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Σκήκα 1. ΓΔΛΗΘΟΗ ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ
Θεθάιαην 1: Σύπνη Αγώλσλ
4.1.001

Ζ Οξεηλή Πνδειαζία πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο αγσληζκάησλ:
• Αγώλεο Cross Country (Αληνρήο) XC
Θξνο Θάληξπ Οιπκπηαθήο κνξθήο: XCO
Θξνο Θάληξπ Καξαζώληνο: XCM
Θξνο Θάληξπ από εκείν ζε εκείν: XCP (Point to Point)
Θξνο Θάληξπ Κηθξό ηξθνπί: XCC (Criterium)
Θξνο Θάληξπ Υξνλνκέηξεζεο: XCT (Time Trial)
Θξνο Θάληξπ Οκαδηθήο θπηαινδξνκίαο: XCR (Team Relay)
• Αγώλεο Downhill (Θαηάβαζεο) DH
Αηνκηθή Θαηάβαζε: (DHI) Θαηάβαζε κε καδηθή εθθίλεζε: (DHM)
Αγώλεο Σεηξαπινύ/ Φνξ Θξνο: (4Υ) Παξάιιειν ιάινκ/Dual slalom:
(DS)
• Αγώλεο κε ΔΣΑΠ SR

Θεθάιαην 2 Θαηεγνξίεο Αζιεηώλ θαη πκκεηνρή
4.1.002

4.1.003

4.1.004

4.1.005

4.1.006

Ζ ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο γίλεηαη κε βάζε ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα άξζξα 1.1.034 έσο 1.1.037 ησλ Γεληθψλ Θαλνληζκψλ ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο, εθηφο
απφ ηηο παξαθάησ εμαηξέζεηο:
Λέεο Γπλαίθεο
ε δηεζλείο αγψλεο Οξεηλήο Πνδειαζίαο, νη Γπλαίθεο ειηθίαο 19 - 22 εηψλ,
νκαδνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία ΛέσλΓπλαηθψλ.
Kξνο Θάληξπ Oιπκπηαθήο κνξθήο - XCO
Οη Λένη Άλδξεο κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη καδί κε ηνπο Διίη Άλδξεο, αθφκα θαη αλ ππάξρεη
μερσξηζηή θαηάηαμε Λέσλ.
Kξoο Θάληξπ Καξαζώληνο - XCM
Οη αγψλεο Καξαζψληνπ δηεμάγνληαη γηα πνδειάηεο (άλδξεο ή γπλαίθεο) ειηθίαο 19 εηψλ θαη
άλσ.
Θαηάβαζε - DH
ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, νη αγώλεο Θαηάβαζεο δηεμάγνληαη γηα ηηο
θαηεγνξίεο Juniors (Έθεβνη θαη Λεαλίδεο) θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο Elite θαη
Masters (Άλδξεο θαη Γπλαίθεο) ζε θνηλή ζπκκεηνρή θαη θαηάηαμε.
ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο, όιεο νη θαηεγνξίεο πνδειαηώλ (αλδξώλ ή
γπλαηθώλ) ειηθίαο 17εηώλ θαη άλσ, δηεμάγνληαη κε θνηλή ζπκκεηνρή θαη
θαηάηαμε.

4.1.007

Σεηξαπιό - 4Υ
Οη αγώλεο 4Υ δηεμάγνληαη γηα όιεο νη θαηεγνξίεο πνδειαηώλ (αλδξώλ ή
γπλαηθώλ) ειηθίαο 17 εηώλ θαη άλσ, κεθνηλή ζπκκεηνρή θαη θαηάηαμε.
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Αγώλεο κε ΔΣΑΠ - SR
Οη αγψλεο κε ΔΣΑΠ δηεμάγνληαη γηα πνδειάηεο (άλδξεο ή γπλαίθεο) ειηθίαο 19 εηψλ θαη άλσ.

4.1.008

Αγώλεο Κάζηεξο
4.1.009 Όινη νη πνδειάηεο κε δειηίν, ειηθίαο 30 εηώλ θαη άλσ, επηηξέπεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε αγώλεο Κάζηεξο, θαηά ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, κε ηηο
παξαθάησ εμαηξέζεηο:
•
•

Οη πνδειάηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Διίη, ή ζε αγώλεο
εληαγκέλνπο ζην Γηεζλέο Θαιαληάξη ηεο UCI, κε εμαίξεζε ηνπο αγώλεο
Καξαζσλίνπ.
Οη πνδειάηεο-κέιε επαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ UCI.

4.1.010 Γηα αγώλεο Κάζηεξο, εληαγκέλνπο ζην Γηεζλέο Θαιαληάξη εθηόο ηνπ
αληίζηνηρνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο, ε Δ.Ο.Πνδειαζίαο κπνξεί λα εθδίδεη
πξνζσξηλά δηεζλή δειηία πνδειάηε. Σν δειηίν ζα αλαθέξεη ηελ έλαξμε θαη ηελ
ιήμε ηνπ δειηίνπ, θαη ζα εμαζθαιίδεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ηηο αζθαιηζηηθέο
θαιύςεηο κε ην δειηίν εηήζηαο ηζρύνο.
Γηα όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Δζληθνύ Αγσληζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (Γηαζπιινγηθνί,
Σνπηθά θιπ), θαη ησλ Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ, ζα ηζρύνπλ νη ειάρηζηεο
ζπκκεηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1.4.018 θαη 1.4.019, θαζώο θαη νη
ζπγρσλεύζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.4.020, ησλ Γεληθώλ Θαλνληζκώλ ηεο
Δ.Ο.Πνδειαζίαο.

Θεθάιαην 3: Θαιαληάξη
4.1.011

Οη δηεζλείο αγψλεο ηεο Οξεηλήο Πνδειαζίαο εληάζζνληαη ζην Γηεζλέο Θαιαληάξη κε ηνλ
εμήο ηξφπν:
Οιπκπηαθνί Αγψλεο.
Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα.
Παγθφζκηα Θχπειια.
Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα Masters.
Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα.
Αγψλεο κε ΔΣΑΠ (θιάζε SHC,S1,S2).
Κνλνήκεξνη Αγψλεο (Θιάζε HC, 1,2,3).
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο UCI επηθπξψλεη θάζε ρξφλν ηελ θιάζε ελφο αγψλα.
Οη αγψλεο ηεο Οξεηλήο Πνδειαζίαο, πνπ εληάζζνληαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ
Πξφγξακκα είλαη νη παξαθάησ:
- Όινη νη δηεζλείο αγώλεο, πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.
- Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα.
Θαλέλαο αγψλαο Οξεηλήο Πνδειαζίαο δελ ζα δηνξγαλψλεηαη ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ην
αληίζηνηρν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ηεο ίδηαο κνξθήο.
- Αγώλεο Δζληθήο Θιάζεο 1 θαη Θύπειια Διιάδνο Κ1.
Θαλέλαο αγψλαο Οξεηλήο Πνδειαζίαο θιάζεο Κ2 ή Κ3, δελ ζα δηνξγαλψλεηαη ηελ ίδηα
εκεξνκελία κε αγψλεο θιάζεο Κ1, ηεο ίδηαο κνξθήο θαη/ ή θαηεγνξίαο.
- Αγώλεο Δζληθήο Θιάζεο 2 - Πεξηθεξεηαθά Πξσηαζιήκαηα. Κ2.
Θαλέλαο αγψλαο Οξεηλήο Πνδειαζίαο θιάζεο Κ3, δελ ζα δηνξγαλψλεηαη ηελ ίδηα
εκεξνκελία, ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο ίδηαο Σνπηθήο Δπηηξνπήο ή Έλσζεο κε αγψλεο
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θιάζεο Κ2, ηεο ίδηαο κνξθήο θαη/ή θαηεγνξίαο.
- Αγώλεο Δζληθήο Θιάζεο 3 –Γηαζπιινγηθνί αγώλεο Κ3.

Θεθάιαην 4: Ο Σερληθόο παξαηεξεηήο
4.1.012. Γηα ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, ηα Δζληθά Θχπειια, ηα Πεξηθεξεηαθά Πξσηαζιήκαηα
θαη ηνπο Αγψλεο θιάζεο M1 θαη M2, ζα δηνξίδεηαη απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηεο
Δ.Ο.Πνδειαζίαο έλαο Σερληθφο Παξαηεξεηήο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο νη Σνπηθέο
Δπηηξνπέο ή Δλψζεηο δηνξίδνπλ Σερληθφ Παξαηεξεηή, εθφζνλ θξίλνπλ απαξαίηεην.
4.1.013. Υσξίο λα παξαβιέπνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ηνπ Οξγαλσηή, ν Σερληθφο
Παξαηεξεηήο ζα επηβιέπεη ηελ πξνεηνηκαζία απφ ηερληθήο άπνςεο ηνπ αγψλα θαη είλαη ν
ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο θαη ηνπ Οξγαλσηή ηνπ αγψλα.
4.1.014. Αλ ν αγψλαο είλαη ζε λέα πεξηνρή ή δηαδξνκή, ν Σερληθφο Παξαηεξεηήο ππνρξενχηαη λα θάλεη
κηα εθ ησλ πξνηέξσλ επηζεψξεζε (ηεο δηαδξνκήο, ηεο απφζηαζεο, ησλ ηνπνζεζηψλ
ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αγψλα, ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο). Θα ζπλαληεζεί
κε ηνλ Οξγαλσηή θαη ζα εηνηκάζεη κηα ζρεηηθή αλαθνξά πξνο ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηεο
Δ.Ο.Πνδειαζίαο.
4.1.015. Βξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξηλ απφ ηελ πξψηε Δπίζεκε Πξνπφλεζε θαη δηεμάγεη κηα
επηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηαδξνκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αιπηάξρε θαη ηνλ Οξγαλσηή.
Θα ζπληνλίζεη ηηο ηερληθέο πξνεηνηκαζίεο ηνπ αγψλα θαη ζα δηαζθαιίζεη φηη νη εθαξκφζηεθαλ νη
ζπζηάζεηο πνπ έγηλαλ κε ηελ αλαθνξά ηνπ, πινπνηήζεθαλ. Ο ηειηθφο θαζνξηζκφο ηεο
δηαδξνκήο θαη νη φπνηεο αιιαγέο είλαη ζηελ επζχλε ηνπ Σερληθνχ Παξαηεξεηή.
4.1.016. Θα παξαθνινπζήζεη ηηο ζπζθέςεηο ησλ Αξρεγψλ ησλ Οκάδσλ (Σερληθά πλέδξηα).

