΣΗΜ 1 : Για να προσμετρά μια κατηγορία για το πρωτάθλημα πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον 3 

αναβάτες. 

ΣΗΜ 2: Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει αθλητή/ες να ή να μην αγωνισθούν 

στις κατηγορίες. 

 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. Για τις κατηγορίες που προσμετρούν για το Daytona Supermotard Challenge 2015.  

 

Ο κάθε αναβάτης για να έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνα, πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό 

έντυπο του Διοργανωτή για συμμετοχή στον αγώνα. 
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Β. Για τις κατηγορίες των φιλικών κατηγοριών 

 

Ο κάθε αναβάτης για να έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνα, πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό 

έντυπο του Διοργανωτή για συμμετοχή στους αγώνες. 

 

4. ΠΙΣΤΕΣ (Αναγνώριση / Προπονήσεις) 

 

Οι ημερομηνίες για προπονήσεις στις πίστες θα αναγράφονται στην Προκήρυξη του Αγώνα. Άλλες 

ημερομηνίες, εάν το επιθυμεί ο Αθλητής, μπορεί να προπονηθεί στην πίστα αλλά με δική του 

συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της Πίστας. 

 

Ο Διοργανωτής με απόφαση του μπορεί να τιμωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί ορθόν και δίκαιον 

υπό τις περιστάσεις, αθλητή που συμπεριφέρεται αντιαθλητικά ή δεν τηρείτους κανονισμούς της πίστας 

κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. 

 

5. ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται υποχρεωτικά στην προκήρυξη του 

αγώνα και πρέπει να είναι το αργότερο μέχρι η ώρα 18:00 της Πέμπτης πριν τον αγώνα. 

 

Σε περίπτωση που αθλητής δηλώσει συμμετοχή μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναγράφεται στη 

προκήρυξη του αγώνα υποχρεούται στην καταβολή προστίμου εκ ποσού €20. 

 

Ο κάθε αγωνιζόμενος δικαιούται να δηλώσει μέχρι 3 συμμετοχές σε διαφορετικές κατηγορίες και με 

διαφορετικές μοτοσικλέτες, εφόσον όμως καταβάλει τα ανάλογα παράβολα συμμετοχής. Στην περίπτωση 

αυτή όλες οι μοτοσικλέτες πρέπει να περάσουν τεχνικό έλεγχο. 

 

Σε περίπτωση δεύτερης (αναπληρωματικής) μοτοσικλέτας για την κατηγορία που αγωνίζεται δεν 

χρειάζεται να πληρωθεί διπλό παράβολο. 

 

Τα παράβολα συμμετοχής αγωνιζομένων έχουν ως εξής: 

 

ΜΟΤΑRD Racing – Motard Light €50 

SCOOTER Racing €50 

QUADS RACING – QUADS Light €50 

 

Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται ολόκληρο στον αγωνιζόμενο μόνον αν η δήλωση συμμετοχής 

δεν γίνει δεκτή ή αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί ή σε περίπτωση που ο αγωνιζόμενος ανακοινώσει 

στο οργανωτή 24 ώρες προηγουμένως ότι δεν θα λάβει μέρος στον αγώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daytona Supermotard Challenge 2015 

 

 Page 4 
 
 

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) 

 

Ο Διοργανωτής πρέπει να ενημερώνει όλους τους αγωνιζόμενους/αθλητές με την «Προκήρυξη της 

Αγωνιστικής Συνάντησης». Η προκήρυξη περιέχει όλες τις λεπτομέρειες τέλεσης του αγώνα καθώς και 

συμπληρωματικές πληροφορίες για την διεξαγωγή του αγώνα και πρέπει να αναρτάται στο οίκημα του 

Διοργανωτή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τον αγώνα. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα ωράρια και οι 

ημερομηνίες για τις προπονήσεις . 

 

7. ΣΤΟΛΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ 

 

Υποχρεωτικά ο αθλητής κατά τις προπονήσεις, στα δοκιμαστικά και κατά τον αγώνα πρέπει να φέρει 

τουλάχιστον Στολή (δερμάτινη ή cordura), Κράνος, Μπότες, γάντια και προστατευτικά αγκώνων και 

γονάτων. 

Παράληψη των πιο πάνω θα αποφέρει αποκλεισμό στον αθλητή. 

O αθλητής ΠΡΕΠΕΙ να παρουσιάζει την στολή του κατά τον Τεχνικό Έλεγχο. 

