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Το Α.Σ. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ σε συνεργασία με τον Δήμο Σιάτιστας και
την ΔΕΠΠΤΑΣ διοργανώνει το 3ήμερο εκδηλώσεων ΚΟΤΣΙΑ 2010 στη περιοχή Κότσια στο
Μικρόκαστρο.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες μοτοσυκλέτας , συναυλίες, επίδειξη οδήγησης
ποδηλάτων ΒΜΧ και ελεύθερη κατασκήνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010
05:00 μμ Προσέλευση Κατασκηνωτών
10:00 μμ Συναυλία με Δημοτική, Ρεμπέτική και Ροκ μουσική.

Σάββατο 17 Ιουλίου 2010
05:30 μμ Αγώνας Endurocross
07:30 μμ Αγώνας Supercross
09:00 μμ BMX show
10:00μμ
Συναυλία «Υπόγεια Ρεύματα» (είσοδος 5?)
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Κυριακή 18 Ιουλίου 2010
10:00 πμ Αγώνας Motocross
01:20 μμ BMX show
02:00 μμ Απονομές Νικητών

Πληροφορίες: 6945498032, 6947189382,

www.mmikro.gr

Παπαϊωάννου Χρήστος

ΚΟΤΣΙΑ
KINGCROSS
2010 ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ 17-18
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Άρθρο 1 – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Το Αθλητικό
Σωματείο Μοτοσυκλετιστές Μικροκάστρου (Μ.ΜΙΚΡΟ) διοργανώνει
κύπελλο αγώνων Supercross, Endurocross και Motocross στα πλαίσια
του ΚΟΤΣΙΑ
KINGCROSS
2010 με την επωνυμία “King of Kotsia” (3 αγώνες
μικτών κατηγοριών και
κοινής βαθμολογίας) που θα διεξαχθεί το
διήμερο 17 & 18 Ιουλίου 2010 στο Δ.Δ.
Μικροκάστρου - Δήμου
Σιάτιστας Κοζάνης.
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Άρθρο 2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Αγώνας Endurocross: Σάββατο 17 Ιουλίου. Ώρα
Εκκίνησης 05:30 μμ
Αγώνας Supercross: Σάββατο 17 Ιουλίου. Ώρα
Εκκίνησης 07:30 μμ
Αγώνας Motocross: Κυριακή 18 Ιουλίου. Ώρα
Εκκίνησης 10:00 πμ
Άρθρο 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δ.Δ Μικροκάστρου Δήμου Σιάτιστας Νομού Κοζάνης.
Η πίστα του αγώνα Endurocross έχει μήκος 200 m,
με ελάχιστο πλάτος 5 μέτρα. Η
εκκίνηση θα γίνεται με μπάρα
εκκίνησης.
Η πίστα του αγώνα Supercross έχει μήκος 100 m, με
ελάχιστο πλάτος 5 μέτρα. Η
εκκίνηση θα γίνεται με μπάρα
εκκίνησης.
Η πίστα Motocross έχει μήκος 1.650 m. με μέγιστο
πλάτος 45 m. στην περιοχή
εκκίνησης, και ελάχιστο 8 μέτρα. Η
μπάρα εκκίνησης διαθέτει 32 θέσεις
Στους αγώνες Endurocross και Supercross θα
διεξαχθούν προκριματικοί, ημιτελικοί,
μικρός και μεγάλος
τελικός. Οι προκριματικοί, οι ημιτελικοί και ο μικρός τελικός θα
έχουν διάρκεια 5΄+ 1 γύρο και ο τελικός 10΄+ 1 γύρο.
Στον αγώνα MOTOCROSS θα διεξαχθούν 2
προκριματικοί, αγώνας 2
ης

