FIM MOTOCAMP 2019 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Reg. 1
Το 38ο Motocamp FIM διοργανώνεται από την MOT.O.E. από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου 2019 στο
Νεστόριο Καστοριάς σύμφωνα με τον Κώδικα Ταξιδιωτικών Συναντήσεων της FIM (εφεξής γνωστός
ως CTG), τους κανονισμούς FIM, τους κανονισμούς FMNR , αυτόν τον συμπληρωματικό κανονισμό και
τον Περιβαλλοντικό Κώδικα της FIM.

Reg. 1.1
Η διοργάνωση του FIM-Motocamp 2019 έχει ανατεθεί στην Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας
(MOT.O.E.)
Διευθυντής Εκδήλωσης: Παναγιώτης Καλαϊτζής
Γραμματέας εκδήλωσης: Cathy Welch
Δικτυακός τόπος: www.fim-motocamp2019.com
Επίσημη αλληλογραφία: fim.motocamp2019@gmail.com
Τοποθεσία: https://goo.gl/maps/n71zwBcyi1r

Reg. 1.2
Σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής της συνάντησης:
Πρόεδρος της επιτροπής FIM: Niels Hansen
Μέλος του CTL: Franz Pintarich
Αναπληρωτής Διευθυντής: Πέτρος Ανδριανάκης
Περιβαλλοντικός Υπεύθυνος: Νίκος Ψημμένος
Ομάδα αποτελεσμάτων: Stjepko Varga, Thomas Viale
Η πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2019 στις
17:00 στη γραμματεία του Motocamp στο κάμπινγκ του Νεστορίου, μόνο για τα μέλη της
εκτελεστικής επιτροπής και τα μέλη του CTL, όχι για τους εθνικούς αντιπροσώπους.
Η πρώτη συνεδρίαση των εθνικών αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου, στις 18:00,
στο εστιατόριο του Motocamp. Δεύτερη Συνάντηση Εθνικών Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί στις
20 Ιουνίου, στις 18.00
Περαιτέρω συνεδρίαση των εθνικών αντιπροσωπειών θα καθοριστεί από την εκτελεστική επιτροπή
εάν χρειαστεί.
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Reg. 2 Συμμετοχή στο Motocamp
Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται σε 350 κατά προτεραιότητα, μετά την επαλήθευση των
στοιχείων και την κατάθεση του παραβόλου συμμετοχής

Reg. 3 εγγραφές
Reg. 3.1 - Οι ατομικές συμμετοχές θα υποβάλλονται στο έντυπο που διατίθεται για τον σκοπό αυτό (ή
σε αντίγραφο) το οποίο θα παραδοθεί στις Εθνικές Ομοσπονδίες από τον Διοργανωτή (άρθρο 3 της
κατηγορίας 1.2 του CTG). Οι Εθνικές Ομοσπονδίες θα επιστρέψουν τα έντυπα συμμετοχής στον
Διοργανωτή μετά την επαλήθευση
Reg. 3.2 - Οι FMN θα προσθέσουν επίσης συνοπτικό κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών και του
ποσού που καταβλήθηκε για το παράβολο συμμετοχής σύμφωνα με τον Καν. 7
Reg. 3.3 - Μεμονωμένες συμμετοχές θα γίνονται αποδεκτές. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής θα δοθεί
στους πιθανούς συμμετέχοντες από τον Οργανωτή μόνο μετά την 31η Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες
που δεν είναι συνδεδεμένοι με Εθνικές Ομοσπονδίες ή τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς τους
δεν θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με το CTG 2.2. (Προϋποθέσεις συμμετοχής)