Θεθάιαην 5: Έθνξνη Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals)
4.1.017. Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη αξθεηνχο Δθφξνπο Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals), γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ πνδειαηψλ θαη ησλ ζεαηψλ, ζηνλ αγώλα θαη ηηο επίζεκεο πξνπνλήζεηο.
4.1.018. Ζ ειάρηζηε ειηθία γηα ηνπο Δθφξνπο Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals) είλαη 18 εηψλ.
4.1.019. Θα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια απφ έλα ζήκα ή απφ κία δηαθξηηηθή ζηνιή.
4.1.020. Οη Έθνξνη Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals) ζπλίζηαηαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε κηα
ζθπξίρηξα, θαη κηα ζπζθεπή ξαδηνεπηθνηλσλίαο. Θα δηακνηξάδνληαη ππνρξεσηηθά ζε φιν
ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ψζηε λα παξέρνπλ αξθεηά ζεκεία ειέγρνπ κε δπλαηφηεηα
ξαδηνεπηθνηλσλίαο
4.1.021.

Οη Έθνξνη Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals) ππνρξενχληαη λα έρνπλ ζρεηηθψο ελεκεξσζεί γηα ηνλ
ξφιν ηνπο, θαη λα έρνπλ ράξηεο ηεο δηαδξνκήο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεκεία αλαθνξάο, ηα νπνία
επηηξέπνπλ λα εληνπίδνληαη εχθνια ηα ελδερφκελα αηπρήκαηα.
Θεθάιαην 6: Γηαδηθαζίεο ηνπ Αγώλα

Αζθάιεηα
4.1.022. Ζ δηαδξνκή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πνδειάηεο, κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα
θαη θαηά ηελ επίζεκε πξνπφλεζε. Όια ηα ππφινηπα άηνκα πξέπεη λα θξαηνχληαη καθξηά απφ
ηελ δηαδξνκή.
4.1.023.

Αθύξσζε
ε πεξίπησζε θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ν αιπηάξρεο, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ αθχξσζε
ηνπ αγψλα, αθνχ πξψηα ζπκβνπιεπηεί ηελ Δ.Ο.Πνδειαζίαο, ή ζε αδπλακία απηήο, ηνλ
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Οξγαλσηή.
Γηαδηθαζία πξηλ ηελ εθθίλεζε
4.1.024.

Θα παξαθνινπζήζεη Ζ δηαδξνκή θάζε αγψλα, πξέπεη λα θαζνξηζηεί κε επθξίλεηα πξηλ ηελ
εθθίλεζε, θαη λα εθηίζεηαη ζε πίλαθα ζηνλ ρψξν ησλ ππνγξαθψλ.

4.1.025.

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ επίζεκσλ πξνπνλήζεσλ, Ο Σερληθφο Παξαηεξεηήο ηνπ αγψλα ζα
ειέγμεη ηε δηαδξνκή αλ είλαη ζσζηά θαη κε αζθάιεηα καξθαξηζκέλε. Ζ αλαθνξά απηνχ ηνπ
ειέγρνπ ζα δνζεί ζηνλ Αιπηάξρε θαη ζην Γηεπζπληή ηνπ αγψλα. Δάλ δελ ππάξρεη Σερληθφο
Παξαηεξεηήο ν έιεγρνο ηεο δηαδξνκήο θαη ε αλαθνξά ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αιπηάξρε.
Οη πνδειάηεο ή νη Αξρεγνί ησλ Οκάδσλ ππνρξενχληαη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ, πξν ηνπ
αγψλα, ζε ζχληνκε ζχζθεςε φπνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ
θαλνληζκφ ηνπ αγψλα, αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο (πξνθήξπμε) ηνπ
αγψλα.

4.1.026.

4.1.027.

Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ θαη ησλ ππνγξαθψλ ζα γίλεηαη ζε έλα γξαθείν εγθαηεζηεκέλν θνληά
ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα.

4.1.028.

Ζ ιίζηα ησλ πνδειαηψλ, πνπ παίξλνπλ εθθίλεζε, πξέπεη λα νξηζηηθνπνηείηαη πξν ηεο έλαξμεο
ηνπ αγψλα. Δθηφο απφ ηα νλφκαηα ησλ πνδειαηψλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ νκάδα, ηνπο
αξηζκνχο ησλ δειηίσλ, ηελ θαηεγνξία, ηνλ ηχπν ηνπ αγψλα, ηελ απφζηαζε, ηελ ψξα
εθθίλεζεο, θαη αλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή αγψλα ην θσδηθφ UCI ηνπ θάζε πνδειάηε.

4.1.029.

Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη ζχζηεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο ζηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή.
Αλάινγα κε ηελ θιάζε ηνπ αγψλα, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κε νθηψ ζπζθεπέο ξαδηνεπηθνηλσλίαο ζα
είλαη δηαζέζηκεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Θνκηζάξησλ. ε απηέο
ηηο ζπζθεπέο πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαλάιη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο.
Οη Θνκηζάξηνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα ζε έλα
δεχηεξν θαλάιη, θαηά πξνηίκεζε ηεο ίδηαο ζπζθεπήο.
Ζ εθθίλεζε

4.1.030.

Ο Οξγαλσηήο ζπλίζηαηαη λα πξνβιέπεη κηα θιεηζηή πεξηνρή φπνπ νη πνδειάηεο ζα θάλνπλ
δέζηακα, θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο εθθίλεζεο.

4.1.031.

ε αγψλεο κε νκαδηθή εθθίλεζε, ε ηνπνζέηεζε ησλ πνδειαηψλ ζηε γξακκή εθθίλεζεο ζα πξέπεη
λα μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά πξν ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο. Απηή ε ρξνληθή
πεξίνδνο κπνξεί λα αιιάμεη γηα λα ηαηξηάδεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πέληε ιεπηά πξν
ηεο έλαξμεο ηνπνζέηεζεο ησλ πνδειαηψλ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο, ζα πξέπεη γίλεη κία
αλαθνίλσζε απφ κεγαθσληθφ ζχζηεκα πνπ λα επηζεκαίλεη ηελ έλαξμε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Σν
ίδην ζα γίλεη θαη ηξία ιεπηά πξν ηεο έλαξμεο απηήο.
Οη πνδειάηεο ηνπνζεηνχληαη κε ηελ ζεηξά ηελ νπνία θαινχληαη ζηελ γξακκή εθθίλεζεο. Ο
αξηζκφο ησλ αζιεηψλ αλά ζεηξά ζα εθθσλείηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε θαη ζα επηβιέπεηαη απφ
άιινπο Θνκηζάξηνπο ή Θξηηέο. Ο αζιεηήο απφ κφλνο ηνπ επηιέγεη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ γξακκή.
Ζ εθθίλεζε ζα δίδεηαη αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: Πξνεηδνπνηήζεηο 3', 2', 1'ιεπηφ θαη 30
δεπηεξφιεπηα πξν ηεο εθθίλεζεο, χζηεξα κηα αλαθνίλσζε φηη ε εθθίλεζε ζα δνζεί ηα επφκελα
15 δεπηεξφιεπηα. Ο Θνκηζάξηνο Δθθίλεζεο (Αθέηεο) ζα δψζεη ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα κε
πηζηφιη εθθίλεζεο.

4.1.032.
4.1.033.

Ο Θνκηζάξηνο Δθθίλεζεο (Αθέηεο) έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εθθψλεζεο δχν (2) ιεπηά
πξηλ ηελ εθθίλεζε κέρξη ε δηαδηθαζία εθθίλεζεο λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία.
ε αγψλεο κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο, νη νδεγίεο εθθίλεζεο ζα δίδνληαη επίζεο θαη ζηελ Αγγιηθή ή
Γαιιηθή Γιψζζα.
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4.1.034.

4.1.035.

πκπεξηθνξά ησλ πνδειαηώλ
Οη πνδειάηεο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επγεληθφ θαη αζιεηηθφ ηξφπν ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο
θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο πην γξήγνξνπο πνδειάηεο λα ηνπο πξνζπεξλάλε ρσξίο λα ηνπο
παξεκπνδίδνπλ.
Δάλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έλαο πνδειάηεο βγεη απφ ηελ θαλνληθή δηαδξνκή, πξέπεη λα
επηζηξέςεη (μαλακπεί) ζηνλ αγψλα απφ ην ίδην αθξηβψο ζεκείν απφ ην νπνίν βγήθε.

4.1.036 Οη πνδειάηεο πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ θχζε θαη λα πξνζέρνπλ λα κελ ξππαίλνπλ ή κνιχλνπλ ηελ
πεξηνρή.
4.1.037.

Θεθάιαην 7: Δμνπιηζκόο
Ζ ρξήζε ελδνζπλελλφεζεο ή άιισλ θνξεηψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο αζιεηέο
απαγνξεχεηαη.

4.1.038.

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε κεηαιιηθψλ πξνεμνρψλ ή θαξθηψλ πάλσ ζηα ειαζηηθά ηνπ πνδειάηνπ.

4.1.039.

Σα πνδήιαηα πξέπεη λα έρνπλ ηξνρνχο κε δηάκεηξν πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο 29ίληζεο.

