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ΜΔΡΟ II ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΓΡΟΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γηεζλέο Θαιαληάξη - Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα
2.1.001. Όινη νη αγψλεο δξφκνπ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην Γηεζλέο Καιαληάξη, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε UCI. Σν Γηεζλέο Καιαληάξη εθαξκφδεηαη ζηηο
Καηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Νέσλ (θνηλφ), Γπλαηθψλ, Δθήβσλ θαη Νεαλίδσλ.
Οη αγψλεο δξφκνπ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, πνπ εληάζζνληαη ζην Γηεζλέο Καιαληάξη
εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Πξφγξακκα θαη έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ
επηινγή εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο
2.1.002. Σα Ηπεηξσηηθά Καιαληάξηα εθαξκφδνληαη ζηελ θαηεγνξία Αλδξψλ θαη Νέσλ θαη ζπληίζεληαη απφ
ηνπο αγψλεο δξφκνπ πνπ γίλνληαη ζε θάζε Ήπεηξν. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Δπξψπε, ηζρχεη ην
Δπξσπατθφ Καιαληάξη γλσζηφ θαη σο Europe Tour.
Σν Δπξσπατθφ Καιαληάξη δξφκνπ μεθηλά ηελ 15ε Οθησβξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη ηελ 14ε
Οθησβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
2.1.003. Έλαο αγψλαο δξφκνπ κπνξεί λα εγγξαθεί ζε Γηεζλέο Καιαληάξη νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο,
εθφζνλ εγγπεζεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 5 μέλσλ Οκάδσλ, εθηφο απφ απηέο ηεο ρψξαο
πνπ δηνξγαλψλεη ηνλ αγψλα. Μηα Μηθηή Οκάδα ινγίδεηαη σο μέλε, εθφζνλ ε πιεηνςεθία ησλ
πνδειαηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ είλαη μέλεο εζληθφηεηαο
2.1.004 Μηα Μηθηή Οκάδα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πνδειάηεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο
πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε έλαλ αγψλα, αιια νη Οκάδεο απηέο δελ έρνπλ ήδε έρνπλ
δεισζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ελ ιφγσ αγψλα. Όινη νη πνδειάηεο πνπ ηελ απνηεινχλ, ζα
θνξνχλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ελδπκαζία, πνπ κπνξεί λα θέξεη δηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε ρνξεγνχ.
ε θακηά πεξίπησζε ε ελδπκαζία δελ ζα είλαη απηή κηαο Δζληθήο Οκάδαο.
Γηεζλείο Αγψλεο θαη Ππκκεηνρή
2.1.005 Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θαη
ην είδνο ησλ Οκάδσλ (Δζληθέο, Δπαγγεικαηηθέο, Πεξηθεξεηαθέο, Μηθηέο, σκαηεηαθέο) ζε έλαλ
αγψλα αλάινγα κε ηελ θιάζε ηνπ θαη ην θαιαληάξη πνπ έρεη εγγξαθεί έλαο Γηεζλήο Αγψλαο,
δεισκέλνο ζηελ UCI, αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο ηεο UCI γηα ηελ Πνδειαζία Γξφκνπ,.
Πε αγψλεο ηνπ Γηεζλνχο Θαιαληαξηνχ γηα ηελ θαηεγνξία Γπλαηθψλ, πνδειάηηζζεο
ειηθίαο 18 εηψλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε Δζληθέο, Ξεξηθεξεηαθέο, Κηθηέο ή
Πσκαηεηαθέο Νκάδεο.
2.1.006 Οη πνδειάηεο ηεο θαηεγνξίαο Νέσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγψλεο Αλδξψλ, πνπ
είλαη δεισκέλνη ζην αληίζηνηρν Γηεζλέο Καιαληάξη. Αληίζεηα, αγψλεο πνπ θαηαηάζζνληαη σο
Αγψλεο Νέσλ, είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
2.1.007 Υσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ UCI, δελ επηηξέπεηαη ζηνπο δηνξγαλσηέο λα ζέηνπλ φξηα
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ειηθίαο πέξαλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο.
Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα θαη Ππκκεηνρή
2.1.008 Ν ζπληνληζκφο, νη θαλφλεο, ε δνκή, ε θιάζε, θαη ε βαζκνινγία ησλ αγψλσλ
δξφκνπ πνπ δειψλνληαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα θαζνξίδνληαη απφ ηελ
Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Ξαξφληεο Θαλνληζκνχο θαη
εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Ρ.Δ. ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο.
2.1.009 Πε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη
Δπαγγεικαηηθέο Νκάδεο, πνπ έρνπλ έδξα ηελ Διιάδα, Ξεξηθεξεηαθέο θαη
Πσκαηεηαθέο Νκάδεο, Δζληθέο θαη Κηθηέο Νκάδεο. Νη Κηθηέο Νκάδεο δελ επηηξέπεηαη
λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πνδειάηεο κε επαγγεικαηηθφ ζπκβφιαην ζε νκάδα ηνπ Pro
Tour.
2.1.010 Έλαο αγψλαο εληαγκέλνο ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα, φρη δηεζλήο ή UCI,
επηηξέπεηαη λα δερζεί ην κέγηζην 3 μέλεο Νκάδεο.
2.1.011 Πε αγψλεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ πνδειάηεο, Έιιελεο ή αιινδαπνί, πνπ εληάζζνληαη ζε
Νκάδεο, δηαθνξεηηθέο απφ απηήλ πνπ αλήθνπλ, πξέπεη λα θέξνπλ έγγξαθε
βεβαίσζε ηνπ Πσκαηείνπ ή ηεο Δπαγγεικαηηθήο Νκάδαο ζηα νπνία αλήθνπλ, πνπ λα
δειψλεηαη μεθάζαξα ε άδεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα κε ηελ ζρεηηθή Νκάδα, πνπ
ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα. Νη βεβαηψζεηο απηέο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Αιπηάξρε ή ηνπο Θνκηζάξηνπο ησλ αγψλσλ, εθφζνλ ην απαηηήζνπλ.
2.1.012 Νκάδεο απφ ην εμσηεξηθφ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα θέξνπλ έγγξαθε άδεηα ηεο Νκνζπνλδίαο ηνπο, πνπ ηνπο
επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο ζηελ Διιάδα. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή
Νκάδσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζε Ξαλειιήληα ή Ξεξηθεξεηαθά Ξξσηαζιήκαηα.
2.1.013 Γηα φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο (Γηαζπιινγηθνί,
Ρνπηθά θιπ), θαη ησλ Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ, ζα ηζρχνπλ νη ειάρηζηεο
ζπκκεηνρέο 1.4.018 θαη 1.4.019, θαζψο θαη νη ζπγρσλεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 1.4.020.
2.1.014

ηνπο αγψλεο Οκαδηθήο Υξνλνκέηξεζεο ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή είλαη 3 Οκάδεο.

Δμνπιηζκφο
2.1.018 ηνπο αγψλεο Πνδειαζίαο Γξφκνπ ζηηο θαηεγνξίεο Μίλη (Μηθξά ή Μεγάια)
επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε πνδειάησλ Οξεηλήο Πνδειαζίαο (ΜΣΒ) ή Κξνο (ΒΜΥ),
εθηφο θαη αλ αιιηψο νξίδεηαη απφ ηνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ αγψλα. Καλέλαο
πεξηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Σερληθήο
Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο. Σν κέγηζην αλάπηπγκα αλά θαηεγνξία εθαξκφδεηαη
ζε παληφο είδνπο πνδήιαηα.
Αζθάιεηα
2.1.019

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ αγσληδνκέλσλ, φινη νη αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο Μίλη
(Μηθξά ή Μεγάια) ζα δηεμάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε δηαδξνκέο παληειψο θιεηζηέο
ζηελ θπθινθνξία άιισλ νρεκάησλ, πιελ απηψλ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, θαη ηεο
ππεξεζίαο ηάμεο ηνπ αγψλα.
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2.1.005.

Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα Δ.Ν.Ξνδειαζίαο

ην Αγσληζηηθφ Πξφγξακκα ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηχπνπο αγψλσλ.

ΚΩΓΙΚΟ ΣΤΠΟ
ΑΓΩΝΑ

ΔΙΓΟ ΑΓΩΝΑ

Αγώνας μιας
ημέρας
ΠΠ
1.1, 1.2,
1.1, 1.2 MU,
1.1, 1.2 MJ, WJ

2.1, 2.2,
2.1, 2.2 MU
2.1, 2.2 MJ, WJ

1.11

2.11

Γηεζλήο Αγώλαο UCI γηα Μάζηεξο

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17.1
1.17.2
1.17.3
1.17.4
1.17.5
1.18

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.17.4

Αγώλαο γηα Άλδξεο (Διίη θαη Νένπο)
Αγώλαο γηα Νένπο
Αγώλαο γηα Έθεβνπο
Αγώλαο γηα Γπλαίθεο
Αγώλαο γηα Νεαλίδεο
Αγώλαο γηα Παίδεο
Αγώλαο γηα Κνξαζίδεο
Αγώλαο γηα Πακπαίδεο
Αγώλαο γηα Παλθνξαζίδεο
Αγώλαο γηα Μίλη (όιεο νη θαηεγνξίεο)
Αγώλαο γηα Μάζηεξο
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Αγώνας με
ΔΣΑΠ

2.18

Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα (όιεο νη θαηεγνξίεο)
Γηεζλήο Αγώλαο UCI γηα Άλδξεο (Διίη θαη Νένπο)
Γηεζλήο Αγώλαο UCI κόλν γηα Νένπο Άλδξεο / Γπλαίθεο
Γηεζλήο Αγώλαο UCI γηα Έθεβνπο / Νεαλίδεο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

§ 1. ΤΜΜΔΣΟΥΗ.
2.2.001. Ξνδειάηεο πνπ αλήθνπλ ζε νκάδα κε ηνλ ίδην ρνξεγφ ή θχξην κέηνρν δελ
κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη ζηνλ ίδην αγψλα εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή
δηνξγάλσζε
2.2.002.

Ο αξηζκφο ησλ πνδειαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ αγψλα δξφκνπ πεξηνξίδεηαη ζηνπο
200.

2.2.003.

Ο αξηζκφο ησλ πνδειαηψλ αλά νκάδα – ζε αγψλεο κε εηάπ - νξίδεηαη ζηνπο 4
ηνπιάρηζηνλ θαη 10 ην πνιχ. Ο δηνξγαλσηήο κπνξεί λα αλαθέξεη κέζα ζηελ πξφζθιεζε
ή ζην πξφγξακκα - ηερληθφ νδεγφ θαη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνλ κέγηζην αξηζκφ
αζιεηψλ αλά νκάδα γηα ηνλ αγψλα ηνπ. Απηφο ν αξηζκφο πξέπεη λα είλαη ίδηνο γηα φιεο
ηηο νκάδεο. Γελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ δεισκέλνη πνδειάηεο πέξαλ απηνχ ηνπ
αξηζκνχ.
Δάλ ν κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ αλά νκάδα, έρεη νξηζηεί λα είλαη 4,5 ή 6, θακία νκάδα
δελ κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε κε ιηγφηεξνπο απφ 4 αζιεηέο. Δάλ ν κέγηζηνο αξηζκφο
αζιεηψλ αλά νκάδα, έρεη νξηζηεί λα είλαη 7 ή 8, θακία νκάδα δελ κπνξεί λα πάξεη
εθθίλεζε κε ιηγφηεξνπο απφ 5 αζιεηέο. Δάλ ν κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ αλά νκάδα,
έρεη νξηζηεί λα είλαη 9 ή 10, θακία νκάδα δελ κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε κε ιηγφηεξνπο
απφ 6 αζιεηέο.
Πηνπο αγψλεο Αηνκηθήο Σξνλνκέηξεζεο, Criterium θαζψο θαη ζηνπο αγψλεο ηχπνπ
πίζηαο ε θαηάηαμε είλαη αηνκηθή. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο νκαδηθή θαηάηαμε.
Πε αγψλεο κε ΔΡΑΞ ε ζπκκεηνρή ζα είλαη κε ζσκαηεία ή άιινπ είδνπο νκάδεο
(ηνπηθψλ επηηξνπψλ, UCI, θιπ. Αηνκηθέο ζπκκεηνρέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
Πηνπο κνλνήκεξνπο αγψλεο αληνρήο ν νξγαλσηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε
ηεο ζπκκεηνρήο νκαδηθψλ ζπκκεηνρψλ, κε αίηεζε πξνο ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ε
νπνία ζα απνζηαιεί καδί κε ην Ξξφγξακκα - Ρερληθφ Νδεγφ ηνπ αγψλα, θαη ζα
αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αηηείηαη απηή ηελ εμαίξεζε.

2.2.004.

Οη νκάδεο κπνξνχλ λα δειψζνπλ αλαπιεξσκαηηθνχο (ησλ επηζήκσλ) πνδειάηεο, ρσξίο
ν αξηζκφο ηνπο λα κπνξεί λα μεπεξάζεη ην κηζφ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζήκσλ πνδειαηψλ.
Μφλν νη δεισκέλνη αληηθαηαζηάηεο κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ ηνπο επίζεκνπο
πνδειάηεο.

2.2.005.

72 ψξεο ην αξγφηεξν πξηλ ηνλ αγψλα νη νκάδεο κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ γξαπηψο
ζηνλ δηνξγαλσηή ηα νλφκαηα επηζήκσλ θαη 2 αλαπιεξσκαηηθψλ πνδειαηψλ. Μφλν νη
πνδειάηεο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζε απηή ηελ επηβεβαίσζε κπνξνχλ λα πάξνπλ εθθίλεζε.

2.2.006.

Δάλ ν αξηζκφο ησλ δεισκέλσλ πνδειαηψλ ζε έλαλ αγψλα κε εηάπ μεπεξάζεη ην φξην
πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγψλα, ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά νκάδα ζα κεησζεί
νχησο ψζηε λα είλαη ίδηνο γηα φιεο ηηο νκάδεο. ηνπο άιινπο αγψλεο ε πξνηεξαηφηεηα
ζα δίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά παξαιαβήο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο, απφ ηνλ
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δηνξγαλσηή. Ο δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη, ακέζσο, λα αλαθνηλψζεη ηελ κείσζε πνπ έγηλε
ζε φιεο ηηο νκάδεο, θαζψο θαη ζηνπο πνδειάηεο πνπ αθαηξέζεθαλ.
2.2.007.

Δάλ ηξεηο κέξεο πξηλ ηνλ αγψλα ν αξηζκφο ησλ δεισκέλσλ ζπκκεηερφλησλ είλαη
θαηψηεξνο ησλ 100 ν δηνξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εμνπζηνδνηήζεη ηηο δεισκέλεο
νκάδεο λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πνδειαηψλ ηνπο, πνπ δελ ζα μεπεξλά ηνπο 10.

2.2.008. Οη πνδειάηεο - κέιε ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ UCI, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε
αγψλεο Open -«Πνδειαζία γηα φινπο», εθηφο θαη αλ έρνπλ ηεο εμνπζηνδφηεζε ηεο
Δ.Ο.Πνδειαζίαο θαη ηεο UCI.
Παξφια απηά επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλα ηέηνηαο κνξθήο, ρσξίο λα δεηήζνπλ
άδεηα, κφλν κηα θνξά ην ρξφλν θαη εθφζνλ ν αγψλαο θέξεη αλακλεζηηθά ην φλνκα ηνπο.
Οη πνδειάηεο κε επαγγεικαηηθφ ζπκβφιαην επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κέρξη 3 θνξέο ην
έηνο ζε αγψλεο Open - «Πνδειαζία γηα φινπο». Ο αξηζκφο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηνπο 3 αλά
αγψλα, θαη θαζέλαο ηνπο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηνξγαλσηή φηη απηφ ην
φξην δελ ζα παξαβηαζηεί.
2.2.009

Η ζπλεηζθνξά ηνπ Οξγαλσηή ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ νκάδσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ αγψλα ηνπ Γηεζλνχο Καιαληαξηνχ θαη ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο ζε απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, εθηφο
θαη αλ θάηη δηαθνξεηηθφ, πξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο ηνπ Γηεζλνχο Καιαληαξηνχ, πξνβιέπεηαη
απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο UCI.

2.2.010.

ε αγψλεο κε ΔΣΑΠ ηνπ Γηεζλνχο Καιαληαξηνχ, θαζψο θαη ζε δηαθεθξηκέλνπο αγψλεο ηνπ
Δζληθφ Αγσληζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο νη Οξγαλσηέο ππνρξενχληαη λα θαιχπηνπλ ηα έμνδα
δηαβίσζεο ησλ νκάδσλ απφ ηελ λχθηα ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο εθθίλεζεο κέρξη ηελ ηειεπηαία
εκέξα. Οη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ ζα θαιχπηνληαη επίζεο ζε αξηζκφ αλάινγν ησλ κειψλ θάζε
νκάδαο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ αγψλα.

2.2.010. β. Απνθιεηζκφο απφ αγψλεο
Υσξίο λα παξαβιέπνληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ, έλαο
θάηνρνο δειηίνπ ή κηα νκάδα κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ έλαλ αγψλα εάλ βιάπηεη ζνβαξά ηελ
εηθφλα ηεο πνδειαζίαο ή ηνπ αγψλα. Ο απνθιεηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπκβεί πξηλ ή θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
Ο απνθιεηζκφο ζα επηβιεζεί κε θνηλή απφθαζε ηνπ Αιπηάξρε θαη ηνπ νξγαλσηή.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Αιπηάξρε θαη ηνπ νξγαλσηή, ε απφθαζε ζα ιεθζεί απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο ή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ έρνπλ
νξηζηεί.
Θα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρν ηνπ δειηίνπ ή ηελ νκάδα λα εθζέζεη ηηο
απφςεηο ηνπ.
Δάλ ε απφθαζε ιεθζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο απηή
πξέπεη λα βαζηζηεί απνθιεηζηηθά ζηελ αλαθνξά ηνπ Αιπηάξρε.
Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηα απνηειέζκαηα, ηα κπφλνπο
θαη ηα έπαζια πνπ ειήθζεζαλ πξηλ ηα γεγνλφηα πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ν απνθιεηζκφο δελ
ζα αλαθιεζνχλ.
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§ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ.
2.2.011.

Ο νξγαλσηήο πξέπεη λα ζπληάμεη έλα πξφγξακκα - ηερληθφ νδεγφ θάζε θνξά πνπ
δηνξγαλψλεηαη αγψλαο ηνπ.

2.2.012.

