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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ποδηλασίας Πίστας 2019 στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών, στο Ολυμπιακό
Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ.
Παράλληλα διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας Ομνιουμ 2019
στις κατηγορίες Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων.
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ:
1.1

Ημερομηνία: 6 – 8/9/2019

1.2

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

1.3

Αγωνίσματα:

ΑΝΔΡΕΣ

ΔΗΛΩ
ΝΟΝΤΑΙ

ΣΥΜΜΕ
ΤΕΧΟΥΝ

Ταχύτητα

4

3

1000 μ. Ατομική Χρονομέτρηση

4

Ατομικό Πουρσουίτ 4 χλμ.

3

Αγώνας Πόντων 30 χλμ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΔΗΛΩ
ΝΟΝΤΑΙ

ΣΥΜΜΕ
ΤΕΧΟΥΝ

Ταχύτητα

4

3

3

500μ.Ατ. Χρονομέτρηση

4

3

2

Ατομικό Πουρσουίτ 3 χλμ.

3

2

3

2

Αγώνας Πόντων 20 χλμ.

3

2

Σκράτς 15 χλμ.

3

2

Σκράτς 10 χλμ.

3

2

Ομαδικό Σπρίντ

4

3

Ομαδικό Σπρίντ

3

2

Κέιριν

3

2

Κέιριν

3

2

Ομαδικό Πουρσουίτ 4 χλμ.

5

4

Μάντισον 40 χλμ.

3

2

1.4 Οι αγώνες διεξάγονται με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας και της UCI και τις τροποποιήσεις
τους, για την ποδηλασία πίστας.

Ειδικοί Κανονισμοί Αγώνων:

1.5

1.5.1 Κάθε σωματείο, μέλος της Ε.Ο. Ποδηλασίας έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες, με τις
παρακάτω προϋποθέσεις :







Στους αγώνες Ταχύτητας και Ατομικής Χρονομέτρησης Ανδρών και Γυναικών κάθε
σωματείο συμμετέχει με το μέγιστο τρεις (3) ποδηλάτες/ποδηλάτισσες, ανά κατηγορία.
Στους αγώνες Κέιριν, Πόντων, Σκράτς και Ατομικό Πουρσουίτ Ανδρών και Γυναικών
κάθε σωματείο συμμετέχει με το μέγιστο δύο (2) ποδηλάτες ανά κατηγορία.
Οι Πρωταθλητές Ελλάδος του 2018, στα παραπάνω ατομικά αγωνίσματα συμμετέχουν
ονομαστικά, επιπλέον του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανά σωματείο.
Κάθε ποδηλάτης της κατηγορίας Ανδρών, μπορεί να συμμετάσχει το μέγιστο σε πέντε (5)
αγωνίσματα, εκ των οποίων το ένα (1) θα είναι υποχρεωτικά ομαδικό.
Κάθε ποδηλάτισσα της κατηγορίας Γυναικών θα συμμετάσχει το μέγιστο σε πέντε (5)
αγωνίσματα, εκ των οποίων το ένα (1) θα είναι υποχρεωτικά ομαδικό.
Στους αγώνες Ομαδικό Πουρσουίτ, Ομαδικό Σπρίντ και Μάντισον κάθε σωματείο μπορεί
να συμμετέχει με μια (1) ομάδα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. 210 6859788, φαξ: 210 6859739
http://www.hellenic-cycling.gr, e-mail: eopbike@otenet.gr

HELLENIC CYCLING FEDERATION • OLYMPIC ATHENS VELODROME
Sp. Loui Avenue, 151 23 Marousi, Athens, Greece, tel: (+30) 210 6859788, fax: (30) 210 6859739
http://www.hellenic-cycling.gr, e-mail: eopbike@otenet.gr

1.5.2

Στα 200μ. Ταχύτητας, για την κατηγορία Ανδρών θα προκριθούν οι 16 καλύτεροι χρόνοι των
προκριματικών, ενώ αντίστοιχα για τις Γυναίκες οι 8 καλύτεροι χρόνοι.

1.5.3

Στα αγωνίσματα Πόντων και Σκράτς, σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δηλώσουν
συμμετοχή, περισσότεροι από 24 ποδηλάτες, τότε θα διεξαχθεί ένας προκριματικός αγώνας σε 2
σειρές, έτσι ώστε στον τελικό να προκριθεί ένας συνολικός αριθμός 20 - 24 αθλητών.

1.5.4

Τα αγωνίσματα στα οποία θα δηλώσει συμμετοχή αριθμός ποδηλατών η ποδηλατισσών, λιγότερος
από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από τους κανονισμούς, δεν θα διεξαχθούν.

1.5.5

Γενικά αλλαγές αθλητών επιτρέπονται μόνο με δηλωμένους ως αναπληρωματικούς
ποδηλάτες στις δηλώσεις συμμετοχής. Ακυρώσεις συμμετοχών, μπορούν να γίνουν
μέχρι και την λήξη του Τεχνικού Συνεδρίου.
Από την στιγμή έναρξης των αγώνων, αλλαγές αθλητών επιτρέπονται μόνο με
δηλωμένους ως αναπληρωματικούς ποδηλάτες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα κάθε
αγωνίσματος, ή προκειμένου για ομαδικά αγωνίσματα, μέσα στα χρονικά περιθώρια
που ορίζονται από τους κανονισμούς.
Την ημέρα διεξαγωγής ενός αγωνίσματος δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή δηλωμένου
ποδηλάτη εκτός και αν πρόκειται για αλλαγή στη σύνθεση του ομαδικού σπρίντ ή του
ομαδικού πουρσουίτ.