Σκήκα 2. ΑΓΩΛΔ CROSS COUNTRY

Θεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Αγώλσλ
Θξνο Θάληξπ Οιπκπηαθήο κνξθήο CROSS COUNTRY - XCO
4.2.001

Ζ δηάξθεηα ελφο αγψλα Cross Country Οιπκπηαθήο κνξθήο, ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ
αθφινπζσλ νξίσλ (ζε ψξεο θαη ιεπηά):
ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΔΙΑΥΗΣΖ:

ΚΔΓΗΣΖ:

ΑΛΓΡΔ ΛΔΟΗ
ΓΤΛΑΗΘΔ ΛΔΔ
ΒΔΣΔΡΑΛΟΗ ΑΛΓΡΔ θαη ΓΤΛΑΗΘΔ

1:15'

1:30'

ΔΦΖΒΟΗ / ΛΔΑΛΗΓΔ

1:00'

1:15'

ΠΑΗΓΔ /ΘΟΡΑΗΓΔ

0:45'

1:00'

ΠΑΚΠΑΗΓΔ / ΠΑΛΘΟΡΑΗΓΔ

0:30'

0:45'

ΚΗΛΗ ΚΔΓΑΙΑ

0:20'

0:40'

ΚΗΛΗ ΚΗΘΡΑ

0:15'

0:30'

ΑΛΓΡΔ / ΓΤΛΑΗΘΔ ΔΙΗΣ

1:30'

1:45'

ε πεξίπησζε πνιχ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ν Αιπηάξρεο κπνξεί λα επηιέμεη θαη έλαλ
κηθξφηεξν ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ αγψλα, αιιά θνληά ζην ειάρηζην φξην.
Δάλ ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνδειαηψλ ην επηηξέπεη είλαη δπλαηφλ λα δίλνληαη
ηαπηφρξνλεο εθθηλήζεηο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
απφζηαζε πνπ θαιχπηεη θάζε θαηεγνξία είλαη ε ίδηα.
4.2.002 Ο θάζε γχξνο ζε κηα δηαδξνκή Cross Country Οιπκπηαθήο Κνξθήο, ζα είλαη κήθνπο
κεηαμχ 4ρικ θαη 6ρικ.
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Θα είλαη ηδαληθφ ε δηαδξνκή λα έρεη ζρήκα «πιαηαλφθπιινπ».
Ζ δηαδξνκή ζα καξθάξεηαη θάζε ρηιηφκεηξν, κε πηλαθίδα πνπ ζα αλαθέξεη ηελ απφζηαζε
πνπ απνκέλεη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν γχξνο.
4.2.003

Οη πνδειάηεο ζα μεθηλνχλ φινη καδί ζε έλα γθξνππ αλά θαηεγνξία.

Kξoο Θάληξπ Καξαζώληνο – XCM
4.2.004 Ζ απφζηαζε θαη ε δηάξθεηα ελφο αγψλα κνξθήο Καξαζψληνπ πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα
ειάρηζηα
θξηηήξηα:
ΠΑΓΘΟΚΗΑ ΘΤΠΔΙΙΑ

4ψξεο

80ρικ

ΑΙΙΟΗ ΑΓΩΛΔ

3ψξεο

60ρικ

Ζ δηαδξνκή ζα καξθάξεηαη θάζε 10 ρικ κε πηλαθίδα πνπ ζα δείρλεη ηελ απφζηαζε, πνπ
απνκέλεη λα δηαλπζεί. Ζ δηαδξνκή δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεη θνκκάηηα, πνπ
ρξεηάδεηαη λα θαιπθζνχλ θαη δεχηεξε θνξά κέζα ζηνλ αγψλα.
4.2.005 Οη πνδειάηεο ζα μεθηλνχλ φινη καδί ζε έλα γθξνππ αλά θαηεγνξία.

Θξνο Θάληξπ από εκείν ζε εκείν- XCP
4.2.006 Ζ δηαδξνκή ελφο αγψλα Cross Country απφ εκείν ζε εκείν ζα είλαη κήθνπο κεηαμχ
25ρικ θαη 60ρικ.
Ο αγψλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ έλα ζεκείν θαη ηεξκαηίδεη ζε έλα άιιν. Κηα δηαδξνκή
κε κνξθή ελφο κνλαδηθνχ θχθινπ κε αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκφ ην ίδην ζεκείν, είλαη
απνδεθηή.
4.2.007 Οη πνδειάηεο ζα μεθηλνχλ φινη καδί ζε έλα γθξνππ αλά θαηεγνξία.

Θξνο Θάληξπ ζε ηξθνπί ή Criterium- XCC
4.2.008. Ζ εθθίλεζε θαη ν ηεξκαηηζκφο ζα είλαη ζην ίδην ζεκείν. Ο θχθινο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο
απφ 5ρικ.
4.2.009. Φπζηθά θαη /ή ηερληθά εκπφδηα ζα επηηξέπνληαη κφλν αλ πξνζπεξληφληαη κε αζθάιεηα. Γηα φηη δελ
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αγψλεο Cross Country ηξθνπί,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην Cross Country Οιπκπηαθήο Κνξθήο.

Kξoο Θάληξπ Υξνλνκέηξεζεο- XCT
4.2.010 Ζ δηαδξνκή ελφο αγψλα Cross Country Υξνλνκέηξεζεο ζα είλαη κήθνπο κεηαμχ 5ρικ θαη
25ρικ. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αγψλεο Cross
Country Υξνλνκέηξεζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην Cross Country
Οιπκπηαθήο Κνξθήο.

Θξνο Θάληξπ θπηαινδξνκίαο- XCR
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4.2.011. Ζ θπηαινδξνκία Cross Country δηνξγαλψλεηαη ζην Παγθφζκην, ην Ζπεηξσηηθφ θαη ην
Πξσηάζιεκα Διιάδνο ζηελ επίζεκε δηαδξνκή ησλ αγψλσλ.
ηα πιαίζηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Διιάδνο, ν αγψλαο θπηαινδξνκίαο - XCR είλαη νκαδηθφ
αγψληζκα Οξεηλήο Πνδειαζίαο κε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ (4) πνδειαηψλ θαη/ ή
πνδειαηηζζψλ, κε θάζε πνδειάηε λα πξαγκαηνπνηεί κηα ζηξνθή ηεο δηαδξνκήο ηνπ
Θξνο-Θάληξπ.
ηνλ αγψλα ζθπηαινδξνκίαο θάζε ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν κε κία νκάδα.
Θάζε νκάδα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλαλ πνδειάηε ηεο θαηεγνξίαο Αλδξψλ (ή Λέσλ), κηα
πνδειάηηζζα ηεο θαηεγνξίαο Γπλαηθψλ, έλαλ πνδειάηε ηεο θαηεγνξίαο Δθήβσλ, θαη έλαλ
πνδειάηε ηεο θαηεγνξίαο Παίδσλ.
Θάζε νκάδα έρεη δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πνδειάηεο σο εμήο:
Άλδξα κε

Γπλαίθα, Έθεβν, Παίδα ή Λεαλίδα, Θνξαζίδα

Γπλαίθα κε

Λεαλίδα, Θνξαζίδα

Έθεβν κε

Παίδα ή Λεαλίδα, Θνξαζίδα

Παίδα κε

Λεαλίδα, Θνξαζίδα

ε φινπο ηνπο αγψλεο ν εθπξφζσπνο θάζε νκάδνο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ θφξκα, πνπ ζα
ηνπ δνζεί θαη λα ηελ παξαδψζεη ζε θιεηζηφ θάθειν, γηα λα γλσζηνπνηήζεη πνηνη αζιεηέο
απνηεινχλ ηελ νκάδα θαη ηελ ζεηξά, κε ηελ νπνία απηνί αγσλίδνληαη. Ο θάθεινο απηφο αλνίγεη
κεηά ην ηέινο ηνπ ηερληθνχ ζπλεδξίνπ θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ζεηξάο κε ηελ
νπνία αγσλίδνληαη, εθ ησλ πζηέξσλ.

Θεθάιαην 2: Γηαδξνκή
4.2.012. Ή δηαδξνκή ελφο αγψλα Cross Country πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη δαζηθνχο
δξφκνπο, κνλνπάηηα, αγξνχο θαη δξνκάθηα κε ρψκα ή ραιίθηα, θαη λα πεξηιακβάλεη
ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό αλαβάζεσλ θαη θαηαβάζεσλ. Γξφκνη ζηξσκέλνη κε άζθαιην ή
ιηζφζηξσηα δελ πξέπεη λα μεπεξλάλε ην 15% ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο.
4.2.013. Σν 100% ηεο δηαδξνκήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαλπζεί (λα είλαη δηαβαηή) κε πνδήιαην, ρσξίο
λα ιακβάλεηαη ππ' φςηλ ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο.
4.2.014. Ζ δηαδξνκή ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε απφ νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ δελ έρεη
ζρεδηαζζεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλν, θαη / ε γηα ην νπνίν δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εηδνπνηεζεί νη
πνδειάηεο. Γελ επηηξέπεηαη θαλέλα εκπόδην, πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη πηώζε
ή ζύγθξνπζε πνδειαηώλ ζηηο πεξηνρέο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ.
4.2.015. Παξαηεηακέλα ζηελά κνλνπάηηα πξέπεη πεξηνδηθά, λα πεξηιακβάλνπλ θνκκάηηα πνπ λα επηηξέπνπλ
ην πξνζπέξαζκα.
4.2.016. Ζ δηαδξνκή Cross Country πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ αλεμάξηεηε απφ άιια αγσλίζκαηα πνπ
νξγαλψλνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. Δάλ απηό δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, νη δηνξγαλσηέο
ζα θαηαθέξνπλ νη δπν δηαδξνκέο λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα αθόκα
θαη ζηελ πξνπόλεζε.
4.2.017. Οη δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ζεαηώλ. Σα
ζεκεία απηά ζα επηβιέπνληαη από Διεγθηέο Γηαδξνκήο.

