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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  2021                                
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:  
 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της  Ομοσπονδίας θα υλοποιηθεί, με τίς βασικές προϋποθέσεις ότι α) 
αυτό θα επιτρέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Κυβέρνησης για τον Covid και β) ότι θα 
υπάρχουν οι αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες διοργάνωσης των διαφόρων αγώνων, 
προετοιμασιών και αποστολών της  Ε.Ο.Π. Σε περίπτωση μέτρων απαγόρευσης λόγω Covid ή 
οικονομικής δυσχέρειας, η Ομοσπονδία αναγκαστικά θα πρέπει να προβεί σε ανάλογες 
αναπροσαρμογές, τροποποιήσεις, μεταθέσεις ημερομηνιών ή ματαιώσεις.   

 
 

ΑΓΩΝΕΣ ΛΙΓΚΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΙΤ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ : 
 
Πρόκειται για αναβαθμισμένους διασυλλογικούς αγώνες, για την ποδηλασία δρόμου 
(Αγώνισμα Αντοχής) και για την Ορεινή Ποδηλασία (Αγώνισμα Cross-Country Olympic) 
που θα διοργανωθούν με την ευθύνη των σωματείων και της αντίστοιχης Ένωσης – 
Τοπικής Επιτροπής, στην οποία ανήκει ο διοργανωτής – σωματείο. 
 
 

1. ΔΡΟΜΟΣ – ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ : 
 

Θα πραγματοποιηθούν έξι (6) μονοήμεροι αγώνες δρόμου αντοχής, ένας σε κάθε 
περιφερειακή Ένωση – Επιτροπή, στις ημερομηνίες: 
 

# ΗΜ/ΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 

1 21.02.2021 ΔΡΟΜΟΣ-ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ, Αγώνας #1 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΚΕ 

2 07.03.2021 ΔΡΟΜΟΣ-ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ, Αγώνας #2 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΚΡ Ή ΤΕΔ  

3 28.03.2021 ΔΡΟΜΟΣ-ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ, Αγώνας #3 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΠΔΕ 

4 30.05.2021 ΔΡΟΜΟΣ-ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ, Αγώνας #4 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΚΡ Ή ΤΕΔ  

5 29.08.2021 ΔΡΟΜΟΣ-ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ, Αγώνας #5 ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΟΣΚ Ή ΕΠΣΜΑΘ 

6 10.10.2021 ΔΡΟΜΟΣ-ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ, Αγώνας #6 ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΟΣΚ Ή ΕΠΣΜΑΘ 

 
Πρόκειται για αγώνες που θα συμμετέχουν οι κατηγορίες Ανδρών και Εφήβων σε μικτή 
κατάταξη με συμμετοχή αποκλειστικά ομάδων των 6 αθλητών (4 – 6 αθλητές). 
 

Η αξιολόγηση των αγώνων αυτών, στην στατιστική της ΕΟΠ ,θα είναι αυξημένη σε σχέση 
με τους διασυλλογικούς αγώνες και τα Τοπικά Πρωταθλήματα. 
 
Οι αγώνες θα έχουν μεταξύ άλλων, υποχρεωτικά χρηματικά έπαθλα για τους 8 πρώτους 
της ατομικής κατάταξης, ελάχιστου εγγυημένου συνολικού ποσού διακοσίων (200) 
ευρώ, τα οποία και πρέπει να συνεισφέρει ο διοργανωτής. 
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Το παράβολο συμμετοχής ανά συμμετέχουσα ομάδα ορίζεται στα εκατό (100) ευρώ, το 
οποίο θα εισπράττει ο διοργανωτής και θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της 
διοργάνωσης. 
 
Η συνεισφορά της ΕΟΠ, προσδιορίζεται ως εξής: 

 Αποζημίωση του Αλυτάρχη  

 Αποζημίωση του χειριστή φωτό – φίνις. 
 Βοήθεια στην σύνταξη της προκήρυξης του αγώνα, καθώς και στην υλικοτεχνική 

υποδομή του αγώνα (όπου απαιτείται). 
 Έκδοση ατομικής και ομαδικής βαθμολογίας λίγκας. 
 Τελετή βράβευσης νικητών (ατομικού – ομαδικού) Γενικής Κατάταξης Λίγκας, 

καθώς και τιμητικές βραβέυσεις στους διοργανωτές. 
 Προβολή από την Ιστοσελίδα και τα Δελτία Τύπου της ΕΟΠ. 