 

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Ο αθλητής και ο μηχανικός του πρέπει να παρουσιασθούν μαζί με τη μοτοσικλέτα για Τεχνικό Έλεγχο 

εντός των ωρών που αναγράφονται στην προκήρυξη του αγώνα. 

 

Οι αθλητές κατά τον τεχνικό έλεγχο πρέπει να έχουν μαζί τους τη στολή τους και την αγωνιστική τους 

ταυτότητα. Ο αθλητής ή ο μηχανικός υποχρεούται να παραδώσει στον Τεχνικό Έφορο τα καύσιμα του 

(μπετόνι βενζίνης). 

 

Ο Αλυτάρχης έχει δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάθε άτομο που δεν συμμορφώνεται με τους 

κανονισμούς ή σε κάθε αθλητή που μπορεί να είναι επικίνδυνος για τους άλλους συμμετέχοντες ή τους 

θεατές να λάβει μέρος στις δοκιμές ή στον αγώνα. 

 

Στην περίπτωση που αναβάτης δηλώσει δεύτερη μοτοσικλέτα, είτε σαν αναπληρωματική είτε σαν 

δεύτερη συμμετοχή και οι δυο μοτοσικλέτες πρέπει να περάσουν τεχνικό έλεγχο. 

 

9. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 

 

Η διάρκεια των δοκιμών θα ανακοινώνεται στην προκήρυξη του αγώνα και τυχόν να τροποποιηθεί 

ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών και τις ειδικές συνθήκες του κάθε αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως η 

διάρκεια των δοκιμαστικών για κάθε κατηγορία δεν θα είναι μικρότερη από 10 λεπτά. 

 

10. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – POLL POSITION 

 

Αμέσως με το πέρας τον δοκιμαστικών γύρων της κατηγορίας ή των κατηγοριών, οι αθλητές σταματούν 

στην εκκίνηση για χρονομετρημένα δοκιμαστικά 5 λεπτών ή 4 γύρων της πίστας. 

Η σχάρα εκκίνησης θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών. Ο 

αθλητής με τον καλύτερο χρόνο εκκινεί στην πρώτη θέση της γραμμής εκκίνησης, ο δεύτερος καλύτερος 

χρόνος εκκινεί στη δεύτερη θέση και ούτω καθ’ εξής. 

 

Οι θέσεις εκκίνησης στα δεύτερα Heat είναι ανάλογα με την κατάταξη των αθλητών στο πρώτο Heat. 
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Εάν οι αγώνες γίνονται σε πίστες κάρτ ή σε πίστες ταχύτητας, εφαρμόζεται η σχάρα εκκίνησης αγώνων 

ταχύτητας ανά δυάδες ή τριάδες ανάλογα κατόπιν αποφάσεως της οργανωτικής επιτροπής του αγώνα. Η 

εκκίνηση γίνεται από στάση με τους κινητήρες σε λειτουργία. 

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά κατηγορία είναι ανάλογος των διαστάσεων της πίστας και 

καθορίζεται από τον οργανωτή. 

 

11. ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Η στιγμή κατά την οποία το πρόσθιο τμήμα μίας μοτοσικλέτας περνά την γραμμή χρονομέτρησης, 

καταχωρείται ως χρόνος διέλευσης από το σημείο αυτό. 

 

Η χρονομέτρηση και η καταγραφή γύρων πρέπει να γίνεται σε ευθεία με την γραμμή χρονομέτρησης. Η 

καταγραφή των γύρων γίνεται από συνεργείο που τηρεί το γυρολόγιο. 

 

12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (SENSORS) 

 

Σε αγώνες όπου ο Διοργανωτής χρησιμοποιεί αισθητήρες χρονομέτρησης (sensor), ο Τεχνικός Έφορος 

είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου να εγκαταστήσει τους αισθητήρες 

χρονομέτρησης στις μοτοσικλέτες. Στις περιπτώσεις που ο Διοργανωτής προμηθεύει τους αισθητήρες 

χρονομέτρησης, την αποκλειστική ευθύνη του αισθητήρα μετά την εγκατάσταση του από τον Τεχνικό 

Έφορο του αγώνα την έχει ο Αθλητής. Στο τέλος του τελευταίου heat κάθε κατηγορίας ο Τεχνικός 

Έφορος θα βάζει τους αθλητές στον χώρο αναμονής ή σε κάποιο άλλο χώρο που ο Διοργανωτής θα 

μεριμνήσει να δημιουργήσει για την παραλαβή των αισθητήρων χρονομέτρησης . 