Σν πξφγξακκα - ηερληθφο νδεγφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
νξγάλσζεο, απφ ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ:
 Αλαθνξά φηη ν αγψλαο δηεμάγεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο.
 Αλαθνξά φηη ζα εθαξκνζηνχλ νη πνηλέο ηεο Δ.Ο.Π.
 Σνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ληφπηλγθ θνληξφι, εθφζνλ πξνβιέπεηαη λα δηεμαρζεί.
 Σελ θιάζε ηνπ αγψλα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο, θαζψο
θαη ηνπο πφληνπο πνπ δίδνπλ ζηελ βαζκνινγία ησλ αζιεηψλ.
 Σηο θαηεγνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνδειαηψλ.
 Σνλ αξηζκφ ησλ αζιεηψλ αλά νκάδα (ειάρηζην - κέγηζην).
 Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γξαθείσλ ηνπ Αγψλα.
 Σελ ηνπνζεζία θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο, ηνπ ειέγρνπ ησλ δειηίσλ
θαη ηεο παξαιαβήο ησλ αξηζκψλ.
 Σελ ηνπνζεζία θαη ηελ ψξα ηνπ Σερληθνχ πλεδξίνπ.
 Σελ ηνπνζεζία ησλ Γξαθείσλ ηνπ Αγψλα θαη ηεο αίζνπζαο Διέγρνπ Νηφπηλγθ.
 Σελ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηνπ αγψλα (Radio-Tour).
 Γεπηεξεχνπζεο θαηαηάμεηο (νκαδηθή, πφληνη, αλάβαζε, ηζνπαιίεο θιπ.)-ν
Σα
ρξεκαηηθφ έπαζια φισλ ησλ θαηαηάμεσλ.
 Πηζαλά κπφλνπο ρξφλνπ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγψλεο ΔΣΑΠ).
 Σν φξην ρξφλνπ ηεξκαηηζκνχ.
 Σα εηάπ πνπ έρνπλ ηεξκαηηζκφ ζε θνξπθή (γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ αξζ. 2.6.027)
 Σηο ηειεηέο ησλ απνλνκψλ.
 Σηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δίδνληαη νη ρξφλνη πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηα εηάπ
νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο ζηηο αηνκηθέο θαηαηάμεηο
 Σελ χπαξμε νπδέηεξνπ ζέξβηο πνδειαηψλ, εθφζνλ ππάξρεη.
 Σηο πεξηνρέο θαη ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο εθφζνλ απαηηνχληαη.
 Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ πνδειαηψλ ελφο
αγψλα ρξνλνκέηξεζεο ή πξνιφγνπ, ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά ησλ
νκάδσλ. Κάζε νκάδα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ ζεηξά ησλ αζιεηψλ ηεο.











Μηα πεξηγξαθή ησλ δηαδξνκψλ ησλ εηάπ, ηηο απνζηάζεηο, ηα ζηξθνπί.
Σα εκπφδηα ηεο δηαδξνκήο (ηνχλει, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, επηθίλδπλα ζεκεία θιπ.)
Σνλ αθξηβή ηφπν εθθηλήζεσλ, ηεξκαηηζκψλ θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα.
Δλδηάκεζα πξίλη, έπαζια αλάβαζεο θαη άιια εηδηθά έπαζια ηεο δηαδξνκήο.
Σν ζρεδηάγξακκα θαη ην πςνκεηξηθφ (εάλ είλαη απαξαίηεην) ηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ
ρηιηνκέηξσλ.
Σελ ιίζηα ησλ πιεζηέζηεξσλ λνζνθνκείσλ πνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Οξγαλσηή λα
είλαη ζε επηθπιαθή γηα αηχρεκα.
Σελ ζχλζεζε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο.
Σν φλνκα, ηελ δηεχζπλζε θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ δηεπζπληή ηνπ αγψλα θαη
άιισλ αξκνδίσλ ηεο δηνξγάλσζεο.
ε αγψλεο κε εηάπ αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο εάλ απαγνξεχεηαη ζε απηά ε ρξήζε
εηδηθνχ πνδειάηνπ αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο

Αποηελέζμαηα
2.2.013.

Ν Νξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή φινλ ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ, γηα λα κπνξέζεη λα απνζηείιεη
ηα
απνηειέζκαηα
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ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ιίζηαο ή ζεηξάο εθθίλεζεο ησλ αζιεηψλ.
2.2.014.

Ξξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο εληαγκέλνπο ζην θαιαληάξη ηεο UCI, ε Δ.Ν.Ξ. πξέπεη
ρσξίο θαζπζηέξεζε λα ελεκεξψλεη ηε UCI γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηα
απνηειέζκαηα ηηο νπνίεο ηεο θνηλνπνίεζε ν Νξγαλσηήο

Γραμμαηεία
Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ή θάζε εηάπ, κία
κόληκε εμνπιηζκέλε γξακκαηεία. Έλαο ππεύζπλνο ηεο δηνξγάλσζεο πξέπεη λα είλαη
παξώλ αλά πάζα ζηηγκή.
Απηή ε γξακκαηεία ζα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο εθθίλεζεο, κία ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε
ηνπ αγώλα ή ηνπ εηάπ θαη ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό, ζηελ πεξηνρή ηνπ
ηεξκαηηζκνύ.
Ζ γξακκαηεία ζηνλ ηεξκαηηζκό ζα είλαη αλνηθηή έσο όηνπ βγνπλ ηα απνηειέζκαηα ή εάλ
ε Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή δελ έρεη ηειεηώζεη κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ηηο εξγαζίεο ηεο.
Ζ γξακκαηεία ζα πξέπεη (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) λα είλαη εμνπιηζκέλε κε κία
ηνπιάρηζηνλ ηειεθσληθή γξακκή. Ζ γξακκαηεία ζηνλ ηεξκαηηζκό ζα πξέπεη (ζην κέηξν
ηνπ δπλαηνύ) λα είλαη εμνπιηζκέλε, επί πιένλ θαη κε έλα θσηνηππηθό θαη έλα θαμ.

Αζθάλεια
2.2.015.

Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα νξγαλψζεη κία επαξθή ππεξεζία αζθάιεηαο πνπ ζα είλαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο.
Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη, απφ πξηλ, λα ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε, γηα θάζε εκπφδην πνπ
γλσξίδεη (ή λα πξνιακβάλεη κία θαηάζηαζε), θαη παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα
ησλ πνδειαηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ.
Έηζη, ν δηνξγαλσηήο ζα θξνληίζεη θπξίσο :
λα πξνεηδνπνηήζεη γηα μαθληθά ζηελέκαηα ηνπ δξφκνπ δεκηνπξγψληαο έλα βαζκηαίν
ζηέλεκα κε ην λα θάλεη ζήκαλζε κε θσηεηλά ρξψκαηα.
λα εμαζθαιίζεη ηνλ θσηηζκφ ησλ ηνχλει εηο ηξφπνλ φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ζε θάζε
ζεκείν κέζα ζην ηνχλει θαη ζηελ είζνδφ ηνπ, λα μερσξίδεη κε γπκλφ νθζαικφ ην
λνχκεξν ελφο απηνθηλήηνπ ζηα 10 κέηξα φπσο θαη έλα ζθνπξφρξσκν απηνθίλεην ζηα
50 κέηξα.
Σα εκπφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν πξέπεη λα θαίλνληαη ζην πξφγξακκα ηερληθφ νδεγφ ηνπ αγψλα. Θα γίλεη επίζεο εηδηθή αλαθνξά γη΄ απηά θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ Σερληθνχ πλεδξίνπ.

2.2.016. Υσξίο λα παξαηηεζεί απφ ηηο εθαξκνζκέλεο λφκηκεο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ
ππνρξέσζε ηνπ θαζελφο λα έρεη ππφ έιεγρν ηελ δνπιεηά πνπ έρεη αλαιάβεη λα θάλεη, ν
δηνξγαλσηήο πξέπεη λα θξνληίζεη λα απνθεπρζνχλ ζηελ δηαδξνκή πεξηνρέο ή
θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνδειαηψλ, ησλ
ζπλνδψλ θαη ηνπ θνηλνχ.
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Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα έρεη έλα απηνθίλεην αλαγλψξηζεο (πξνπνκπφ) ζηελ αξρή ηνπ
αγψλα πνπ ζα κπνξεί λα πξνεηδνπνηήζεη γηα θάζε ελδερφκελν εκπφδην.
2.2.017.

Μία δψλε ηνπιάρηζηνλ 200 - 300 κέηξσλ πξηλ θαη 50 - 100 κέηξσλ κεηά ηελ γξακκή
ηεξκαηηζκνχ ζα πξνθπιάζζεηαη κε θάγθεια, ή κπαξηέξεο ή εηδηθέο πιαζηηθέο θνξδέιεο
ζήκαλζεο. ΄ απηφ ζα έρνπλ πξφζβαζε απνθιεηζηηθά νη ππεχζπλνη ηεο δηνξγάλσζεο, νη
πνδειάηεο, νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ, νη αγσλνδίθεο θαη ηα άηνκα ηνπ ηχπνπ.

2.2.018.

Όηαλ πξφθεηηαη γηα αγψλεο πνπ δελ είλαη ε ίδηα ππεχζπλε νξγαλσηηθά, ζε θακία
πεξίπησζε, ε Δ.Ο.Πνδειαζίαο δελ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα ηα ιάζε ηεο δηαδξνκήο
νχηε γηα ηα αηπρήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ.
Ηαηξηθή θξνληίδα

2.2.019.

Οη ηαηξηθέο θξνληίδεο ζην αγψλα ζα παξέρνληαη απφ ηνλ ή ηνπο γηαηξνχο πνπ νξίδνληαη
απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ αγψλα, θαη απηφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη πνδειάηεο κπαίλνπλ
ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ζηελ εθθίλεζε κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ηελ εγθαηαιείπνπλ ζηνλ
ηεξκαηηζκφ.
Νη γηαηξνί πνπ νξίδνληαη ζε αγψλεο πνδειαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθφηεηαο
ηέηνηαο πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα παξέρνπλ νπζηαζηηθή ηαηξηθή βνήζεηα ζε
πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ πξν, κεηά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο
αγψλα πνδειαζίαο.

2.2.020.

ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί ζεκαληηθή ηαηξηθή βνήζεηα ζηα πεξάζκαηα ηνπ βνπλνχ ή
ζηηο αλσθέξεηεο, ν γηαηξφο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζηακαηήζεη γηα λα παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ. Ο γηαηξφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην απηνθίλεηφ ηνπ θαη ηνπο επηβάηεο ηνπ
θαη δελ ζα επηηξέςεη ζε θαλέλαλ λα παξέρεη βνήζεηα ζε πνδειάηε (ηξαβψληαο ηνλ ή
επηηξέπνληάο ηνπ λα θξαηηέηαη απφ ην απηνθίλεην, θ. ι. π.) λα παξακείλεη ε λα
επηζηξέςεη ζην γθξνππ ηνπ.
Radio – Tour (Κεηάδνζε Αγψλα )

2.2.021.

Ο δηνξγαλσηήο ζα εμαζθαιίζεη κία ππεξεζία κεηάδνζεο - πιεξνθφξεζεο «Radio Σour» απφ ην απηνθίλεην ηνπ Αιπηάξρε.. Πξέπεη λα ππνρξεψζεη φια ηα απηνθίλεηα λα
είλαη εθνδηαζκέλα κε έλα ιήπηε πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα ιακβάλνπλ κνλίκσο ηελ
εθπνκπή απφ ην «Radio - Tour».
Ρεξκαηηζκφο

2.2.022.

Γηα αγψλεο δξφκνπ φπνπ απαηηείηαη ζπλνδεία απηνθηλήησλ ν Νξγαλσηήο
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρψξν ζηάζκεπζεο γηα ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ γηα λα
ζπλαληεζνχλ κε ηνπο αζιεηέο ηνπο

2.2.022. b. Πε αγψλεο φπνπ πεξηιακβάλνληαη εηάπ ρξνλνκέηξεζεο ή πξφινγνο, ν
νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη ζηελ αγσλφδηθν επηηξνπή, έλα εηδηθφ
φξγαλν κέηξεζεο (εηδηθή ζπζθεπή) δηαζηάζεσλ πνδειάησλ ρξνλνκέηξεζεο.
Ρν φξγαλν απηφ ζα δίδεηαη ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα, γηα λα επηβεβαηψζεη
ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ν.Ξ θαη ηεο UCI.
Ν νξγαλσηήο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκβαηφηεηα απηή.

Έθδνζε 01/2014 vp

ειίδα 10 απφ 48

§ 3. ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΡΝ ΑΓΩΛΑ.
Αλάπηπγκα (Ξάηεκα)
2.2.023. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν αλάπηπγκα αλά θαηεγνξία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα :
ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΑΛΓΟΔΠ (ΔΙΗΡ/ΛΔΝΗ)– ΓΛΑΗΘΔΠ- ΒΔΡΔΟΑΛΝΗ
ΔΦΖΒΝΗ – ΛΔΑΛΗΓΔΠ
ΞΑΗΓΔΠ – ΘΝΟΑΠΗΓΔΠ
ΞΑΚΞΑΗΓΔΠ – ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΔΠ
ΚΗΛΗ ΚΔΓΑΙΑ θαη ΚΗΘΟΑ

ΚΔΓΗΠΡΝ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΝ
ΑΛΑΞΡΓΚΑ
Διεχζεξν αλάπηπγκα
7,93κ.
7,01κ.
6,10κ. (ξπζκηδφκελν)
5,69κ. (ξπζκηδφκελν)

Δπηθνηλσλία θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο Αγψλα
2.2.024. Απαγνξεχεηαη ή ρξήζε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο
πιεξνθφξεζεο ζηνπο παξαθάησ αγψλεο :

ξαδην-επηθνηλσλίαο θαη



Ξαγθφζκηα πξσηαζιήκαηα.



Αλδξψλ θιάζεο 2 ηεο UCI, θαη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Θαιαληαξηνχ
(Δζληθά θαη Ρνπηθά Ξξσηαζιήκαηα, Γηαζπιινγηθνχο θιπ).



Γπλαηθψλ θιάζεο 2 ηεο UCI, θαη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ
Θαιαληαξηνχ (Δζληθά θαη Ρνπηθά Ξξσηαζιήκαηα, Γηαζπιινγηθνχο θιπ).

Να ζεκεησζεί φηη νη πνδειάηεο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ ηειέθσλν ελψ
αγσλίδνληαη.

Ππκπεξηθνξά ησλ πνδειαηψλ
2.2.025.

Απαγνξεχεηαη ζηνπο πνδειάηεο λα πεηάλε ρσξίο πξνθχιαμε ηξνθέο, ηζάληεο
ηξνθνδνζίαο, κπνπθάιηα, ξνχρα θ. ι. π. ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν.
Οη πνδειάηεο απαγνξεχεηαη λα πεηάλε νηηδήπνηε κέζα ζε απηνθηλεηφδξνκνπο, αιιά
ζπλίζηαηαη λα ην κεηαθέξνπλ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ θαη λα ην αθήλνπλ κε αζθάιεηα.
Απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γπάιηλα δνρεία.

Λνχκεξα πιάηεο
2.2.026.

Οη πνδειάηεο πξέπεη λα θνξάλε 2 λνχκεξα πιάηεο, εθηφο απφ ηνπο αγψλεο
ρξνλνκέηξεζεο, πνπ πξέπεη λα θνξάλε κφλν έλα λνχκεξν πιάηεο. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ
λα θέξνπλ θαη λνχκεξα ζηα καλίθηα ή ζην θξάλνο ηνπο.

Λνχκεξν (Ρακπειάθη) ζθειεηνχ
2.2.027.

Δθηφο απφ ηνπο αγψλεο ρξνλνκέηξεζεο, νη πνδειάηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ εηο ηξφπνλ
πνπ λα θαίλεηαη (ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζθειεηνχ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζε
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άιιν ζεκείν) ηνπ πιαηζίνπ ηνπ πνδειάηνπ ηνπο έλα ηακπειάθη πιαηζίνπ κε ην λνχκεξν
ηεο πιάηεο ηνπο.

Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή
2.2.028.

Η ζχλζεζε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο νξίδεηαη ζην άξζξν 1.2.116.

Ππκβάληα ηνπ αγψλα
2.2.029.

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ
αγψλα γεληθψο ή ελφο εηάπ εηδηθψο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Αγψλα, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε
ηνπ Αιπηάξρε θαη ησλ θνκηζαξίσλ, κπνξεί λα απνθαζίζεη, αθνχ έρεη ελεκεξψζεη πξψηα
ηνπο ρξνλνκέηξεο, αιιά θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (πνδειάηεο, ζπλνδνχο θ.ι.π.)
είηε:


λα ηξνπνπνηήζεη ηελ δηαδξνκή



λα νξίζεη κία πξφζθαηξε νπδεηεξνπνίεζε ηνπ αγψλα ή ηνπ εηάπ



λα ζεσξήζεη φηη ην εηάπ δελ δηεμήρζε



λα αθπξψζεη έλα κέξνο ηνπ εηάπ θαζψο θαη φια ηα απνηειέζκαηα ησλ ελδερφκελσλ
ελδηάκεζσλ θαηαηάμεσλ θαη λα δψζεη εθ λένπ εθθίλεζε θνληά ζηνλ ηφπν ηνπ
ζπκβάληνο




λα δηαηεξήζεη ηα απνηειέζκαηα σο έρνπλ ή
λα μαλαδψζεη κία λέα εθθίλεζε ιακβάλνληαο ππ΄ φςε ηα θελά πνπ ππήξραλ ηελ
ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο.

Δγθαηάιεηςε
2.2.030.

Ο πνδειάηεο πνπ εγθαηαιείπεη πξέπεη λα βγάιεη ακέζσο ηα λνχκεξα ηεο πιάηεο ηνπ θαη
λα ηα δψζεη ζε έλαλ θνκηζάξην ή ην απηνθίλεην - ζθνχπα.
Γελ έρεη ην δηθαίσκα λα πεξάζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ.
Δθηφο απφ πεξίπησζε ζσκαηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζνβαξήο αδηαζεζίαο, πξέπεη λα αλεβεί
ζην απηνθίλεην ζθνχπα.

Απηνθίλεηα
2.2.031.

Κάζε απηνθίλεην πνπ έρεη πξφζβαζε ζηελ δηαδξνκή ηνπ αγψλα ζα πξέπεη λα έρεη έλα
δηαθξηηηθφ ζήκα.

2.2.032.

Δθηφο απφ ηνπο αγψλεο ρξνλνκέηξεζεο, ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ δελ κπνξνχλ λα
ππεξβαίλνπλ ην 1,66κ. ζε χςνο.
ε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα έρεη απηνθίλεην ζπλνδείαο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ
επηηξέπεη ην παξφλ άξζξν, ηα νρήκαηα απηά (πρ. Μίλη ιεσθνξεία θαη θιεηζηά
θνξηεγάθηα) ζα αθνινπζνχλ ζην ηέινο ησλ ππνινίπσλ απηνθηλήησλ ζπλνδείαο.

2.2.033.

Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα θηλνχληαη ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ δξφκνπ (φπσο επηβάιιεη ν
Θψδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο).
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2.2.034.

Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ Αιπηάξρε ( θαη αλ είλαη δπλαηφλ
γηα θαζέλα απφ ηνπο θνκηζάξηνπο) έλα απηνθίλεην κε αλνηγκέλε νξνθή, εθνδηαζκέλν κε
ζχζηεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο.

2.2.034. β. Ο Οξγαλσηήο ζα δηνξγαλψζεη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ηα
άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ αγψλα κε κνηφ, έλαο εθπξφζσπνο ηεο ηειεφξαζεο, έλαο
εθπξφζσπνο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή.
2.2.035.

2.2.036.
2.2.037.

Ππλνδνί
Όινη ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ κε ηα νρήκαηα ζηνλ αγψλα, εθηφο απφ ηνπο
δηαπηζηεπκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο επίηηκνπο πξνζθεθιεκέλνπο, πξέπεη λα είλαη
θάηνρνη δειηίνπ.
Σα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ Αξρεγφ θάζε Οκάδαο ή ηνλ
επίζεκα δεισκέλν πλνδφ, ν νπνίνο ζα έρεη δειηίν θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην φρεκα
Απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο ζπλνδνχο λα πεηάλε νπνπδήπνηε θαηά κήθνο ηεο
δηαδξνκήο θάπνην αληηθείκελν.
Απαγνξεχεηαη λα ξαληίδνληαη νη πνδειάηεο απφ απηνθίλεην.