 
Bonus για τους διοργανωτές :  Δεδομένου ότι οι αγώνες είναι μονοήμεροι, μπορούν να 
διοργανωθούν Σάββατο ή Κυριακή (ανάλογα την δυνατότητα του διοργανωτή).  Το ίδιο 
Σαββατοκύριακο (και όχι την ίδια ημέρα με τον αγώνα της Λίγκας), ο ίδιος διοργανωτής 
θα μπορεί να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου αγώνα 
ατομικής χρονομέτρησης ή αγώνα criterium για όλες τις κατηγορίες, με προαιρετική 
συμμετοχή και των αθλητών, που θα συμμετέχουν στον μονοήμερο της Λίγκας. 
 
Για την κατηγορία Ανδρών, οι τέσσερεις πρώτοι χρονολογικά αγώνες της Λίγκας, θα 
αποτελέσουν τμήμα του συστήματος πρόκρισης για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
Δρόμου Αντοχής, Ατομικής Χρονομέτρησης. 

 
 

2. MTB – ΛΙΓΚΑ XCO : 
 
Θα πραγματοποιηθούν έξι (6) μονοήμεροι αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας Cross Country 
Olympic (XCO), ένας σε κάθε περιφερειακή Ένωση – Επιτροπή, στις ημερομηνίες: 

 

# ΗΜ/ΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 

1 14.03.2021 ΜΤΒ-ΛΙΓΚΑ XCO, Αγώνας #1 ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΟΣΚ 

2 04.04.2021 ΜΤΒ-ΛΙΓΚΑ XCO, Αγώνας #2 ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΣΜΑΘ  

3 23.05.2021 ΜΤΒ-ΛΙΓΚΑ XCO, Αγώνας #3 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΠΔΕ 

4 13.06.2021 ΜΤΒ-ΛΙΓΚΑ XCO, Αγώνας #4 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΚ  

5 05.09.2021 ΜΤΒ-ΛΙΓΚΑ XCO, Αγώνας #5 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΚΕ 

6 17.10.2021 ΜΤΒ-ΛΙΓΚΑ XCO, Αγώνας #6 ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΔ 

 
Πρόκειται για αγώνες που θα συμμετέχουν οι κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, 
Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και Μάστερς. 
 
Η αξιολόγηση των αγώνων αυτών, στην στατιστική της ΕΟΠ, θα είναι αυξημένη σε σχέση 
με τους διασυλλογικούς αγώνες και τα Τοπικά Πρωταθλήματα. 
 
Το παράβολο συμμετοχής ανά αθλητή ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ ανά αγώνα για τις 
κατηγορίες Μάστερς, Elite Ανδρών και Γυναικών, δεκαπέντε (15) ευρώ για τις κατηγορίες 
Εφήβων και Νεανίδων, και δέκα (10) ευρώ για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων το 
οποίο θα εισπράττει ο διοργανωτής και θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της 
διοργάνωσης. 
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Η συνεισφορά της ΕΟΠ, προσδιορίζεται ως εξής: 
 Αποζημείωση του Τεχνικού Παρατηρητή (προκειμένου για έλεγχο – παρατηρήσεις 

– διορθώσεις σε νέες διαδρομές). 

 Αποζημείωση και του Αλυτάρχη. 
 Βοήθεια στην σύνταξη προκήρυξης του αγώνα, καθώς και στην υλικοτεχνική 

υποδομή του αγώνα (όπου απαιτείται). 

 Έκδοση ατομικής και ομαδικής βαθμολογίας λίγκας 
 Τελετή βράβευσης νικητών (ατομικού – ομαδικού) Γενικής Λίγκας, καθώς και 

τιμητικές βραβέυσεις στους διοργανωτές. 

 Προβολή από την Ιστοσελίδα και τα Δελτία Τύπου της ΕΟΠ. 
 
Bonus για τους διοργανωτές :  Δεδομένου ότι οι αγώνες είναι μονοήμεροι, μπορούν να 
διοργανωθούν Σάββατο ή Κυριακή (ανάλογα την δυνατότητα του διοργανωτή).  Το ίδιο 
Σαββατοκύριακο (και όχι την ίδια ημέρα με τον αγώνα της Λίγκας), ο ίδιος διοργανωτής 
θα μπορεί να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου αγώνες 
XCC (Short Track) ή XCE (eliminator) για όλες της κατηγορίες, με προαιρετική 
συμμετοχή και των αθλητών, που θα συμμετέχουν στον μονοήμερο XCO της Λίγκας. 
  