 

Η μη επιστροφή του αισθητήρα μετά το πέρας της αγωνιστικής συνάντησης επιφέρει πρόστιμο €200 ή 

και αποκλεισμό του αθλητή από το Daytona Supermotard Challenge 2015. Η άρνηση επιστροφής του 

αισθητήρα επιφέρει αυτόματα αποδοχή κλοπής. Η σκόπιμη καταστροφή του αισθητήρα επιφέρει 

αυτόματα πρόστιμο €350 και παραπομπή του αθλητή στην δικαστική του Διοργανωτή. Η απώλεια του 

αισθητήρα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στα στελέχη του αγώνα. Παράληψη αθλητή να το πράξει 

επιφέρει αυτόματα ότι πρόστιμο €50. 

 

13. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

Μετά από ανακοίνωση του αλυτάρχη, η έξοδος των pits θα ανοίγει για ΕΝΑ λεπτό και οι μοτοσικλέτες 

θα μπαίνουν στην πίστα κάνοντας 2 γύρους προθέρμανσης οι κατηγορίες των motard και 1 γύρο 

προθέρμανσης οι κατηγορίες των quads και των scooters. 

 

Συμπληρώνοντας τους γύρους προθέρμανσης, θα τοποθετούνται στη σχάρα εκκίνησης κρατώντας τους 

κινητήρες σε λειτουργία και θα ξεκινάει αμέσως η διαδικασία εκκίνησης με το κατέβασμα της πράσινης 

σημαίας από τον αλυτάρχη ή το βοηθό του στην γραμμή εκκίνησης και αμέσως μετά θα ανάβουν τα 

πράσινα φώτα. Η εκκίνηση θα δίνεται μόλις ανάψουν τα πράσινα φώτα. Εάν μετά το σβήσιμο των 

κόκκινων φώτων και το άναμμα των πράσινων φώτων, η μοτοσικλέτα ενός αναβάτη δεν μπορεί να 

ξεκινήσει, οι κριτές της εκκίνησης μπορούν να τον βοηθήσουν σπρώχνοντας τον στην άκρη της πίστας 

μέχρι να ξεκινήσει η μοτοσικλέτα του. Εάν δεν καταφέρει να ξεκινήσει, τότε μπορεί να κατευθυνθεί στα 

pits όπου οι μηχανικοί του μπορούν να την επισκευάσουν και επιτρέπεται να εκκινήσει από αυτή τη 

θέση. 
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Σε περίπτωση που αναβάτης δεν εισέλθει εγκαίρως για να κάνει τον/τους γύρο/γύρους προθέρμανσης ή 

αντιμετωπίσει πρόβλημα στη μοτοσικλέτα του κατά τη διάρκεια του/των γύρου/γύρων προθέρμανσης και 

επιστρέψει στο διάδρομο των PITS για να κάνει επισκευές, αλλά εισέλθει στην πίστα πριν την εκκίνηση 

τους σκέλους δεν χάνει την θέση του στην σχάρα εκκίνησης. 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία ή ανεφοδιασμός στο χώρο της εκκίνησης. 

 

14. ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

Θεωρείται η πρόωρη εκκίνηση (πριν το άναμμα των πράσινων φώτων). Η ποινή για εσφαλμένη εκκίνηση 

είναι η επιβολή διαδικασίας STOP & GO διάρκειας 5 δευτερολέπτων στο σημείο STOP & GO. 

 

Σε περίπτωση επανάληψης της εκκίνησης λόγω ομαδικής άκυρης εκκίνησης, οι αναβάτες θα επιστρέψουν 

στη θέση τους και η διαδικασία εκκίνησης θα επαναληφθεί κατευθείαν. 

 

15. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

Εξωτερική βοήθεια απαγορεύεται, εκτός εάν παρέχεται για λόγους ασφαλείας από κριτές που έχουν 

οριστεί από τον οργανωτή. Η ποινή για εξωτερική βοήθεια είναι ο αποκλεισμός από τον αγώνα. 

 

16. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ/ΣΚΕΛΟΥΣ (ΗΕΑΤ) 

 

Ο Αλυτάρχης του αγώνα, έχει δικαίωμα με δική του πρωτοβουλία, για λόγους ασφάλειας, ή για λόγους 

ανωτέρας βίας να διακόψει έναν αγώνα ή σκέλος πρόωρα, ή να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο ενός αγώνα 

ή σκέλους. 

