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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ποδηλασίας Πίστας Ομνιουμ 2020, στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών στο 

Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, ΟΑΚΑ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 

1.1 Ημερομηνία: 04/10/2020 

1.2 Τόπος: Αθήνα – Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ (Πίστα 250μ. – Καλυμμένη) 

1.3 Κανονισμοί Αγώνων Ομνιουμ (Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UCI): 

Ο αγώνας Ομνιουμ αποτελείται από τέσσερεις (4) επιμέρους αγωνίσματα τα οποία πρέπει να 

διεξαχθούν σε μία αγωνιστική ημέρα, με την ακόλουθη νέα σειρά : 

 

1. Αγώνας Σκράτς, ως ακολούθως : 
10 χλμ για Ανδρες Ελίτ 
7,5 χλμ για Γυναίκες Ελίτ 
  

2. Αγώνας Τέμπο, ως ακολούθως : 
10 χλμ για Ανδρες Ελίτ 
7,5 χλμ για Γυναίκες Ελίτ 

  
3. Αγώνας με Αποκλεισμό. 
 

4. Αγώνας Πόντων, ως ακολούθως : 
25 χλμ για Ανδρες Ελίτ 
20 χλμ για Γυναίκες Ελίτ 

 

 

Διοργάνωση του αγώνα 

 

1. Όπου αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει μία παύση 30 τουλάχιστον λεπτών, μεταξύ 

δύο αγωνισμάτων. 

 

     Κάθε ποδηλάτης που δεν παίρνει εκκίνηση σε κάποιο από τα αγωνίσματα του Ομνιουμ, 

αποκλείεται από την συμμετοχή στα υπόλοιπα αγωνίσματα που ακολουθούν και θα θεωρείται 

σαν ποδηλάτης που εγκατέλειψε τον αγώνα.  

Έτσι λοιπόν θα εμφανίζεται τελευταίος στην γενική ατομική κατάταξη με την σημείωση 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ (ΕΓΚ) η ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ (ΔΤΜ). 

 

 

Κατάταξη 

2. Μετά από κάθε αγώνισμα θα ανακοινώνονται πλήρη αποτελέσματα. 
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Ένα σύνολο (άθροισμα) βαθμών, ενημερωμένο μετά από κάθε αγώνισμα, που θα αποτελεί 

την Γενική Ατομική Κατάταξη μέχρι την στιγμή εκείνη, θα ανακοινώνεται μετά από κάθε 

αγώνισμα. Νικητής θα είναι ο ποδηλάτης που έχει τους περισσότερους πόντους. 

Στα πρώτα τρία αγωνίσματα οι αθλητές θα παίρνουν τους εξής πόντους: 1ος 40 π., 2ος 38 π., 

3ος 36 π., 4ος  34 π., και ούτω καθεξής.   

Αθλητές που θα κατατάσσονται στην 21η θέση και κάτω, θα παίρνουν από έναν πόντο ο καθένας.  

 

Στο 4ο  και τελευταίο αγώνισμα, στο αγώνισμα των πόντων, οι αθλητές ξεκινούν τον  αγώνα 

έχοντας το σύνολο των βαθμών από τα 3 πρώτα αγωνίσματα. Στο σύνολο αυτό θα προστίθενται 

οι βαθμοί για αυτούς που κερδίζουν γύρο και θα αφαιρούνται για αυτούς που χάνουν γύρο. 

Επίσης θα προστίθενται οι κερδισμένοι πόντοι από τα σπρίντ. Νικητής του όμνιουμ θα 

αναδεικνύεται ο αθλητής με τους  περισσότερους πόντους.  

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (ισοπαλίας), νικητής αναδεικνύεται ό αθλητής που έχει την καλύτερη 

κατάταξη στο τελικό σπρίντ του αγωνίσματος των πόντων. 

 

Οι αγώνες διεξάγονται με τους Κανονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και της UCI, και ειδικότερα για 

την ποδηλασία πίστας. 

 

3. Ειδικοί Κανονισμοί Αγώνων : 

3.1 Συμμετοχές, τεχνικά και διαδικαστικά θέματα 

3.1.1 Στο Πρωτάθλημα, κάθε σωματείο, μέλος της Ε.Ο. Ποδηλασίας έχει δικαίωμα συμμετοχής 

στους αγώνες με 2 αθλητές / αθλήτριες το πολύ ανά κατηγορία. 

3.1.2 Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δηλώσουν συμμετοχή, περισσότεροι από 24 

ποδηλάτες, τότε θα διεξαχθεί ένας προκριματικός αγώνας πόντων σε 2 σειρές, ώστε στο 

όμνιουμ να προκριθεί, ένας συνολικός αριθμός  αθλητών, που θα καθορισθεί μετά το πέρας 

αποστολής των Δηλώσεων Συμμετοχής, ανάλογα με το σύνολο των συμμετοχών. 

