Προκήρυξη Κυπέλλου CRAZY MUD GAMES 2019

Προκήρυξη ΚΥΠΕΛΛΟΥ CRAZY MUD GAMES 2019

Τα αθλητικά σωματεία Α.Λ.Μ.Σ.Ι. , Α.Σ.Μ.Σ.Α. , Μ.Α.Ο.Κ. και Μ.Ο.Β.Ε. μετά από έγκριση της
Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσουν για το 2019 κύπελλο MOTOCROSS με την ονομασία
CRAZY MUD GAMES 2019 αποτελούμενο από 5 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:

03/03 2019 M.A.O.K. Τρίκαλα
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07/04/2019 Α.Λ.Μ.Σ.Ι. Κέρκυρα

05/05/2019 Α.Σ.Μ.Σ.Α. Άρτα

26/05/2019 Α.Σ.Μ.Σ.Α. Αγρίνιο

22/06/2019 Θα ανακοινωθεί

Στο κύπελλο θα γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (ό
που αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες) :

ΜΧ1 : Πρωτάθλημα για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και
19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 - 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 - 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά
φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Πρωτάθλημα για αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και
19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα
φόντα – Λευκοί αριθμοί. Στην κατηγορία συμμετέχουν και αθλητές 13-18 ετών με
μοτοσυκλέτα 2Τ 101-144κ.ε. (ΜΧ2Τ), οι οποίοι όμως ΔΕΝ κατατάσσονται και ΔΕΝ
βαθμολογούνται ξεχωριστά – κοινή κατάταξη με την κατηγορία ΜΧ2)

ΜΧ65 : Πρωτάθλημα για αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς έως 14’’
εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό έως 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο
ταχύτητες επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Πρωτάθλημα για αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’
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πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά
φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Κύπελλο για αθλητές γεννημένους από το 1983 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς
21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 - 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650
κ.ε. (4Τ). Κί τρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού
Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ. Οι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μια μόνο
κατηγορία στην κάθε αγωνιστική συνάντηση.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 60€ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN και στα 20€
για τις κατηγορίες ΜΧ65 – ΜΧ85 – ΜΧ2Τ (Η κατηγορία ΜΧ2Τ απευθύνεται αυστηρά σε
αναβάτες 13-18 ετών που συμμετέχουν στην κατ. ΜΧ2 με μοτοσυκλέτα 2Τ 101-144κ.ε., οι
οποίοι όμως ΔΕΝ κατατάσσονται και ΔΕΝ βαθμολογούνται ξεχωριστά – κοινή
κατάταξη-βαθμολογία με την κατηγορία ΜΧ2) Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2
αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε
σκέλος.

Ο Τεχνικός Έλεγχος, 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 15β 11η 10β 16η 5β

2η 22β 7η 14β 12η 9β 17η 4β

3η 20β 8η 13β 13η 8β 18η 3β

4η 18β 9η 12β 14η 7β 19η 2β
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5η 16β 10η 11β 15η 6β 20η 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
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