§ 4. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΤΠΟ.
Νξηζκφο
2.2.038.

Απηέο νη δηεπθξηλίζεηο αθνξνχλ θάζε πξφζσπν ηνπ γξαπηνχ, ηνπ νκηινχληνο, ηνπ
νπηηθναθνπζηηθνχ Σχπνπ θαη ηνπο θσηνγξάθνπο ηνπ Σχπνπ πνπ επηβαίλνπλ ζε
απηνθίλεην ή κνηνζηθιέηα.
Γηαπίζηεπζε - Άδεηα

2.2.039.

Πε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ν δηνξγαλσηήο ζπλίζηαηαη λα
δίλεη ζηνπο δηάθνξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ κία άδεηα ή κηα δηαπίζηεπζε. Πε πεξίπησζε
πνπ απηφ δελ γίλεη, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Αιπηάξρε γηα ηελ παξνπζία
εθπξνζψπσλ ηνπ Ρχπνπ θαη Φσηνγξάθσλ.

2.2.040.

Σα πξφζσπα πνπ δηαπηζηεχνληαη θαλνληθά απφ ηνλ θνξέα ηνπο (εθεκεξίδα,
ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ ζηαζκφ θ.ι.π.) πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία
θάξηα
αλαγλσξηζκέλε απφ:




Σνλ Π..Α.Σ.
Σελ Γηεζλή Έλσζε Αζιεηηθνχ Σχπνπ. (I.S.P.A.)
Σελ Γηεζλή Έλσζε Γεκνζηνγξάθσλ Πνδειαζίαο. (I.A.C.J.)

2.2.041.

Κάζε πξφζσπν κε δηαπηζηεπκέλν απφ ηελ αξρή δελ κπνξεί λα δηαπηζηεπηεί, παξά κεηά
απφ ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ δηνξγαλσηή θαη ηνλ δηνξηζκέλν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ
Σχπνπ ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ αγψλα.

2.2.042.

Ο δηνξγαλσηήο παξαδίδεη ζην δηαπηζηεπκέλν πξφζσπν κία δηαπίζηεπζε ή κία άδεηα
πξάζηλνπ ρξψκαηνο, πάλσ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ αγψλα θαη ηελ
εκεξνκελία ηνπ.
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Ξιεξνθνξίεο πξηλ ηνλ αγψλα
2.2.043.

Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα δψζνπλ πξηλ ηνλ αγψλα ζηνπο δηάθνξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
Σχπνπ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ αθνξά ηνλ αγψλα ηνπο: δηαδξνκή, ιίζηα
ζπκκεηερφλησλ, δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο, θ. ι. π. Θα πξέπεη λα ζέζνπλ - ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ ζηελ δηάζεζε
ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηελ ιίζηα ησλ εγγεγξακκέλσλ
πνδειαηψλ.
Ξιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα

2.2.044.

Οη εθπξφζσπνη ηνπ Σχπνπ πξέπεη λα παίξλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο νδεγίεο πνπ
αθνξνχλ ζηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ αγψλα.

2.2.045.

Δάλ ε δηεχζπλζε ηνπ αγψλα, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζηείιεη ηα απηνθίλεηα ηνπ Σχπνπ
ζε δξφκν παξάιιειν ή θάπνηα ρηιηφκεηξα κπξνζηά, νη εθπξφζσπνη ηνπ Σχπνπ ζα πξέπεη
λα πιεξνθνξνχληαη ζπλερψο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αγψλα.

2.2.046.

Πξνθεηκέλνπ γηα δηεζλείο αγψλεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζηελ Αγγιηθή ή
Γαιιηθή θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Ξνκπή ησλ νρεκάησλ ηνπ Ρχπνπ

2.2.047.

Πιελ πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο κε ηνλ δηνξγαλσηή, θάζε εθπξφζσπνο ηνπ Σχπνπ δελ
κπνξεί λα έρεη παξά κφλν έλα απηνθίλεην θαη κία κεραλή ζηελ θάιαγγα ηνπ αγψλα.

2.2.048.

Απηά ηα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απφ έλα δηαθξηηηθφ ζήκα εκπξφο θαη πίζσ, ψζηε
λα ηνπο επηηξέπεηαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ θάιαγγα.
Όια απηά ηα νρήκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εθνδηαζκέλα κε έλα ζχζηεκα
ξαδηνεπηθνηλσλίαο γηα λα παίξλεη κφληκα πιεξνθνξίεο απφ ην Radio - Tour.

2.2.049.

Δθηφο πεξηπηψζεσλ φπνπ επηβάιιεηαη πεξηνξηζκφο νρεκάησλ ηνπ ηχπνπ ιφγσ ηεο
θχζεο ηεο δηαδξνκήο θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ν δηνξγαλσηήο δελ κπνξεί λα επηβάιιεη
νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκφ εθηφο αλ ζπκθσλήζεη πξψηα κε ηελ Δ.Ο.Πνδειαζίαο θαη ηνλ
Π..Α.Σ.

2.2.050.

Οη δηνξγαλσηέο ζα απαηηήζνπλ απφ ηα νρήκαηα ηνπ ηχπνπ λα νδεγνχληαη απφ
έκπεηξνπο νδεγνχο, πνπ γλσξίδνπλ απφ πνδειαηηθνχο αγψλεο θαη ηνλ ηξφπνπ πνπ ζα
θηλνχληαη (καλνπβξάξνπλ). Απηνί νη νδεγνί κπνξνχλ λα είλαη δεκνζηνγξάθνη ή ηερληθνί.
Κάζε εθπξφζσπνο ηνπ ηχπνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεραλήο πνπ έρεη.
Θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα
Γεληθέο δηαηάμεηο

2.2.051.

Οη νδεγνί είλαη ππεχζπλνη γηα ην φρεκά ηνπο θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ακέζσο κε
ηηο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ησλ Κνκηζάξησλ ηεο δηεχζπλζεο ηνπο αγψλα θαη ηνπο
δηνξγαλσηέο.

2.2.052.

ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πνδειαηψλ, ζην ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν, θαλέλα φρεκα ηνπ ηχπνπ,
φπνην θαη αλ είλαη απηφ, δελ κπνξεί λα κείλεη ζηνλ αγψλα, εθηφο αλ έρεη γίλεη θάπνηα
εμαίξεζε ζηελ αξρή ηνπ αγψλα.
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2.2.053. Οδεγνί πνπ δελ ζέβνληαη ηηο δηαηαγέο θαη ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα
απνρσξίζνπλ απφ ηελ θάιαγγα ησλ νρεκάησλ, αθνχ βγάινπλ ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα, γηα
δηάξθεηα πνπ νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ησλ πξάμεσλ. Απηή ε πνηλή κπνξεί λα
επηβιεζεί απφ έλα κέινο ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο ζε ζπκθσλία κε ηνλ Αιπηάξρε ηνπ
αγψλα θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί ακέζσο.
2.2.054.

Δάλ ε αλσηέξσ πνηλή επηβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα κε εηάπ, ην φρεκα ή ε
κεραλή δελ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ θάιαγγα ηνπ αγψλα γηα έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα επφκελα εηάπ.

2.2.055.

Δάλ εθπξφζσπνη ηνπ ηχπνπ αθήλνπλ λα πηαζηνχλ πνδειάηεο ζην απηνθίλεηφ ηνπο, ζα
βγαίλνπλ εθηφο αγψλα θαη ζα απνθιείνληαη γηα δηάξθεηα πνπ νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ
ζνβαξφηεηα ησλ πξάμεσλ.
Απηνθίλεηα

2.2.056.

Σα νρήκαηα ηνπ Σχπνπ, ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά απφ ηελ θάιαγγα ησλ πνδειαηψλ, θαη
απαγνξεχεηαη λα αλακηρζνχλ κε απηνθίλεηα ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, απηνθίλεηα νκάδσλ ή
άιια νρήκαηα κε ζρεηηθά.

2.2.057.

Σα νρήκαηα ηνπ Σχπνπ, πξέπεη λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα σο πξνο εθείλα ησλ
ελδερνκέλσλ πξνζθεθιεκέλσλ ηνπ αγψλα.

2.2.058.

ηνλ αγψλα, ηα απηνθίλεηα ηνπ ηχπνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο
δίδνληαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ή ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή.
Γελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα πξνζπεξάζνπλ έλα θξάγκα (θφθθηλε ζεκαία) εάλ
πξψηα δελ έρνπλ πάξεη άδεηα.

2.2.059.

Απαγνξεχεηαη ε θσηνγξάθεζε θαη ε βηληενζθφπεζε απφ απηνθίλεην ηνπ Σχπνπ ελ
θηλήζεη.

2.2.060.

Σα απηνθίλεηα ηνπ ηχπνπ πξέπεη λα ζέβνληαη ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Γελ
κπνξνχλ λα νδεγνχλ (κπαίλνπλ) ζε δηπιή ζεηξά εθηφο αλ θηλεζνχλ πνιχ γξήγνξα αθνχ
πάξνπλ άδεηα λα ην θάλνπλ ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αιπηάξρε ή θαηά πεξίπησζε ηνπ
Σερληθνχ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα.
Κνηνζηθιέηεο θσηνγξάθσλ

2.2.061.

Μπξνζηά απφ ηνλ αγψλα, νη νδεγνί ησλ κνηνζηθιεηψλ κπνξνχλ λα θηλνχληαη κπξνζηά
απφ ην απηνθίλεην ηνπ θνκηζάξηνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα
θηλεηφ ‘’παξαβάλ’’.

2.2.062.

Γηα λα πάξνπλ ηηο θσηνγξαθίεο, νη νδεγνί ζα πξέπεη αθήλνληαη λα ‘’γιηζηξήζνπλ‘’
ελαιιάμ, πξνο ην θεθάιη ηνπ αγψλα (πξνπνξεπφκελνπο πνδειάηεο). Ο θσηνγξάθνο
παίξλεη ηελ θσηνγξαθία ηνπ θαη ακέζσο ν νδεγφο μαλαγπξλάεη ζην ‘’παξαβάλ’’.

2.2.063.

Θακία κνηνζηθιέηα δελ κπνξεί λα κείλεη κεηαμχ ηεο θεθαιήο ηνπ γθξνππ θαη
ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ θνκηζάξηνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά.
Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κνηνζηθιέηα βξίζθεηαη απξνζδφθεηα πνιχ
θνληά ζηνπο πνδειάηεο, ηφηε ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο ζα πξέπεη λα αθήζεη
ηνπο πνδειάηεο λα πεξάζνπλ. Γελ ζα μαλαγπξίζεη ζηελ ζέζε ηεο (ζην ‘’παξαβάλ’’)
παξά κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Αιπηάξρε ή ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα.
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2.2.064.

Πίζσ απφ ηνλ αγψλα, νη νδεγνί ησλ κεραλψλ ζα νδεγνχλ ζε κνλή ζεηξά, πίζσ απφ ην
απηνθίλεην ηνπ Αιπηάξρε θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πνπ
θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζην πεινηφλ ή ζέινπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηνπο
πνδειάηεο.

2.2.065.

ηα βνπλά θαη ηηο αλαβάζεηο, νη νδεγνί ησλ κνηνζηθιεηψλ πξέπεη λα θξνληίζνπλ ψζηε
λα κελ ελνρινχλ ηνπο πνδειάηεο, νχηε ηα επίζεκα νρήκαηα ζέξβηο θαη, θπξίσο, νη
θσηνγξάθνη ζα ζηακαηάλε φηαλ ζα παίξλνπλ θσηνγξαθίεο.

2.2.066.

ηνλ ηεξκαηηζκφ, νη θσηνγξάθνη πνπ ζα πξέπεη λα θνξάλε δηαθξηηηθά ζεκάδηα (πηζαλφλ
γηιέθα) ζα παξαηάζζνληαη ζε θάζε πιεπξά ηνπ δξφκνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ηνπ
άξζξνπ 2.2.086.
Κνηνζηθιέηεο δεκνζηνγξάθσλ ξαδηνθψλνπ θαη ηειενξάζεσο

2.2.067.

Μπξνζηά, απηέο νη κνηνζηθιέηεο πξέπεη λα κέλνπλ κπξνζηά απφ ην ‘’παξαβάλ’’ ησλ
θσηνγξάθσλ θαη δελ πξέπεη πνηέ λα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ
θνκηζάξηνπ θαη ησλ πνδειαηψλ.
Γελ κπνξνχλ λα παξεκβάιινληαη κεηαμχ δχν γθξνππ πνδειαηψλ - πνπ πηζαλφλ
ζρεκαηίζζεθαλ - εθηφο αλ έρνπλ άδεηα απφ ηνλ Αιπηάξρε.

2.2.068.

Πίζσ, ζα θηλνχληαη ζην χςνο ησλ απηνθηλήησλ ησλ πλνδψλ ησλ νκάδσλ, ζε κνλή
ζεηξά ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πνπ θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ
βνήζεηα ζην πεινηφλ ή πνπ ζέινπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηνπο πνδειάηεο.

2.2.069.

Η ζπλέληεπμε ησλ πνδειαηψλ ζηνλ αγψλα, απαγνξεχεηαη. Η ζπλέληεπμε ησλ πλνδψλ
ησλ νκάδσλ επηηξέπεηαη, εθηφο ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρηιηνκέηξσλ ηνπ αγψλα θαη πάληα
κφλν απφ κνηνζηθιέηα.
Κνηνζηθιέηεο ησλ θάκεξακαλ ηεο ηειεφξαζεο

2.2.070.

Η θίλεζε ησλ κνηνζηθιεηψλ ηειεφξαζεο πξέπεη λα γίλεηαη εηο ηξφπνλ ψζηε λα κελ
επλνεί (βνεζάεη) ή λα ελνριεί ηελ πξνζπάζεηα ησλ πνδειαηψλ. Απηέο ζα πξέπεη λα κελ
είλαη παξαπάλσ απφ ηξεηο.

2.2.071.

Οη νδεγνί ησλ κνηνζηθιεηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα νρήκαηα πνπ
ζπλνδεχνπλ ην πεινηφλ ή ζέινπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηνπο πνδειάηεο.

2.2.072.

Οη θάκεξακαλ ζα θάλνπλ ιήςεηο (θηλεκαηνγξαθνχλ) απφ ην πιάη ή 3/4 απφ πίζσ. Γελ
κπνξνχλ λα πξνζπεξάζνπλ ην πεινηφλ θηλεκαηνγξαθψληαο παξά κφλν αλ ην επηηξέπεη
ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ.
ηα βνπλά θαη ζηηο αλαβάζεηο, νη ιήςεηο ζα γίλνληαη απφ πίζσ.

2.2.073.

Πνηέ νη κεραλέο δελ ζα ζηακαηάλε θνληά ζηνπο πνδειάηεο εθηφο θαη αλ θάλνπλ ιήςεηο.

2.2.074.

Απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε ιήςε απφ κία κνηνζηθιέηα ζηα 500 ηειεπηαία
κέηξα.
Ρεξκαηηζκφο

2.2.075.

Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ, πέξαλ ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ, κία δψλε
αξθεηά επξχρσξε γηα λα επηηξέπεη ζηα άηνκα ηνπ ηχπνπ λα εξγάδνληαη. ε απηή ηε
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δψλε ζα έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη ππεχζπλνη ηεο νξγάλσζεο, νη πνδειάηεο, νη καζέξ, νη
αξρεγνί ησλ νκάδσλ θαη ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ. Οη δηνξγαλσηέο ππνρξεψλνληαη λα
ελεκεξψζνπλ ηηο ηνπηθέο Αζηπλνκηθέο αξρέο γηα απηέο ηηο δηαηάμεηο.
Αίζνπζα ηχπνπ
2.2.076.
2.2.077.
2.2.078.
2.2.079.

Η αίζνπζα Σχπνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ.
ε πεξίπησζε πνπ είλαη καθξηά, ε πξφζβαζε ζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ελφο
δξφκνπ ζσζηά ζεκαηνδνηεκέλνπ.
Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα νξίδνπλ έλαλ ρψξν εξγαζίαο αξθεηά επξχρσξν θαη πιήξσο
εμνπιηζκέλν (ηξαπέδηα, θαξέθιεο, ειεθηξηθέο πξίδεο θ. ι. π.), γηα ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ.
ηελ αίζνπζα Σχπνπ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ πνπ έρνπλ
ζρεηηθή άδεηα ή δηαπίζηεπζε θαη νη ππεχζπλνη ηεο δηνξγάλσζεο.
Η αίζνπζα Σχπνπ πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ψξεο πξηλ ηνλ
ηεξκαηηζκφ θαη κπνξεί λα έρεη ζέζεηο ηειεφξαζεο. Γελ κπνξεί λα θιείζεη παξά κφλν
φηαλ φια ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ εξγαζία ηνπο.
Ρειεπηθνηλσλίεο

2.2.080.

Οη δηνξγαλσηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζέζνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ αηφκσλ ηνπ Σχπνπ ηα
αλαγθαία κέζα κεηάδνζεο (ηειέθσλα, θαμ). Ο Σχπνο πξέπεη λα θάλεη γλσζηά ηα
αηηήκαηά ηνπ ζηνλ δηνξγαλσηή, πξηλ απφ ηνλ Αγψλα.
Ππλέληεπμε ηχπνπ

2.2.081.

Οη ηξεηο πξψηνη πνδειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξνπζηαζηνχλ κε ηελ ζπλνδεία ησλ
δηνξγαλσηψλ ζηελ αίζνπζα Σχπνπ, ή ζε ρψξν θαζνξηζκέλν θαη πξννξηζκέλν γηα ηα
άηνκα ηνπ Σχπνπ, αλ ε αίζνπζα Σχπνπ είλαη καθξηά.

2.2.087.

Κνληέιν θαηάηαμεο
1. Ξξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο πνπ είλαη δεισκέλνη ζην Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα
ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο.
Αλαθνίλσζε Νν.22

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
ΣΔΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ/ΓΔΝΙΚΗ/ΣΟΤ ΔΣΑΠ Νο...(ΓΙΑΓΡΟΜΗ)
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
Γηνξγαλσηήο:
Αξηζκόο ρηιηνκέηξσλ:
Moyenne ηνπ ληθεηή:
ειρά Νούμερο Αρ. Γεληίοσ Ονομαηεπώνσμο
1
2
3
4
5
θ. ι. π.

45
21
77
18
21

1234
5678
9101
2020
7543

ΜΑΝΗΑΣΖ Γηώξγνο
ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ Κώζηαο
ΓΑΛΔΕΗΟ Ησζήθ
ΛΤΡΑΝΣΩΝΑΚΖ ηέθ.
ΣΑΜΟΤΛΖ Κώζηαο

Ομάδα

Υρόνος

ΠΑΝΑΘΖΝΑΗΚΟ
3h48’03’’
Π.Ο. ΒΔΛΟ
16’’
Π.. ΚΡΟΝΟ ΝΗΚ.
19’’
Α.Ο. ΚΤΓΩΝ ΥΑΝ.
26’’
ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΗΚΟ Α.. 28’’

Αξηζκόο πνδειαηώλ πνπ πήξαλ εθθίλεζε: 100
Αξηζκόο Αζιεηώλ πνπ Σεξκάηηζαλ εθηόο ρξόλνπ: 10
Δγθαηαιείςαληεο:10
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2. Προκειμένοσ για αγώνες ποσ είναι δηλωμένοι ζηο Καλανηάρι ηης
U.C.I.
Αλαθνίλσζε Νν.44

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
ΣΔΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ/ΓΔΝΙΚΗ/ΣΟΤ ΔΣΑΠ Νο...(ΓΙΑΓΡΟΜΗ)
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
Γηνξγαλσηήο:
Αξηζκόο ρηιηνκέηξσλ:
Moyenne ηνπ ληθεηή:
ειρά Νούμερο
1
2
3
4
5
θ. ι. π.