3.1.3 Αλλαγές στις δηλώσεις συμμετοχής ή ακυρώσεις συμμετοχών, μπορούν να γίνουν μέχρι και 

την λήξη του Τεχνικού Συνεδρίου. Αλλαγές αθλητών επιτρέπονται μόνο με δηλωμένους ως 

αναπληρωματικούς ποδηλάτες. 

3.1.4 Χωρίς να παραβλέπονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ποδηλάτης (-ισσα), 

που δεν θα εμφανιστεί να αγωνιστεί, θα αφαιρούνται 10 βαθμοί από την ετήσια βαθμολογία 

του σωματείου του, για κάθε ποδηλάτη / ισσα, ανά αγώνισμα. 

3.1.5 Επίσημες προπονήσεις για όλες τις κατηγορίες Πέμπτη 02/04/2019 και από ώρα 11:00 – 

19:00. 

3.1.6 Η χρήση κράνους και ποδηλάτου με προδιαγραφές πίστας είναι υποχρεωτική και στις 

προπονήσεις. Επίσης κατά την διάρκεια των επίσημων προπονήσεων και των αγώνων δεν 

επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής (ενδοεπικοινωνίας, walkman, 

mp3 player κλπ.) με κίνδυνο αποκλεισμού του ποδηλάτη. 

3.1.7 Στα αγωνίσματα οι ποδηλάτες θα συμμετέχουν με τις επίσημες δηλωμένες για το 
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2020 εμφανίσεις των σωματείων τους. Για τον λόγο αυτό όποιο σωματείο δεν 

έχει αποστείλει την επίσημη εμφάνισή τους για το 2020 σε σχέδιο ή φωτογραφία, 

θα πρέπει να το κάνει το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την Σάββατο 

3/10/2020, και ώρα 18:00, στο e-mail της Ομοσπονδίας ή ταχυδρομικώς. 

3.1.8 Η Γραμματεία θα λειτουργεί σε αίθουσα του ποδηλατοδρομίου, την Πέμπτη 

01/10/2020, 12:00 με 17:00 και την Παρασκευή  02/10/2020, στο μεσημβρινό 

διάλλειμα του UCI ATHENS Track Grand Prix, μέχρι στις 15:00, όπου θα γίνει ο 

έλεγχος των δελτίων, η επιβεβαίωση των συμμετοχών και η παραλαβή των αριθμών. 

 

3.2 Δηλώσεις Συμμετοχής: 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Παρασκευή 

25/10/2020, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο e-mail της Ομοσπονδίας 

eopbike@otenet.gr, συμπληρώνοντας τα επισυναπτόμενα έντυπα. 

 

Στις δηλώσεις συμμετοχής θα αναγράφεται με ευκρίνεια, το ονοματεπώνυμο με 

λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριο ή στην αστυνομική 

ταυτότητά τους, ο αριθμός δελτίου, το UCI ID και η ακριβής ημερομηνία γέννησης του 

αθλητή -τριας. Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός - Συνοδός κάθε σωματείου. 

 

Όποιος αθλητής δεν διαθέτει UCI ID, στοιχείο απαραίτητο για την αποστολή και 

ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην UCI, θα πρέπει να φροντίσει να τον προμηθευτεί 

από την Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ο. Ποδηλασίας. 

 

Σωματείο, που δεν θα συμπληρώσει την επίσημη φόρμα συμμετοχής των αγώνων, δεν θα λάβει 

μέρος στους αγώνες. 

 

3.3 Τεχνικό Συνέδριο:  

Παρασκευή, 02/10/2020 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας.  

Η παρουσία των εκπροσώπων η/και προπονητών των σωματείων είναι υποχρεωτική. 

Οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στο τεχνικό συνέδριο θα πρέπει να είναι αυστηρά 

και μόνον αυτοί που αναφέρονται στην Δήλωση Συμμετοχής του κάθε Σωματείου. Οι εν 

λόγω εκπρόσωποι, θα πρέπει να παρουσιάσουν την επίσημη εμφάνιση του Σωματείου 

τους για το 2020 ή φωτογραφία της. 

 

3.4 Έπαθλα: 

Μετάλλιο και δίπλωμα στους τρεις πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κατηγορίας, για το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα. 

 

 Στον Πρωταθλητή Ελλάδος κάθε κατηγορίας, θα απονεμηθεί φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος. 
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3.5 Απονομές Επάθλων: Όπως ορίζονται από το πρόγραμμα. Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται στις 

απονομές υποχρεωτικά με την αγωνιστική τους ενδυμασία. 

 

3.6 Πρόγραμμα Αγώνων: Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα το όποιο θα τροποποιηθεί μετά την 

λήψη των δηλώσεων Συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετά το Τεχνικό Συνέδριο. 

 

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του αγώνα. Αρμόδιοι για την 

κατάρτιση και επισημοποίηση του προγράμματος του αγώνα καθώς και για ότι δεν προβλέπει η παρούσα 

προκήρυξη, είναι ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής και ο Αλυτάρχης του αγώνα. 

 

 

Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
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