ευκαιρίας και τελικός. Οι
ης

προκριματικοί θα έχουν διάρκεια 15΄+ 2 γύροι, αγώνας 2

ευκαιρίας 10΄+ 2 γύροι και ο τελικός 20΄+ 2 γύροι.
Οι αγώνες των κατηγοριών JUNIOR θα διαρκούν 10΄+
1 γύρο.
Πληροφορίες για τον αγώνα στο τηλ: 6945498032 &
6947189382.
Άρθρο 4 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι αθλητές
που είναι κάτοχοι αθλητικού
δελτίου έγκυρο για το 2010 ή κάτοχοι
έγκυρης αγωνιστικής αδείας 2010. Δηλώσεις
συμμετοχής θα γίνονται
δεκτές μέχρι και 1 (μία) ώρα πριν την έναρξη του κάθε αγώνα.
Όσοι δηλώσουν συμμετοχή έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα
προβληθούν στα έντυπα
των συμμετοχών.
Οι δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει
·
με
αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
m.mikro@hotmail.com
,
·
με
τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 6945498032 & 6947189382,
·
στο χώρο της γραμματείας την ημέρα του κάθε αγώνα.
Άρθρο 5 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
ENDUROCROSS: Μία ενιαία κατηγορία ανεξαρτήτου
κυβισμού και τύπου κινητήρα.
SUPERCROSS: Μία ενιαία κατηγορία ανεξαρτήτου
κυβισμού και τύπου κινητήρα.
MOTOCROSS: Στον αγώνα Motocross θα συμμετάσχουν 3
κατηγορίες.
1.
Κατηγορία MX: Ενιαία κατηγορία ανεξαρτήτου κυβισμού και τύπου
κινητήρα.
2.
Κατηγορία OPEN: Ενιαία κατηγορία ανεξαρτήτου κυβισμού και τύπου
κινητήρα.
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3.
Κατηγορία JUNIOR: Στην κατηγορία αυτή θα μπορούν να αγωνιστούν
αθλητές
έως και 14 ετών με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτου κυβισμού και
τύπου κινητήρα.
Σε καμία από τις κατηγορίες δεν υπάρχει
περιορισμός στην επιλογή αριθμού και
χρώματος φόντου.
Άρθρο 6 – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η συμμετοχή για κάθε έναν από τους 3 αγώνες
ξεχωριστά κοστίζει 30€ ενώ όσοι επιλέξουν να αγωνιστούν και
στους τρεις αγώνες
(Supercross, Endurocross και Motocross) η
συμμετοχή κοστίζει 60€ εφόσον το δηλώσουν
πριν την έναρξη του
πρώτου αγώνα.
Οι
συμμετοχή για την κατηγορία JUNIOR είναι
ΔΩΡΕΑΝ.
Άρθρο 7 – ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ENDUROCROSS & SUPERCROSS: Η σειρά εκκίνησης και η
θέση στην μπάρα εκκίνησης
θα γίνεται με κλήρωση.
MOTOCROSS: Σε κάθε σειρά
εκκίνησης οι αναβάτες κατατάσσονται βάση της
βαθμολογίας που
έχουν συγκεντρώσει την προηγούμενη αγωνιστική ημέρα.
Άρθρο 8 – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ
ENDUROCROSS & SUPERCROSS:
Οι συμμετέχοντες θα αγωνίζονται σε 4αδες και θα
προκρίνονται οι
2 πρώτοι. Στους 2 ημιτελικούς θα αγωνιστούν οι 8 που θα
βαθμολογηθούν και θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό για τις
θέσεις 1 έως 4 ή τον μικρό
τελικό για τις θέσεις 5 έως 8.
MOTOCROSS:
Οι αγωνιζόμενοι της κατηγορίας ΜΧ θα χωριστούν σε 2 ομάδες που
θα
αγωνιστούν σε 1 προκριματικό σκέλος η κάθε κατηγορία. Οι
πρώτοι 10 του
προκριματικού θα προκριθούν στον τελικό ενώ μόνο
οι 8 πρώτοι θα βαθμολογηθούν.
Από την
κατηγορία
OPEN
θα προκριθεί στο τελικό
μόνο ο πρώτος
ο οποίος θα
βαθμολογηθεί με 8 βαθμούς.
Όσοι δεν προκρίθηκαν από τους προκριματικούς θα
αγωνιστούν σε αγώνα 2
ης

ευκαιρίας από τον οποίο θα
προκριθούν στον τελικό οι 2 πρώτοι χωρίς να
βαθμολογηθούν.
Από όσους έχουν αποκλειστεί, ένας θα προκριθεί
στον τελικό τον οποίο θα επιλέξει η
οργανωτική επιτροπή.
Στον τελικό θα αγωνιστούν 24 αγωνιζόμενοι και θα
βαθμολογηθούν οι 8 πρώτοι.
Ο αριθμός των αγωνιζόμενων σε κάθε προκριματικό
γύρο θα εξαρτάται από τον αριθμό
συμμετοχών. Η οργανωτική
επιτροπή μπορεί να αλλάξει την διάρκεια και τον αριθμό των
αγωνιζόμενων στους προκριματικούς γύρους των αγώνων ENDUROCROSS
και
SUPERCROSS ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών λόγω της
διεξαγωγής τους το
απόγευμα.
Άρθρο 9 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Όσοι θα βαθμολογούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
βαθμούς για κάθε θέση ως εξής:
1