74
5
17
19
21

Κωδ. UCI
POL19711122
GBR19650201
NED19690715
LUX19620630
BEL19670410

Όνομα, Δπίθεηο
ETGEN Janusz
WILLIAMS Dylan
SCHENDERLEIN T.
MEYERS Pascal
VAN DIJKEN Patrick

Κωδ. Ομάδας
HIS
GIS
TOS
DEL
VAR

Υρόνος
3h48’03’’
16’’
19’’
26’’
28’’

Αξηζκόο πνδειαηώλ πνπ πήξαλ εθθίλεζε: 100
Αξηζκόο Αζιεηώλ πνπ Σεξκάηηζαλ εθηόο ρξόλνπ: 10
Δγθαηαιείςαληεο: 10
2.2.086.

Θέζεις Φωηογράθων.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΑΓΩΛΔΠ ΑΛΡΝΣΖΠ (ΚΗΑΠ ΖΚΔΟΑΠ)
Κέζνδνο
2.3.001. Οη κνλνήκεξνη αγψλεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία εκέξα κε κφλν κία εθθίλεζε θαη έλαλ
ηεξκαηηζκφ.
Οη αγψλεο αληνρήο (κηαο εκέξαο) δηεμάγνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή Οκάδσλ ή φπνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο κε ηελ ζπκκεηνρή Μηθηψλ Οκάδσλ. Οη
αγψλεο αληνρήο (κηαο εκέξαο) δηεμάγνληαη κε αηνκηθή ή νκαδηθή ή θαη αηνκηθή θαη
νκαδηθή θαηάηαμε βάζεη ρξφλνπ. ηε πεξίπησζε νκαδηθήο θαηάηαμεο, νη πνδειάηεο
θάζε νκάδαο ζα πξέπεη λα είλαη ελδεδπκέλνη νκνηφκνξθα.

Απνζηάζεηο
2.3.002.

Η κέγηζηε απφζηαζε ησλ αγψλσλ δξφκνπ αληνρήο (κηαο εκέξαο) αλά θαηεγνξία
νξίδεηαη σο εμήο.

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΑΛΓΟΩΛ
ΛΔΩΛ (ΘΑΡΩ ΡΩΛ 23)
ΓΛΑΗΘΩΛ
ΔΦΖΒΩΛ
ΛΔΑΛΗΓΩΛ
ΞΑΗΓΩΛ
ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ
ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ
ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΩΛ
ΚΑΠΡΔΟΠ
2.3.003.

ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ

(ΔΙΑΣΗΠΡΖ – ΚΔΓΗΠΡΖ )

100 - 200
100 - 180
80 - 140
80 - 140
40 - 80
60 - 100
30 - 60
25 - 50
20 - 40
80 - 150

ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα νη απνζηάζεηο ζα είλαη νη αθφινπζεο.

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΑΛΓΟΩΛ
ΛΔΩΛ (ΘΑΡΩ ΡΩΛ 23)
ΓΛΑΗΘΩΛ
ΔΦΖΒΩΛ
ΛΔΑΛΗΓΩΛ
ΞΑΗΓΩΛ
ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ

ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ

(ΔΙΑΣΗΠΡΖ – ΚΔΓΗΠΡΖ )

140
140
80
100
60
60
40

-

200
180
140
140
80
100
60

Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα επηηξέςεη θαη' εμαίξεζε θαη
εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ κε απνζηάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη
απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα.
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Γηαδξνκή
2.3.004.

Ο δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα αλαξηά κφληκεο πηλαθίδεο πνπ λα δείρλνπλ: ην ρηιηφκεηξν
κεδέλ (ε πξαγκαηηθή εθθίλεζε),ην 50φ ρηιηφκεηξν ηεο δηαδξνκήο θαη κεηά ηα ηειεπηαία
25, 20, 10, 5, 4, 3 θαη 2 ρηιηφκεηξα. ηνπο αγψλεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζε ζηξθνπί, πξέπεη
λα αλαξηψληαη πηλαθίδεο κφλν γηα ηα 3, 2 θαη 1 ρηιηφκεηξα θαη ηηο ζηξνθέο πνπ
απνκέλνπλ.
Ν δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα αλαξηά πηλαθίδεο πνπ λα δείρλνπλ: ηα ηειεπηαία
500 κ., 300 κ., 200 κ., 150 κ., 100 κ., θαη 50 κ., πξίλ απφ ηελ γξακκή
ηεξκαηηζκνχ.

2.3.005.

Σν ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν δείρλεηαη κε θφθθηλν αλαζηξακκέλν ηξίγσλν (κε ηελ θνξπθή
πξνο ηα θάησ). Δθηφο ηνπ παλψ ηεξκαηηζκνχ θακία άιιε ζήκαλζε ή παλψ δελ κπνξεί
λα αλαξηάηαη κεηά ην θφθθηλν ηξίγσλν.

2.3.006.

Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη πξηλ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ κία παξάθακςε πνπ
είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα νρήκαηα (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεραλψλ) εθηφο
απηά ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα, ησλ θνκηζάξησλ, ηνπ επίζεκνπ γηαηξνχ θαη ηνπ
αξρεγνχ ηεο νκάδνο ηεο ληθήηξηαο νκάδαο ιακβαλνκέλνπ ππ΄ φςηλ φηη ν ληθεηήο
πξνεγείηαη θαζαξά γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ιεπηφ απφ ην ππφινηπν πεινηφλ.

2.3.007.

Δάλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε ζηξθνπί, απηφ πξέπεη λα έρεη ειάρηζην κήθνο 12 ρικ.
Ν δηνξγαλσηήο είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο
Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, λα γίλεη θάπνηα εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ. Θα πξέπεη
λα εμεγήζεη εγγξάθσο 30 εκέξεο πξν ηνπ αγψλα ηνπο ιφγνπο ηεο
ηξνπνπνίεζεο θαη λα απνζηείιεη ράξηε (ζρεδηάγξακκα) ηεο δηαδξνκήο .

2.3.008.

Οη αγψλεο κπνξνχλ λα ηειεηψζνπλ ζε ζηξθνπί κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
 Σν κήθνο ηνπ ζηξθνπί πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 ρικ.
 Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ ζην ζηξθνπί είλαη:
- 3 ζηξνθέο γηα ηα ζηξθνπί κήθνπο κεηαμχ ησλ 3 θαη 5 ρικ.
- 5 ζηξνθέο γηα ηα ζηξθνπί κήθνπο κεηαμχ ησλ 5 θαη 8 ρικ.
- 8 ζηξνθέο γηα ηα ζηξθνπί κήθνπο κεηαμχ ησλ 8 θαη 12 ρικ.
Οη θνκηζάξηνη ζα πάξνπλ φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ν αγψλαο
έρεη δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ αγψλα κεηά ηελ είζνδν ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ ζηξθνπί.
Δθθίλεζε ηνπ αγψλα

2.3.009.

Οη πνδειάηεο θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ ηνπο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ηφπν ππνγξαθήο
ηνπ θχιινπ αγψλνο.
Πξέπεη λα είλαη παξφληεο θαη έηνηκνη ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα εθθίλεζεο
ζηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο.
Η ππνγξαθή ηνπ θχιινπ αγψλνο ζα ηειεηψζεη 10 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα εθθίλεζε απφ ηνλ
ρψξν ζπγθέληξσζεο.

2.3.010.

Η πξαγκαηηθή εθθίλεζε ζα δίλεηαη ζε ζηάζε ε ελ θηλήζεη απφ ζεκείν θνληά ζηνλ ρψξν
ζπγθέληξσζεο θαη ππνγξαθήο ηνπ θχιινπ αγψλα. χκθσλα κε επηζπκία - ππφδεημε ηνπ
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δηνξγαλσηή, (αιιά θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ή θαη γηα ιφγνπο ζεάκαηνο) είλαη δπλαηφλ
λα δνζεί κία ‘’ πξν - εθθίλεζε ’’, απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν ρψξν. Η πξαγκαηηθή
εθθίλεζε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα δίλεηαη ζε ζηάζε ε ελ θηλήζεη θαη δελ ζα κπνξεί λα
έρεη απφζηαζε πάλσ απφ 10 ρικ. απφ ηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο.
2.3.011.

ηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα ηα λνχκεξα ζα δίλνληαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ αγψλα.
Ζ ζεηξά θιήζεο ησλ πνδειαηψλ ησλ Νκάδσλ ζηελ Γξακκή Δθθίλεζεο νξίδεηαη φπσο
εμήο:
Η. Νη πνδειάηεο θαζεκηάο απφ ηηο 10 πξψηεο νκάδεο ηνπ πεξζηλνχ πξσηαζιήκαηνο ηεο
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζα παίξλνπλ ζέζε ζηελ Γξακκή Δθθίλεζεο.
2. Νη ππφινηπεο Νκάδεο, ζα πάξνπλ ζέζε ζηελ ζπλέρεηα, κεηά απφ θιήξσζε.
Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ πνδειαηψλ

2.3.012.

Όινη νη πνδειάηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηθξέο ππεξεζίεο φπσο δαλεηζκφ ή
αληαιιαγή ηξνθήο, πνηψλ, εξγαιείσλ ή αμεζνπάξ.
Ο δαλεηζκφο ή ε αληαιιαγή ηξνρψλ, πνδειάησλ, ε αλακνλή ελφο πνδειάηε πνπ έκεηλε
ή πνπ είρε αηχρεκα δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν κεηαμχ πνδειαηψλ ηεο ίδηαο νκάδνο. Σν
ζπξψμηκν ελφο πνδειάηε απφ άιιν απαγνξεχεηαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ.

2.3.013.

Οη πνδειάηεο κπνξνχλ λα βγάδνπλ ελ θηλήζεη ην αδηάβξνρφ ηνπο, ην παλσθφξη ηνπο θ.
ι. π., δίλνληάο ηα ζην απηνθίλεην ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο ηνπο, πίζσ απφ ην
απηνθίλεην ηνπ αιπηάξρε.
Έλα κέινο κηαο νκάδαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηελ ππεξεζία γηα ηα κέιε ηεο
νκάδαο ηνπ θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο.

2.3.014.

ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ζε ζηξθνπί, ε ‘’αιιεινβνήζεηα’’ ηαθηηθήο (ζπλελλφεζε)
κεηαμχ ησλ πνδειαηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη παξά κφλν αλ βξίζθνληαη ζην ίδην
ρηιηνκεηξηθφ ζεκείν ηνπ αγψλα.

Νρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ
2.3.015.

Η ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα ηνπ άξζξνπ 2.3.046.

2.3.016.

Η ηερληθή βνήζεηα ζε θάζε αγψλα ζα εμαζθαιίδεηαη απφ έλα θνηλφ ζέξβηο (Neutralservice). Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη ηνπιάρηζηνλ 2 απηνθίλεηα θνηλά - ζέξβηο
(γηα δηεζλείο αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 3 απηνθίλεηα) θαη έλα απηνθίλεην ‘’ ζθνχπα ’’.

2.3.017.

ηελ θάιαγγα ηνπ αγψλα, δελ ζα γίλεηαη δεθηφ παξά κφλν έλα απηνθίλεην αλά νκάδα.

2.3.018.

Η ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ ησλ νκάδσλ ζηνλ αγψλα νξίδεηαη σο εμήο:


Σα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Σερληθφ πλέδξην ησλ αξρεγψλ
ησλ νκάδσλ θαη επηθπξψλνπλ ηνπο πνδειάηεο πνπ μεθηλνχλ ηνλ αγψλα, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 1.2.090. ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ απηά ησλ άιισλ νκάδσλ.



Ρα απηνθίλεηα ησλ Νκάδσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Ρερληθφ Ππλέδξην, αιιά δελ
επηθπξψλνπλ εγθαίξσο ηνπο πνδειάηεο πνπ μεθηλνχλ ηνλ αγψλα.



Ρα απηνθίλεηα ησλ Νκάδσλ πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζην Ρερληθφ Ππλέδξην.
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ε θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ νκάδεο απηνθηλήησλ, ε ζεηξά θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σερληθνχ πλεδξίνπ ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ.
Ζ θιήξσζε ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θιήξνπο πνπ πεξηέρνπλ
(αλαγξάθνπλ) ηα νλφκαηα ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αγψλα. Ζ
νκάδα πνπ ζα θιεξσζεί πξψηε, ζα πάξεη ηελ 1ε ζέζε, απηή πνπ ζα θιεξσζεί
δεχηεξε, ζα πάξεη ηελ 2ε ζέζε , θ.ι.π.
2.3.019.

ηνλ αγψλα, ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ ζα ηνπνζεηνχληαη πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηνπ
Αιπηάξρε (πξνέδξνπ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο) ή ηνπ δηνξηζκέλνπ, απφ απηφλ,
θνκηζάξηνπ.
Οη θάηνρνη ησλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο κε ηηο
νδεγίεο ησλ θνκηζάξησλ, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα θξνληίδνπλ λα δηεπθνιχλνπλ
ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ απηνθηλήησλ.

2.3.020.

Ο νδεγφο πνπ επηζπκεί λα πξνζπεξάζεη ηα απηνθίλεηα ηνπ Αιπηάξρε ε θάπνηνπ
θνκηζάξηνπ (ε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή) κε δηθηά ηνπ πξσηνβνπιία, πξέπεη λα
ζηακαηήζεη γηα ιίγν ζην χςνο απηψλ ησλ απηνθηλήησλ λα δηεπθξηλίζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ
θαη λα πεξάζεη κφλν κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνκηζάξηνπ. Πξέπεη ηειεηψζεη ηελ
εξγαζία ηνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη λα μαλαπάξεη γξήγνξα ηελ ζέζε ηνπ ζηελ
θάιαγγα.
Μφλν έλα απηνθίλεην θάζε θνξά ζα επηηξέπεηαη λα κπαίλεη ζην πεινηφλ αλεμαξηήησο
απφ ην κέγεζνο ηνπ πεινηφλ.

2.3.021.

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ή δχν ή κηα νκάδα πνδειαηψλ ‘’ μεθνιιήζεη ‘’ δεκηνπξγψληαο
κηα δηαθνξά απφ ην θπξίσο γθξνππ, ην / ηα απηνθίλεην / απηνθίλεηα ζπλνδείαο (
ζέξβηο ) δελ κπνξεί λα κπεη /κπνπλ αλάκεζα ζηνλ ή ζηνπο μεθνιιεκέλνπο θαη ην
γθξνππ πνπ αθνινπζεί, παξά κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ Αιπηάξρε ε θάπνηνπ θνκηζάξηνπ
θαη γηα δηάζηεκα πνπ απηή ε απφζηαζε ζεσξείηαη αξθεηή θαη αζθαιήο απφ ηνλ
Αιπηάξρε ε θνκηζάξην.

2.3.022.

Θαλέλα απηνθίλεην δελ κπνξεί λα πξνζπεξάζεη ηνπο πνδειάηεο πνπ
ζπλνδεχεη ζηα ηειεπηαία 10 ρηιηφκεηξα.
Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα

2.3.023.

Πηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα κφλν ηα παξαθάησ απηνθίλεηα
βξίζθνληαη ζηνλ αγψλα:

επηηξέπεηαη λα

1. ην απηνθίλεην ηνπ Aιπηάξρε.
2. ην απηνθίλεην ηνπ δεχηεξνπ θνκηζάξηνπ.
3. ην απηνθίλεην ηνπ ηξίηνπ θνκηζάξηνπ.
4. ην απηνθίλεην ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο.
5. Σν απηνθίλεην ηνπ Ιαηξνχ ηνπ Αγψλα
6. ην απηνθίλεην επηθνηλσλίαο Radio - Tour.
7. ην λνζνθνκεηαθφ.
8. ηα απηνθίλεηα ηεο ηειεφξαζεο, ησλ θσηνγξάθσλ
9. ηα απηνθίλεηα θνηλά ζέξβηο
10. ηα απηνθίλεηα ζέξβηο ησλ νκάδσλ(έλα γηα θάζε σκαηείν – νκάδα)
11. ην απηνθίλεην ηεο αζηπλνκίαο
12. νη κνηνζηθιέηεο ηεο αζηπλνκίαο
13. νη κνηνζηθιέηεο ησλ θνκηζάξησλ θαη θξηηψλ
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14. ε κνηνζηθιέηα ηνπ ‘’ πίλαθα ‘’
15. Η κνηνζηθιέηα πιεξνθφξεζεο (info moto)
Η ζέζε απηψλ ησλ απηνθηλήησλ θαζνξίδεηαη επί ηφπνπ απφ ηνλ Αιπηάξρε.
2.3.024.

Σα οτήμαηα ποσ αναθέρονηαι ζηο άρθρο 2.3.023. παρ. 8. θα μπορούν να
ακολοσθούν ηον αγώνα εάν και εθόζον η μορθολογία ηοσ εδάθοσς και η θύζη
ηοσ αγώνα ηο επιηρέποσν. Αξκόδηα γηα λα απνθαζίζεη γη’ απηό είλαη ε Αγσλόδηθνο
Δπηηξνπή.
Η ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ ησλ νκάδσλ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη σο εμήο:
1.
Σα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ ησλ δέθα (10) πξψησλ πνδειαηψλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα κπνπλ ζηελ αληίζηνηρε ζεηξά.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλάκεζα ζηνπο δέθα πξψηνπο αζιεηέο ππάξρνπλ
αζιεηέο ηεο ίδηαο νκάδαο, δελ ζα επηηξαπεί δεχηεξν απηνθίλεην ηεο ίδηαο νκάδαο. Η
ζέζε ή νη ζέζεηο πνπ κέλνπλ θελέο ζα θαιπθζνχλ απφ ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ
ησλ αζιεηψλ πνπ ζην πξνεγνχκελν Παλειιήλην θαηεηάγεζαλ ζηηο ακέζσο
θαηψηεξεο ζέζεηο (11νο, 12νο θ.ι.π.)
Οη ππφινηπεο νκάδεο ζα πάξνπλ ζέζε ζηελ ζπλέρεηα, κεηά απφ θιήξσζε.

Ρξνθνδνζίεο
2.3.025.

ηνπο αγψλεο ή ηα εηάπ ησλ νπνίσλ ε απφζηαζε δελ μεπεξλάεη ηα 150 ρηιηφκεηξα,
επηηξέπνληαη νη ηξνθνδνζίεο κφλν απφ ην απηνθίλεην ηεο νκάδαο. Απηέο νη ηξνθνδνζίεο
κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ζαθνχια ή κε παγνχξη.
Οη πνδειάηεο πξέπεη λα θηλεζνχλ κε πξνζνρή (‘’γιηζηξήζνπλ’’) ζην χςνο ηνπ
απηνθηλήηνπ ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο ηνπο φπνπ εθεί κπνξνχλ λα πάξνπλ ηξνθνδνζία.
Η ηξνθνδνζία δελ κπνξεί λα γίλεη παξά κφλν πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηνπ θνκηζάξηνπ
θαη ζε θακία πεξίπησζε κέζα ζην πεινηφλ ή ζην ηέινο ηνπ.
Δάλ ζρεκαηηζηεί γθξνππ 15 ή πεξηζζνηέξσλ μεθνιιεκέλσλ πνδειαηψλ, ε ηξνθνδνζία
επηηξέπεηαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ γθξνππ.