Για όλες τις κατηγορίες της Λίγκας, οι τέσσερεις πρώτοι χρονολογικά αγώνες της λίγκας, 
θα αποτελέσουν τμήμα του συστήματος πρόκρισης για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
XCO και XCR. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για την Λίγκα Ελιτ, για την Λίγκα XCO, καθώς και το 
αναλυτικό σύστημα πρόκρισης στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα ανακοινωθεί στις 
αρχές του 2021, με έκδοση σχετικών εγκυκλίων από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π.  
 
Επισημαίνεται στα σωματεία ότι οι αγώνες λίγκας θα πρέπει να προταθούν από τις 
Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις οι οποίες είναι υπέυθυνες να συντάξουν έντυπο εγγραφής 
αγώνα, όπου θα αναφέρεται ως διοργανωτής το αντίστοιχο σωματείο, που έχει 
συμφωνήσει να αναλάβει την διοργάνωση του αγώνα Λίγκας του κάθε αθλήματος, της 
κάθε πειρφερειακής Επιτροπής – Ένωσης.  Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει σωματείο να 
αναλάβει αγώνα Λίγκας, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, σχεδιασμό και 
υλοποίηση από την Τοπική Ένωση – Επιτροπή. 

 
 
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ : 
 

1. Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση θα πρέπει να προκηρύξει και διοργανώσει τα παρακάτω  
Τοπικά  Πρωταθλήματα: 
 
1.1.  Τοπικά Πρωταθλήματα Δρόμου - Αγώνας Αντοχής. 
 
1.2. Τοπικά Πρωταθλήματα Δρόμου - Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης.  
 
1.3. Τοπικό Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Cross Country XCO  
 
Τα παραπάνω Τοπικά Πρωταθλήματα είναι δυνατόν να οργανωθούν για τις κατηγορίες Ανδρών 
(Ελίτ και Νέων), Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, 
Παγκορασίδων, Μίνι (Μεγάλα – Μικρά) και Μάστερς.  
 
Έτσι λοιπόν για τις κατηγορίες Ανδρών (Ελιτ και Νέων), Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, 
Νεανίδων, Κορασίδων και Μάστερς, ορίζονται δύο (2) συγκεκριμένες ημερομηνίες 
για την διεξαγωγή των Τοπικών Πρωταθλημάτων Δρόμου και αντίστοιχα μιας (1) για 
το  ΜΤΒ, όπως αυτές αποτυπώνονται στον αντίστοιχο πίνακα του κορμού του 
Αγωνιστικού Προγράμματος 2021.   
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Για τίς κατηγορίες Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Μίνι (Μεγάλα – Μικρά) κάθε Τοπική Επιτροπή και 
Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια ημερομηνία επιθυμεί, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της 
περιοχής της, (καιρικές συνθήκες, κατηγορίες αθλητών, τοπικές εκδηλώσεις κλπ).  
 
Για τις κατηγορίες  Ανδρών και Μάστερς τα αντίστοιχα Τοπικά Πρωταθλήματα θα 
αποτελέσουν τμήμα του συστήματος πρόκρισης για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
Δρόμου Αντοχής, Ατομικής Χρονομέτρησης.  Αντίστοιχα, τα Τοπικά Πρωταθλήματα 
Ορεινής Ποδηλασίας XCO θα αποτελέσουν τμήμα του συστήματος πρόκρισης για το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα XCO 2021 για τις κατηγορίες Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, 
Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, και Μαστερς. 
 
Θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα (το ίδιο σαββατοκύριακο σε όλες τις Ενώσεις – Επιτροπές), 
σε ημερομηνίες πριν το αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα.  
 
Οι ημερομηνίες αυτές είναι οι ακόλουθες : 
 

1 20.03.2021 21.03.2021 MTB ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΤΒ Τ.Ε. & ΕΝΩΣΕΙΣ 

2 16.04.2021 17.04.2021 ΔΡΜ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Ε. & ΕΝΩΣΕΙΣ 

3 15.05.2021 16.05.2021 ΔΡΜ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ 

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 
Τ.Ε. & ΕΝΩΣΕΙΣ 

 
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συγχωνεύσεις κατηγοριών που θα ισχύουν για 
το έτος 2021    
 

2. Γενικά η Ε.Ο.Ποδηλασίας και τα αρμόδια όργανα αυτής, σε κάθε Τοπικό Πρωτάθλημα θα ορίζουν 
τον Αλυτάρχη των Αγώνων. 