Reg. 4 Παράβολο Συμμετοχής
Το παράβολο συμμετοχής καθορίζεται από την Εθνική Ομοσπονδία (FMN) του συμμετέχοντος. Το
ποσό αυτό αποτελείται από το ποσό των € 135 (€) του Διοργανωτή συν τις διοικητικές δαπάνες που
μπορούν να προστεθούν από την Εθνική Ομοσπονδία του συμμετέχοντος. Παιδιά ηλικίας μεταξύ 8
και 12 ετών θα πληρώσουν το 50% του παραβόλου ενηλίκων. Παιδιά κάτω των 8 ετών θα γίνονται
δεκτά δωρεάν. Το ποσό συμμετοχής θα καταβληθεί πλήρως (100%) από τις Εθνικές Ομοσπονδίες των
συμμετεχόντων πριν από τις 31 Μαρτίου 2019 στον ακόλουθο λογαριασμό.
Οι συμμετέχοντες εκτός Ευρώπης θα καταβάλλουν το 50% του παραβόλου συμμετοχής σύμφωνα με
την ειδική απόφαση του Διοργανωτή.
Κάτοχος λογαριασμού: ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Όνομα της τράπεζας: EUROBANK ERGASIAS AE - ΟΘΟΝΟΣ 8, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ BIC / SWIFT: ERBKGRAA
IBAN: GR0902603700000930200336595
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€). Τα έξοδα κατάθεσης πρέπει να καταβάλλονται από τον
αποστολέα. Ο διοργανωτής δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί συμμετοχές μετά την ημερομηνία
λήξης της συμμετοχής ούτε συμμετοχές στον τόπο διεξαγωγής του Motocamp
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• Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής δεχθεί συμμετοχές μετά την καταληκτική ημερομηνία, μπορεί να
επιβληθεί πρόσθετη χρέωση έως και 25% επί του το παραβόλου συμμετοχής. Συνιστάται ο έλεγχος
διαθεσιμότητας θέσεων πριν από την αποστολή των καθυστερημένων καταχωρήσεων .
• Εάν ο Διοργανωτής δεχθεί συμμετοχές που έγιναν στο χώρο της συνάντησης, θα επιβληθεί επιπλέον
χρέωση 25%. Απαιτείται έλεγχος κενών θέσεων πριν από την άφιξη.

Reg. 5 Καταληκτικές ημερομηνίες
Η προθεσμία συμμετοχής είναι 31 Μαρτίου 2019

Reg. 6 Δώρα, αναμνηστικά και υπηρεσίες για τους συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τα ακόλουθα ελάχιστα οφέλη:
• Συμμετοχή στο FIM- Motocamp 2019
• Διαμονή στο κάμπινγκ για όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης (από 19 έως 22 Ιουνίου 2019)
• Όλα τα γεύματα. Η κουζίνα θα είναι ανοιχτή όλη την ημέρα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, από
το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και διάφορα φρέσκα γεύματα, τοπικά εδέσματα, φρούτα και γλυκά θα
είναι διαθέσιμα όλο το εικοσιτετράωρο στο εστιατόριο του κάμπινγκ. Ελαφρύς μπουφές ή σνακς,
φρούτα και μη αλκοολούχα ποτά κατά τη διάρκεια των εκδρομών.
• Μια ημερήσια εκδρομή συν Παρέλαση των Εθνών στην προκυμαία της λίμνης της Καστοριάς.
• Ροκ, ποπ και παραδοσιακά ζωντανά μουσικά συγκροτήματα, καθώς και παραδοσιακοί χοροί.
• Αναμνηστικό δώρο ή καρφίτσα - άλλα σουβενίρ κατά την κρίση του διοργανωτή.