2.3.026.

ηνπο άιινπο αγψλεο ή εηάπ, νη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα πξνβιέςνπλ θαζνξηζκέλεο
πεξηνρέο φπνπ κπνξεί λα δνζεί ηξνθνδνζία. Οη πεξηνρέο ηεο ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα
ζεκαηνδνηνχληαη. Θα είλαη αξθεηά κεγάιεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ άλεηε δηεμαγσγή
ηεο ηξνθνδνζίαο.
Απηέο νη ηξνθνδνζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη πεδή, κφλν απφ ην πξνζσπηθφ ζπλνδείαο
ησλ Οκάδσλ θαη απφ θαλέλα άιιν πξφζσπν. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ δεμηα
πιεπξά ηνπ δξφκνπ.

2.3.027.

Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο ηξνθνδνζία ζηηο αλαβάζεηο, ηηο θαηαβάζεηο θαζψο
θαη ζηα 50 πξψηα θαη ηα 20 ηειεπηαία ρηιηφκεηξα.

2.3.028.

Ξαξφια απηά ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απφζηαζε ησλ 50
ρικ. αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ιφγσ ηνπ
πξνθίι θαη ηνπ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο.
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Ρερληθή βνήζεηα (ζέξβηο)
2.3.029.

Οη πνδειάηεο κπνξνχλ λα δέρνληαη ηερληθή βνήζεηα απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο
νκάδαο ηνπο ή απφ έλα απφ ηα απηνθίλεηα θνηλνχ ζέξβηο ή αθφκα απφ ην απηνθίλεην
ζθνχπα.

2.3.030.

Όπνηα θαη αλ είλαη ε ζέζε ελφο πνδειάηε ζηνλ αγψλα, ε ηερληθή βνήζεηα ζα ηνπ
παξέρεηαη κφλν πίζσ απφ ην γθξνππ ηνπ θαη ζε ζηάζε. Σν γξαζάξηζκα ησλ αιπζίδσλ
απαγνξεχεηαη απφ θηλνχκελν απηνθίλεην.

2.3.031.

Απαγνξεχεηαη ζηνπο ηερληθνχο ησλ νκάδσλ λα πξνεηνηκάδνπλ ή λα έρνπλ έηνηκα ηα
πιηθά γηα ηνπο πνδειάηεο έμσ απφ ηα απηνθίλεηα ζέξβηο. Όια ηα άηνκα πξέπεη λα
κέλνπλ κέζα ζηα απηνθίλεηα θαη λα κελ ‘’θξέκνληαη’’ έμσ απφ απηά.

2.3.032.

Δάλ επηηξέπεηαη ε ηερληθή βνήζεηα απφ κνηνζηθιέηα, απηή κπνξεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά
κφλν ηξνρνχο.

2.3.033.

ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, θαη ζηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε ζηξθνπί ε
ηερληθή βνήζεηα θαη ε αιιαγή ηξνρψλ ή πνδειάηνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ
ηα απηνθίλεηα ησλ θνηλψλ ζέξβηο, είηε ζηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ηερληθήο
ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γη΄ απηφ ην ιφγν (ε ζηηο δψλεο ηξνθνδνζίαο).

Γξακκέο ηξαίλνπ
2.3.034.

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην πέξαζκα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ φηαλ νη
κπάξεο (κπαξηέξεο ή ηα θάγθεια) θαηεβαίλνπλ ή είλαη ήδε θαηεβαζκέλεο.
Δθηφο ηεο πνηλήο πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ιφγσ παξάβαζεο ηνπ Λφκνπ, νη
πνδειάηεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζε απηή ηε δηάηαμε, ζα απνθιείνληαη
απφ ηνλ αγψλα, απφ ηνπο θνκηζάξηνπο.

2.3.035.

Θα εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ θαλφλεο:
1. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ‘’μεθνιιεκέλνη’’ πνδειάηεο ζηακαηάλε ζε ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή πνπ είλαη θιεηζηή, αιιά ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή αλνίγεη πξν ηνπ εξρνκνχ
ηνπ ππφινηπνπ πεινηφλ. Γελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα θαη ην θιείζηκν απηήο ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζεσξείηαη σο έλα ζπκβάλ ηνπ αγψλα.
2. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ‘’μεθνιιεκέλνη’’ πνδειάηεο πνπ πξνπνξεχνληαη πάλσ απφ 30΄΄
ζηακαηάλε ζε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ είλαη θιεηζηή θαη ην πεινηφλ θζάλεη
(πηάλεη) ηνπο ‘’μεθνιιεκέλνπο’’ ζηελ θιεηζηή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ν αγψλαο νπδεηεξνπνηείηαη (κε ηελ βνήζεηα ησλ ρξνλνκεηξψλ) θαη
δίλεηαη κία λέα εθθίλεζε κε ηηο ίδηεο ρξνληθέο απνζηάζεηο, αθνχ πεξάζνπλ πξψηα ηα
επίζεκα απηνθίλεηα πνπ πξνεγνχληαη ζηνλ αγψλα θαη κεηά φιν ην ππφινηπν
‘’θαξαβάλη’’ ηνπ αγψλα, απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ.
Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ‘’μεθνιιεκέλνη’’ πνδειάηεο πξνπνξεχνληαη ιηγφηεξν απφ
30΄΄, ην θιείζηκν ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζεσξείηαη σο έλα ζπκβάλ ηνπ αγψλα.
3. Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη επί θεθαιήο πνδειάηεο πεξάζνπλ ηελ ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή πξηλ ην θιείζηκφ ηεο θαη νη επφκελνη πνδειάηεο ή γθξνχπ ή ην πεινηφλ
θζάζεη θαη ζηακαηήζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ ελ ησ κεηαμχ

Έθδνζε 01/2014 vp

ειίδα 24 απφ 48

έρεη θιείζεη, δελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα θαη ην θιείζηκν ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
ζεσξείηαη σο έλα ζπκβάλ ηνπ αγψλα.
4. Κάζε άιιε θαηάζηαζε (ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θιεηζηή γηα πνιχ ρξφλν θ. ι. π.) ζα
δηεπζεηείηαη απφ ηνπο θνκηζάξηνπο.
Απηφ ην άξζξν εθαξκφδεηαη επίζεο γηα παξφκνηεο θαηαζηάζεηο (θηλεηέο γέθπξεο,
εκπφδηα ζην δξφκν θ.ι.π.)

Ππξίλη
2.3.036.

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνπο πνδειάηεο λα παξαθάκπηνπλ (παξεθθιίλνπλ) απφ ηελ
‘’δηαδξνκή’’ (ηελ γξακκή, ην θνπινπάξ) πνπ δηαιέγνπλ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ην
ζπξίλη παξελνριψληαο ή ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνπο ζπλαζιεηέο ηνπο ή άιια άηνκα.

Ρεξκαηηζκνί θαη ρξνλνκέηξεζε
2.3.037.

Η θαηάηαμε γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά πνπ θάζε πνδειάηεο πεξλάεη απφ ηελ
γξακκή ηεξκαηηζκνχ. Η θαηάηαμε θαζνξίδεη ηελ απνλνκή επάζισλ θαη πφλησλ.
Η ηειηθή θαηάηαμε ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηζνβαζκνχλησλ ζε
δεπηεξεχνπζεο θαηαηάμεηο αζιεηψλ.

2.3.038.

Σν Φψην - θίληο είλαη ππνρξεσηηθφ.

2.3.039.

Κάζε πνδειάηεο πνπ ηεξκαηίδεη κε θαζπζηέξεζε ρξφλνπ (φξην ρξφλνπ) απφ ηνλ ληθεηή,
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή, δελ κπαίλεη ζηελ θαηάηαμε. Σν φξην ρξφλνπ
εθθξάδεηαη επί ηνηο εθαηφ (%) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρξφλν ηνπ πξψηνπ πνδειάηε (π.ρ.
10% ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξψηνπ). Σν φξην ρξφλνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη
θαηψηεξν ηνπ 5% θαη αλψηεξν ηνπ 25%.
ε αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε ζηξθνπί, νη πνδειάηεο πνπ πηάλνληαη θαη ράλνπλ ζηξνθή απφ ηνπο
πξνπνξεπφκελνπο πνδειάηεο, πξηλ απηνί κπνχλ ζηνλ ηειεπηαίν γχξν, ζα απνθιείνληαη θαη πξέπεη
λα βγνπλ απφ ηνλ αγψλα. Οη πνδειάηεο πνπ πηάλνληαη ζηνλ ηειεπηαίν γχξν ζα θαηαηάζζνληαη
αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο ηελ ψξα πνπ πεξλάλε ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ.
Δηδηθά ζε Γηαζπιινγηθνχο αγψλεο, ην φξην ρξφλνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαλσηή ή ηελ
Αγσλφδηθν Δπηηξνπή ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ 15
θαη αλψηεξν απφ 25%.

2.3.040.

Όινη νη πνδειάηεο πνπ ηεξκαηίδνπλ καδί (ζην ίδην γθξνχπ) παίξλνπλ ηνλ ίδην ρξφλν. Οη
ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ ζέζε ηνπο κέρξη ηελ άθημε απηνθηλήηνπ
ζθνχπα. Καηαγξάθνπλ επίζεο ηνπο ρξφλνπο ησλ πνδειαηψλ πνπ ηεξκαηίδνπλ
θαζπζηεξεκέλνη θαη δίλνπλ ηελ ιίζηα κε ηνπο ρξφλνπο ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα.

2.3.041.

Όινη νη ρξφλνη πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ρξνλνκέηξεο ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην
πιεζηέζηεξν δεπηεξφιεπην.

2.3.042.

ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ζε πίζηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φιε ε επηθάλεηα ηεο
πίζηαο.
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Οη ρξφλνη ησλ πνδειαηψλ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ζηελ είζνδν ηεο πίζηαο. Δπίζεο, γηα
λα απνθεπρζεί ε αλάκεημε πνδειαηψλ απφ δηαθνξεηηθά γθξνππ, νη θνκηζάξηνη κπνξνχλ
λα απνθαζίζνπλ νπδεηεξνπνίεζε ζηελ είζνδν ηεο πίζηαο.
Δάλ ε πίζηα είλαη απξνζπέιαζηε, ε γξακκή ηεξκαηηζκνχ κεηαθέξεηαη έμσ απφ ηελ
πίζηα θαη νη πνδειάηεο ζα ην πιεξνθνξνχληαη κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα.
2.3.043.

Δάλ κεηά ηελ εμάληιεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ κέζσλ, νη πνδειάηεο
πνπ θαηέθηεζαλ ηηο ηξείο πξψηεο ζέζεηο είλαη ηζφπαινη, ζα κνηξάδνληαη ηελ
ζέζε γηα ηελ νπνία ππάξρεη ηζνπαιία. Πηελ πεξίπησζε απηή, ή ζε πεξίπησζε
πεξηζζνηέξσλ ηζφπαισλ πνδειαηψλ, δελ ζα ππάξμνπλ απνλνκέο επάζισλ γηα ηελ
επφκελε ή ηηο επφκελεο απηέο ζέζεηο.

2.3.044.

Ζ Νκαδηθή Θαηάηαμε είλαη πξναηξεηηθή. Θα βαζίδεηαη ζηελ πξφζζεζε
(ζχλνιν) ησλ ηξηψλ θαιπηέξσλ αηνκηθψλ ρξφλσλ (ησλ αζιεηψλ) θάζε
νκάδαο.
Πε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ν δηαρσξηζκφο θαη ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζα γίλεηαη
βάζεη ησλ ζέζεσλ ησλ ηξηψλ θαιπηέξσλ αζιεηψλ.
Πε πεξίπησζε θαη λέαο ηζνπαιίαο, νη ζέζεηο ησλ Νκάδσλ ζα δίδνληαη ζχκθσλα κε
ηελ θαηάηαμε ηνπ θαιχηεξνπ πνδειάηε ηνπο.
Απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα

2.3.045

Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί απφ ηνλ αγψλα πξηλ επηθπξσζνχλ ηα
απνηειέζκαηα σο ηειηθά, ε Αηνκηθή Θαηάηαμε, θαη φπνπ απαηηείηαη ε Νκαδηθή,
ζα δηνξζσζνχλ.
Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί κεηά απφ ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ σο
ηειηθά, ε Αηνκηθή Θαηάηαμε ζα δηνξζσζεί κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζέζε κέζα
ζηηο πξψηεο 20. Γηα παξαθάησ, ε ζέζε ηνπ απνθιεηζκέλνπ πνδειάηε παξακέλεη
θελή. Αλ απαηηείηαη, ε Νκαδηθή Θαηάηαμε ζα δηνξζσζεί νινθιεξσηηθά.

2.3.046.

Πρήκα ηεο απηνθηλεηνπνκπήο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΓΩΝΔ ΑΣΟΜΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ
Απνζηάζεηο
2.4.001.

Οη απνζηάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ
ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΑ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ

ΑΛΓΟΔΠ

ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ

(ΔΙΑΣΗΠΡΖ – ΚΔΓΗΠΡΖ )
30 - 50ρικ.

ΑΙΙΝΗ

ΑΓΩΛΔΠ

ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ

(ΔΙΑΣΗΠΡΖ – ΚΔΓΗΠΡΖ )
25 - 80ρικ.

ΛΔΝΗ ΑΛΓΟΔΠ (U23)

30 - 40ρικ.

20 - 40ρικ.

ΔΦΖΒΝΗ

20 - 30ρικ.

15 - 30ρικ.

ΞΑΗΓΔΠ

10 - 15ρικ.

10 - 20ρικ.

ΓΛΑΗΘΔΠ

20 - 30ρικ.

20 - 40ρικ.

ΛΔΑΛΗΓΔΠ

10 - 15ρικ.

10 - 15ρικ.

ΘΝΟΑΠΗΓΔΠ

8 - 12ρικ.

5 - 12ρικ.

-

5 - 12ρικ.

-

1,5 - 6ρικ.

25 - 70ρικ

25 - 70ρικ.

ΞΑΚΞΑΗΓΔΠ/
ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΔΠ
ΚΗΛΗ
ΚΑΠΡΔΟΠ

Γηαδξνκή
2.4.002.

Η δηαδξνκή πξέπεη λα είλαη αζθαιήο θαη ηέιεηα γξακκνγξαθεκέλε.

2.4.003.

Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα, ε δηαδξνκή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα πνδειάηεο θαη ηα απηνθίλεηα ζπλνδείαο πνπ αθνινπζνχλ
ηνπο πνδειάηεο απηνχο.

2.4.004.

Οη απνζηάζεηο πνπ απνκέλνπλ λα θαιπθζνχλ πξέπεη λα δείρλνληαη (ζεκαηνδνηνχληαη)
θαζαξά θάζε 5 ρικ. ηνπιάρηζηνλ. Γηα ηνπο αγψλεο αλάβαζεο πξέπεη λα ππάξρεη
ζήκαλζε ζε θάζε ρηιηφκεηξν.
Γηα ηνπο αγψλεο κε αλάβαζε πξέπεη λα ππάξρεη ζήκαλζε ζε θάζε ρηιηφκεηξν.

2.4.005.

Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη θνληά ζηελ εθθίλεζε έλα ζηξθνπί πξνζέξκαλζεο
ηνπιάρηζηνλ 800 κέηξσλ.

Πεηξά εθθίλεζεο
2.4.006.

Η ζεηξά εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηνπ αγψλα ζχκθσλα κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ ζην πξφγξακκα ηερληθφ νδεγφ ηνπ αγψλα.

2.4.007.

Οη πνδειάηεο παίξλνπλ εθθίλεζε αλά ίζα δηαζηήκαηα. Δλίνηε απηφ ην δηάζηεκα κπνξεί
λα απμεζεί κεηαμχ ησλ πνδειαηψλ πνπ παίξλνπλ εθθίλεζε ηειεπηαίνη.
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2.4.008.

Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ εηάπ ρξνλνκέηξεζεο ζην πιαίζην ησλ αγψλσλ κε εηάπ
ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 2.6.021.

2.4.009.

ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, ε ζεηξά εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αγσλφδηθν
Δπηηξνπή κε θιήξσζε. Παξφια απηά νη 3 πξψηνη πνδειάηεο ηνπ Παλειιελίνπ
Πξσηαζιήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο ζα πάξνπλ εθθίλεζε ηειεπηαίνη κε
αληίζηξνθε ζεηξά.
Δθθίλεζε

2.4.010.

Κάζε πνδειάηεο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη γηα λα ππνγξάςεη ζην θχιιν αγψλνο 15
ιεπηά ην αξγφηεξν πξηλ ηελ ψξα εθθίλεζήο ηνπ.
Πηα πιαίζηα ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ αξρψλ ηεο πνδειαζίαο σο άζιεκα, ζηηο
θαηεγνξίεο Ξακπαίδσλ, Ξαλθνξαζίδσλ θαη Κίλη, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαλελφο
βνεζήκαηνο (θιεηζηφο ηξνρφο ή ηξνρφο κε αθηίλεο απφ αλζξαθνλήκαηα,
αεξνδπλακηθέο πξνεθηάζεηο ηηκνληνχ/ αεξνδπλακηθφ θξάλνο, θιπ.) πνπ βειηηψλεη
ηελ αεξνδπλακηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επίδνζε ηνπ πνδειάηε.

2.4.011.

Η εθθίλεζε ζα δίλεηαη απφ ζηάζε. Ο πνδειάηεο ζα πξέπεη λα θξαηηέηαη θαη χζηεξα λα
αθήλεηαη, ρσξίο λα ζπξψρλεηαη, απφ έλαλ θνκηζάξην ή θξηηή, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
είλαη ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο πνδειάηεο.
Δάλ ν ρξφλνο ιακβάλεηαη απφ ειεθηξνληθή ηαηλία, ε απφζηαζε απφ ην ζεκείν επαθήο ηνπ
ηξνρνχ κε ην έδαθνο απφ ηελ ειεθηξνληθή ηαηλία, νξίδεηαη ζηα 10εθαηνζηά.
Η εθθίλεζε ζα δίλεηαη απφ κία ππεξπςσκέλε ξάκπα.
Σξνλνκέηξεζε

2.4.012.

Ο πνδειάηεο ζα πξέπεη λα παίξλεη εθθίλεζε ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Αθέηε ή ηνπ
Κνκηζάξηνπ Υξνλνκεηξήζεσλ, ν νπνίνο ζα κεηξά αληίζηξνθα κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα
έξζεη ε πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθθίλεζεο ηνπ πνδειάηε.
Πνδειάηεο πνπ θαζπζηεξνχλ αδηθαηνιφγεηα λα πξνζέιζνπλ ζηελ εθθίλεζε ζα
απνθιείνληαη ηνπ αγψλα. Αξκφδηνη γη απηφ είλαη ν Αιπηάξρεο θαη ν Αθέηεο ηνπ αγψλα.
Ο ρξφλνο θάζε πνδειάηε πνπ παξνπζηάδεηαη κε θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε, γηα
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηνπο Κνκηζάξηνπο (πρ αλεγλσξηζκέλν
κεραληθφ πξφβιεκα) ζα κεηξάηαη απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθθίλεζήο ηνπ θαη ζα
δίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ζηάζε απφ ην ζεκείν πνπ νξίδεηαη γηα απηφ ην ιφγν. ηελ
πεξίπησζε απηή ν πνδειάηεο ζα αθήλεηαη λα θχγεη ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ δχν
άιισλ πνδειαηψλ.

