ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
FIM MOTOTOUR OF NATIONS 2022

Καν. 1
Το 2022 FIM Mototour of Nations διοργανώνεται από την ΜΟΤ.Ο.Ε. εκ μέρους της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών (FIM) και της Επιτροπής Περιηγήσεων και Αναψυχής (CTL).
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με τον Κώδικα
της FIM, τους κανόνες της FIM, τον παρόντα Συμπληρωματικό Κανονισμό και τον
Περιβαλλοντικό Κώδικα της FIM. Θα πραγματοποιηθεί στη Γεωγραφική Περιφέρεια της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Καν. 1.1
Η διοργάνωση του Mototour of Nations 2022 έχει ανατεθεί σε:
Επωνυμία: ΜΟΤ.Ο.Ε. (Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος)
e-mail: m.o.n.2022greece@gmail.com
ιστοσελίδα: https://fim-mototour2022.com/en/home
Καν. 1.2 Εκτελεστική Επιτροπή
Εκτελεστικός Πρόεδρος: StjepkoVarga
Μέλος(η) του CTL: GilbertvanBael
Διευθυντής του Mototour of Nations 2022: Παναγιώτης Καλαϊτζής
Συντονιστής Εκδήλωσης: Στυλιανός (Στέλιος) Κορέλης
Γραμματεία: Μάιρα Μήτρου (ENG - ESP - FR) – Αγγελική Καλαϊτζή (ENG - BUL)
Η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου
στις 17.00. Οι επόμενες συνεδριάσεις θα καθοριστούν από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Καν. 2 Συμμετοχή στο Mototour of Nations
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα περιοριστεί στους 240. Το 80% των συμμετεχόντων
πρέπει να είναι μη Έλληνες μοτοσικλετιστές, με σκοπό την προβολή της περιοχής της
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διεθνώς. Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές από 1η
Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2022. Ο κύριος στόχος των περιηγήσεων στα επιλεγμένα
δρομολόγια θα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των συμμετεχόντων καθώς και η
γνωριμία τους με τις λιγότερο ταξιδεμένες, γραφικές διαδρομές της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες έως και πενήντα μοτοσυκλετών, κάθε ομάδα
συνοδευόμενη από έναν 1 αρχηγό και τουλάχιστον 2 βοηθούς, που θα ταξιδεύουν με
σταθερή ταχύτητα περιήγησης, με ενδιάμεσες στάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι
κύριοι κόμβοι θα είναι επανδρωμένοι και οι δρόμοι που θα επιλεγούν θα είναι
ασφαλτοστρωμένοι και κατάλληλοι για οδήγηση σε κάθε καιρικές συνθήκες. Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης, η συνολική απόσταση που θα καλυφθεί θα είναι περίπου 650
χιλιόμετρα.
Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων θα παρέχονται στους συμμετέχοντες ελαφριά γεύματα
(σνακ, φρούτα, χυμοί, νερό).
Οι οδηγοί θα πρέπει να σεβαστούν την οδηγία του διοργανωτή για μη κατανάλωση αλκοόλ
κατά την διάρκεια των περιηγήσεων.
Καν. 3 Συμμετοχές
Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου 2022, με εξόφληση
ολόκληρου του ποσού και αποστολή του Εντύπου Συμμετοχής, πουβρίσκεται στον
ιστότοποτης εκδήλωσης (https://fim-mototour2022.com/en/home)όπου υπάρχουν καιόλες
οι απαραίτητες πληροφορίες και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
α)Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν υποβάλουν το έντυπο συμμετοχής στην Εθνική τους
Ομοσπονδία και οιΕθνικές Ομοσπονδίες υποβάλουν στον διοργανωτή το συγκεντρωτικό
έντυπο – βλ. Καν. 1.1.
β) Οι Εθνικές Ομοσπονδίες πρέπει να υποβάλουν ένα συγκεντρωτικό έγγραφο (σε Excel)
που να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.
2.
3.
4.

Ονόματα συμμετεχόντων
Ποσά που καταβλήθηκαν για εγγραφή
Απόσταση κάθε MotoClub από το κέντρο της εκδήλωσης
Αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα και μοντέλο οχήματος, έτος κατασκευής και διεύθυνση
email των εθνικών αντιπροσώπων.