3. Στους παραπάνω αγώνες, η Ε.Ο.Π. και τα αρμόδια όργανα αυτής, θα χορηγούν άδεια 
διεξαγωγής, μόνον εφόσον ο τεχνικός οδηγός (προκήρυξη) είναι πλήρης με όλα τα στοιχεία 
(κατηγορίες, αποστάσεις, διαδρομές, χάρτες, αγωνοδίκη επιτροπή κλπ)  και έχει κατατεθεί το 
αργότερο 15 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΟΠ. 

4. Στα Τοπικά Πρωταθλήματα, για κάθε αθλητή που ενώ έχει δηλωθεί επίσημα από το σωματείο 
του και δεν παρουσιάζεται στην εκκίνηση, θα αφαιρούνται 5 βαθμοί ανά αθλητή, ανά αγώνισμα 
από την ετήσια γενική βαθμολογία των σωματείων της Ε.Ο.Π. 

5. Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση μπορεί επίσης, ανάλογα με τις οικονομικές και τεχνικές της 
δυνατότητες, να προκηρύξει και διοργανώσει και άλλα Πρωταθλήματα σε επίσημα αγωνίσματα 
που αναφέρονται στους Κανονισμούς.  

Οι αγώνες αυτοί θα βαθμολογούνται και αξιολογούνται ως Διασυλλογικοί αγώνες. 

 
 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: 
 
6. Από το 2021, εντάσσονται ως αγωνίσματα ορεινής ποδηλασίας το E-Mountainbike 

(E-MTB) και το Enduro (END), όπου θα μπορούσαν να διεξαχθούν διασυλλογικές 
κατηγορίες στα αγωνίσματα αυτά. 
 

7. Επίσης εντάσσονται ως αξιολογημένοι διασυλλογικοί αγώνες πίστας, οι κατηγορίες 
Παμπαίδων και Παγκορασίδων στα αγωνίσματα Ταχύτητας, Σκρατς, Αποκλεισμού και 
Ποντων. 
 

8. Οι διασυλλογικοί αγώνες είναι δυνατόν να οργανωθούν για τις κατηγορίες Ανδρών, Εφήβων, 
Παίδων, Παμπαίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων, Μίνι και Μάστερς. 
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9. Κατηγορίες: Για τα αγωνίσματα ατομικής ή ομαδικής χρονομέτρησης δρόμου, κριτεριουμ, 

τύπου πίστας, αναβάσεων, ορεινής ποδηλασίας, ημερίδων πίστας, BMX δεν υπάρχει 

περιορισμός ως προς τον αριθμό των κατηγοριών. 

  

Σε διασυλλογικούς αγώνες δρόμου αντοχής μίας ημέρας επιτρέπεται η διεξαγωγή 

μέχρι δύο (2) διαφορετικών και παράλληλων εκκινήσεων, με την προϋπόθεση ότι 

όλες οι κατηγορίες που ξεκινούν ταυτόχρονα, έχουν το ίδιο ανάπτυγμα και ότι ο 

διοργανωτής μπορεί να καλύψει την διεξαγωγή δυο παράλληλων αγώνων (όσον 

αφορά ασφάλεια αγώνα, ιατρική κάλυψη κριτές κλπ.).  Οι εκκίνησεις αυτές θα έχουν 

χρονική διαφορά από 10 έως 30 λεπτά. 

 

Εξαίρεση αποτελούν οι αγώνες ανάβασης με μαζική εκκίνηση, όπου επιτρέπονται 

μέχρι τρεις (3) διαφορετικές εκκινήσεις, με χρονική διαφορά το ελάχιστο 5 λεπτά. 