1.5.6

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. Το ίδιο θα ισχύει και στην
περίπτωση ομαδικών αγωνισμάτων, όπου για κάθε κάθε ποδηλάτη / ισσα, της ομάδας θα
αφαιρούνται 10 βαθμοί από την ετήσια βαθμολογία του σωματείου του. Επίσημες
προπονήσεις για όλες τις κατηγορίες:To πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με την λήξη των δηλώσεων
συμμετοχής.

1.5.7

Η χρήση κράνους και ποδηλάτου με προδιαγραφές πίστας είναι υποχρεωτική και στις επίσημες
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.

1.5.8

Σε όλα τα αγωνίσματα οι ποδηλάτες θα συμμετέχουν με τις επίσημες δηλωμένες για το
2019 εμφανίσεις των σωματείων τους. Για τον λόγο αυτό όποιο σωματείο δεν έχει
αποστείλει την επίσημη εμφάνιση του για το 2019 σε σχέδιο ή φωτογραφία, θα πρέπει
να το κάνει το συντομότερο δυνατό και μέχρι την Δευτέρα 2/9/2019, και ώρα 12:00 το
μεσημέρι, στο e-mail της Ομοσπονδίας eopbike@otenet.gr.

1.6

Τόπος και Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: Η Γραμματεία θα λειτουργεί σε αίθουσα του
ποδηλατοδρομίου, την Πέμπτη 5/9/2019, από τις 14:00 – 17:00, όπου θα γίνει ο έλεγχος των
δελτίων, η επιβεβαίωση των συμμετοχών και η παραλαβή των αριθμών.

1.7

Δηλώσεις Συμμετοχής:
1.7.1

Οι δηλώσεις συμμετοχής, που θα πρέπει να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμα των
αθλητών και αθλητριών με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς στην αστυνομική
τους ταυτότητα, καθώς και την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους, θα πρέπει να
αποσταλούν μέχρι και την Δευτέρα 2/9/2019, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο e-mail
της Ομοσπονδίας eopbike@otenet.gr, στο επισυναπτόμενο έντυπο συμμετοχής στην
μορφή που έχει (όχι PDF).
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1.7.2

Στις δηλώσεις συμμετοχής θα φαίνεται με ευκρίνεια, το Επώνυμο και το Ονομα (σε διαφορετική
στήλη), ο αριθμός δελτίου, το UCI ID και η ακριβής ημερομηνία γέννησης του αθλητή -τριας.
Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός - Συνοδός κάθε σωματείου.

1.7.3

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.
Όποιος αθλητής δεν διαθέτει UCI ID, δεν θα γίνεται δεκτός στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα.
Σωματείο, που δεν θα συμπληρώσει την επίσημη φόρμα συμμετοχής των αγώνων, δεν θα λάβει
μέρος στους αγώνες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Δευτέρα 02/09/2019 στίς 14:00 το μεσημέρι, τα σωματεία θα μπορούν να
ενημερώνονται από την Ομοσπονδία, για τα αγωνίσματα που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο
αριθμό συμμετεχόντων που απαιτείται για την διεξαγωγή των αγώνων, ώστε να προσαρμόσουν τον
προγραμματισμό της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους.

1.8

1.9

1.10
1.11

Τεχνικό Συνέδριο: Πέμπτη 5/9/2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της

Ομοσπονδίας. Η παρουσία των αρχηγών των ομάδων είναι υποχρεωτική. Οι αρχηγοί των
ομάδων, θα πρέπει να παρουσιάσουν την επίσημη εμφάνιση του Σωματείου τους για το 2019 ή
φωτογραφία της.

Έπαθλα:
1.9.1

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

1.9.2

Στον Πρωταθλητή Ελλάδος ή στα μέλη της Πρωταθλήτριας Ομάδας θα απονεμηθεί φανέλα του
Πρωταθλητή Ελλάδος.

1.9.3

Κύπελλο θα απονεμηθεί στην Πρωταθλήτρια Ομάδα Ανδρών και Γυναικών.

Απονομές Επάθλων: Όπως ορίζονται από το πρόγραμμα.
απονομές υποχρεωτικά με την αγωνιστική τους ενδυμασία.

Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται στις

Πρόγραμμα Αγώνων: Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετά το

Τεχνικό Συνέδριο.
1.12

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του αγώνα (πχ. Ματαίωση
αγωνισμάτων κλπ.). Αρμόδιοι για την κατάρτιση και επισημοποίηση του προγράμματος του αγώνα καθώς
και για ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής και ο
Αλυτάρχης του αγώνα.

1.13

Πρωταθλήτρια Ομάδα:
1.13.1 Για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας Ομάδας κάθε ηλικιακής κατηγορίας, θα
εφαρμόζονται οι Γενικοί Κανονισμοί της ΕΟΠοδηλασίας άρθρα 1.4.015, 1.4.016 και
1.4.017.
1.13.2 Η Ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα λάβει τον τίτλο της
Πρωταθλήτριας Ομάδας Πίστας 2019 για τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών χωριστά.

Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