ειδικού κανονισμού, θα λαμβάνουν

ος

25 βαθμοί
2
ος

20 βαθμοί
3
ος

16 βαθμοί
4
ος

13 βαθμοί
5
ος

11 βαθμοί
6
ος

10 βαθμοί
7
ος

9 βαθμοί
8
ος

8 βαθμοί
Άρθρο 10 – ΕΠΑΘΛΑ
ENDUROCROSS
& SUPERCROSS
:
Στους 6 πρώτους αθλητές θα απονεμηθούν έπαθλα. Στους 3 πρώτους
δώρα από του χορηγούς.

θα δοθούν και

MOTOCROSS
:
Στους 6 πρώτους αθλητές θα απονεμηθούν έπαθλα. Στους 3 πρώτους
του τελικού θα
δοθούν και δώρα από του χορηγούς. Σε όλους τους
αγωνιζόμενους της κατηγορίας
junior
θα απονεμηθούν έπαθλα
KING
OF KOTSIA
:
Από τη συγκεντρωτική βαθμολογία των τριών αγώνων θα αναδειχθούν
οι νικητές του
κυπέλλου King of Kotsia. Στους 3 πρώτους θα
απονεμηθούν κύπελλα και χρηματικά
έπαθλα.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ

ΑΓΩΝΑ
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Από Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φλώρινα και Γρεβενά κατευθυνθείτε για
Καστοριά από την
Εγνατία και βγείτε στον κόμβο Μικροκάστρου,
ακολουθήστε τις πινακίδες για την ΠΙΣΤΑ
MOTOCROSS.
Από Καστοριά κατευθυνθείτε για Κοζάνη από την Εγνατία και βγείτε
στον κόμβο
Μικροκάστρου, ακολουθήστε τις πινακίδες για την ΠΙΣΤΑ
MOTOCROSS.
Αν μπείτε στο Μικρόκαστρο από την παλιά Εθνική οδό ΚοζάνηςΚαστοριάς
κατευθυνθείτε προς το Μοναστήρι και ακολουθήστε τις
πινακίδες για την ΠΙΣΤΑ
MOTOCROSS.
Η πίστα motocross απέχει 500 μέτρα από τον κόμβο
της Εγνατίας και 1χλμ από το
Μικρόκαστρο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Σάββατο 17 Ιουλίου 2010 10:00
πμ
Έναρξη ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα
Motocross
12:00 μμ
Λήξη ελεύθερων δοκιμαστικών
05:00
μμ
Ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα
Endurocross
05:30
μμ
Αγώνας
Endurocross
07:10
μμ
Ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα
Supercross
07:30
μμ
Αγώνας
Supercross
Κυριακή 19 Ιουλίου 2010
08:00
πμ
Έναρξη ελεύθερων δοκιμαστικών
Motocross
09:30 πμ
Λήξη ελεύθερων δοκιμαστικών Τεχνικός έλεγχος
10:00 πμ
1
ος

προκριματικός
10:30 πμ
2
ος

προκριματικός
11:00
πμ
ο

1

σκέλος κατηγορίας
JUNIOR
11:20
πμ
Προκριματικός κατηγορίας
11:50 πμ
Αγώνας 2

OPEN

ης

ευκαιρίας
12:10
μμ
ο

2

σκέλος κατηγορίας
JUNIOR
12:25 μμ
Κατάβρεξη πίστας
12:45 μμ
Τελικός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή
16 Ιουλίου 2010
05:00 μμ Προσέλευση Κατασκηνωτών
10:00 μμ Συναυλία με Δημοτική, Ρεμπέτική και Ροκ μουσική. Σάββατο 17
2010
05:30 μμ Αγώνας
Endurocross

Ιουλίου
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07:30 μμ
09:00 μμ
10:00μμ
10:00 πμ
01:20 μμ
02:00 μμ

Αγώνας
Supercross
BMX show
Συναυλία «Υπόγεια Ρεύματα» (είσοδος 5€) Κυριακή 18
Αγώνας Motocross
BMX show
Απονομές Νικητών

Ιουλίου 2010
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