Καν. 4 Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται από την Ομοσπονδία του συμμετέχοντος. Αυτό
αποτελείται από την αμοιβή του διοργανωτή 290 €, οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα, συν
τυχόν διοικητικά έξοδα που μπορεί να προστεθούν από την Ομοσπονδία του
συμμετέχοντος. Το ποσό είναι σταθερό σε Ευρώ. Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 12 ετών θα
πληρώσουν το 50% της τιμής εισόδου ενηλίκων. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών θα γίνονται
δεκτά δωρεάν. Το παράβολο συμμετοχής, συν τυχόν πρόσθετες χρεώσεις ξενοδοχείου ή
άλλες χρεώσεις, θα καταβληθεί πλήρως (100%) από τις Εθνικές Ομοσπονδίες των
συμμετεχόντων έως τις 15 Ιουλίου 2022 στον ακόλουθο λογαριασμό:
Κάτοχος λογαριασμού: MOTOΣYKΛETIΣTIKH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Επωνυμία τράπεζας: EUROBANK ERGASIAS SA - ΟΘΩΝΟΣ 8, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ BIC/SWIFT: ERBKGRAA
IBAN: GR0902603700000930200336595
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ (€). Τα όποια έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
καταθέτη.
Καν. 5 Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής
Η προθεσμία για τις συμμετοχές είναι η 15ηΙουλίου 2022. Συμμετοχές μπορούν να γίνουν
δεκτές μετά την ημερομηνία αυτή κατά την κρίση του Διοργανωτή. Για καθυστερημένες
συμμετοχές έως τις 15 Αυγούστου, ισχύει επιπλέον χρέωση 50 €. Μετά την ημερομηνία
αυτή η επιπλέον χρέωση θα είναι 100€.
Καν. 6 Δώρα, αναμνηστικά και υπηρεσίες για τους συμμετέχοντες
Κάθε συμμετέχων που έχει πληρώσει το παράβολο συμμετοχής λαμβάνει τα ακόλουθα
ελάχιστα οφέλη:



Συμμετοχήστο FIM Mototour of Nations 2022
Διαμονή στο ξενοδοχείο LUCY https://www.lucyhotel.grγια τη διάρκεια της
εκδήλωσης (4 διανυκτερεύσεις) σε δίκλινα δωμάτια με 1 διπλό ή 2 μονά κρεβάτια.
Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για μονόκλινα δωμάτια, πιθανόν να
χρησιμοποιηθεί ένα δεύτερο, ισοδύναμο ξενοδοχείο, όχι περισσότερο από 4 χλμ
μακριά (τα δείπνα και άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται στο LucyHotel, θα
υπάρχουν μεταφορές με λεωφορείο μεταξύ των δύο ξενοδοχείων για αυτές τις
λειτουργίες). Το ξενοδοχείο Lucy θα είναι επίσης το σημείο εκκίνησης όλων των
περιηγήσεων.

o 1η μέρα (20/09): δείπνο
o 2η ημέρα (21/09): πρωινό, ελαφρύ γεύμα, βραδινό
o 3η μέρα (22/09): πρωινό, ελαφρύ γεύμα, βραδινό
o 4η μέρα (23/09): πρωινό, ελαφρύ γεύμα, εορταστικό δείπνο με αναμνηστική
φωτογράφιση «Red Carpet».
o 5η μέρα (24/09): πρωινό και αποχαιρετισμός
Ένα δωρεάν μπουκάλι κρασί ανά τραπέζι τεσσάρων ατόμων & εμφιαλωμένο νερό στα
δείπνα. Στο GalaDinner ελεύθερη επιλογή & κατανάλωση.




Πρόβλεψη Ειδικής Διατροφής – είναι επιτακτική ανάγκη να ελέγξετε και να
εξηγήσετε στο αντίστοιχο πλαίσιο τού Εντύπου Συμμετοχής
Κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ.
T-shirt ή μπλουζάκι πόλο, καρφίτσα και άλλα δώρα και αναμνηστικά στην
διακριτική ευχέρεια και κρίση του διοργανωτή.