   

10. Προκειμένου για την Ορεινή Ποδηλασία, και για τα διάφορα αγωνίσματα ισχύει 
υποχρεωτική σύμπτυξη και προσαρμογή κατηγοριών ως ακολούθως: 
 

XCO Όλες όσες αναφέρονται στην παράγραφο 8 

XCC, XCE 
Ανδρες 17+, Γυναίκες 17+, Παίδες, Κορασίδες, Παμπαίδες, 

Παγκορασίδες, Μίνι, Μάστερς (χωρίς υποκατηγορίες) 

XCP Ανδρες 17+, Γυναίκες 17+, Παίδες, Κορασίδες, Μάστερς 

END, DHI Ανδρες 17+, Γυναίκες 17+, Μάστερς 

XCS Ανδρες 19+, Γυναίκες 19+, Μάστερς 

XCM, E-MTB Άνδρες και Γυναίκες (Ελίτ 19+ και Μάστερς) 

 
11. Διευκρίνιση : Ηλικιακές κατηγορίες εννοούνται οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες 

σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς της Ε.Ο.Π. χωρίς να υπολογίζονται οι υποκατηγορίες, 
όπου αυτές υπάρχουν. Π.Χ. η κατηγορία Μίνι παρόλο που υποδιαιρείται σε 4 υποκατηγορίες 
(ανάλογα με την ηλικία και φύλο), για την εγγραφή στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Π. θα 
θεωρείται σαν μία κατηγορία. Το ίδιο και για την κατηγορία Νέων που είναι υποκατηγορία της 
κατηγορίας Ελίτ και των Μάστες που διαιρείται ηλικιακά σε υποκατηγορίες. 

 

Έτσι γίνεται σαφές ότι π.χ. τα Μίνι Μικρά Αγόρια δεν είναι ηλικιακή κατηγορία, αλλά είναι 

υποκατηγορία της κατηγορίας Μίνι όπως αυτό αποτυπώνεται στους Γενικούς Κανονισμούς της 

ΕΟ.Ποδηλασίας. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία Ελίτ, Μάστερς και τις υποκατηγορίες τους. 

 

12. Για την αγωνιστική περίοδο του 2021, κάθε σωματείο μπορεί να διοργανώσει 
πέντε (5) το πολύ διασυλλογικούς αγώνες είτε αυτοί είναι αγώνες μίας ημέρας είτε 
είναι αγώνες διάρκειας περισσοτέρων της μιας, ημερών.  Από τον αριθμό αυτόν 
εξαιρούνται οι συνδιοργανώσεις Πανελληνίων και Τοπικών Πρωταθλημάτων, 
αγώνες ενταγμένοι στο καλεντάρι UCI, καθώς και οι αγώνες Λίγκας. 

13. Ένας αγώνες με διοργανωτές περισσότερα του ενός σωματεία, θα υπολογίζεται ως 
ένας αυτούσιος αγώνας για καθένα από τα σωματεία που φαίνονται ως διοργανωτές. 

14. Για να πάρει βαθμολογία (ατομική και διοργάνωσης) ένας διασυλλογικός αγώνας,  
θα πρέπει υποχρεωτικά και κατ΄ελάχιστο να υπάρχει ως συνδιοργανωτής, ένα 
σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Π. το οποίο και θα κάνει όλη την σχετική αλληλογραφία 
με την Ε.Ο.Π.  (κατάθεση εντύπου εγγραφής αγώνα στο καλεντάρι, σύνταξη 
προκήρυξης κλπ.).  Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα χαρακτηρίζεται ως 
Open, με χρέωση του αντίστοιχου παράβολου. 
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15. Ο τεχνικός οδηγός (προκήρυξη) θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΟΠ σε ‘’ανοικτή’’ 
μορφή word, για λόγους γρήγορης επεξεργασίας, (συνοδευόμενος οπωσδήποτε από το 
αντίγραφο κατάθεσης παραβόλου εγγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 16 και τα επόμενα) 
και αφού λάβουν έγκριση, θα αναρτώνται σε ‘’κλειστή’’ μορφή, σε ειδικό χώρο, στην ιστοσελίδα 
της ΕΟΠ.  

Ο τεχνικός οδηγός (προκήρυξη) θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει ήδη αποσταλεί στα σωματεία, και επισυνάπτεται στην παρούσα 
επιστολή προς διευκόλυνση των σωματείων. 

 
16. Το σωματείο/ο οργανωτής ενός αγώνα μπορεί να ορίσει παράβολο συμμετοχής  για τους 

αθλητές/ομάδες για όλα τα αγωνίσματα της ποδηλασίας και όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, 
χωρίς ανώτατο όριο, με εξαίρεση τους αγώνες Λίγκας, στους οποιους τα παράβολα 
προσδιορίζονται σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσης. 

