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FIM Europe Supermono Cup 2017 

Mζλθ ομάδασ:                    Αποςτολίδθσ Νικόλαοσ 
                                              Αραμπατηισ Ακανάςιοσ 
                                              Ηοφροσ Γεϊργιοσ 
                                              Μαΐδθσ Αλζξανδροσ 
 
Υπεφκυνοι ομάδασ: Δαυίδ Κωνςταντίνοσ (Κακθγθτισ) 

Εβεληαμάν Ιωάννθσ (ΕΤΠ) 
    Σαγρισ Δθμιτριοσ (Eπ. ςυνεργάτθσ) 
 
 
H TEICM Racing Team είναι μια ομάδα Μθχανολόγων Μθχανικϊν του 

ΤΕΙ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ Σζρρεσ που ςυςτάκθκε το 2016 και 

αγαπά τον μθχανοκίνθτο ακλθτιςμό. Στόχοσ τθσ είναι θ μελζτθ και θ 

καταςκευι μίασ μονοκφλινδρθσ μοτοςυκλζτασ, για τθν ςυμμετοχι τθσ 

ςτο ευρωπαϊκό τουρνουά FIM Supermono Cup 2017. 

Θ ιςτορία τθσ ξεκινάει τον Ιοφνιο του 2014 όταν ο Αλζξανδροσ Μαΐδθσ 

είχε τθν ιδζα να καταςκευάςει μία μοτοςυκλζτα ςτα πλαίςια πτυχιακισ 

εργαςίασ. Σιμερα το Project Talos, όπωσ ονομάηεται, είναι μία πλιρωσ 

λειτουργικι μθχανι με παρουςία ςε διοργανϊςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Επιπλζον ζχει λάβει κετικζσ κριτικζσ από τον εγχϊριο αλλά και τον 

διεκνι τφπο. 

Ζτςι θ υπάρχουςα εμπειρία ςε ςυνδυαςμό με τθν κζλθςθ για νζεσ 

προκλιςεισ  οδθγεί τθν ομάδα να κζςει πιο ψθλά τον πιχθ. Επόμενοσ 

ςτόχοσ είναι θ καταςκευι μίασ νζασ μοτοςυκλζτασ, εφαρμόηοντασ νζεσ 

καινοτομίεσ όπωσ θ προςαρμοηόμενθ γεωμετρία κακϊσ και θ εφαρμογι 

τθσ ςτθν βιομθχανία. 
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Tο Project Talos ςτο νοφμερο ζνα ςε πωλιςεισ βρετανικό περιοδικό Bike 

 

Σχετικά με το τουρνουά FIM Europe Supermono Cup 2017 

Το FIM Europe Supermono Cup αποτελεί μία ευρωπαϊκι διοργάνωςθ 

δζκα αγϊνων ανάλογθ του MotoGP, όπου ςυμμετζχουν τετράχρονεσ 

μονοκφλινδρεσ αγωνιςτικζσ μθχανζσ. Ο λόγοσ που ο διαγωνιςμόσ 

αποτελεί πρόκλθςθ για κάκε Μθχανολόγο Μθχανικό είναι ότι  δεν 

υπάρχουν κακόλου περιοριςμοί ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν καταςκευι τθσ 

αγωνιηόμενθσ μοτοςικλζτασ. Μοναδικι εξαίρεςθ, ο κινθτιρασ να είναι 

μζχρι 800cc και να ηυγίηει το λιγότερο 90kg θ ςυνολικι καταςκευι. 
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Ο ςτόχοσ τθσ ομάδασ 

Θ καταςκευι εξολοκλιρου από τθν αρχι μιασ νζασ μοτοςυκλζτασ που 

να είναι ανταγωνιςτικι αλλά και να εφαρμόηει κάποιεσ καινοτομίεσ. 

Για τθν ςυμμετοχι μασ ςτο τουρνουά ζχουμε ωσ πρϊτο ςτόχο τθν 

ολοκλιρωςθ του πρϊτου αγϊνα. Ζπειτα ανάλογα με τθν επίδοςθ αλλά 

και τθν ςτιριξθ που κα ζχουμε, κα επιδιϊξουμε τθν ανάδειξθ του 

Ιδρφματοσ και τθσ χϊρασ μασ ςτο υψθλότερο ςκαλί του βάκρου. 

Για να πραγματοποιιςουμε όμωσ το όνειρο μασ κα χρειαςτοφμε τθν 

βοικεια χορθγϊν. Οι ανάγκεσ μασ κατατάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ. 

Καταςκευαςτικζσ και Διοργάνωςθσ.  

 

Προςχζδιο του νζου μοντζλου που ετοιμάηουμε για το Supermono Cup 2017 

 

To Project Talos ςε δοκιμι ςτθν πίςτα του Αυτοκινθτοδρομίου Σερρών
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Χορηγοί (ζωσ τώρα) 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Το Ίδρυμά ςτθρίηει 

από τθν αρχι τθν προςπάκεια μασ ζμπρακτα όχι 

μόνο με τθν κάλυψθ ςθμαντικϊν εξόδων αλλά 

και με τθν παροχι του εργαςτθριακοφ 

εξοπλιςμοφ για τθν καταςκευι τθσ 

μοτοςικλζτασ. Επιπλζον μία ομάδα αξιόλογων 

κακθγθτϊν (υπεφκυνοι ομάδασ) είναι δίπλα μασ, να μασ κακοδθγιςουν 

ςε όλεσ τισ δυςκολίεσ που ςυναντάμε με τθν πείρα και τθν τεχνογνωςία 

τουσ. 

 

Yamaha –Μοτοδυναμική: Εξίςου 

πολφτιμθ είναι και θ ςυμβολι τθσ 

YAMAHA ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΘ που 

από τα πρϊτα ςτάδια του Project 

Talos πίςτεψε ςε εμάσ και πλζον 

μασ παρζχει ζναν νζο εμπορικό κινθτιρα, καρμπιρατζρ και φυςικά ότι 

άλλο χρειαςτοφμε.  

 

Τι προςφζρουμε ςτουσ χορθγοφσ μασ: 

 Προβολι του logo τθσ  εταιρίασ ςτισ δθμόςιεσ εμφανίςεισ τθσ 

ομάδασ . 

 Τοποκζτθςθ του logo ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο πλαίςιο τθσ 

μθχανισ. 

 Διαφιμιςθ και προϊκθςθ ςτα social media και ςτο site τθσ 

ομάδασ. 

 Τοποκζτθςθ του logo ςτθν ενδυμαςία τθσ ομάδασ (μπλοφηεσ, 

ςτολζσ κ.α) 

 Ανάπτυξθ Κοινωνικισ Εταιρικισ Ευκφνθσ (ΚΕΚ). 

«Ελπίηουμε ςτθν ςυμβολι ςασ για να πετφχουμε τα μζγιςτα δυνατά 

ωσ θ πρώτθ ελλθνικι μοτοςυκλζτα ςε ζναν μεγάλο ευρωπαϊκό 

πρωτάκλθμα» 