Θεθάιαην 3: ήκαλζε ηεο Γηαδξνκήο
4.2.018. Ζ δηαδξνκή ζα πξέπεη λα καξθάξεηαη κε ζήκαηα ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζχζηεκα:
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4.2.019. Σα βέιε θαηεχζπλζεο (καύξνπ ρξώκαηνο ζε θίηξηλν θζνξηνύρν ή ιεπθό θόλην) ζα
δείρλνπλ ηελ δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, ζεκεηψλνληαο ηηο αιιαγέο θαηεχζπλζεο,
ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φιεο ηηο πεξηνρέο πηζαλνχ θηλδχλνπ. Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ
πηλαθίδσλ πάλσ ζηηο νπνίεο ηππψλνληαη ηα βέιε θαηεχζπλζεο ζα είλαη 40εθ. χςνπο θαη 20εθ.
κήθνπο, θαη δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 1,5κέηξνπ πάλσ απφ ην
έδαθνο.
4.2.020. Σα βέιε θαηεχζπλζεο ζα ηνπνζεηνχληαη, ζηε δεμηά πιεπξά, φπσο θηλνχληαη νη πνδειάηεο θαηά
κήθνο ηεο δηαδξνκήο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάξρεη δεμηά ζηξνθή, φπνπ ζα
ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά πξηλ απφ ηελ ζηξνθή θαη πάλσ ζηε ζηξνθή.
4.2.021. Έλα βέινο θαηεχζπλζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη αθξηβψο πάλσ ζηελ δηαζηαχξσζε, θαη έλα
αθόκα βέινο, 10 κέηξα κεηά ηελ δηαζηαύξσζε, γηα λα επηβεβαηώλεη όηη
αθνινπζείηαη ε ζσζηή δηαδξνκή.
Κηα νξαηή πηλαθίδα «Υ» ζα ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα ππνδεηθλχεη ιαλζαζκέλεο θαηεπζχλζεηο.
4.2.022. Έλαο ελδερφκελνο θίλδπλνο ζα ζεκαηνδνηείηαη κε πηλαθίδα κε έλα ή πεξηζζφηεξα βέιε κε
θαηεχζπλζε πξνο ην έδαθνο. Κηα ζα ηνπνζεηείηαη 10 έσο 20 κέηξα πξηλ απφ ην εκπφδην θαη
κηα αθφκα ίδηα αθξηβψο ζην εκπφδην.
Κηα πηλαθίδα κε 2 αλεζηξακκέλα βέιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκαηνδνηήζεη κηα πεξηζζφηεξν
επηθίλδπλε θαηάζηαζε.
Έλα αξθεηά επηθίλδπλν εκπφδην, πνπ απαηηεί κέγηζηε πξνζνρή, ζα ζεκαηνδνηείηαη κε 3
αληεζηξακκέλα βέιε.
4.2.023. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληίγξαθα ησλ παξαθάησ πηλαθίδσλ:

9

4.2.024 Σα θνκκάηηα ηεο δηαδξνκήο Cross-Country πνπ πεξηιακβάλνπλ απφηνκεο θαη ηδηαίηεξα
επηθίλδπλεο θιίζεηο, πξέπεη λα ζεκαηνδνηνχληαη θαη λα καξθάξνληαη κε κε κεηαιιηθνχο παζζάινπο
αιιά κε παζζάινπο απφ κπακπνχ ή παζζάινπο ηνπ θη ζιάινκ, απφ PVC, χςνπο 1,5 έσο
2κέηξσλ.
ε θνκκάηηα ηεο δηαδξνκήο, φπνπ αλαπηχζζνληαη πςειέο ηαρχηεηεο θαη αλ απαηηείηαη
θαηά ηελ θξίζε ηνπ Σερληθνχ Παξαηεξεηή ή ηνπ Αιπηάξρε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ηαηλία
πνπ ζα νξηνζεηεί ηελ δηαδξνκή φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ. Απηή ε ηαηλία ζα
ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε παζζάινπο ζε χςνο πνπ δελ ζα ελνριεί πηζαλή ηειενπηηθή ιήςε
(ζπλήζσο, 50 εθ. απφ ην έδαθνο). Ζ Εψλε Α (δψλε αζθαιείαο) ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 2 κέηξα
ηνπιάρηζηνλ.

4.2.025 Όπνπ θνκκάηηα ηεο δηαδξνκήο πεξηιακβάλνπλ θπζηθά εκπφδηα φπσο ηνηρία, ξίδεο θαη θνξκνχο
δέληξσλ πξνθπιάζζνληαη απφ δεκάηηα απφ άρπξν ή επηθαιχπηνληαη επαξθψο κε αθξνιέμ, έηζη
ψζηε λα πξνθπιάζζνπλ ηνπο πνδειάηεο. Σέηνηα πξνζηαηεπηηθά κέζα δελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ
ηελ θίλεζε ησλ πνδειαηψλ εληόο ηεο δηαδξνκήο.
ε πεξηνρέο επηθίλδπλεο γηα πηψζε απφ κεγάιν χςνο, ζηηο άθξεο ησλ γθξεκψλ, ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζηαηεπηηθά δίρηπα (θηιέ) ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αζθάιεηαο.
Οη γέθπξεο ή μχιηλεο ξάκπεο ζα είλαη θαιπκκέλεο κε έλα πιηθφ αληηνιηζζεηηθφ (ηάπεηα,
ζπξκαηφπιεγκα ή εηδηθή αληηνιηζζεηηθή βαθή).
4.2.026.
Θνκκάηηα ηεο δηαδξνκήο, όπνπ ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ε
δηαδξνκή είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, πξέπεη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε
ζπλερόκελνπο παζζάινπο ή ηαηλίεο, πνπ ζα θαιύπηνπλ θαη ηηο δπν πιεπξέο ηεο
δηαδξνκήο.
4.2.027.
ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ νη ξίδεο νη απνκεηλάξηα θνξκψλ δέλδξσλ, βξάρνη πνπ εμέρνπλ
θιπ. πξέπεη λα πεξαζηνχλ κε ζπξέη κε θσζθνξίδνπζα βηνδηαζπώκελε βαθή.

Θεθάιαην 4: Εώλεο Δθθίλεζεο θαη Σεξκαηηζκνύ
4.2.028.
Σα παλφ εθθίλεζεο θαη/ ή ηεξκαηηζκνχ ζα ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο πάλσ απφ ηηο γξακκέο
εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ, ζε ειάρηζην χςνο 2,5κέηξσλ απφ ην έδαθνο θαη ζα θαιχπηνπλ φιν
ην πιάηνο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ.
4.2.029.
Ζ πεξηνρή εθθίλεζεο ελφο αγψλα Cross Country Οιπκπηαθήο κνξθήο ή Καξαζσλίνπ
πξέπεη:




Λα έρεη ειάρηζην πιάηνο 6κ. κε 8κ. ζε απόζηαζε 50 ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ πξν
ηεο γξακκήο εθθίλεζεο. Θξηηήξην νξηζηηθήο επηινγήο ηνπ πιάηνπο ηεο
γξακκήο εθθίλεζεο είλαη ην πηζαλό ζύλνιν ησλ αζιεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ
εθθίλεζε.
Λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 6κ. ζε απόζηαζε 100 κέηξσλ κεηά ηελ γξακκή
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εθθίλεζεο, θαη ύζηεξα από ην ζεκείν απηό, κπνξεί λα ζηελέςεη.
Λα έρεη επίπεδε ε κε αλεθνξηθή θιίζε.
ηελ πξώηε ζηξνθή κεηά ηελ εθθίλεζε, νη πνδειάηεο λα κπνξνύλ λα
πεξάζνπλ καδί κε επθνιία.

4.2.030. Ζ πεξηνρή ηεξκαηηζκνχ ελφο αγψλα Cross Country Οιπκπηαθήο κνξθήο ή Καξαζσλίνπ
πξέπεη:
 Λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 4κ. γηα κηα ειάρηζηε απφζηαζε 50κ. πξν ηεο γξακκήο
ηεξκαηηζκνχ.
 Λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 4κ. γηα κηα ειάρηζηε απφζηαζε 20κ. κεηά ηελ γξακκή
ηεξκαηηζκνχ.
• Λα είλαη επίπεδε ή κε αλεθνξηθή θιίζε.
4.2.031. ηηο δχν πιεπξέο ηεο δηαδξνκήο, 100 κ. πξηλ θαη 50 κ. κεηά ηελ γξακκή εθθίλεζεο θαη
ηεξκαηηζκνύ, ζπλίζηαηαη λα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θηγθιηδψκαηα ή άιιν πξνζηαηεπηηθφ
κέζν.
4.2.032. Σν ηειεπηαίν ρηιηόκεηξν ηεο δηαδξνκήο πξέπεη λα είλαη ζεκεησκέλν θαζαξά θαη κε
αθξίβεηα.

Θεθάιαην 5: Σξνθνδνζία – ρεδηάγξακκα
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4.2.033. Ζ ηξνθνδνζία επηηξέπεηαη κφλν ζε πξνθαζνξηζκέλεο δψλεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γη’ απηφ ην ιφγν, νη
νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο θαη σο δώλεο παξνρήο Σερληθήο Βνήζεηαο.
4.2.034. Οη δψλεο Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο Βνήζεηαο πξέπεη λα επξίζθνληαη ζε επίπεδα ή αλεθνξηθά θαξδηά
θνκκάηηα ηεο δηαδξνκήο, (φπνπ ε ηαρχηεηα είλαη κηθξή) θαη λα είλαη αξθεηά καθξηέο θαη
θαηαλεκεκέλεο ινγηθά κέζα ζηελ δηαδξνκή. πλίζηαηαη λα είλαη ρσξηζκέλεο ζε
δύν κέξε, έλα γηα Σξνθνδνζία θαη έλα γηα Σερληθή Βνήζεηα.
Γηα αγώλεο Cross Country Οιπκπηαθήο κνξθήο - XCO, ζα θαζνξίδνληαη κέρξη δύν (2)
δώλεο. Γηα Καξαζώληνπο, νη δώλεο Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο Βνήζεηαο ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3).
4.2.035. Ο Σερληθφο Παξαηεξεηήο ή ζε απνπζία απηνχ, ν Αιπηάξρεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ
Αγψλα, ζα θαζνξίζνπλ θαη νξηνζεηήζνπλ ηηο ηνπνζεζίεο ησλ δσλψλ Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο
Βνήζεηαο.
4.2.036. Οη δψλεο Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο Βνήζεηαο πξέπεη λα έρνπλ αξθεηφ πιάηνο θαη εθηεηακέλεο
ψζηε λα επηηξέπνπλ ην πέξαζκα Σσλ πνδειαηψλ πνπ δελ ζηακαηάλε γηα ηξνθνδνζία θαη λα
απνθεχγνπλ έηζη λα ελνρινχληαη απφ ηνπο πνδειάηεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη (θαη ην αλάπνδν).
Θα ρσξίδνληαη ζηα παξαθάησ κέξε:
• Έλα κέξνο γηα Οκάδεο φπνπ νη πλνδνί θνξνχλ δηαθξηηηθή εκθάληζε ηεο Οκάδαο ηνπο.
• Έλα κέξνο γηα ηηο ππφινηπεο Οκάδεο, θαη γηα ηνπο πνδειάηεο πνπ δελ έρνπλ πλνδφ ηξνθνδφηε.
4.2.037. Οη δψλεο Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο Βνήζεηαο πξέπεη λα είλαη επθξηλψο ζεκαηνδνηεκέλεο θαη
αξηζκεκέλεο. πληζηάηαη λα πεξηθξάζζνληαη ψζηε λα κελ εηζέξρνληαη ζεαηέο. Ζ πξφζβαζε
επηηξέπεηαη απζηεξά θαηφπηλ ειέγρνπ απφ Θνκηζάξηνπο ή Θξηηέο θαη/ ή Έθνξνπο Σάμεο
Γηαδξνκήο (Marshals).
4.2.038. ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα θαη ηνπο αγώλεο θιάζεο Κ1, ζηηο δψλεο Σξνθνδνζίαο/
Σερληθήο Βνήζεηαο κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη κφλν ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε
δηαπίζηεπζε. ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο, ε ρξήζε δηαπίζηεπζεο είλαη πξναηξεηηθή.
Ζ δηαπίζηεπζε δίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σερληθνχ πλεδξίνπ πξηλ απφ ηνλ αγψλα. Θα
δίλεηαη κηα δηαπίζηεπζε γηα έλαλ Σξνθνδφηε γηα θάζε ηέζζεξηο πνδειάηεο, γηα θάζε δψλε
ηξνθνδνζίαο ζε θάζε αγψλα. Υσξίο λα παξαβιέπεηαη ε πξνεγνχκελε δηάηαμε, κηα δεχηεξε
δηαπίζηεπζε κπνξεί λα δίδεηαη γηα έλαλ κεραληθφ ηεο Οκάδαο.
4.2.039. Φπζηθή επαθή κεηαμχ ησλ ηξνθνδνηψλ/ κεραληθψλ θαη ησλ πνδειαηψλ, επηηξέπεηαη
κόλν ζηηο δώλεο Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο Βνήζεηαο. Ζ ηξνθνδνζία ζα πξέπεη λα
παξαδίδεηαη ζην ρέξη ηνπ πνδειάηε, ελώ απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε ηξνθνδφηε λα ηξέρεη
παξάιιεια κε ηνλ πνδειάηε.
4.2.040. Λεξφ κπνξεί λα ςεθάδεηαη πάλσ ζηνλ πνδειάηε κφλν θαηφπηλ εηδηθήο αδείαο ηνπ Αιπηάξρε, πνπ ζα
δνζεί πξν ηνπ αγψλα.
4.2.041. Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ειίνπ, κπνξνχλ λα αιιάδνληαη κφλν ζηηο δψλεο Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο
Βνήζεηαο
4.2.042. Θαλέλαο πνδειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα γπξίζεη θαη θηλεζεί αλάπνδα ζηελ ξνή ηνπ
αγώλα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ηελ δώλε ηξνθνδνζίαο.