2.4.013.

Η εθθίλεζε ζα θαζνξίδεηαη φηαλ ην κπξνζηηλφ ειαζηηθφ έξζεη ζε επαθή κε ηελ
ειεθηξνληθή ηαηλία ρξνλνκέηξεζεο ζηελ γξακκή ηεο εθθίλεζεο. Αλ ν πνδειάηεο
μεθηλήζεη θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ πξηλ ε αληηζηξνθή κέηξεζε έξζεη ζην 0 ή ηα
αθφινπζα 5 δεπηεξφιεπηα ηεο εθθίλεζεο, ν ρξφλνο ζα ιακβάλεηαη ζηελ
πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθθίλεζεο. Αλ ν πνδειάηεο μεθηλήζεη κεηά ηα 5 δεπηεξφιεπηα,
ε θαζπζηέξεζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή
ρξνλνκέηξεζε, ν ρξφλνο ηνπ πνδειάηε ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο
ρεηξνθίλεηεο ρξνλνκέηξεζεο, πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε
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2.4.014.

Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο, κνηξαζκέλα έηζη
ψζηε νη πνδειάηεο θαη νη ζεαηέο λα πιεξνθνξνχληαη ζπλερψο γηα ηελ εμέιημε ηνπ
αγψλα.

2.4.015.

Οη ηειηθνί ρξφλνη ζα θαηαγξάθνληαη ζην 1/10 (δέθαην) ηνπ δεπηεξνιέπηνπ
ηνπιάρηζηνλ.

2.4.016.

ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα νη ρξφλνη θαηαγξάθνληαη ζην 1/100 (εθαηνζηφ) ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ.
Γηαδηθαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα

2.4.017.

Δάλ έλαο πνδειάηεο ‘’πηάλεηαη’’ απφ έλαλ άιιν, δελ κπνξεί νχηε λα νδεγήζεη (λα
παξακείλεη κπξνζηά) αιιά νχηε λα αθνινπζήζεη ηνλ πνδειάηε πνπ ηνλ πηάλεη (θαη ηνλ
πξνζπεξλάεη) εθκεηαιιεπφκελνο ην ξεχκα αέξνο πνπ δεκηνπξγείηαη.

2.4.018.

Ο πνδειάηεο πνπ ‘’πηάλεη’’ έλαλ άιινλ, πξέπεη λα αθήζεη (δηαηεξήζεη) κηα ζρεηηθή
απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ, πιάγηα, απφ ηνλ πνδειάηε πνπ ‘’πηάλεη’’.
Μεηά απφ έλα ρηιηφκεηξν, ν πνδειάηεο πνπ ‘’πηάζηεθε’’ πξέπεη λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα,
πνδειαηψληαο ζε κηα απφζηαζε 25 ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ καθξηά (πίζσ) απφ ηνλ άιινλ.

2.4.019.

Δάλ είλαη αλαγθαίν, ν θνκηζάξηνο πξέπεη λα ππνρξεψζεη ηνπο πνδειάηεο, θαηά
πεξίπησζε λα ηεξνχλ ηελ πιάγηα απφζηαζε ησλ 2 κέηξσλ θαη ηελ απφζηαζε ησλ 25
κέηξσλ, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη φηη κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαη νη πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κιίκαθα Πνηλψλ.

2.4.020.

Απαγνξεχεηαη ε βνήζεηα κεηαμχ ησλ πνδειαηψλ.

2.4.021.

Ο εηδηθφο θαλνληζκφο (ε πξνθήξπμε) ηνπ αγψλα ζα δηεπθξηλίδεη αλ επηηξέπεηαη
ηξνθνδνζία θαη ζα νξίδεη ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηεο.
Απηνθίλεηα ζπλνδείαο

2.4.022.

(Αλαθαιείηαη 1.1.03)

2.4.023.

Σν απηνθίλεην ζπλνδείαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα πίζσ απφ ηνλ
πνδειάηε, λα κελ ηνλ πξνζπεξλάεη πνηέ, νχηε λα θηάλεη ζην χςνο ηνπ. ε πεξίπησζε
βιάβεο, ε επηδηφξζσζε επηηξέπεηαη κφλν ζε ζηάζε θαη ην απηνθίλεην ζπλνδείαο δελ
πξέπεη λα ελνριεί θαλέλα άιιν.

2.4.024.

Σν απηνθίλεην ζπλνδείαο ελφο πνδειάηε πνπ πξφθεηηαη λα πηαζηεί πξέπεη, απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνπο δχν πνδειάηεο είλαη κηθξφηεξε ησλ 100
κέηξσλ, λα ηνπνζεηεζεί πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηνπ άιινπ πνδειάηε (πνπ θαιχπηεη
ηελ δηαθνξά).

2.4.025.

Σν απηνθίλεην πνπ αθνινπζεί ηνλ πνδειάηε ν νπνίνο πηάλεη έλαλ άιινλ, δελ
επηηξέπεηαη λα κπεη αλάκεζά ζηνπο δχν απηνχο πνδειάηεο παξά κφλν αλ νη πνδειάηεο
έρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ. Δάλ απηή ε δηαθνξά ειαηησζεί
ζηε ζπλέρεηα, ην απηνθίλεην ζα μαλακπεί πίζσ απφ ηνλ δεχηεξν πνδειάηε.

2.4.026.

Σν απηνθίλεην ζπλνδείαο επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
αιιαγή ηξνρψλ ή πνδειάησλ.
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2.4.027.

Απαγνξεχεηαη, ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο πνδειάηεο, λα πξνεηνηκάδνληαη ή λα
θξαηηνχληαη (‘’θξέκνληαη’’) έηνηκα, έμσ απφ ην απηνθίλεην ζπλνδείαο. Όια ηα άηνκα
πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζην απηνθηλήησλ.

2.4.028.

Δάλ επηηξέπεηαη ε ζπλνδεία ζέξβηο κε κνηνζηθιέηα, απηή κπνξεί λα κεηαθέξεη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ξφδεο.

2.4.029.

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κεγαθψλσλ θαη ερείσλ.

2.4.030.

Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί απφ ηνλ αγψλα πξηλ επηθπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα
σο ηειηθά, ε Αηνκηθή Θαηάηαμε, (θαη φπνπ απαηηείηαη ε Νκαδηθή), ζα
δηνξζσζνχλ.
Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί κεηά απφ ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ σο
ηειηθά, ε Αηνκηθή Θαηάηαμε ζα δηνξζσζεί κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζέζε κέζα
ζηηο πξψηεο 20. Γηα παξαθάησ, ε ζέζε ηνπ απνθιεηζκέλνπ πνδειάηε παξακέλεη
θελή. Αλ απαηηείηαη, ε Νκαδηθή Θαηάηαμε ζα δηνξζσζεί νινθιεξσηηθά
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5. ΑΓΩΛΔΠ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖΠΖΠ
ΑΓΩΛΔΠ ΚΔ ΕΔΓΖ
Ππκκεηνρή
2.5.001.

α. Νη αγψλεο κε δεχγε είλαη αγψλεο κε νκαδηθή θαηάηαμε. Κάζε δεχγνο πνδειαηψλ
ζα απνηειείηαη απφ 2 πνδειάηεο ηνπ ηδίνπ ζσκαηείνπ (νκάδαο) θαη ηεο ίδηαο ειηθηαθήο
θαηεγνξίαο (π.ρ. Άλδξεο, Έθεβνη θ.ι.π.) νη νπνίνη θαινχληαη λα δηαλχζνπλ κία
ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε.
Απαγνξεχεηαη έλα δεχγνο λα απνηειείηαη απφ πνδειάηεο δηαθνξεηηθήο ειηθηαθήο
θαηεγνξίαο θαη δηαθνξεηηθνχ ζσκαηείνπ. Δμαηξνχληαη νη δηαζπιινγηθνί αγψλεο ζηνπο
νπνίνπο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο δεχγε αζιεηψλ ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο αιιά
πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθά ζσκαηεία. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη πνδειάηεο θάζε
δεχγνπο ζα πξέπεη λα είλαη ελδεδπκέλνη νκνηφκνξθα.
β. Νη αγψλεο νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο είλαη αγψλεο κε νκαδηθή θαηάηαμε. Κάζε
νκάδα πνδειαηψλ ζα απνηειείηαη απφ 3 ηνπιάρηζηνλ θαη 4 ην κέγηζην πνδειάηεο ηνπ
ηδίνπ ζσκαηείνπ ε ηεο ίδηαο νκάδαο θαη ηεο ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (π.ρ. Άλδξεο,
Έθεβνη θ.ι.π.) νη νπνίνη θαινχληαη λα δηαλχζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε.
Κηα νκάδα θαηεγνξίαο Αλδξψλ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεη 1 κφλν πνδειάηε
ηεο θαηεγνξίαο Δθήβσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πνδειάηεο
δηαλχεη ηελ ηειεπηαία ρξφληα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Νη πνδειάηεο θάζε νκάδαο
ζα πξέπεη λα είλαη ελδεδπκέλνη νκνηφκνξθα. Γελ επηηξέπνληαη άιιεο
ειηθηαθέο αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε κηαο νκάδνο.

2.5.002

Απνζηάζεηο
Οη απνζηάζεηο ησλ αγψλσλ κε δεχγε θαη ησλ αγψλσλ νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο ζα είλαη
νη αθφινπζεο :

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΑΛΓΟΩΛ
ΛΔΩΛ
ΓΛΑΗΘΩΛ
ΔΦΖΒΩΛ
ΛΔΑΛΗΓΩΛ
ΞΑΗΓΩΛ
ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ
ΚΑΠΡΔΟΠ

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ
ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΑ
ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ

(ΔΙΑΣΗΠΡΖ – ΚΔΓΗΠΡΖ )

50
50
30
40
20
20
15

- 100
- 80
- 50
- 70
- 30
- 40
- 20
-

ΑΙΙΝΗ

ΑΓΩΛΔΠ

ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ

(ΔΙΑΣΗΠΡΖ – ΚΔΓΗΠΡΖ )

40
40
20
30
10
10
10
30

- 100
- 80
- 50
- 70
- 30
- 40
- 20
- 70

Γηαδξνκή
2.5.002.

Η δηαδξνκή πξέπεη λα είλαη αζθαιήο θαη άξηζηα γξακκνγξαθεκέλε.

Έθδνζε 01/2014 vp

ειίδα 31 απφ 48

Πξέπεη λα είλαη αξθεηά θαξδχο θαη λα απνθεχγνληαη νη πνιχ επηθίλδπλεο ή θιεηζηέο
ζηξνθέο.
Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα, ε δηαδξνκή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα πνδειάηεο θαη ηα απηνθίλεηα ζπλνδείαο πνπ αθνινπζνχλ
ηνπο πνδειάηεο απηνχο.
2.5.003.

Οη απνζηάζεηο πνπ απνκέλνπλ πξέπεη λα θαιπθζνχλ πξέπεη λα δείρλνληαη
(ζεκαηνδνηνχληαη) θαζαξά θάζε 10 ρηιηφκεηξα ηνπιάρηζηνλ. Γηα ηνπο αγψλεο
αλάβαζεο, πξέπεη λα ππάξρεη ζήκαλζε ζε θάζε ρηιηφκεηξν.

2.5.004.

Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη θνληά ζηελ εθθίλεζε κία δηαδξνκή πξνζέξκαλζεο
ηνπιάρηζηνλ 800 κέηξσλ.

Πεηξά εθθίλεζεο – Ππκκεηνρή.
2.5.005.

Η ζεηξά εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηνπ αγψλα ζχκθσλα κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ ζην πξφγξακκα ηερληθφ νδεγφ ηνπ αγψλα.

2.5.006.

Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ αγψλσλ νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο ζην πιαίζην ησλ αγψλσλ κε
εηάπ θαλνλίδεηαη απφ ην άξζξν 2.6.023.

2.5.007.

Σα δεχγε (νη νκάδεο) παίξλνπλ εθθίλεζε ζε ελδεηθηηθά δηαζηήκαηα. Δλίνηε απηφ ην
δηάζηεκα κπνξεί λα απμεζεί κεηαμχ ησλ δεπγψλ (νη νκάδσλ) πνπ παίξλνπλ εθθίλεζε
ηειεπηαίεο.

Δθθίλεζε
2.5.008.

Οη πνδειάηεο θάζε δεχγνπο (νκάδαο) πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη γηα λα ππνγξάςνπλ ζην
θχιιν αγψλνο ην αξγφηεξν 15 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα ηεο πξνβιεπφκελεο εθθίλεζεο.
Ζ νκάδα (ε ην δεχγνο) δελ κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε εάλ δελ παξνπζηαζηνχλ
φια ηα κέιε ηεο.
Νκάδεο ή Εεχγε πνπ θαζπζηεξνχλ αδηθαηνιφγεηα λα πξνζέιζνπλ ζηελ
εθθίλεζε ζα απνθιείνληαη ηνπ αγψλα. Αξκφδηνη γη απηφ είλαη ν Αιπηάξρεο θαη
ν Αθέηεο ηνπ αγψλα. Ν ρξφλνο θάζε νκάδαο πνπ παξνπζηάδεηαη κε
θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο αλαγλσξηζκέλνπο
απφ ηνπο Θνκηζάξηνπο (πρ αλεγλσξηζκέλν κεραληθφ πξφβιεκα) ζα κεηξάηαη
απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα εθθίλεζήο ηεο θαη ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά
απφ ζηάζε απφ ην ζεκείν πνπ νξίδεηαη γηα απηφ ην ιφγν. Πηελ πεξίπησζε
απηή ε νκάδα ζα αθήλεηαη λα θχγεη ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ δχν άιισλ
νκάδσλ.

2.5.009.

ηελ εθθίλεζε, νη πνδειάηεο θξαηηνχληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ ζηελ γξακκή
εθθίλεζεο θαη αθήλνληαη ρσξίο λα ζπξσρζνχλ, απφ ηνπο θνκηζάξηνπο ή θξηηέο, νη νπνίνη
ζα πξέπεη λα είλαη νη ίδηνη γηα φια ηα δεχγε (νκάδεο).
Σξνλνκέηξεζε θαη θαηάηαμε

2.5.010.

Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο, ηνπνζεηεκέλα έηζη
ψζηε νη πνδειάηεο θαη νη ζεαηέο λα πιεξνθνξνχληαη ζπλερψο γηα ηελ εμέιημε ηνπ
αγψλα.
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2.5.011.

Οη ηειηθνί ρξφλνη ζα θαηαγξάθνληαη ζην 1/10 (δέθαην) ηνπ δεπηεξνιέπηνπ
ηνπιάρηζηνλ.

2.5.012.

ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα νη ρξφλνη θαηαγξάθνληαη ζην 1/100 (εθαηνζηφ) ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ.
ηα επίζεκα απνηειέζκαηα, ζηνπο ειεθηξνληθνχο πίλαθεο, ζηηο νζφλεο ηεο ηειεφξαζεο
θ. ι. π. νη ρξφλνη αλαθνηλψλνληαη ζην πιεζηέζηεξν δεπηεξφιεπην. Μφλν ζε πεξίπησζε
ηζφηεηαο ρξφλνπ, ν ρξφλνο ζα αλαθνηλψλεηαη κε ηελ αλαγθαία αθξίβεηα ψζηε λα κελ
ππάξρεη ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ αζιεηψλ: ζην δέθαην, εθαηνζηφ ή ρηιηνζηφ ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ.

2.5.013.

Ό ρξφλνο γηα ηελ θαηάηαμε ηεο νκάδαο ζα ιακβάλεηαη ζηνλ 2ν πνδειάηε ηνπ δεχγνπο
πνπ πεξλάεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ θαη ζηνλ 3ν πνδειάηε ζηελ νκαδηθή
ρξνλνκέηξεζε).
Γηαδηθαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα

2.5.014.

Δάλ κία νκάδα (έλα δεχγνο) πηαζηεί, δελ επηηξέπεηαη λα νδεγήζεη, νχηε λα επσθειεζεί
ηνπ ξεχκαηνο αέξα πνπ δεκηνπξγεί ε νκάδα (ε ην δεχγνο) πνπ ηελ πηάλεη. Απηή ε
δηάηαμε εθαξκφδεηαη επίζεο γηα ηνπο πνδειάηεο πνπ κέλνπλ πίζσ.
Έλαο πνδειάηεο πνπ κέλεη πίζσ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κία άιιε νκάδα, νχηε λα
δερζεί ή λα παξέρεη βνήζεηα.

2.5.015.

Η νκάδα (ην δεχγνο) πνπ ‘’πηάλεη’’ κηα άιιε (ην άιιν) πξέπεη λα αθήζεη (δηαηεξήζεη) κία
απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ, πιάγηα απφ ηελ νκάδα (ην δεχγνο) πνπ πηάλεη.
Μεηά απφ 1 ρηιηφκεηξν, ε νκάδα (ην δεχγνο) πνπ ‘’πηάζηεθε’’ πξέπεη λα ζπλερίζεη ηνλ
αγψλα πνδειαηψληαο ζε κία απφζηαζε 25 ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ καθξηά απφ ην άιιν
(ηελ άιιε).

2.5.016.

Δάλ είλαη αλαγθαίν, ν θνκηζάξηνο πξέπεη λα ππνρξεψζεη ηνπο πνδειάηεο ησλ δεπγψλ
(νκάδσλ), θαηά πεξίπησζε λα ηεξνχλ (ζέβνληαη) ηελ πιάγηα απφζηαζε ησλ 2 κέηξσλ
θαη ηελ απφζηαζε ησλ 25 κέηξσλ, παξφιν πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θαη νη πνηλέο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Κιίκαθα Πνηλψλ (άξζξν 12.1.025).

2.5.017.

Σν ζπξψμηκν απαγνξεχεηαη, αθφκε θαη αλάκεζα ζηνπο πνδειάηεο ηνπ ηδίνπ δεχγνπο (ηεο
ίδηαο νκάδαο).

2.5.018.

Η αληαιιαγή ηξνθήο, πνηψλ, κηθξψλ πιηθψλ, ηξνρψλ, πνδειάησλ θαζψο θαη ε βνήζεηα
ζε πεξίπησζε επηδηφξζσζεο βιάβεο, επηηξέπνληαη κεηαμχ ησλ πνδειαηψλ ηνπ ηδίνπ
δεχγνπο (ηεο ίδηαο νκάδαο).

2.5.019.

Ο θαλνληζκφο ηνπ αγψλα ζα δηεπθξηλίδεη εάλ επηηξέπεηαη ε ηξνθνδνζία θαη ζα νξίδεη
ηνπο φξνπο.
Απηνθίλεηα ζπλνδείαο

2.5.020.

Κάζε δεχγνο (νκάδα) ζα αθνινπζείηαη απφ έλα απηνθίλεην ζην νπνίν ζα επηβαίλεη έλαο
θνκηζάξηνο ή έλαο θξηηήο ή έλαο ζπλνδφο ελφο άιινπ δεχγνπο (κίαο άιιεο νκάδαο), απφ
απηή ηνπ πνδειάηε.

2.5.021.

