ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α) Η αγωνιστική απόδοση στους εθνικούς και διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα που
συμπεριλαμβάνονται ως αγώνες – κριτήρια σύμφωνα με την σχετική λίστα.
Β) Η αγωνιστική επίδοση, η αγωνιστική σταθερότητα και συμπεριφορά στα πανελλήνια
πρωταθλήματα και στους αγώνες που αποτελούν κριτήρια.
Γ) Η γενική συμπεριφορά των αθλητών (ήθος, συνεργασία, προσαρμοστικότητα, συνέπεια
κλπ).
Δ) Προσωπική ευθύνη επιλογής του προπονητή στην σύνθεση τις ομάδος (πέραν των
παραπάνω κριτηρίων) κατά 20%.
Τα κριτήρια αυτά θα ισχύουν για την συγκρότηση Εθνικών Ομάδων που θα συμμετέχουν σε
αγώνες UCI στο εξωτερικό καθώς και στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο αθλητής/τρια που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, θα είναι δυνατόν να επιλεγεί για να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Ελίτ.
1. Ο αθλητής/τρια που έχει
UCI.

συγκεντρώσει την υψηλότερη την βαθμολογία στην

2. Να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση και να προτείνεται από
τον προπονητή.
3. Να έχει λάβει κατάταξη ανάμεσα μέσα στους 40 πρώτους στο πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα ανδρών (ή γυναικών) της τρέχουσας χρονιάς, στο αγώνισμα που
σχεδιάζεται να συμμετέχει.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Ο αθλητής/τρια που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, θα είναι δυνατόν να επιλεγεί για να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Εφήβων - Νεανίδων.
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1. Ο αθλητής/τρια που έχει
UCI.

συγκεντρώσει την υψηλότερη την βαθμολογία στην

2. Να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση και να προτείνεται από
τον προπονητή.
3. Να έχει λάβει κατάταξη ανάμεσα μέσα στους 40 πρώτους στο πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα εφήβων (ή νεανίδων) της τρέχουσας χρονιάς, στο αγώνισμα που
σχεδιάζεται να συμμετέχει.
ΑΓΩΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ








Τοπικά Πρωταθλήματα ΜΤΒ
XC Bike- Festival by Worldofbike UCI/C3
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Marathon
Serres International MTB Cup UCI/C2
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα XCO
Alterbikes tours Sparti UCI/C3
Sparti MTB XCO κατηγορία UCI/C3

09 Απριλίου
30 Απριλίου
27-28 Μαΐου
21-23 Ιουλίου
01 Ιουλίου
02 Ιουλίου

Ραφήνα
Κώς
Σέρρες
Ναύπακτος
Ποταμιά Λακωνίας
Ποταμιά Λακωνίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Μετά την πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε διεθνείς αγώνες,
διευκρινίζεται ότι οι αγώνες αυτοί (ή μέρος τους κατά περίπτωση) θα προστίθενται στα ήδη
υπάρχοντα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παραπάνω, για τούς επόμενους αγώνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Για την συμμετοχή σε αγώνες με την Εθνική ομάδα ορεινής Ποδηλασίας οι αθλητές-τριες
στην κατηγορία Παίδων-Κορασίδων θα παρακολουθούνται καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς
από τους αγώνες που θα λαμβάνουν μέρος με ιδιαίτερη βαρύτητα τα Τοπικά Πρωταθλήματα
και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τους.
ΑΓΩΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
 Τοπικά Πρωταθλήματα ΜΤΒ
 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα XCO
21-23 Ιουλίου
Ναύπακτος
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