Θεθάιαην 6: Σερληθή Βνήζεηα
4.2.043.
Ζ Σερληθή Βνήζεηα ζε έλαλ αγώλα επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ
δηαηάμεηο:
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4.2.044.
Δγθεθξηκέλε Σερληθή Βνήζεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο αγώλα, ινγίδεηαη σο νη
επηζθεπέο ή ε αληηθαηάζηαζε θάζε εμαξηήκαηνο ηνπ πνδειάηνπ, εθηόο ηνπ
ζθειεηνύ. Αιιαγέο νιόθιεξνπ ηνπ πνδειάηνπ δελ επηηξέπνληαη, θαη ν πνδειάηεο
πξέπεη λα δηαζρίζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνύ κε ηνλ αξηζκό πνδειάηνπ, πνπ είρε
ζηελ εθθίλεζε.
4.2.045.
Ζ Σερληθή Βνήζεηα ζα δίδεηαη κόλν ζηηο δώλεο Σξνθνδνζίαο/ Σερληθήο
Βνήζεηαο.
4.2.046.
Σα αληαιιαθηηθά θαη ηα εξγαιεία ζα θπιάζζνληαη ζηηο δώλεο. Οη επηζθεπέο
θαη νη αιιαγέο εμνπιηζκνύ ζα γίλνληαη από ηνλ ίδην ηνλ πνδειάηε από κόλνο ηνπ
ή κε ηελ βνήζεηα ζπλαζιεηή ηεο Οκάδαο ηνπ, ηνπ Κεραληθνύ ηεο Οκάδαο ηνπ ή
Οπδέηεξν Σερληθό πλεξγείν.
4.2.047.
Δπηπξνζζέησο, επηηξέπεηαη ε Σερληθή Βνήζεηα εθηόο ησλ δσλώλ κεηαμύ
πνδειαηώλ ηεο ίδηαο κόλν Οκάδαο. Οη πνδειάηεο κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ καδί ηνπο
κηθξνεξγαιεία ή αληαιιαθηηθά, πνπ δελ ζα εθζέηνπλ ζε θίλδπλν απηνύο ή ηνπο
αληηπάινπο ηνπο.

Θεθάιαην 7: Αζθάιεηα
Έθνξνη Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals)
4.2.048.
Όπνπ είλαη δπλαηφλ, θάζε Έθνξνο Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshal) ζα ηνπνζεηείηαη ζε
ζεκείν πνπ λα βιέπεη ηνλ επφκελν Έθνξν Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals). Θα ππνδεηθλχνπλ
ηελ άθημε ησλ πνδειαηψλ κε έλα θνθηφ, δπλαηφ ζθχξηγκα.
4.2.049.
Οη Έθνξνη Σάμεο Γηαδξνκήο (Marshals) ηεο δηαδξνκήο, πνπ εξγάδνληαη ζε επηθίλδπλα
ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ζα θέξνπλ θίηξηλε ζεκαία, ε νπνία ζα θπκαηίδεη, γηα λα δείμνπλ έλα
αηχρεκα πνπ έρεη ζπκβεί ζηελ δηαδξνκή θαη λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο
πνδειάηεο.
Πξώηεο Βνήζεηεο (Διάρηζηεο Απαηηήζεηο)
4.2.050 Έλα ηνπιάρηζηνλ αζζελνθφξν θαη ε νξγάλσζε ελφο ζηαζκνχ γηα ηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ
πξψησλ βνεζεηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη γηα θάζε αγψλα.
Έλαο Ηαηξόο θαη
έλα αξηζκόο απνιύησο θαηαξηηζκέλσλ παξαταηξηθώλ
(λνζνθνκεηαθώλ) βνεζώλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άκεζε εηνηκόηεηα.
4.2.051.
Ο ζηαζκόο, φπνπ ζα παξέρνληαη νη Πξψηεο Βνήζεηεο ζα βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν θαη
ζα αλαγλσξίδεηαη εχθνια απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
4.2.052.
Γηα λα κπνξνχλ λα εηδνπνηνχληαη έγθαηξα ζε φια ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, ηα κέιε ηεο
ππεξεζίαο πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ζύζηεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο
κεηαμχ ηνπο, κε ηνλ Οξγαλσηή θαη κε ηα κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο.
4.2.053.
Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο Πξψησλ Βνεζεηψλ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια απφ έλα
δηαθξηηηθφ ζεκάδη ή απφ κία εηδηθή ζηνιή.
4.2.054.
Σα κέιε ηεο ππεξεζίαο ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ ζα δηακνηξάδνληαη ζε ζέζεηο «θιεηδηά» ηεο
δηαδξνκήο θαη ζα είλαη παξφληα φιεο ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ.
Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη κία νκάδα Πξψησλ Βνεζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ
πξνπνλήζεσλ.
4.2.055 Ο Οξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη όια ηα απαηηνύκελα κέζα γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ
άκεζε πξόζβαζε θαη απνκάθξπλζε ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ αηόκσλ από θάζε ζεκείν
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ηεο δηαδξνκήο. Ορήκαηα παληόο εδάθνπο (Κνηνζηθιέηεο ρψκαηνο ή κνηνζηθιέηεο 4X4
quad) κε έκπεηξνπο νδεγνύο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα κπνξνχλ λα
θηάλνπλ, γξήγνξα ζε φια ηα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο.
Σα πηζαλψο πνιχ επηθίλδπλα ζεκεία πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια θαη πξέπεη λα είλαη
πξνζβάζηκα ζε αζζελνθφξα (4X4 αλ είλαη απαξαίηεην).
4.2.056 Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, κηα κηθξή ρξνληθά ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ην Γηεπζπληή
ηνπ Αγψλα, ηνλ Ηαηξφ, ηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαταηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ Αιπηάξρε.
Υάξηεο ηεο δηαδξνκήο ζα δηαλέκνληαη ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.

Θεθάιαην 8: Γηαδηθαζίεο ηνπ Αγώλα
Δπίζεκε Πξνπόλεζε
4.2.057 Οη δηνξγαλσηέο ζα δηαζέζνπλ ζηνπο αζιεηέο ηηο δηαδξνκέο ηνπ αγψλα πιήξσο ζεκαηνδνηεκέλεο,
ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνπνλνχληαη εθεί, 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ πξψηε
επίζεκε εθθίλεζε.
Θέζεηο Δθθίλεζεο
4.2.58 Γηα ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα θαη ηνπο αγώλεο θιάζεο M1 θαη M2, Cross Country
Οιπκπηαθήο κνξθήο θαη Καξαζσλίνπ, ν θαζνξηζκόο ηεο ζέζεο εθθίλεζεο ησλ
πνδειαηώλ, γίλεηαη κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
ύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηεο αηνκηθήο θαηάηαμεο ηεο UCI, κε
ηνπο βαζκνύο πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν πνδειάηεο, αλεμάξηεηα ζε πνηα
θαηεγνξία ζπκκεηέρεη.
• ύκθσλα κε ηελ αηνκηθή θαηάηαμε ηνπ Θππέιινπ Διιάδνο, ζηελ θαηεγνξία πνπ
ζπκκεηέρεη ν πνδειάηεο, αλεμάξηεηα ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ν ίδηνο.
• Γηα πνδειάηεο πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζε κηα από ηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο,
γίλεηαη θιήξσζε.
• Θιήξσζε γίλεηαη επίζεο, θαη ζηνπο αγώλεο ηνπ Δζληθνύ Αγσληζηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο θιάζεο M3.
•

Θαηάηαμε Αζιεηώλ
4.2.59 Πνδειάηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγψλα πξηλ ραξαθηεξηζζνχλ απφ ηνπο Θνκηζάξηνπο ή ηνλ
Θξηηή Αθίμεσλ σο πνδειάηεο πνπ θάιπςαλ ιηγφηεξνπο γχξνπο, ζα θαηαηάζζνληαη σο
εγθαηαιείςαληεο «DNF» (Did not finish), θαη δελ ζα βαζκνινγνχληαη, κε βαζκνχο θαηάηαμεο.
4.2.60 Πνδειάηεο, πνπ θιείλνληαη γχξν απφ ηνλ πξνπνξεπφκελν, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ δηαδξνκή
ηνπ αγψλα, κόλν όηαλ νινθιεξψζνπλ ην γχξν ζηνλ νπνίν θαιύθζεθαλ, αθνινπζψληαο έλα
πξνθαζνξηζκέλν δηάδξνκν απνρώξεζεο ηνπνζεηεκέλν ζηελ αξρή ηεο επζείαο ηεξκαηηζκνχ.
Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζεηξά πνπ ηεξκάηηζαλ, θαη επηπξόζζεηα ηνπο
κείνλ γχξνπο πνπ θάιπςαλ.