Σν απηνθίλεην ζπλνδείαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα πίζσ απφ ηνλ 2 ν
πνδειάηε ηνπ δεχγνπο (ηειεπηαίν πνδειάηε ηεο νκάδαο), δελ πξέπεη λα ηνλ
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πξνζπεξάζεη πνηέ, νχηε λα θηάζεη ζην χςνο ηνπ. ε πεξίπησζε βιάβεο, ε επηδηφξζσζε
δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζε ζηάζε θαη ην απηνθίλεην ζπλνδείαο δελ πξέπεη λα ελνριεί
θαλέλα άιιν.
2.5.022.

ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ελφο δεχγνπο (αζιεηήο ή αζιεηέο κηαο νκάδαο) κέλεη πίζσ,
ην ζπγθεθξηκέλν απηνθίλεην ζπλνδείαο ηνπ δεχγνπο (ηεο νκάδαο) δελ επηηξέπεηαη λα
κπεη κεηαμχ ησλ αζιεηψλ ηνπ δεχγνπο (ηεο νκάδαο) παξά κφλν εάλ δεκηνπξγεζεί
απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 κέηξσλ.
Οη πνδειάηεο πνπ κέλνπλ πίζσ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επσθειεζνχλ ηνπ
ξεχκαηνο αέξα πνπ δεκηνπξγεί ην απηνθίλεην ζπλνδείαο.

2.5.023.

Σν απηνθίλεην ζπλνδείαο ελφο δεχγνπο (κίαο νκάδαο) πνπ πξφθεηηαη λα ‘’πηαζηεί’’,
πξέπεη, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηα δχν δεχγε ( ηηο δχν νκάδεο)
είλαη κηθξφηεξε ησλ 100 κέηξσλ, λα ηνπνζεηεζεί πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηεο άιιε
νκάδαο (πνπ θαιχπηεη ηελ δηαθνξά).

2.5.024.

Σν απηνθίλεην ζπλνδείαο ελφο δεχγνπο (κίαο νκάδαο) πνπ ‘’πηάλεη’’ έλα άιιν δεχγνο (κία
άιιε νκάδα) δελ επηηξέπεηαη λα κπεη αλάκεζα παξά κφλν αλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεχγε (νη
νκάδεο) έρνπλ κεηαμχ ηνπο κηα απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60 κέηξσλ. Δάλ απηή ε
απφζηαζε ειαηησζεί ζηελ ζπλέρεηα, ην απηνθίλεην ζα μαλακπεί πίζσ απφ ην δεχηεξν
δεχγνο (δεχηεξε νκάδα).

2.5.025.

Σν απηνθίλεην ζπλνδείαο επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
αιιαγή ηξνρψλ ή πνδειάησλ.
Απαγνξεχεηαη, ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο πνδειάηεο, λα πξνεηνηκάδνληαη ή λα
θξαηηνχληαη (‘’θξέκνληαη’’) έηνηκα, έμσ απφ ην απηνθίλεην ζπλνδείαο. Όια ηα άηνκα
πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζην απηνθηλήησλ.

2.5.026.

Δάλ επηηξέπεηαη ε ζπλνδεία ζέξβηο κε κνηνζηθιέηα, απηή κπνξεί λα κεηαθέξεη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ξφδεο.

2.5.027.

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κεγαθψλσλ θαη ερείσλ.

2.5.028.

Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί απφ ηνλ αγψλα ηφηε απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα
φιε ε νκάδα θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη δηνξζσζνχλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΓΩΝΔ ΜΔ ΔΣΑΠ
ΠΟΓΗΛΑΣΙΚΟΙ ΓΤΡΟΙ
Κέζνδνο
2.6.001.

Οη αγψλεο κε εηάπ δηεμάγνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αγσληζηηθέο κέξεο κε γεληθή
θαηάηαμε ρξφλνπ. Γηεμάγνληαη εηάπ αληνρήο (κίαο εκέξαο) θαη εηάπ ρξνλνκέηξεζεο.

2.6.002.

Δθηφο εηδηθήο δηάηαμεο, ηα εηάπ αληνρήο δηεμάγνληαη φπσο νη αγψλεο αληνρήο (κηαο
κέξαο) θαη ηα εηάπ ρξνλνκέηξεζεο δηεμάγνληαη φπσο αγψλεο ρξνλνκέηξεζεο.

2.6.003.

ΔΡΑΞ Νκαδηθήο Σξνλνκέηξεζεο ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζην πξψην ηξίην ηεο δηάξθεηαο
ηνπ Γχξνπ.
Οη αγψλεο κε εηάπ δηεμάγνληαη κφλν κε νκάδεο. Πξφθεηηαη γηα νκάδεο εζληθέο, ηνπηθέο,
ζσκαηεηαθέο, κηθηέο, ή πηζαλφλ άιια είδε νκάδσλ θαη φπνπ νη πνδειάηεο θνξάλε κία
ελδεηθηηθή ίδηα θαλέια πάλσ ζηελ νπνία ζα ππάξρεη ε δηαθήκηζε ηνπ ζπλήζνπο
ρνξεγνχ ηνπο.

2.6.004.

Οη αγψλεο κε ΔΣΑΠ δηεμάγνληαη κφλν κε Οκάδεο, θαη φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ
θαη κε κηθηέο νκάδεο
Κεηά απφ άδεηα απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο ΔΝΞ, γηα ηνπο αγψλεο κε ΔΡΑΞ
θαηεγνξίαο Αλδξψλ/ Λέσλ θαη Γπλαηθψλ, επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε, ε ζπκκεηνρή
πνδειαηψλ, ειηθίαο 18 εηψλ, εθφζνλ ν κέζνο φξνο ησλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
ΔΡΑΞ, εμαηξψληαο εάλ ππάξρεη - ηνλ Ξξφινγν, δελ ππεξβαίλεη ηα κέγηζηα αγσληζηηθά
ρηιηφκεηξα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο.

2.6.005.

Κεηά απφ άδεηα απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο ΔΝΞ, γηα ηνπο πνδειαηηθνχο γχξνπο
εζσηεξηθνχ θαηεγνξίαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, είλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρνπλ
Έθεβνη θαη Λεαλίδεο αληίζηνηρα αλά νκάδα κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
ζσκαηείνπ ηνπ αζιεηή.
Πηελ πεξίπησζε απηή νη Έθεβνη θαη Λεαλίδεο αγσλίδνληαη κε ην αληίζηνηρν
αλάπηπγκά ηνπο. Ρα δε αγσληζηηθά ρηιηφκεηξα ζα πξνζαξκφδνληαη θαηά ην
δπλαηφλ πξνο ηελ κέζε ηηκή ησλ δχν θαηεγνξηψλ ρσξίο λα παξαβηάδνληαη ηα
αλψηαηα φξηα ησλ Δθήβσλ θαη Λεαλίδσλ.

Ξξφινγνο
2.6.006.

Δπηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο αγψλεο κε εηάπ έλαο πξφινγνο κε ηνπο παξαθάησ
φξνπο:
1. Ν πξφινγνο δελ πξέπεη λα έρεη κήθνο κεγαιχηεξν ησλ 8 ρηιηνκέηξσλ. Γηα
ηηο θαηεγνξίεο Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ θαη Δθήβσλ, ν Ξξφινγνο δελ πξέπεη λα έρεη
κήθνο κεγαιχηεξν ησλ 4ρικ. Πηηο θαηεγνξίεο Ξαίδσλ θαη Θνξαζίδσλ ν Ξξφινγνο
ζα είλαη 2ρικ. ην κέγηζην.
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2. Ο πξφινγνο πξέπεη λα δηεμάγεηαη σο αγψλαο αηνκηθήο
ρξνλνκέηξεζεο. ε
πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 60 πνδειαηψλ, ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ
πνδειαηψλ ζηελ εθθίλεζε δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ην έλα ιεπηφ.
3. Ο πξφινγνο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηελ γεληθή αηνκηθή θαηάηαμε.
4. Έλαο πνδειάηεο πνπ έπαζε αηχρεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνιφγνπ θαη πνπ δελ
κπφξεζε λα ηεξκαηίζεη ηνλ αγψλα, κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε ηελ επνκέλε εκέξα.
αλ ρξφλνο ζα ηνπ δίλεηαη ν ρξφλνο ηνπ ηειεπηαίνπ αζιεηή ζηελ θαηάηαμε.
5. Απαγνξεχεηαη νη αζιεηέο λα ηξέρνπλ δεχηεξν αγψλα ηελ ίδηα κέξα, πέξα απφ ηνλ
πξφινγν.
6. Ο πξφινγνο κεηξάεη σο επηπιένλ εκέξα αγψλα.

Γηάξθεηα
2.6.007.

Η δηάξθεηα ησλ αγψλσλ κε εηάπ θαζνξίδεηαη σο εμήο:

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΑΛΓΟΩΛ / ΛΔΩΛ
ΓΛΑΗΘΩΛ
ΔΦΖΒΩΛ / ΒΔΡΔΟΑΛΩΛ
ΛΔΑΛΗΓΩΛ
ΞΑΗΓΩΛ / ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΔ ΖΚΔΟΔΠ
(ΔΙΑΣΗΠΡΖ – ΚΔΓΗΠΡΖ )
2 - 10
2 - 6
2 - 8
2 - 4
2 - 3

Νη αγψλεο κε ΔΡΑΞ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, θιάζεο Γ1 ζα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα 6
εκεξψλ, θαη θιάζεο 2 ζα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα 4 εκεξψλ.
Νη αγψλεο κε ΔΡΑΞ Δθήβσλ θαη Λεαλίδσλ, θιάζεο Γ1 ζα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα 4
εκεξψλ, θαη θιάζεο Γ2 ζα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα 3 εκεξψλ.
Νη αγψλεο κε ΔΡΑΞ Ξαίδσλ θαη Θνξαζίδσλ, θιάζεο Γ1 ζα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα 3
εκεξψλ, θαη θιάζεο Γ2 ζα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα 2 εκεξψλ.
Γηα ηνπο αγώλεο κε εηάπ πνπ εγγξάθνληαη από ηελ Δ.Ο.Πνδειαζίαο ζην Γηεζλέο
Καιαληάξη ηεο U.C.I. ε δηάξθεηα θαζνξίδεηαη από ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο ηεο U.C.I.
Ζ παξαπάλσ ελδεηθηηθή δηάξθεηα δείρλεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αγσληζηηθώλ εκεξώλ
ζην
Αγσληζηηθό
Πξόγξακκα
(θαιαληάξη)
ηεο
Δ.Ο.Πνδειαζίαο,
κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδερνκέλνπ πξνιόγνπ θαη ησλ εκεξώλ ξεπό.
Γηα νπνηεζδήπνηε εμαηξέζεηο, ζηα αλσηέξσ ρξνληθά όξηα αξκόδηα γηα λα γλσκνδνηήζεη
θαη λα δώζεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο είλαη ε Σερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο.
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Απόζηαζη ηων εηάπ ζε τλμ.

2.6.008.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

260

ΜΔΓΙΣΗ
ΑΠΟΣΑΗ
ΑΣΟΜΙΚΟΤ
ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟΤ
60

ΜΔΓΙΣΗ
ΑΠΟΣΑΗ
ΟΜΑΓΙΚΟΤ
ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟΤ
60

150

180

40

50

ΚΑΛΑΝΣΑΡΙ)
ΝΔΩΝ (ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΟ
ΚΑΛΑΝΣΑΡΙ)

150

180

ΔΦΗΒΩΝ

100

120

ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΝΔΑΝΙΓΩΝ
ΠΑΙΓΩΝ
ΚΟΡΑΙΓΩΝ
ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ

100
60
80
50
90

130
80
100
60
160

40
Ημι-εηαπ: 15
40
Ημι-εηαπ: 15
40
15
15
12
30

50
Ημι-εηαπ: 35
30
Ημι-εηαπ: 25
50
20

ΑΝΓΡΩΝ
(ΠΑΓΚΟΜΙΟ
ΚΑΛΑΝΣΑΡΙ)
ΑΝΓΡΩΝ
ΚΑΙ
ΝΔΩΝ (ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΟ

2.6.009.

ΜΔΓΙΣΗ
ΜΔΗ
ΗΜΔΡΗΙΑ
ΑΠΟΣΑΗ
180

ΜΔΓΙΣΗ
ΑΠΟΣΑΗ
ΑΝΑ ΔΣΑΠ

50



Ζ απόζηαζε θαη ε εκέξα ηνπ πξνιόγνπ δελ ιακβάλεηαη ππ΄ όςηλ γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο κέζεο εκεξήζηαο απόζηαζεο.



ε Αγώλεο κε κηθηέο θαηεγνξίεο ζα ηζρύνπλ νη κέγηζηεο απνζηάζεηο ηεο
πνιππιεζέζηεξεο ζε ζπκκεηνρή θαηεγνξίαο.

Πηα πιαίζηα ηεο δηεμαγσγήο ελφο αγψλα, κε εηδηθή άδεηα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο
ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο, νη δηνξγαλσηέο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ έλα
κφλν ΔΡΑΞ, κε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν
2.6.008 κέρξη ην κέγηζην επηηξεπφκελν θάζε θαηεγνξίαο.
Ζκη - εηάπ

2.6.010.

Ο αξηζκφο ησλ εκη - εηάπ πεξηνξίδεηαη σο εμήο (ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ΄ φςηλ ν
πξφινγνο):
 Αγψλεο Αλδξψλ Διίη θαη Νέσλ κε ιηγφηεξεο απφ έμη κέξεο αγψλα: 2 εκη-εηάπ
 Αγψλεο Αλδξσλ Διίη θαη Νέσλ κε πεξηζζφηεξεο απφ έμη κέξεο αγψλα: 4 εκη-εηάπ
 Αγψλεο Γπλαηθψλ Διίη θαη Δθήβσλ κε ιηγφηεξεο απφ έμη κέξεο αγψλα: 2 εκη-εηάπ
 Αγψλεο Γπλαηθψλ Διίη θαη Δθήβσλ κε πεξηζζφηεξεο απφ έμη κέξεο αγψλα:
απαγνξεχνληαη ηα Ηκη - εηάπ

2.6.011.

Γελ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξ.

Ζκέξεο ξεπφ
2.6.012.

Αγψλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Γηεζλέο Καιαληάξη ηεο U.C.I.
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ηνπο αγψλεο ησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Γηεζλέο Καιαληάξη
ηεο U.C.I. νη εκέξεο ξεπφ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Γηεζλή Καλνληζκφ ηεο U.C.I.
Άιινη αγψλεο
ηνπο αγψλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 6 κέξεο αγψλα ρσξίο ηνλ πξφινγν,
κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κέξεο ξεπφ.
Θαηαηάμεηο
2.6.013.

Μπνξεί λα γίλεη πξφβιεςε γηα δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη
απνθιεηζηηθά ζε αζιεηηθά θξηηήξηα.
Ζ Γεληθή Αηνκηθή Θαηάηαμε θαη ε Γεληθή Νκαδηθή Θαηάηαμε είλαη ππνρξεσηηθή
γηα θάζε αγψλα κε ΔΡΑΞ Δζληθήο Θιάζεο 1 (Γ1) ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο.
ηελ βάζε απηψλ ησλ Καηαηάμεσλ, κέρξη 4 θαλέιεο πξσηνπφξσλ ζε θαηαηάμεηο κπνξνχλ λα
απνλεκεζνχλ. Ζ θαλέια ηνπ Ξξνπνξεπφκελνπ ζηελ Γεληθή Αηνκηθή Θαηάηαμε
είλαη ππνρξεσηηθή.

2.6.014.

Οη ρξφλνη πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ρξνλνκέηξεο αλαθέξνληαη ζηηο γεληθέο
θαηαηάμεηο ρξφλνπ. Μπφλνπο Υξφλνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ζηελ Γεληθή Αηνκηθή
Καηάηαμε.

2.6.015.

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ρξφλνπ ζηελ γεληθή αηνκηθή θαηάηαμε ρξφλνπ, ζα
ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα δεπηεξφιεπηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηάπ αηνκηθψλ
ρξνλνκεηξήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνιφγνπ) γηα λα θαηαηαγνχλ νη
ηζνβαζκήζαληεο πνδειάηεο.
ε πεξίπησζε λέαο ηζνπαιίαο ή ειιείςεη εηάπ αηνκηθψλ ρξνλνκεηξήζεσλ, ζα
ιακβάλεηαη ππ΄ φςηλ ην άζξνηζκα ησλ ζέζεσλ ζε θάζε εηάπ, θαη ηέινο ζε πεξίπησζε
λέαο ηζνβαζκίαο, ζα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ην απνηέιεζκα ηνπ ηειεπηαίνπ εηάπ.

2.6.016.

Η Οκαδηθή Καηάηαμε ηεο εκέξαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα (ζχλνιν) ησλ ηξηψλ
θαιπηέξσλ αηνκηθψλ ρξφλσλ (ησλ αζιεηψλ) θάζε νκάδαο, εθηφο ησλ εηάπ νκαδηθήο
ρξνλνκέηξεζεο. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ν δηαρσξηζκφο θαη ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζα
γίλεηαη βάζεη ην άζξνηζκα ησλ ζέζεσλ ησλ ηξηψλ θαιπηέξσλ αζιεηψλ ζην εηάπ.
Η Γεληθή Οκαδηθή Καηάηαμε ηεο εκέξαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα (ζχλνιν)
ησλ ηξηψλ θαιπηέξσλ αηνκηθψλ ρξφλσλ (ησλ αζιεηψλ) θάζε νκάδαο γηα θάζε εηάπ. ε
πεξίπησζε ηζνπαιίαο ν δηαρσξηζκφο θαη ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ
θαησηέξσ θξηηεξίσλ :
1. Αξηζκφο ησλ πξψησλ ζέζεσλ ζηελ νκαδηθή θαηάηαμε θάζε εκέξαο.
2. Αξηζκφο ησλ δεχηεξσλ ζέζεσλ ζηελ νκαδηθή θαηάηαμε θάζε εκέξαο.
θιπ.
Αλ αθφκα ππάξρεη ηζνπαιία, νη Οκάδεο ζα θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηνλ θαιχηεξν πνδειάηε
θάζε Οκάδαο ζηελ Γεληθή Αηνκηθή Καηάηαμε.
Οκάδεο πνπ απνκέλνπλ ζηνλ αγψλα κε ιηγφηεξνπο απφ 3 αζιεηέο, ζα πξέπεη λα
απνθιείνληαη απφ Οκαδηθέο θαηαηάμεηο.

2.6.017.

ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζηελ Γεληθή Αηνκηθή Καηάηαμε κε πφληνπο, ν δηαρσξηζκφο θαη ε
θαηάηαμε ησλ αζιεηψλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ θαησηέξσ θξηηεξίσλ :
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1.
2.
3.

Αξηζκφο ησλ πξψησλ ζέζεσλ ζε εηάπ.
Αξηζκφο ησλ πξψησλ ζέζεσλ ζε ελδηάκεζα ζπξίλη.
Γεληθή Αηνκηθή θαηάηαμε κε ρξφλν.

ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζηελ Γεληθή Καηάηαμε ησλ πξίλη αλάβαζεο, ν δηαρσξηζκφο θαη
ε θαηάηαμε ησλ αζιεηψλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ θαησηέξσ θξηηεξίσλ :
1. Αξηζκφο ησλ πξψησλ ζέζεσλ ζηελ πςειφηεξε θαηεγνξία ησλ πξίλη Αλάβαζεο.
2. Αξηζκφο ησλ πξψησλ ζέζεσλ ακέζσο επφκελε θαηεγνξία ησλ πξίλη Αλάβαζεο.
3. Γεληθή Αηνκηθή θαηάηαμε κε ρξφλν.
2.6.018.

