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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας στα πλαίσια της διοργάνωσης του UCI 

Athens Track Grand Prix, διοργανώνει Εθνικό Μίτινγκ Πίστας, στις κατηγορίες 

Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, 

ΟΑΚΑ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 

1.1 Ημερομηνία: Σάββατο 3 και Κυριακή 4/10/2020 

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

1.3 Κανονισμοί Αγώνων: Ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π. 

1.4 Αγωνίσματα: 

 

ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 

Αποκλεισμού Αποκλεισμού Αποκλεισμού Αποκλεισμού 

Σκρατς 10χλμ. Σκρατς 7,5χλμ. Σκρατς 7,5χλμ. Σκρατς 5χλμ. 

Πόντοι 15χλμ. Τεμπο 7,5χλμ. Πόντοι 15χλμ. Τεμπο 5χλμ. 

Κειριν    

 

1. Ειδικοί Κανονισμοί Αγώνων : 

1.1 Συμμετοχές, τεχνικά και διαδικαστικά θέματα 

1.1.1 Στο Μίτινγκ, κάθε σωματείο  - μέλος της Ε.Ο. Ποδηλασίας έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στους αγώνες με 3 αθλητές/-τριες το μέγιστο ανά κατηγορία, ανά αγώνισμα.  

Σε περίπτωση, που οι συμμετοχές των σωματείων είναι τόσες, ώστε να παραβιάζουν τα 

ανώτατα επιτρεπόμενα όρια από τις οδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και τα 

Υγειονομικά Πρωτόκολλα, η Ε.Ο.Π. μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό αθλητών ανά 

αγώνισμα ανά κατηγορία, να ακυρώσει αγωνίσματα ή να ακυρώσει το μίτινγκ. 

1.1.2 Δεν θα διεξαχθεί προκριματικός σε κανένα αγώνισμα.  Εφόσον δηλωθούν 

περισσότεροι αθλητές, του επιτρεπόμενου ορίου, η Ε.Ο.Π. μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον 

αριθμό αθλητών ανά αγώνισμα ανά κατηγορία. 

1.1.3 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. 

1.1.4 Επίσημες προπονήσεις για όλες τις κατηγορίες Πέμπτη 01/10/2020 και από ώρα 

11:00 – 19:00 και στα κενά του προγράμματος του UCI ATHENS Track Grand Prix. 

1.1.5 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. 

1.1.6 Στα αγωνίσματα οι ποδηλάτες θα συμμετέχουν με τις επίσημες δηλωμένες για το 2020 
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εμφανίσεις των σωματείων τους. 

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

01/10/2020, από 12:00 έως 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. 
 

1.2 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, και η ακριβής ημερομηνία γέννησης του αθλητή -τριας. 

Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός - Συνοδός κάθε σωματείου. 

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

μέρος στους αγώνες. 

 

1.3 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. 
 

1.4 Έπαθλα: 

Μετάλλιο και δίπλωμα στους τρεις πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κατηγορίας, σε κάθε 

αγώνισμα. 
 

1.5 Απονομές Επάθλων: Όπως ορίζονται από το πρόγραμμα. Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται στις 

απονομές υποχρεωτικά με την αγωνιστική τους ενδυμασία. 
 

1.6 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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