Καν. 7 Διαμονή
Οι κρατήσεις ξενοδοχείων (σε δίκλινα δωμάτια) περιλαμβάνονται στο κόστος συμμετοχής
και πρέπει να καταβληθούν πριν από τις 15/07/2022 στον τραπεζικό λογαριασμό που
αναφέρεται στον Καν. 4. Όλες οι πληρωμές θα είναι σε Ευρώ (€) και θα πρέπει να
καλύπτουν όλα τα έξοδα τραπεζικής μεταφοράς.
Επιβάρυνση μονόκλινου:40 € ανά ημέρα.
Καν. 8 Διοικητικό Κέντρο
Το Διοικητικό Κέντρο θα είναι ανοιχτό στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 12:00 έως τις
20:30 στον χώρο του ξενοδοχείου. Ελέγξτε τον ιστότοπο του Mototour για πληροφορίες
σχετικά με το πώς θα φτάσετε εκεί!
Καν. 9 Αποτελέσματα και Κατάταξη
Θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία/κύπελλα:
1. Εθνική Ομοσπονδία
2. Λέσχη
3. Ηλικία συμμετέχοντα. Ο νεότερος και ο μεγαλύτερος!
Αναλυτικά, οι κανόνες κατάταξης είναι:
α) Κάθε αναβάτης κερδίζει 1 πόντο ανά χιλιόμετρο που διανύει από το Σωματείο του
αναβάτη, συν 1 πόντο ανά χιλιόμετρο που διανύει στα τρία σκέλη του Μότοτουρ.
β) Η κατάταξη «Εθνική Ομοσπονδία» υπολογίζεται ως το άθροισμα των βαθμολογιών που
συγκεντρώθηκαν από τους αναβάτες που ανήκουν στην Εθνική Ομοσπονδία.
γ) Η κατάταξη «Σύλλογος» υπολογίζεται ως το άθροισμα των βαθμολογιών που
συγκεντρώθηκαν από τους αναβάτες που ανήκουν στο ίδιο Σωματείο.
Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν δύο ώρες πριν την τελετή απονομής των βραβείων,
στον χώρο του εορταστικού δείπνου στις 23 Σεπτεμβρίου. Η Οργανω»τική Επιτροπή θα
είναι διαθέσιμη στους Εθνικούς Αντιπροσώπους για να αντιμετωπίσει τυχόν ενστάσεις στα
αποτελέσματα, έως και μία ώρα πριν από την τελική τελετή απονομής των βραβείων.
Καν. 10 Αποκλεισμοί
Υπό την επίβλεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι συμμετέχοντες μπορούν να
αποκλειστούν επίσημα εάν είναι απαραίτητο. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα
είναι οριστική για το θέμα αυτό.
Καν. 11 Τελετή Απονομής Βραβείων

Αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου το βράδυ της
Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου 2022.
Καν. 12 Εθνικοί Αντιπρόσωποι
Κάθε συμμετέχουσα Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ορίσει έναν εκπρόσωπο, κάτοχο
Τουριστικής Λισάνς. Η διαπίστευσηυποβάλεται γραπτώς στον διοργανωτή τουλάχιστον 30
ημέρες πριν από την εκδήλωση.
Καν. 13 Ακύρωση εκδήλωσης
Ο διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει την εκδήλωση:
– Εάν, κατά την καταληκτική ημερομηνία, ο αριθμός των συμμετοχών είναι κάτω από 100.
– Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης, θα ειδοποιηθούν οι συμμετέχοντες που
απέστειλαν τις φόρμες συμμετοχής τους πριν από την καταληκτική ημερομηνία
συμμετοχής.
Καν. 14 Βραβεία









Κατάταξη Εθνικής Ομοσπονδίας: Το τρόπαιο
“TourofEastMacedonia&ThraceTrophy”(που αθλοθετείται από την Διοργανώτρια
Ομοσπονδία) θα δοθεί στη νικήτρια Ομοσπονδία. Η δεύτερη και τρίτη στην
κατάταξη Ομοσπονδίες θα λάβουν «κύπελλο».
Κατάταξη Σωματείου: Το τρόπαιο θα δοθεί στον νικητή σύλλογο. Οι δεύτεροι και
τρίτοι σύλλογοι θα λάβουν ένα «κύπελλο».
Ηλικιακή ταξινόμηση: Στον νεότερο και μεγαλύτερο αναβάτη θα δοθούν κύπελλα ή
τρόπαια.
Τρόπαιο Γυναικών: Σε όλες τις γυναίκες αναβάτριες θα δοθεί ένα βραβείο
RareBikeTrophy: Ένα τρόπαιο θα δοθεί στην πιο σπάνιαμηχανή του Mototour. Το
«Σπάνιο» ορίζεται από το πόσες μοτοσυκλέτες αυτού του τύπου συμμετέχουν στο
Mototour (π.χ. Yamaha TDR 250). Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία
υποψηφιότητες, το τρόπαιο θα δοθεί στην παλαιότερη (με βάση το έτος
κατασκευής). Αν υπάρξει ισοπαλία, το τρόπαιο πηγαίνει σε αυτήν που έχει
ταξιδέψει από πιο μακριά.
Πιο απομακρυσμένος συμμετέχων: Ένα τρόπαιο θα δοθεί στον πιο απομακρυσμένο
αναβάτη, σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του/της.

