Ο Μ.Α.Σ.Κ. (Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Καλαμπάκας) ιδρύθηκε το 2013 από
μέλη με μεράκι και αγάπη για τη μοτοσυκλέτα.
Τα μέλη του με εμπειρία πάνω από είκοσι χρόνια στο χώρο της μοτοσυκλέτας, έχουν
διοργανώσει στο παρελθόν διάφορες μικρές και μεγάλες διοργανώσεις όπως:
Φιλικούς αγώνες Scramble, Motocross, αγώνες για Περιφερειακά πρωταθλήματα
Scramble, Πανελλήνια πρωταθλήματα Enduro, Scramble, Motocross, αλλά και αγώνα
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Enduro, ( αγώνας ο οποίος βραβεύθηκε από τη FIM ως
η καλύτερη διοργάνωση της χρονιάς).!
Τα μέλη του Μ.Α.Σ.Κ. έχουν διοργανώνει διάφορες συναντήσεις μοτοσυκλετιστών,
συναυλίες, εκδρομές, καθώς και πολλές enduroβόλτες στα υπέροχα μονοπάτια της
περιοχής μας.
Σκοπός του Μ.Α.Σ.Κ. είναι:
Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για
συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αγώνες μοτοσυκλέτας. Επίσης η κάθε είδους
αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το δίκυκλο, όπως η οργάνωση αγώνων ή
επιδείξεων, η επιμόρφωση στελεχών ως κριτών, χρονομετρών κ.λ.π., η συνεργασία με
άλλα σωματεία ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών. Την
εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το
Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.
Επίσης κύριοι σκοποί του σωματείου είναι:
Α) Η έρευνα, μελέτη και προβολή των προβλημάτων των αναβατών
μοτοσυκλέτας σε όλη την Ελλάδα.
Β) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στους αναβάτες μοτοσυκλέτας του πνεύματος
της σωστής και ασφαλούς κυκλοφορίας μέσα και έξω από την πόλη.
Γ) Η δημιουργία κατάλληλου κλίματος και προβολής των μοτοσυκλετιστών
απέναντι στο κοινό και στους αρμόδιους φορείς καθώς και η ανάπτυξη σχέσης
εμπιστοσύνης ανάμεσά τους και στους υπόλοιπους πολίτες.
Δ) η μελέτη και προώθηση θεμάτων που αφορούν τους μοτοσυκλετιστές όπως
τεχνικά και κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς και η γενική και ειδική ενημέρωση
πάνω στο αντικείμενο της μοτοσυκλέτας.
Ε) Η αναβάθμιση της σχέσης νέων-μοτοσυκλέτας και η σωστή και
συνειδητοποιημένη εμπλοκή τους σ΄αυτήν.
ΣΤ) Η τεχνική υποστήριξη των μελών πάνω σε τομείς που αφορούν άμεσα
τους μοτοσυκλετιστές, σε συνεργασία με εμπόρους και τεχνικούς.
Ζ) η ασφαλιστική και νομική κάλυψη των μελών και η συνεχής ενημέρωση
τους για τους λόγους που προκαλούν ατυχήματα στις μηχανές, η πρόληψη και η
αντιμετώπισή τους.

Η) Η υγιής συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον, η προστασία του από
πυρκαγιές, αυθαίρετη δόμηση, παράνομο κυνήγι και ψάρεμα.
Θ) Η ψυχαγωγία των μελών του σωματείου.
I) Το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα και η ενεργός και