Reg. 7 Διαμονή
Το κάμπινγκ προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τους συμμετέχοντες στο Motocamp για τη
διάρκεια της εκδήλωσης. Κατάλογος των κοντινών ξενοδοχείων και ξενώνων είναι διαθέσιμος στην
επίσημη ιστοσελίδα για τους συμμετέχοντες που δεν θα κατασκηνώσουν. (Σημείωση: Οι μη
κατασκηνωτές δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική βαθμολογία). Το παράβολο συμμετοχής
(συμπεριλαμβανομένων των τυχόν επιπλέον διανυκτερεύσεων) πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς
κατά την εγγραφή. Επιπλέον βραδιές στο κάμπινγκ κοστίζουν 15,00 ευρώ ανά διανυκτέρευση το
άτομο, με πρωινό.
Reg. 8 Κέντρο υποδοχής / διαχείρισης
Το Διοικητικό Κέντρο βρίσκεται στην είσοδο του Κάμπινγκ και θα είναι ανοιχτό στις ακόλουθες
ημερομηνίες και ώρες:
• 17 Ιουνίου 2019 από 12:30 έως 20:00
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• 18η Ιουνίου 2019 από τις 10:00 έως τις 20:00
• 19η Ιουνίου 2019 από τις 10:00 έως τις 22:00
• 20η Ιουνίου 2019 από τις 10:00 έως τις 20:00
• 21η Ιουνίου 2019 από τις 10:00 έως τις 20:00
• 22η Ιουνίου 2019 από τις 08:00 έως τις 12:00
Τα έντυπα συμμετοχής, τα οχήματα και τα στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχόντων (με φωτογραφία)
θα ελεγχθούν στο Κέντρο υποδοχής κατά την άφιξη. Οι σφραγίδες των FIM Meritum και Co-Meritum
θα διανεμηθούν κατά την άφιξη.
Μετά την επιτυχή αναγνώριση των συμμετεχόντων, η "κάρτα ταξινόμησης" συμμετέχοντα (παρόμοια
με την ταυτότητά τους, αλλά χρησιμοποιείται για την βαθμολόγηση) θα τοποθετηθεί στο "πλαίσιο
αποτελεσμάτων" που θα χρησιμοποιηθεί για ταξινόμηση και αποτελέσματα.

Reg. 9 Αποτελέσματα και Βαθμολογία
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της κατηγορίας 1.2 του CTG.
Οι συμμετέχοντες που δεν συμμετέχουν μέσω Εθνικών Ομοσπονδιών δεν πρόκειται να
βαθμολογηθούν. Οι συμμετέχοντες που δεν διαμένουν στο κάμπινγκ επίσης δεν πρόκειται να
βαθμολογηθούν.
Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την βαθμολόγηση των συμμετεχόντων, το πρόβλημα πρέπει να
επιλυθεί σύμφωνα με το CTG μεταξύ του Εθνικού Αντιπροσώπου FMN και των μελών της ομάδας
αποτελεσμάτων FIM CTL.
Η βαθμολόγηση θα κλείσει στις 12.00 την Πέμπτη 20 Ιουνίου, οι αναβάτες που φτάνουν μετά από
αυτή την περίοδο μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη του Motocamp αλλά δεν θα συμπεριληφθούν
στην τελική βαθμολογία.

Reg. 10 Αποκλεισμοί
Οι συμμετέχοντες αποκλείονται επισήμως κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο

Reg. 11 Τελετή απονομής βραβείων (Σύμφωνα με το άρθρο 12 της κατηγορίας 1.2 του CTG)
Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 21ης Ιουνίου 2019

Reg. 12 Εθνικοί Αντιπρόσωποι
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Κάθε συμμετέχουσα Εθνική Ομοσπονδία (FMN) θα πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο, κάτοχο
πιστοποίησης Steward Tourism. Η υποψηφιότητα γίνεται γραπτώς στον Διοργανωτή τουλάχιστον 15
ημέρες πριν από την εκδήλωση. (Βλέπε άρθρο 8 - Παράρτημα Γ - CTG).

Reg. 13 Ακύρωση της συνάντησης
Σύμφωνα με το άρθρο 2.7 του Γενικού Τμήματος του CTG), ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει τη
συνάντηση:
• Εάν κατά την ημερομηνία λήξης ο αριθμός των συμμετοχών είναι μικρότερος από 200
• Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης
Σε περίπτωση ακύρωσης της συνάντησης, οι συμμετέχοντες που διαβίβασαν τα έντυπα συμμετοχής
πριν από την τελική ημερομηνία εισόδου, μέσω των FMN, θα ειδοποιηθούν και θα επιστραφούν
μέσω των Ομοσπονδιών (FMN)