Οι διοργανωτές του Mototour of Nations μπορούν να απονείμουν και ορισμένα άλλα
βραβεία κατά την κρίση τους.
Καν. 15 Γενικά
Ακύρωση εγγραφής

Σε περίπτωση ακύρωσης μεμονωμένης εγγραφής, θα πρέπει να γίνει με μεσολάβηση της
FNM του συμμετέχοντος και θα διαβιβαστεί στον Διοργανωτή το αργότερο έως την
31ηΙουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση θα επιστραφεί το 90% του τέλους εγγραφής. Το 50%
θα επιστραφεί εάν η ακύρωση είναι μεταξύ 1ηςκαι 31ης Αυγούστου. Μετά την ημερομηνία
αυτή δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων
S.R. – Η αγγλική έκδοση αυτού του εγγράφου είναι πάντα καθοριστική.
Καν. 16 Ευθύνη των συμμετεχόντων (Ευθύνη Αρχών, Διοργανωτών και Συμμετεχόντων)
Σύμφωνα με το CTG (άρθρο 11) και το άρθρο. 19 (Τουριστικές συγκεντρώσεις Κατηγορίας
Α) όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης και τις κατάλληλες
ασφάλειες ατυχήματος και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που ισχύουν για τις χώρες από
τις οποίες θα περάσουν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την FIM, την Εθνική Ομοσπονδία, τους διοργανωτές και
τους αξιωματούχους, καθώς και τους υπαλλήλους, αξιωματούχους και βοηθούς τους από
κάθε ευθύνη τρίτων για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή τραυματισμό, για τον οποίο είναι
από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνη.
Οι συμμετέχοντες επιτρέπουν στον διοργανωτή την λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών ή
βίντεο, στις οποίες πιθανόν να εμφανίζονται ατομικά ή ομαδικά, με ή δίχως τα οχήματά
τους, που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
Οι οδηγίες της αστυνομίας και των «marshals» πριν, κατά ή μετά τις ξεναγήσεις πρέπει να
ακολουθούνται.
Καν. 17 Συμπεριφορά Αναβάτη και Προστασία του Περιβάλλοντος
Οι μοτοσυκλετιστές αναμένεται να λάβουν υπόψη τους άλλους χρήστες του δρόμου (CTG
Art.3).
Άρθρο 1.2 του Περιβαλλοντικού Κώδικα – Συμπεριφορά Αναβατών:
α) Οι μεμονωμένοι μοτοσικλετιστές θα πρέπει να αναπτύξουν συνήθειες οδήγησης για να
εξασφαλίσουν την πλήρη ενσωμάτωση με άλλους τύπους χρηστών του δρόμου.
β) Οδηγήστε με ασφάλεια και αποφύγετε την επιθετική και ανταγωνιστική οδήγηση.
γ) Εξοικονομήστε βενζίνη και μειώστε τη ρύπανση αποφεύγοντας το άσκοπο ρελαντί των
κινητήρων.
δ) Να οδηγείτε ευγενικά και να περιορίζετε την ηχορύπανση χρησιμοποιώντας την κόρνα
σας μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
ε) Ενόχληση θορύβου. Χρησιμοποιήστε εργοστασιακό ή άλλο σύστημα αθόρυβης
εξάτμισης και διατηρήστε τα ηχητικά συστήματα σε χαμηλό επίπεδο.
στ) Χρησιμοποιείτε μόνο διαδρομές που είναι ανοιχτές για μοτοσικλετιστές.

ζ) Να οδηγείτε σαν επαγγελματίας οδηγώντας με ήσυχο και διακριτικό ρυθμό όταν
οδηγείτε σε ομάδες.
η) Σεβαστείτε τη φύση μην ταξιδεύετε σε μονοπάτια που κινδυνεύουν να καταστραφούν
πέρα από ένα σημείο φυσικής ανάκτησης.
θ) Προστατέψτε την άγρια ζωή και το φυσικό της περιβάλλον κάνοντας φιλική προς το
περιβάλλον οδήγηση.
ι) Βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιημένο λάδι, τα ελαστικά, οι μπαταρίες και άλλα
ανακυκλώσιμα αντικείμενα ανακυκλώνονται σωστά.
ια) Ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης των καυσίμων και της οικονομίας χώρου με τη
χρήση μοτοσυκλετών αντί της οδήγησης αυτοκινήτων.
ιβ) Να θυμάστε ότι οι πόλεις και οι δρόμοι μας δεν είναι πίστες.