 

Εάν ένα σκέλος διακοπεί πριν πραγματοποιηθούν τα 2/3 του χρόνου αυτού, τότε οι αναβάτες θα 

επιστρέψουν στα paddocks, το σκέλος θα επαναληφθεί κατόπιν απόφασης της οργανωτικής επιτροπής. 

 

Εάν ένα σκέλος διακοπεί αφού έχουν ολοκληρωθεί τα 2/3 του χρόνου αυτού, τότε θα θεωρείται ότι το 

σκέλος ολοκληρώθηκε και η σειρά κατάταξης που θα λαμβάνεται υπόψη, θα είναι αυτή που υπήρξε (1) 

ένα γύρο πριν εμφανιστεί η κόκκινη σημαία που σηματοδοτεί την διακοπή. 

 

Ένας αγώνας θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν συμπληρωθούν τα 2/3 σκέλη αυτού. 

 

17. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΕΛΩΝ (ΗΕΑΤS) 

1
ος

 25 βαθμούς 6
ος

 16 βαθμούς 11
ος

 9 βαθμούς 

2
ος

 23 βαθμούς 7
ος

 15 βαθμούς 12
ος

 8 βαθμούς 

3
ος

 21 βαθμούς 8
ος

 14 βαθμούς 13
ος

 7 βαθμούς 

4
ος

 19 βαθμούς 9
ος

 13 βαθμούς 14
ος

 6 βαθμούς 

5
ος

 17 βαθμούς 10
ος

 12 βαθμούς 15
ος

 5 βαθμούς 

 

 

18. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Για να προσμετρά μια κατηγορία για το Daytona Supermotard Challenge 2015 πρέπει να εκκινήσουν 

τουλάχιστον 3 αναβάτες. Νικητής είναι ο αθλητής που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό βαθμών με 

το άθροισμα των βαθμών των 2 σκελών (Heats). Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η θέση 

που έλαβε ο αθλητής στο τελευταίο σκέλος (Heat). 
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Νικητής είναι ο αναβάτης που πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού / χρονομέτρησης και ακολουθούν 

οι υπόλοιποι αναβάτες. Για να θεωρηθεί κάποιος ότι τερμάτισε, θα πρέπει να έχει λάβει σημαία 

τερματισμού μέσα σε διάστημα 2 λεπτών από τον τερματισμό του πρώτου και να έχει συμπληρώσει το 

75% των γύρων του αγώνα. 

 

Εάν το 75% του συνολικού αριθμού των γύρων δεν δίνουν ένα ακέραιο αριθμό, τότε τα αποτελέσματα 

στρογγυλοποιούνται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. 

 

19. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

Νικητής στις κατηγορίες ανακηρύσσεται ο αθλητής με τους περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας ανακηρύσσεται ο αθλητής με τα περισσότερα πρωτιά, δευτερεία κλπ εάν εξακολουθεί να 

υπάρχει ισοβαθμία, τότε μετρούν τα αποτελέσματα του τελευταίου αγώνα. Θεωρείται ότι το Daytona 

Supermotard Challenge 2015 συμπληρώθηκε όταν τουλάχιστο διεξαχθούν τρεις (3) από τις 

προκηρυγμένες Αγωνιστικές Συναντήσεις, όπως φαίνονται στο Επίσημο Αγωνιστικό Ημερολόγιο. 

 

20. ΑΡΙΘΜΗΣΗ / ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

Αριθμοί: Οι αριθμοί των αθλητών για όλες τις κατηγορίες είναι ελεύθεροι και ο κάθε αθλητής μπορεί 

τοποθετήσει οποιοδήποτε αριθμό επιθυμεί. Τον αριθμό 1 μπορεί να τον έχει μόνον ο περσινός 

πρωταθλητής της κατηγορίας. 

 

Πινακίδες Αριθμών: Στις κατηγορίες Motard και Scooter κάθε αναβάτης υποχρεούται να τοποθετήσει 

ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ στο μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας του, ο οποίος να είναι ευδιάκριτος 

(ικανοποιητικό μέγεθος και μη καλλιγραφικοί χαρακτήρες). Για τις κατηγορίες των Quads κάθε αναβάτης 

υποχρεούται να τοποθετήσει ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ σε κάθετη θέση στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας 

(τριγωνάκι στο οποίο να φαίνονται οι αριθμοί και στις δύο πλευρές του). 