Θεθάιαην 8 α: Δηδηθέο πξνβιέςεηο
4.2.061 Γηα ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, ζα εθαξκόδεηαη ν θαλνληζκόο ηνπ 80%. Γηα
ηνπο αγψλεο Θξνο Θάληξπ Οιπκπηαθήο κνξθήο, πνδειάηεο πνπ είλαη αξγφο (αξγνπνξεί)
πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξνπνξεπφκελνπ πνδειάηε ζα απνζχξεηαη (βγαίλεη)
απφ ηνλ αγψλα, αθνινπζψληαο έλα πξνθαζνξηζκέλν δηάδξνκν ηεξκαηηζκνχ, πξηλ απφ
αξρή ηεο επζείαο ηεξκαηηζκνχ (εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ πξνπνξεπφκελνπ
πνδειάηε).
Ο ρξφλνο ηνπ πξνπνξεπφκελνπ πνδειάηε ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππ' φςε ηνλ πξψην πιήξε
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γχξν (ζηξνθή) ηνπ πξνπνξεπφκελνπ θαη εθαξκφδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα). Οη
πνδειάηεο πνπ απνζύξνληαη κε ηνλ Θαλνληζκό ηνπ 80% ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηελ ζηξνθή πνπ πηάζηεθαλ θαη αθνινχζσο λα εμέιζνπλ ηνπ αγψλα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν
δηάδξνκν ηεξκαηηζκνχ πξηλ απφ ηελ επζεία ηεξκαηηζκνχ.
4.2.62 Όινη νη πνδειάηεο πνπ απνζύξνληαη κε ηνλ Θαλνληζκό ηνπ 80% ζηξνθή ζα
θαηαηάζζνληαη ζηα απνηειέζκαηα, σο αζιεηέο πνπ ηεξκάηηζαλ, κε ζεηξά ηεξκαηηζκνχ,
αλάινγα κε ηνπο γχξνπο πνπ θάιπςαλ.
4.2.63 Θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ, εάλ ν Αιπηάξρεο θαη ε
Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή θξίλεη ζθόπηκν ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο λα κελ
εθαξκνζηεί ν θαλνληζκόο ηνπ 80%, απηό ζα κπνξεί λα ηζρύζεη θαηόπηλ άδεηαο
ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο.
4.2.64 ε θάπνηνπο αγώλεο Θξνο Θάληξπ, εάλ είλαη αλαγθαίν γηα ιόγνπο αζθάιεηαο θαη
εμαηηίαο ηεο θύζεο ηεο δηαδξνκήο, λα ζπκκεηάζρνπλ κηθξόηεξνο αξηζκόο
πνδειαηώλ, ε Σερληθή Δπηηξνπή ζα κπνξεί λα νξίζεη θξηηήξηα πξόθξηζεο ησλ
πνδειαηώλ, πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή, πηζαλόλ κε πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο.

Θεθάιαην 9. ΑΓΩΛΔ ΚΔ ΔΣΑΠ (Stage Races)
§ 1: Γεληθνί Θαλόλεο
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

Οη αγψλεο κε ΔΣΑΠ, είλαη ζεηξά αγψλσλ Cross Country, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ πνδειάηεο
αηνκηθά ή ζε Οκάδεο. Οη πνδειάηεο πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ θάζε ΔΣΑΠ γηα λα δηθαηνχληαη λα
πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν.
Υσξίο λα παξαβιέπεηαη ην άξζξν 1.2.044 νη δηνξγαλσηέο ζα πξνσζήζνπλ ην Πξφγξακκα
ηνπ αγψλα ηνπο, ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν
1.2.039

(Απνζχξεηαη 01.01.2006)
Ο Αγψλαο κε ΔΣΑΠ είλαη γηα Οκάδεο ή γηα αηνκηθά δεισκέλνπο πνδειάηεο. Οη ηειεπηαίνη δελ
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλεο κε ΔΣΑΠ πνπ είλαη κφλν γηα Οκάδεο. Οη νκάδεο ησλ
Αλδξψλ απνηεινχληαη απφ 2 κέρξη θαη 8 πνδειάηεο. Οη νκάδεο ησλ Γπλαηθψλ ζα απνηεινχληαη
απφ 2 κέρξη 6 πνδειάηηζζεο.

§2: Γηάξθεηα θαη ΔΣΑΠ
4.6.5

4.6.6
4.6.7

Οη αγώλεο κε ΔΣΑΠ δηαξθνύλ από ηξεηο κέξεο ην ειάρηζην κέρξη 8 εκέξεο ην
κέγηζην. Οθηαήκεξνη αγώλεο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη κηα εκέξα μεθνύξαζεο. Κόλν
έλα ΔΣΑΠ επηηξέπεηαη λα δηεμάγεηαη αλά εκέξα. Θάζε ΔΣΑΠ δελ ζα μεθηλά πξηλ ηηο
9 π κ.
Οη δηάθνξνη ηύπνη αγώλσλ Cross Country πνπ αλαιύνληαη ζηα άξζξα 4.2.001 κέρξη
4.2.010
Θα επηιέγνληαη γηα ΔΣΑΠ.
•
•
•
•
•
•
•

Απόζηαζε θαη δηάξθεηα ησλ ΔΣΑΠ:
Cross Country: θπθιηθή δηαδξνκή ηνπιάρηζηνλ 5ρικ ν γύξνο.
Αγώλαο ζην δξόκν: Γηαδξνκή ή ζηξθνπί ηνπιάρηζηνλ 25ρικ.
Κηθξό ζηξθνπί XC: ηξθνπί 5ρικ ην κέγηζην κε δηάξθεηα από 30' κέρξη 60 ιεπηά.
Αηνκηθή Υξνλνκέηξεζε από 5 κέρξη 25ρικ.
Οκαδηθή Υξνλνκέηξεζε από 5 κέρξη 25ρικ. Ο ρξόλνο Οκάδαο ππνινγίδεηαη
ζηνλ ηξίην πνδειάηε ή ζηελ δεύηεξε πνδειάηηζζα θάζε Οκάδαο, θαη ινγίδεηαη
ζηελ Γεληθή Οκαδηθή Θαηάηαμε.
Καξαζώληνο: ΔΣΑΠ ηνπιάρηζηνλ 60ρικ.

§ 3: Θαηαηάμεηο
4.6.8

Ζ Γεληθή Αηνκηθή Θαηάηαμε Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ είλαη ππνρξεσηηθέο. Ζ Γεληθή Αηνκηθή
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Θαηάηαμε βαζίδεηαη ζηελ αζξνηζηηθή θαηάηαμε ηνπ ρξφλνπ γηα θάζε ΔΣΑΠ.
4.6.9

Ζ Γεληθή Οκαδηθή Θαηάηαμε Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ είλαη πξναηξεηηθή. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε
ηεο Οκαδηθήο Υξνλνκέηξεζεο ε Γεληθή Οκαδηθή Θαηάηαμε ζα ππνινγίδεηαη αζξνίδνληαο ηνπο
ρξφλνπο ησλ δχν πξψησλ Αλδξψλ ή ησλ δχν πξψησλ Γπλαηθψλ θάζε ΔΣΑΠ.

4.6.10

Κφλνπο ή πνηλέο ρξφλνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.

§ 4: Σερληθέο Γηεπθξηλήζεηο
4.6.11 Έλαο αγώλαο κε ΔΣΑΠ, δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξαπάλσ από κηα κεηαθνξά κε
νρήκαηα θάζε ηξεηο αγσληζηηθέο εκέξεο (ΔΣΑΠ). Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο απηήο
δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ώξεο. Κεηαθνξά κηθξόηεξε ηεο κηαο ώξαο δελ
ιακβάλεηαη ππόςε.
4.6.12 Πξνεθθηλήζεηο (ή νπδεηεξνπνηεκέλεο εθθηλήζεηο) ζα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα
κέγηζην 75% ηεο ζπλνιηθήο απόζηαζεο ηνπ ΔΣΑΠ. Ζ νπδεηεξνπνηεκέλε εθθίλεζε
δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 35ρικ ζε κήθνο. Έλα όρεκα πνπ ζα δίλεη ηνλ ξπζκό ζα
ειέγρεη ηελ ηαρύηεηα ησλ πνδειαηώλ, κέρξη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή
εθθίλεζε. Ζ εθθίλεζε ζα δνζεί από ζηάζε ζε γξακκή εθθίλεζεο. Ζ εθθίλεζε ζα
δνζεί 30' από ηελ άθημε ηνπ πξνπνξεπόκελνπ νρήκαηνο έσο θαη 3 ώξεο κεηά
ηελ άθημε ηνπ.
4.6.13 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δπν κνηνζηθιέηεο ζπλνδείαο (κηα πξνπνκπόο θαη κηα
«ζθνύπα») ζε όια ηα ΔΣΑΠ πιελ απηώλ ησλ ρξνλνκεηξήζεσλ.
4.6.14 Ο Οξγαλσηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη δηαθξηηηθή εκθάληζε ζηνλ πξνπνξεπόκελν
ηεο Γεληθήο Αηνκηθήο Θαηάηαμεο.