 
17. Ο ορισμός του Αλυτάρχη θα γίνεται από την Ε.Ο.Π, η δε ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα 

κίνησής/διαμονής/διατροφής του θα καλύπτονται από το σωματείο/οργανωτή.  Ο Αλυτάρχης 
στους διασυλλογικούς αγώνες, θα ορίζεται μεταξύ διαθέσιμων ενεργών κριτών, οι 
οποίοι διαμένουν κατά το δυνατόν στα γεωγραφικά όρια της ίδιας με τον 
διοργανωτή Τοπικής Ένωσης – Επιτροπής.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος μετακίνησης/διαμονής/διατροφής κλπ., θα 
μπορεί να ορίζεται Αλυτάρχης από όμορες Περιφερειακές Ενώσεις – Επιτροπές. 
 

18. Οι αγώνες  θα αξιολογούνται με την προϋπόθεση ότι τα φύλλα αγώνα θα κατατίθενται στην 
Ε.Ο.Ποδηλασίας σε διάστημα δέκα (10) το πολύ ημερολογιακών ημερών (άρθρο 1.2.024 των 
Γενικών Κανονισμών Ε.Ο.Π.). 
 
Τα αποτελέσματα των αγώνων σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να είναι στην 
διάθεση του Αλυτάρχη εντός 24 ωρών το αργότερο, προκειμένου ο τελευταίος να 
τα κοινοποιεί στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

19. Κάθε σωματείο υποχρεούται έως την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, να δηλώσει τους 
αγώνες, που επιθυμεί στην Τοπική Επιτροπή – Ένωση, που ανήκει.  Με την σειρά της η Τοπική 
Επιτροπή – Ένωση, σε συνεργασία με όλα τα σωματεία της θα καταρτίσει το πρόγραμμα 
αγώνων της περιφέρειας αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τοπικών 
Πρωταθλημάτων και διασυλλογικών αγώνων και θα το αποστείλει στην Τεχνική Επιτροπή της 
Ε.Ο.Π. ώστε να καταρτιστεί το Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 2021. 
 

20. Κάθε Τοπική Επιτροπή -  Ένωση, θα πρέπει να  πραγματοποιήσει σύσκεψη σωματείων (με την 
μορφή τηλεδιάσκεψης) προκειμένου να καταρτισθεί το αγωνιστικό της πρόγραμμα.  Οι 
διασυλλογικοί αγώνες δεν θα πρέπει να συμπίπτουν ημερολογιακά ούτε αγωνιστικά 
(ίδιο αγώνισμα ίδιες ηλικιακές κατηγορίες) με την διεξαγωγή των αντίστοιχων 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Ε.Ο.Π, των Τοπικών 
Πρωταθλημάτων, καθώς και των αγώνων Λίγκας.     
 

21. Προτεραιότητα θα δίνεται στα σωματεία/ οργανωτές που ήταν συνεπή με τις ημερομηνίες, 
υποβολής  τεχνικών οδηγών (προκηρύξεων). 
 

22. Όλοι οι αγώνες, πρέπει να δηλωθούν στο σχετικό συνημμένο έντυπο, που χορηγεί η Ε.Ο.Π. 
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23. Οι Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις αφού συγκεντρώσουν όλα τα έντυπα εγγραφής αγώνων, 
αφού συμπληρλωσουν έντυπα εγγραφής των Τοπικών Πρωταθλημάτων και των 
αγώνων Λίγκας, που θα διοργανώσουν  και αφού έχουν πραγματοποιήσει σύσκεψη 
με τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμή τους, θα καταρτίσουν το αγωνιστικό τους 
πρόγραμμα, το οποίο και θα πρέπει να υποβάλλουν στην Τεχνική Επιτροπή της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας έως την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 το αργότερο, αποστέλλοντας : 
 
α) αντίγραφα των εντύπων Εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα, πλήρως συμπληρωμένα και  
 
β) τον συγκεντρωτικό ημερολογιακό πίνακα (μόνο σε μορφή EXCEL, ίδιο με το 
παράδειγμα που έχει αποσταλεί από την Ε.Ο.Π.) συμπληρωμένο ηλεκτρονικά σε όλα τα 
αντίστοιχα πεδία (ημερ/νία, ονομασία αγώνα, οργανωτής, κατηγορία κλπ).  
 