 

Χρώματα αριθμών συμμετοχής: Τα χρώματα του φόντου και των αριθμών διαφοροποιούνται ανάλογα 

με τις κατηγορίες ως περιγράφεται πιο κάτω: 

 

MOTARD RACING Άσπρο Φόντο Μαύροι αριθμοί 

MOTARD LIGHT Άσπρο Φόντο Κόκκινοι αριθμοί 

SCOOTER RACING Κόκκινο Φόντο Μαύροι Αριθμοί 

QUADS RACING Κίτρινο Φόντο Μαύροι Αριθμοί 

QUADS LIGHT Πράσινο Φόντο Άσπροι Αριθμοί 

 

21. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

Κάθε αθλητής δικαιούται ένα (1) μηχανικό ή σηματοδότη σε κάθε αγώνα, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει 

να φέρει τα διακριτικά (βραχιολάκι, κάρτα κτλ) που θα δίνονται από το Διοργανωτή στον αθλητή κατά 

τον Τεχνικό Έλεγχο. Το άτομο αυτό δικαιούται δωρεάν είσοδο στους αγώνες. 

 

22. PITS 

 

Σε περίπτωση βλάβης εντός της διαδρομής ο αθλητής πρέπει να σπρώξει την μοτοσικλέτα του εκτός 

διαδρομής σε μη επικίνδυνο σημείο και ο αναβάτης από μόνος του πρέπει να κάνει την επιδιόρθωση. 

Καμία παρέμβαση από τους μηχανικούς δεν επιτρέπεται εκτός και εάν είναι για να μεταφερθεί η 

μοτοσικλέτα εκτός διαδρομής και σε ασφαλές χώρο μετά από συνεννόηση με τον αλυτάρχη. Ο αναβάτης 
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μπορεί να σπρώξει τη μοτοσικλέτα του στα pits εάν αυτό είναι ασφαλές (κρίνεται από τον Αλυτάρχη 

κατά πόσο είναι ασφαλές) για να επιδιορθωθεί από το μηχανικό του. 

 

23. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο ειδικό έντυπο και συνοδεύονται από το παράβολο 

των €50. 

 

Αν η ένσταση απορριφθεί το παράβολό της κατακρατείται ενώ αν γίνει δεκτή, το παράβολο της 

επιστρέφεται αμέσως στον ενιστάμενο. Αν για τον έλεγχο μοτοσικλέτας μετά από ένσταση 

δημιουργούνται έξοδα ο ενιστάμενος μαζί με το παραπάνω παράβολο ένστασης πρέπει να καταβάλει και 

το εφ’ άπαξ ποσό του τεχνικού ελέγχου. Αν για να προχωρήσει ο έλεγχος χρειάζονται επί πλέον χρήματα 

θα πρέπει ο ενιστάμενος να καταθέσει και αυτά πριν προχωρήσει ο έλεγχος. Το επιπλέον αυτό ποσό 

καθορίζεται από την οργανωτική επιτροπή. Αν η ένσταση απορριφθεί αλλά δεν έχει ξοδευθεί όλο το 

ποσό που κατέθεσε ο ενιστάμενος τότε του επιστρέφεται το τμήμα του ποσού που δεν χρειάσθηκε για 

τον έλεγχο.  

 

Οι ενστάσεις που αφορούν μοτοσικλέτα ή/και αναβάτη πρέπει να κατατίθενται εντός 30 λεπτών από τον 

τερματισμό του τελευταίου αναβάτη της κατηγορίας του ενιστάμενου. Η ένσταση κατά αποτελεσμάτων 

πρέπει να γίνει εντός 15 λεπτών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (ανεπίσημων). 

 

24. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είναι αρμόδια να ερμηνεύσει τους παρόντες Κανονισμούς καθώς και 

τον Ειδικό Κανονισμό κάποιου αγώνα σε περίπτωση ασάφειας τους. 

 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειψη στους παρόντες Κανονισμούς, ακολουθούνται οι σχετικές 

πρόνοιες του εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμού SuperMoto της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας 

(UEM). 

 

25. ΒΡΑΒΕΥΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

 

Οι τρεις πρώτοι των κατηγοριών που συμμετέχουν στο Daytona Supermotard Challenge 2015   

βραβεύονται με κύπελλο στο οποίο είναι χαραγμένο το όνομα του βραβευμένου, η κατηγορία και το 

αγωνιστικό έτος. 