Σκήκα 3. ΑΓΩΛΔ ΘΑΣΑΒΑΖ (DOWNHILL)
§ 1: Γηεμαγσγή ηνπ Αγσλίζκαηνο
4.3.001 Ζ θαηάβαζε (Downhill) ζα δηεμάγεηαη ζε αγψλεο κηαο πξνζπάζεηαο. Κπνξεί λα έρεη έλαλ απφ ηνπο
παξαθάησ ηχπνπο:
Έλα ζχζηεκα φπνπ έλαο πξνθξηκαηηθφο, αθνινπζνχκελνο απφ έλαλ εκηηειηθφ ν νπνίνο νδεγεί ζε έλαλ ηειηθφ,
φπνπ ν πην
γξήγνξνο πνδειάηεο αλαθεξχζζεηαη ληθεηήο. Έλαο αγψλαο θαηάηαμεο, (φπνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη
πνδειάηεο), ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ζεηξά εθθηλήζεσλ γηα ηνλ επίζεκν αγψλα θαηάβαζεο πνπ
αθνινπζεί, θαη φπνπ ν πην γξήγνξνο πνδειάηεο αλαθεξχζζεηαη ληθεηήο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα.
4.3.2
χζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε δχν επαλαιεπηηθνχο αγψλεο, φπνπ ν θαιχηεξνο ρξφλνο ηεο κηαο ησλ δχν
επαλαιήςεσλ κεηξάεη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, γίλεηαη απνδεθηφ κφλν θαηφπηλ άδεηαο απφ ηελ
Σερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο.
4.3.3
Γελ γίλεηαη απνδεθηφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε δχν επαλαιήςεηο, ζην νπνίν ν κέζνο φξνο ή ην
άζξνηζκα ησλ ρξνληθψλ επηδφζεσλ θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα.

§ 2: Γηαδξνκή
4.3.4
4.3.5

4.3.6

Ζ δηαδξνκή ελφο αγψλα θαηάβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη φιε θαηεθνξηθή.
Ζ δηαδξνκή ζα πεξηιακβάλεη ηκήκαηα κε ζηελά θαη θαξδηά κνλνπάηηα, δαζηθνχο δξφκνπο θαη
κνλνπάηηα, θαη ηκήκαηα κε βξάρηα θαη πέηξεο. Πξέπεη λα γίλεηαη κηα αλάκεημε γξήγνξσλ θαη
ηερληθώλ θνκκαηηώλ. Διάρηζηε έκθαζε ζα δίλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αζιεηψλ πνδειαηνύλ,
ελψ ν έιεγρνο ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ ηερληθή ηνπο ηθαλφηεηα.
Ζ δηαδξνκή ελφο αγψλα θαηάβαζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΕΛΑΥΙΣΟ

ΜΕΓΙΣΟ

1,500μ.
2 λεπτά

3,500μ.
5 λεπτά

Μήκος Διαδρομής
Διάρκεια Αγώνα

Έλαο αγώλαο κε κηθξόηεξε δηάξθεηα κπνξεί λα δηεμαρζεί θαηόπηλ άδεηαο ηεο Σερληθήο
Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο.
4.3.7

Ζ δηαδξνκή ηεο Θαηάβαζεο πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ αλεμάξηεηε απφ άιια αγσλίζκαηα πνπ
νξγαλψλνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. Δάλ απηό δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί, νη δηνξγαλσηέο ζα
θαηαθέξνπλ νη δπν δηαδξνκέο λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα αθόκα θαη ζηελ
πξνπόλεζε.
4.3.8
Ζ δηαδξνκή ελφο αγψλα Θαηάβαζεο πξέπεη λα ζεκαηνδνηεζεί, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 4.2.018
κέρξη 4.2.027
4.3.9
Γελ επηηξέπεηαη ε ράξαμε ηεο δηαδξνκήο κφλν κε δεκάηηα απφ άρπξν.
4.3.10 Ζ πεξηνρή εθθίλεζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πιάηνο 1 κέηξν θαη φρη παξαπ’αλσ απφ 2κέηξα , θαη
ε πεξηνρή ηεξκαηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 6κέηξα θαξδηά. Ζ πεξηνρή εθθίλεζεο πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλε.
4.3.11 Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα επηπιένλ δηαδξνκή 50κ. ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ, γηα
λα επηηξέπεη ην αζθαιείο θξελάξηζκα ησλ πνδειαηψλ.
Ζ πεξηνρή απηή δελ πξέπεη λα έρεη εκπφδηα.
Ρνύρα θαη αμεζνπάξ πξνζηαζίαο
4.3.12
4.3.13

Έλα θξάλνο νιηθήο θάιπςεο ηνπ πξνζώπνπ (Full Face) ζα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά
θαηά ηνπο αγώλεο θαη ηηο πξνπνλήζεηο ζηελ δηαδξνκή ηνπ αγώλα.
Ζ Δ.Ο.Πνδειαζίαο, ζπληζηά κε αθξαία απζηεξόηεηα ηελ ρξήζε ησλ παξαθάησ
πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ:
•
•
•
•
•

Πξνζηαηεπηηθά πιάηεο, αγθψλσλ, γνλάησλ θαη ψκσλ απφ ζθιεξφ πιηθφ.
Αθξψδεηο πξνζηαηεπηηθά ελίζρπζεο ζηνπο κεξνχο θαη ηηο θλήκεο.
Καθξηά παληειφληα, κε πξνζηαηεπηηθά.
Φαλέιεο κε καθξηά καλίθηα.
Γάληηα νιηθήο θάιπςεο ηεο παιάκεο θαη ησλ δαρηχισλ.

§: Διεγθηέο Γηαδξνκήο (Marshals)
4.3.14

Όπνπ είλαη δπλαηόλ, θάζε Διεγθηήο ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν πνπ λα βιέπεη ηνλ
επόκελν Διεγθηή. Θα ππνδεηθλύνπλ ηελ άθημε ησλ πνδειαηώλ κε έλα θνθηό, δπλαηό
ζθύξηγκα.
4.3.15 Οη Διεγθηέο Γηαδξνκήο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεκαίεο ψζηε λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα
αζθάιεηαο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
4.3.16 Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ πξνπνλήζεσλ, φινη νη Διεγθηέο Γηαδξνκήο ζα πξέπεη λα θξαηάλε
κία θίηξηλε ζεκαία, ε νπνία ζα θπκαηίδεη, γηα λα δείμνπλ έλα αηχρεκα πνπ έρεη ζπκβεί ζηελ
δηαδξνκή θαη λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηνπο ππόινηπνπο πνδειάηεο.
4.3.17 πγθεθξηκέλνη Διεγθηέο Γηαδξνκήο, πνπ ζα νξηζηνχλ εηδηθά γΓ απηφ, ζα θξαηάλε κία θφθθηλε
ζεκαία, θαη ζα θέξνπλ ζπζθεπή ξαδηνεπηθνηλσλίαο ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα κε απηή ηνπ Αιπηάξρε,
ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Αγψλα, ηνπ Σερληθνύ Παξαηεξεηή, θαη ηεο ηαηξηθήο νκάδαο. Θα
ηνπνζεηνχληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο εηο ηξφπνλ ψζηε λα έρνπλ ξαδηνεπηθνηλσλία κε
ηνπο πην θνληηλνχο Διεγθηέο (αξηζηεξά θαη δεμηά) πνπ θξαηάλε θφθθηλε ζεκαία.
Οη θφθθηλεο ζεκαίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πξνπνλήζεηο αιιά θαη ζηνπο επίζεκνπο αγψλεο.
Αλ νη Διεγθηέο Γηαδξνκήο πνπ θξαηάλε θφθθηλε ζεκαία εληνπίζνπλ (δνπλ) έλα ζνβαξφ αηχρεκα
πξέπεη λα εηδνπνηήζνπλ ακέζσο κε ηελ ζπζθεπή ξαδηνεπηθνηλσλίαο ηνλ Αιπηάξρε ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Αγψλα, ηνλ Σερληθό Παξαηεξεηή θαη ηελ Ηαηξηθή Οκάδα.
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Οη Διεγθηέο, πνπ θξαηάλε θφθθηλε ζεκαία πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ακέζσο ηελ θαηάζηαζε ηνπ
πεζκέλνπ πνδειάηε θαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Οη Διεγθηέο πνπ θξαηάλε θφθθηλε ζεκαία θαη δελ ηνπο αθνξά άκεζα έλα αηχρεκα είλαη ππνρξεσκέλνη
λα παξαθνινπζνχλ ηηο κεηαδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ξαδηνεπηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζα αλαθέξεη
ιεπηνκέξεηεο γηα ην αηχρεκα. Δάλ παξαηεξήζνπλ φηη έλαο απφ ηνπο δηπιαλνχο Διεγθηέο θνπλάεη ηελ
θφθθηλε ζεκαία ζα πξέπεη λα θάλνπλ θαη εθείλνη ην ίδην.
4.3.018

Οη πνδειάηεο πνπ βιέπνπλ λα θνπληέηαη κία θφθθηλε ζεκαία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα πξέπεη
λα ζηακαηήζνπλ ακέζσο, δηφηη απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη ζπκβεί θάπνην ζνβαξφ αηχρεκα ζηελ
δηαδξνκή.
Έλαο πνδειάηεο πνπ ζηακάηεζε πξέπεη λα ζπλερίζεη ήξεκα αιιά ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ
δηαδξνκή κέρξη ην ηέινο ηεο γηα λα δεηήζεη κία λέα εθθίλεζε απφ ηνλ Θνκηζάξην άθημεο θαη λα
πεξηκέλεη πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε θαη νδεγίεο.

§ 5: Πξώηεο βνήζεηεο (ειάρηζηεο απαηηήζεηο)
4.3.019

Οη πξώηεο βνήζεηεο πξέπεη λα νξγαλσζνύλ όπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 4.2.050 κε
4.2.056, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ν αξηζκόο ηνπ παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη λα
είλαη αξθεηά απμεκέλνο.

§ 6: Πξνπνλήζεηο
4.3.020. Οη επίζεκεο πξνπνλήζεηο πξέπεη λα νξγαλψλνληαη φπσο παξαθάησ:
• Κηα αλαγλψξηζε ηεο δηαδξνκήο κε ηα πφδηα, πξέπεη λα νξγαλσζεί ππνρξεσηηθφ πξηλ ηελ πξψηε
επίζεκε πξνπφλεζε.
• Κία πξσηλή πξνπφλεζε κε δηαιείκκαηα, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ηηο πξνεγνχκελεο ηνπ επίζεκνπ
αγψλα εκέξεο.
• Κία πξνπφλεζε ρσξίο δηαιείκκαηα, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ηελ πξνεγνχκελε πξηλ ηνλ επίζεκν
αγψλα εκέξα.
• Κηα πξναηξεηηθή γηα θάζε πνδειάηε, πξνπφλεζε ην πξσί ηεο εκέξαο ηνπ επίζεκνπ αγψλα. Θακηά
πξνπόλεζε δελ επηηξέπεηαη αθόηνπ έρεη μεθηλήζεη ν αγώλαο.
4.3.021. Θάζε πνδειάηεο ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηνπιάρηζηνλ δπν πξνπνλεηηθέο θνχξζεο κε θίλδπλν
απνθιεηζκνχ ηνπ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο. Τπνρξενύηαη λα ππνγξάςεη έλα θύιν ειέγρνπ
πξνπνλήζεσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ γξακκή εθθίλεζεο.
4.3.022. Οη πνδειάηεο ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ φιεο ηηο πξνπνλήζεηο θαηάβαζεο απφ ηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο
φπνπ επξίζθεηαη θαη ε επίζεκε γξακκή εθθίλεζεο. Έλαξμε πξνπφλεζεο θαηάβαζεο πην θάησ απφ ηελ
επίζεκε γξακκή εθθίλεζεο κπνξεί λα επηθέξεη ζηνλ πνδειάηε, πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ αγψλα.
4.3.023. Οη πνδειάηεο πξέπεη λα θέξνπλ ην εκπξφζζην αξηζκφ ηνπ πνδειάηνπ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξνπνλήζεσλ.