Reg. 14 Γενικά
• Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των αντιπροσώπων, ο Διευθυντής του Motocamp θα παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τα καθημερινά προγράμματα.
• Κάθε βράδυ, το δείπνο, ο διοργανωτής θα εμφανίσει σε πίνακα τις λεπτομέρειες του προγράμματος
της επόμενης ημέρας (ώρα αναχώρησης των εκδρομών, προγραμματισμένες εκδηλώσεις κ.λπ.). Οι
εκπρόσωποι των FMN καλούνται να συνεργαστούν για την προετοιμασία μιας έκδοσης στην εθνική
τους γλώσσα.
• Ακύρωση εγγραφής: Σε περίπτωση ατομικής ακύρωσης εγγραφής, θα γίνει μέσω της Ομοσπονδίας
του για λογαριασμό του συμμετέχοντα και θα αποσταλεί στον διοργανωτή μέχρι την 1η Μαΐου 2019.
Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί το 80% του παραβόλου συμμετοχής. Μεταξύ της 1ης Μαΐου
2019 και της 15ης Μαΐου 2019, το 50% του παραβόλου συμμετοχής θα επιστραφεί. Μετά τις 15
Μαΐου 2019 δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων
• SR - Η αγγλική έκδοση αυτού του εγγράφου είναι πάντα καθοριστική

Reg. 15 Ευθύνη των αρχών, των διοργανωτών και των συμμετεχόντων
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του γενικού τκανονισμού του CTG.

Reg. 16 Ευθύνη των συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς των Αρχών και τους κανονισμούς της
Διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
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Δεδομένου ότι το κάμπινγκ είναι σε προστατευόμενη περιοχή, κάθε χρήση οποιασδήποτε ανοικτής
φωτιάς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά, οποιαδήποτε παράβαση θα οδηγήσει σε άμεση απομάκρυνση από
το Motocamp.

Reg. 17 Συμπεριφορά αναβάτη και προστασία του περιβάλλοντος
Οι συμμετέχοντες του FIM Motocamp είναι πρεσβευτές μοτοσυκλετιστών για τη χώρα τους και
αναμένεται να λάβουν υπόψη τους άλλους χρήστες του δρόμου σύμφωνα με το άρθρο. 3 του γενικού
κανονισμού του CTG. Γενικές Συστάσεις προς τους οδηγούς:
1. Οι μεμονωμένοι μοτοσυκλετιστές θα πρέπει να αναπτύξουν τις συνήθειες οδήγησης για να
εξασφαλίσουν πλήρη ενσωμάτωση με άλλους τύπους χρηστών του οδικού δικτύου
2. Οδηγείτε με ασφάλεια και αποφύγετε την επιθετική και ανταγωνιστική οδήγηση
3. Εξοικονομήστε βενζίνη και μειώστε τη ρύπανση, αποφεύγοντας περιττές λειτουργίες στο ρελαντί
4. Οδηγείτε ευγενικά και περιορίστε την ηχορρύπανση χρησιμοποιώντας την κόρνα μόνο σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης
5. Θόρυβος-ενόχληση. Χρησιμοποιήστε ένα στάνταρντ ή άλλο ήσυχο σύστημα εξάτμισης και
διατηρήστε τα ηχητικά συστήματα σε χαμηλό επίπεδο
6. Χρησιμοποιήστε μόνο διαδρομές που είναι ανοιχτές στους μοτοσικλετιστές
7. Ταξιδέψτε σαν επαγγελματίας οδηγώντας με ήσυχο και διακριτικό ρυθμό όταν οδηγείτε σε ομάδες
8. Σεβαστείτε τη φύση μη ταξιδεύοντας σε μονοπάτια που κινδυνεύουν να υποστούν βλάβη πέρα από
ένα σημείο φυσικής ανάκαμψης
9. Προστατεύστε την άγρια φύση και το φυσικό της περιβάλλον, οδηγώντας έξυπνα
10. Βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιημένο λάδι, τα ελαστικά, οι μπαταρίες και άλλα ανακυκλώσιμα
αντικείμενα ανακυκλώνονται σωστά
11. Ενθαρρύνετε την ορθολογική χρήση της οικονομίας καυσίμων και του διαστήματος
χρησιμοποιώντας μοτοσυκλέτες αντί να οδηγείτε αυτοκίνητα
12. Θυμηθείτε ότι οι πόλεις μας και οι δρόμοι μας δεν είναι πίστες
13. Αποφύγετε τα αλκοολούχα ποτά κατά τη διάρκεια των εκδρομών
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