Χειρόγραφοι συγκεντρωτικοί πίνακες δεν θα γίνουν δεκτοί. 
 

24. Κάθε Τοπική Επιτροπή ή Ένωση, θα μπορεί να συμπεριλάβει στο καλαντάρι της, 
μέχρι δεκαπέντε (15) διασυλλογικούς αγώνες, ανά αγώνισμα, ανά ηλικιακή 
κατηγορία, το μέγιστο. 
 
Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα Πανελλήνια και Τοπικά 
Πρωταθλήματα, οι Αγώνες Λίγκας καθώς και οι αγώνες που εντάσσονται στο 
καλαντάρι της UCI.  
 

25. Σωματεία, που ανήκουν σε διαφορετική περιφέρεια (Γεωγραφικά όρια Τοπικής Επιτροπης ή 
Ένωσης) από αυτή που τελείται η διοργάνωση τους, θα αιτούνται έγκρισης και θα εγγράφουν 
τον αγώνα και στις δύο εμπλεκόμενες Τοπικές Επιτροπές ή Ενώσεις. 
 

26. Δηλώσεις και έντυπα Εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα από Σωματεία απευθείας προς την 
Ε.Ο.Ποδηλασίας, δεν θα γίνονται δεκτά.  
 

27. Για την εγγραφή ενός αγώνα στο καλαντάρι της Ε.Ο.Π, το σωματείο/ διοργανωτής θα πρέπει 
να καταβάλει στην Ε.Ο.Π. παράβολο εγγραφής, ύψους πενήντα (50) € για αγώνα μιας ημέρας, 
και επιπλέον είκοσι (20) € για κάθε επιπλέον αγωνιστική ημέρα, όταν πρόκειται για αγώνες με 
ετάπ. 
 
Σε περίπτωση αγώνων Open χωρίς την διεξαγωγή τεσσάρων (4) τουλάχιστον διασυλλογικών 
κατηγοριών, το παράβολο αυτό ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) €. 
  
Τα παράβολα αυτά θα κατατίθενται στον λογαριασμό της Ε.Ο.Π. το αργότερο 30 ημέρες πριν 
από την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα. Το αντίγραφο κατάθεσης επίσης θα πρέπει 
οπωσδήποτε να συνοδεύει και τον τεχνικό οδηγό (προκήρυξη) του αγώνα. 
 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω παραβόλου εγγραφής, δεν θα 
εκδίδεται η σχετική άδεια τέλεσης. 
 

28. Διευκρίνιση : Αγώνας εννοείται ο αγώνας μιάς αγωνιστικής ημέρας ή αγώνας που διεξάγεται σε 
περισσότερες από μία συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες και έχει γενική κατάταξη (π.χ. 
ποδηλατικοί γύροι, αγώνες με ετάπ) με την βασική προϋπόθεση ότι όλες τις ημέρες αγωνίζονται 
οι ίδιες ηλικιακές κατηγορίες. 
 

29. Μετά τις δηλώσεις αυτές, και αφού όλοι οι αγώνες καταχωρηθούν στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα, 
δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή ημερομηνίας ή ηλικιακής κατηγορίας. 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, 
αδυναμία μετακίνησης λόγω απεργίας, τοπικές εκδηλώσεις κλπ), δεν είναι δυνατή η τέλεση 
ενός αγώνα, ο οργανωτής θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αποστείλει στην 
Ε.Ο.Π, ένα αίτημα αλλαγής.   

Το αίτημα της αλλαγής θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΟΠ μαζί με ένα έγγραφο 
της Τοπικής Επιτροπής / Ένωσης που ανήκει το σωματείο/οργανωτής ότι συμφωνεί 
με την αλλαγή αυτή. 
  
Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας, είναι ή αρμόδια να αποφασίσει για την έγκριση ή 
απόρριψη της αλλαγής αυτής.  

Σε περίπτωση αποδοχής της αλλαγής ημερομηνίας το σωματείο/οργανωτής θα 
πρέπει να καταβάλει στην Ε.Ο.Π. σε διάστημα 3 – 4 ημερών, παράβολο αλλαγής 
ημερομηνίας, ύψους είκοσι (20) €, εκτός εξαιρετικά ειδικών περιπτώσεων. 

 
 

Ε.Ο.Ποδηλασίας  