§ 7: Κεηαθνξά
4.3.24 Ο Οξγαλσηήο ζα έρεη έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη εγθαίξσο ζηελ
εθθίλεζε ηνπ αγψλα φινπο ηνπο πνδειάηεο θαη ηα πνδήιαηα ηνπο.
4.3.25 Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη πξνβιεθζεί θαη κία ελαιιαθηηθή ιχζε κεηαθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ ην
αξρηθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθό.

Σκήκα 4. ΑΓΩΛΔ ΣΔΣΡΑΠΙΟΤ (4-Cross)
Θεθάιαην 1: Φύζε ηνπ Αγσλίζκαηνο
4.4.001 Σν Σεηξαπιφ (4Υ) είλαη έλα αγψληζκα κε απνθιεηζκό, ζην νπνίν ηέζζεξεηο πνδειάηεο
αληαγσλίδνληαη δίπια-δίπια ζηελ ίδηα δηαδξνκή θαηάβαζεο. Ζ θχζε απηνχ ηνπ
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αγσλίζκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα αθνύζηα επαθή κεηαμχ ησλ
πνδειαηψλ.
Απηφ ζα ππφθεηηαη ζηελ αλνρή ηνπ Αιπηάξρε, πνπ είλαη ππεύζπλνο λα ζεσξήζεη
όηη ε επαθή απηή παξακέλεη κέζα ζην πλεχκα ηνπ αγσλίζκαηνο, ηνπ επ αγσλίδεζζαη,
θαη κηαο αζιεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο.
Θεθάιαην 2: Γηεμαγσγή ηνπ Αγσλίζκαηνο
4.4.002. Οη πξνπνλήζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ ίδηα εκέξα κε ηνπο ηειηθνχο.
4.4.003. Έλαο πξνθξηκαηηθφο γχξνο ζα νξγαλσζεί, θαηά πξνηίκεζε ηελ ίδηα κέξα κε ηνπο
ηειηθνχο.
4.4.004. Ο πξνθξηκαηηθφο γχξνο ζα ιάβεη ηελ κνξθή κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο θνχξζαο ζηελ
δηαδξνκή, απφ θάζε πνδειάηε. Οη πνδειάηεο, πνπ δειψζεθαλ θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ
πξνθξηκαηηθή θνχξζα ζα απνθιείνληαη.
Οη πνδειάηεο ζα μεθηλνχλ κε εληνιή ηνπ Αθέηε, ζηελ αθνινπζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ
ηελ ιίζηα εθθίλεζεο. Οη Γπλαίθεο ζα μεθηλνχλ πξηλ ηνπο Άλδξεο.
4.4.005. Κεηά ηνλ Πξνθξηκαηηθφ Γχξν, νη ηαρχηεξνη 32 Άλδξεο θαη νη 8 Γπλαίθεο (νη ηαρχηεξεο 16
Γπλαίθεο εάλ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 20) ζα ζπλερίδνπλ ζηελ επφκελε θάζε.
4.4.006. Οη ζεηξέο ησλ πνδειαηψλ ζηνλ πξψην γχξν, ππνδεηθλχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε
ην ζθεπηηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δπν πνδειάηεο κε ηνπο θαιχηεξνπο ρξφλνπο λα κελ
ζπλαληεζνχλ παξά κφλν ζηνλ ηειηθφ.
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4.4.007. Θάζε ζεηξά ζα αγσληζηεί κόλν κηα θνξά. Ο ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο θάζε ζεηξάο
ζα απνθιεηζηεί. Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο ζα πξνθξηζνχλ ζηνλ επφκελν γχξν.
4.4.008. ε ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ, έλαο κηθξφο Σειηθφο, ζα δηεμαρζεί γηα ηνπο ηέζζεξηο
εηηεκέλνπο ηνπ πξνηειεπηαίνπ Γχξνπ, γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ζέζεηο 5 σο 8.
4.4.009. Οη πνδειάηεο πνπ ηεξκαηίδνπλ κεηά ηελ 8ε ζέζε, θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ
γχξν πνπ απνθιείζηεθαλ θαη ηνλ ρξφλν ηνπο ζηνλ πξνθξηκαηηθφ γχξν.
4.4.010. Οη πνδειάηεο θάζε ζεηξάο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ εθθίλεζε,
ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν ηνπο ζηνλ πξνθξηκαηηθφ. Ο πνδειάηεο κε ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν,
επηιέγεη πξψηνο.
4.4.011. Οη πνδειάηεο ζα πάξνπλ εθθίλεζε απφ ζηάζε. Κηα θίλεζε εκπξφο, πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ επαθή κε ηελ πχιε εθθίλεζεο, ζα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
πνδειάηε. Αλ κέξνο ηνπ εκπξφζζηνπ ηξνρνχ πεξάζεη ηελ γξακκή εθθίλεζεο πξηλ ην
ζήκα εθθίλεζεο ζα απνθιείεηαη.
4.4.012. Οη πνδειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πεξάζνπλ θάζε πχιε ρσξίο λα πεξάζνπλ πάλσ
απφ απηήλ, δει. νη δπν ηξνρνί ηνπ πνδειάηνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ έλαλ δηάδξνκν
εμσηεξηθά ηεο πχιεο. Απηφ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο Θξηηέο πνπ ζα είλαη
ηνπνζεηεκέλνη ζηελ δηαδξνκή. Κηα ρακέλε ή κηα θαβαιεκέλε πχιε ζα επηθέξεη ηνλ
απνθιεηζκφ, εθηφο θαη αλ ν πνδειάηεο επηζηξέςεη γηα λα πεξάζεη ζσζηά.
4.4.013. Αλ νη ηέζζεξηο πνδειάηεο πέζνπλ ή απνηχρνπλ λα δηαζρίζνπλ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ
ζε θάπνην γχξν ηνπ αγσλίζκαηνο εθηφο ηνπ Σειηθνχ, ν ληθεηήο ζα είλαη ν πνδειάηεο,
πνπ ζα θαιχςεη ηελ κεγαιχηεξε απφζηαζε ζηελ δηαδξνκή.

Θεθάιαην 3: Γηαδξνκή
4.4.014. Σν ηδαληθφ είλαη ε δηαδξνκή λα ζηήλεηαη επάλσ ζε κέηξηα πςψκαηα κε νκαιέο θιίζεηο.
Πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη κηα κίμε απφ άικαηα, ινθίζθνπο, ρσκάηηλεο ζηξνθέο,
ζηελά πεξάζκαηα, θνηιφηεηεο, θπζηθέο πεδνχιεο θαη άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη ζηξνθέο ρσξίο επηρσκαηψζεηο. Γελ ζα πξέπεη λα
έρεη αλαβάζεηο, πνπ ζα αλαγθάδνληαη νη πνδειάηεο λα θάλνπλ πεληάι. Ζ δηαδξνκή ζα
είλαη αξθεηά θαξδηά λα επηηξέπεη ηνπο ηέζζεξηο πνδειάηεο λα θηλεζνχλ πιάη-πιάη, θαη
λα κπνξνχλ λα πξνζπεξαζηνχλ.
4.4.015. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιπθζεί ε δηαδξνκή ζα είλαη 30 κε 45"δεπηεξφιεπηα
4.4.016. Σα πξψηα 10 κέηξα ηεο δηαδξνκήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο εκπφδηα. ε φιε απηή ηελ
απφζηαζε ηέζζεξηο ισξίδεο πξέπεη λα καξθαξηζηνχλ κε ιεπθέο γξακκέο
(ρξεζηκνπνηψληαο ηαηλία, βηνδηαζπψκελε βαθή ή αιεχξη). Όπνηνο πνδειάηεο δηαζρίζεη
ή πνδειαηεί ζηηο ιεπθέο απηέο γξακκέο ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί.
4.4.017. Ζ επζεία κεηά ηελ εθθίλεζε πξέπεη λα είλαη κήθνπο 30κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ.
4.4.018. Οη πχιεο ζηελ δηαδξνκή πξέπεη λα είλαη απφ κε κεηαιιηθνχο παζζάινπο (Slalom) θαηά
πξνηίκεζε απφ κπακπνχ ή PVC, 1.5 κε 2 κέηξα χςνπο.
4.4.019. Ζ ηειεπηαία πχιε ζηελ δηαδξνκή ζα ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα απφ ηελ
γξακκή ηεξκαηηζκνχ.
4.4.020. Ο Οξγαλσηήο ζα παξέρεη κηα ππεξπςσκέλε εμέδξα, απφ ηελ νπνία ν Θξηηήο Σεηξαπινχ
Θξνο ζα έρεη κηα απξφζθνπηε ζέα φιεο ηεο δηαδξνκήο. Ζ εμέδξα ζα ηνπνζεηείηαη ζε
κέξνο φπνπ νη ζεαηέο δελ ζα έρνπλ πξφζβαζε.
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Θεθάιαην 4: Κεηαθνξά
4.4.021 Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα παξέρεη κεηαθνξά, πνπ ζα είλαη αξθεηή λα θέξλεη ηνπο πνδειάηεο
ζηελ εθθίλεζε άκεζα. Κηα δηαδξνκή πνπ εθηπιίζζεηαη παξάιιεια κε έλα εθηφο ρξήζεο
αλαβαηφξην ζθηέξ ή έλα ηειεθεξίθ ζα είλαη πξνηηκφηεξε.
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