Ο αζιεηήο πνπ πξνεγείηαη ζε θάζε θαηάηαμε είλαη ππνρξεσκέλνο λα θνξάεη ηελ
αληίζηνηρε ελδεηθηηθή θαλέια.

Αλ έλαο πνδειάηεο πξνεγείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα Καηαηάμεηο, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηηο
ελδεηθηηθέο θαλέιεο είλαη ε αθφινπζε:
1. Γεληθή Καηάηαμε κε Υξφλν.
2. Γεληθή Καηάηαμε κε Πφληνπο.
3. Γεληθή Καηάηαμε πξηλη Αλαβάζεσλ.
4. Άιιεο θαηαηάμεηο (θαιχηεξνο Νένο, θαιχηεξνο ζπλδπαζκέλνο θιπ.) κε ηελ ζεηξά λα
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαλσηή.
Ο Οξγαλσηήο κπνξεί λα δεηήζεη απφ άιινλ πνδειάηε πνπ αθνινπζεί ζηελ ζρεηηθή
Καηάηαμε λα θνξέζεη ηελ Φαλέια, πνπ δελ κπνξεί λα θνξέζεη ν πξνπνξεπφκελνο ηεο
Καηάηαμεο. Αθφκα θαη αλ ν πνδειάηεο απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θνξά ηελ θαλέια
ηνπ Παγθφζκηνπ, ηνπ Δζληθνχ Πξσηαζιεηή ή άιιε δηαθξηηηθή θαλέια, πξέπεη λα
θνξέζεη ηελ θαλέια ηνπ πξνπνξεπφκελνπ.
Δάλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (ηαηξηθνχο, αηχρεκα θ.ι.π.) ν αζιεηήο πνπ θαηέθηεζε
ηελ θαλέια ηνπ πξψηνπ ζηελ Γεληθή Αηνκηθή Καηάηαμε δελ κπνξεί λα παξνπζηαζζεί
ζηελ εθθίλεζε ηνπ επφκελνπ εηάπ ηελ θαλέια ζα πξέπεη λα θνξέζεη ν δεχηεξνο θ.ν.θ.
Δπίζεο, νη πνδειάηεο κίαο νκάδαο πνπ πξνεγείηαη ζε κηα νκαδηθή θαηάηαμε είλαη
ππνρξεσκέλνη λα θνξάλε ην αληίζηνηρν δηαθξηηηθφ ζεκάδη.
Κπφλνπο (πξηκ ρξφλνπ)
2.6.019.

Δπηηξέπεηαη λα πξνβιεθζνχλ κπφλνπο, αιιά κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
Δλδηάκεζα ζπξίλη
 εκη-εηάπ:
 εηάπ:

1 είδνο ζπξίλη ην πνιχ
3 είδε ζπξίλη ην πνιχ

Μέγηζηα κπφλνπο
 ελδηάκεζα ζπξίλη:
 ηεξκαηηζκφο
εκη-εηάπ:
εηάπ:

3’’ - 2’’ - 1’’
6’’ - 4’’ - 2’’
10’’ - 6’’ - 4’’

2.6.020.

Γελ κπνξνχλ λα απνλεκεζνχλ κπφλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηάπ ή ησλ εκη-εηάπ
ρσξίο λα πξνβιεθζνχλ κπφλνπο επίζεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ.

2.6.021.

Σα κπφλνπο ζα αλαθέξνληαη κφλν ζηηο γεληθέο αηνκηθέο θαηαηάμεηο κε ρξφλν. Καλέλα
κπφλνπο δελ ζα απνλεκεζεί γηα αγψλεο αηνκηθήο ή νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο.
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Έπαζια
2.6.022.

Έπαζια (ρξεκαηηθά ή άιινπ είδνπο π.ρ. αγαζά, αληαιιαθηηθά πνδειάησλ θ.ι.π.)
κπνξνχλ λα απνλέκνληαη γηα θάζε εηάπ θαη εκη-εηάπ φπσο θαη γηα θάζε θαηάηαμε.
Η Σερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο κπνξεί λα ζέηεη ειάρηζηα ρξεκαηηθά έπαζια γηα
αγψλεο εληαγκέλνπο ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ
Δηάπ αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο

2.6.023.

Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ εηάπ αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο ζα είλαη αληίζηξνθε ηεο γεληθήο
θαηάηαμεο κε ρξφλν. Παξφια απηά ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη
απηή ηελ δηάηαμε ψζηε λα απνθεπρζεί λα ηξέμνπλ ζπλερφκελα δχν πνδειάηεο ηεο ίδηαο
νκάδαο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνιφγνπ ή εάλ ην πξψην εηάπ είλαη αγψλαο αηνκηθήο
ρξνλνκέηξεζεο, ε ζεηξά εθθίλεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή ζε ζπκθσλία κε ηελ
Αγσλφδηθν Δπηηξνπή.
Κάζε Οκάδα ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηελ ζεηξά πνπ επηζπκεί λα μεθηλνχλ νη πνδειάηεο ηεο.
Δηάπ νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο

2.6.024.

Η ζεηξά εθθίλεζεο ησλ εηάπ νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο ζα είλαη αληίζηξνθε ηεο γεληθήο
νκαδηθήο θαηάηαμεο. Διιείςεη απηνχ, ε ζεηξά εθθίλεζεο νξίδεηαη κε θιήξσζε.

2.6.025.

Η θαηάηαμε ησλ εηάπ νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε (κεηξάεη)
γηα ηελ γεληθή αηνκηθή θαηάηαμε θαη γηα ηελ νκαδηθή γεληθή θαηάηαμε. Ο θαλνληζκφο
ηνπ αγψλα ζα νξίζεη ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ ρξφλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πνδειαηψλ πνπ έκεηλαλ πίζσ.
Δγθαηαιείςαληεο

2.6.026.

Ο πνδειάηεο πνπ εγθαηαιείπεη ζε έλα εηάπ ελφο αγψλα δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε
άιινπο πνδειαηηθνχο αγψλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα απηνχ, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ 15 εκεξψλ θαη πξφζηηκνπ απφ 200 έσο 1000 € .
Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ εμαηξέζεηο απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηνπ αγψλα θαη ηελ Αγσλφδηθν
Δπηηξνπή καδί, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πνδειάηε ζε ζπκθσλία κε ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο
ηνπ.
Ρεξκαηηζκφο

2.6.027. ε πεξίπησζε πηψζεο ή ζθαζίκαηνο ή επηβεβαησκέλνπ Σερληθνχ Πξνβιήκαηνο, θαηά ηα
ηειεπηαία ηξία ρηιηφκεηξα ελφο ΔΡΑΞ, ν ή νη πνδειάηεο πνπ ελεπιάθεζαλ παίξλνπλ ηνλ
ρξφλν ηνπ ή ησλ πνδειαηψλ πνπ βξίζθνληαη καδί ηνπ ηελ ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. Η θαηάηαμε
ηνπ ή ηνπο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία πεξλάεη ή πεξλάλε ηελ γξακκή
ηεξκαηηζκνχ.
Δάλ έλαο πνδειάηεο δελ κπνξέζεη λα πεξάζεη ηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ ιφγσ
βεβαησκέλεο πηψζεο ζηα 3 ηειεπηαία ρηιηφκεηξα, ζα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε
ηνπ εηάπ θαη ζα πηζηψλεηαη κε ηνλ ρξφλν ηνπ ή ησλ πνδειαηψλ πνπ βξίζθνληαη καδί
ηνπ ηελ ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο
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2.6.028.

ε πεξίπησζε βεβαησκέλνπ αηπρήκαηνο φπσο πηψζε , ζθάζηκν ιάζηηρνπ ή κεραληθή βιάβε
κεηά ηελ δηέιεπζε θάησ απφ ην θφθθηλν ηξίγσλν (ηελ θφθθηλε ζεκαία) δει.
ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν, ζε έλα ΔΡΑΞ Αηνκηθήο Σξνλνκέηξεζεο ν πνδειάηεο
ζα
πηζηψλεηαη κε ηνλ ρξφλν ησλ πνδειαηψλ κε ηνπο νπνίνπο βξηζθφηαλ καδί ηελ ζηηγκή
ηνπ αηπρήκαηνο.

Δάλ έλαο πνδειάηεο δελ κπνξέζεη λα πεξάζεη ηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ ιφγσ βεβαησκέλεο
πηψζεο κεηά ην θφθθηλν ηξίγσλν ζα πηζηψλεηαη κε ηνλ ρξφλν ησλ πνδειαηψλ κε ηνπο
νπνίνπο βξηζθφηαλ καδί ηελ ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο.
2.6.029.

Σα άξζξα 2.6.027. θαη 2.6.028. δελ εθαξκφδνληαη ζηα εηάπ ρξνλνκέηξεζεο νχηε ζε
πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ζε θνξπθή εθηφο θαη αλ ην αηχρεκα ζπλέβε πξηλ ηελ αξρή
ηεο ηειεπηαίαο αλεθφξαο. Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηη ζεκαίλεη
«Ρεξκαηηζκφο ζε Αλάβαζε» ή «πξηλ ηελ αξρή ηεο ηειεπηαίαο αλεθφξαο».
Ρεξκαηηζκφο ζε ζηξθνπί

2.6.030.

Αθφκε θαη αλ έλα εηάπ ηεξκαηίδεη ζε ζηξθνπί, νη ρξφλνη ιακβάλνληαη πάληα ζηελ γξακκή
ηεξκαηηζκνχ.

2.6.031.

ηνπο αγψλεο κε εηάπ (γχξνπο), είλαη δπλαηφλ, ν αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ ζην ζηξθνπί λα
είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 5 γηα ηα ζηξθνπί κεηαμχ ησλ 5 θαη 8 ρηιηνκέηξσλ, αιιά κφλν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ εηάπ ηνπ αγψλα.
Πηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ ζα θαιπθζεί εληφο ηνπ ζηξθνπί
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 100 ρηιηφκεηξα.
Όξηα ρξφλνπ ηεξκαηηζκνχ

2.6.032.

Σα φξηα ρξφλνπ ηνπ ηεξκαηηζκνχ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ θάζε αγψλα ζε
ζπκθσλία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηάπ.
Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή κπνξεί λα παξαηείλεη ηα Όξηα Σξφλνπ ζε ζπλελλφεζε κε
ηνλ δηνξγαλσηή.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αιπηάξρεο δψζεη κηα δεχηεξε επθαηξία ζε πνδειάηεο εθηφο νξίνπ
ρξφλνπ, απηνί πνπ έρνπλ πάξεη θαηάηαμε κε πφληνπο ζα ράζνπλ ηφζνπο πφληνπο φζνπο
θέξδηζε ν ληθεηήο ηνπ ηδίνπ απηνχ εηάπ ζηελ γεληθή αηνκηθή θαηάηαμε κε πφληνπο.
Ρν φξην ρξφλνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξν ηνπ 5% θαη
αλψηεξν ηνπ 15% φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.3.039.
Πε εηάπ ρξνλνκέηξεζεο ην φξην ρξφλνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ 15
θαη αλψηεξν απφ 25%
Απηνθίλεηα νκάδσλ

2.6.033.

Πε αγψλεο κε ΔΡΑΞ, κφλν έλα Όρεκα αλά Νκάδα, επηηξέπεηαη λα αθνινπζεί ζηε
θάιαγγα ησλ Νρεκάησλ ηνπ αγψλα.

2.6.034.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εηάπ επζείαο ε ζεηξά (ζέζε) πνξείαο ησλ απηνθηλήησλ
ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ζέζε ηνπ πξψηνπ πνδειάηε θάζε νκάδαο
ζηελ γεληθή αηνκηθή θαηάηαμε ηνπ ρξφλνπ ζην ηέινο ηνπ πξνιφγνπ θαη ειιείςεη απηνχ,
κε θιήξσζε.
Γηα ηα επφκελα εηάπ ε ζεηξά (ζέζε) πνξείαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζέζε ηνπ
πξψηνπ πνδειάηε θάζε νκάδαο ζηελ γεληθή αηνκηθή θαηάηαμε ρξφλνπ.
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Αλαθνξά Απνηειεζκάησλ
2.6.035.

Ο Οξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα δηαλείκεη ζηηο Οκάδεο φια ηα απνηειέζκαηα, κεηά ην
ηέινο ηνπ αγψλα ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, λα ηα ζηείιεη κε fax, ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ.

Απνβνιή απφ ηνπο Αγψλεο
2.6.036. (κεηαθέξζεθε 2.2.010. β.
Απνθιεηζκφο
2.6.037.

Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί απφ ηνλ αγψλα πξηλ επηθπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα σο
ηειηθά, φιεο νη θαηαηάμεηο ζα δηνξζσζνχλ.
Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί κεηά απφ ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ σο ηειηθά,
ε Αηνκηθή Καηάηαμε ζα δηνξζσζεί κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζέζε κέζα ζηηο πξψηεο
20.
Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί ιφγσ κηαο βηαίαο ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ΔΣΑΠ,
ην νπνίν θέξδηζε, ν δεχηεξνο πνδειάηεο ηνπ ΔΣΑΠ αλαθεξχζζεηαη ληθεηήο.
Αλ ν ληθεηήο κηαο θαηάηαμεο εθηφο ηεο Γεληθήο Αηνκηθήο Καηάηαμεο ρξφλνπ, απνβιεζεί,
ν δεχηεξνο πνδειάηεο ηεο Καηάηαμεο παίξλεη ηελ πξψηε ζέζε. Γηα ηηο επφκελεο ζέζεηο,
ε ζέζε ηνπ απνθιεηζκέλνπ πνδειάηε παξακέλεη θελή.

2.6.038.

Αλ ν πνδειάηεο απνβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ΔΣΑΠ Οκαδηθήο Υξνλνκέηξεζεο, ε
Οκάδα ππνβηβάδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ ΔΣΑΠ, πξνζζέηνληαο επίζεο ζηνλ
πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο Οκάδαο, πνηλή 10 ιεπηψλ ζηελ Γεληθή Οκαδηθή Καηάηαμε.
Αλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πνδειάηεο απνβιεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ ΔΣΑΠ
Οκαδηθήο Υξνλνκέηξεζεο ε Οκάδα απνβάιιεηαη.
Όιεο νη Οκαδηθέο Καηαηάμεηο ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7. ΘΟΗΡΖΟΗΑ (CRITERIUMS)
2.7.001.

Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη παξαπνκπή ζηηο γεληθέο
δηαηάμεηο φπσο θαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ αγψλσλ κηαο εκέξαο (αληνρήο) πνπ
εθαξκφδνληαη κε ηξφπν αλάινγν.
Κέζνδνη

2.7.002.

Σν θξηηήξην είλαη έλαο αγψλαο δξφκνπ ζε ζηξθνπί, θιεηζηφ ζηελ θπθινθνξία, θαη πνπ
δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε κία απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο:
1. θαηάηαμε ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ γχξνπ
2. θαηάηαμε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ γχξσλ πνπ θαιχθζεθαλ θαη ην ζχλνιν ησλ
πφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ελδηακέζσλ ζπξίλη.
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2.7.003.

Δάλ ην θξηηήξην πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο αγψλεο, ν αηνκηθφο αγψλαο πξέπεη πάληα
λα δηεμάγεηαη ηειεπηαίνο.

Νξγάλσζε ησλ Αγψλσλ
2.7.004.

Γελ ζα επηηξέπεηαη λα δηνξγαλσζεί έλα Θξηηήξην ηελ πξνεγνχκελε ελφο δηεζλνχο
αγψλα, ρσξίο λα ππάξρεη αηνκηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Νξγαλσηή θαη θάζε
πνδειάηε, πνπ ζα ζπκκεηάζρεη.

2.7.005.

Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα εθδψζεη μερσξηζηφ θαιαληάξη κε ηνπο αγψλεο
Θξηηεξίνπ θαη Πηξθνπί.
Πηνλ αγψλα Θξηηεξίνπ, ζπκκεηέρνπλ κφλν αηνκηθά νη πνδειάηεο ησλ ζσκαηείσλ,
κε ηελ έλλνηα φηη δελ ζα ππάξμεη νκαδηθή θαηάηαμε ή έπαζιν.
Σσξίο λα παξαβιέπνληαη ηα άξζξα 2.7.012 θαη 2.7.013 ησλ παξφλησλ Θαλνληζκψλ,
ν Νξγαλσηήο κπνξεί λα θαιέζεη αηνκηθά ηνπο πνδειάηεο ελφο ζσκαηείνπ, κφλν
εθφζνλ ππνγξάςεη αηνκηθφ ζπκβφιαην ή ζπκθσλία καδί ηνπο.

2.7.006

Ρερληθή Βνήζεηα ζα παξέρεηαη κφλν απφ «θνηλά - ζέξβηο» θαη/ ή ζηαζεξά ζεκεία
Ρερληθήο Βνήζεηαο.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνλ Νξγαλσηή, παξνρή Ρερληθήο
βνήζεηαο απφ νρήκαηα «θνηλά -ζέξβηο», εθαξκφδεηαη ην άξζξν 2.7.022 ησλ
παξφλησλ Θαλνληζκψλ.

2.7.007

Κηα δψλε ηνπιάρηζηνλ 150κ. πξηλ θαη 50κ. κεηά ηελ Γξακκή Ρεξκαηηζκνχ
ζπλίζηαηαη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα κε θηγθιηδψκαηα. Πηελ πεξηνρή απηή ζα
έρνπλ πξφζβαζε κφλν φζνη εξγάδνληαη γηα ηελ Νξγάλσζε, νη πνδειάηεο, ην
παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, νη Αξρεγνί ησλ Νκάδσλ θαη νη δηαπηζηεπκέλνη εθπξφζσπνη
ηνπ Ρχπνπ.
Αλ ε επζεία ηνπ Ρεξκαηηζκνχ έρεη κήθνο κηθξφηεξν απφ 300κ. ζα θαιχπηεηαη ζε
φιν ηεο ην κήθνο κε θηγθιηδψκαηα, απφ ηελ ηειεπηαία ζηξνθή κέρξη ηελ
Γξακκή ηνπ Ρεξκαηηζκνχ.

2.7.008.

Δάλ έλαο αγψλαο ηεξκαηίδεη κεηά ηελ δχζε ηνπ ειίνπ, ην ζηξθνπί ηνπ θξηηεξίνπ ζα
πξέπεη λα είλαη επαξθψο θσηηζκέλν. Αλ φρη, ν αγψλαο ζα πξέπεη λα αθπξσζεί ή
λα δηαθνπεί.

2.7.009. Δάλ έλαο αγψλαο νινθιεξψλεηαη κεηά ηηο 22.00, ν Νξγαλσηήο πξέπεη λα θαιχςεη
ζηνπο πνδειάηεο δσκάηην ζε μελνδνρείν θαη πξσηλφ γεχκα.
2.1.010

Ν Νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη απνδπηήξηα γηα ηνπο πνδειάηεο ζε ρψξν
πιεζίνλ ηνπ Πηξθνπί.
Έπαζια θαη απνδεκηψζεηο

2.7.011.

Μαδί κε ηελ πξφζθιεζε θαη πξηλ αξρίζεη λα δέρεηαη Γειψζεηο πκκεηνρήο ν
δηνξγαλσηήο πξέπεη λα αλαθνηλψζεη καδί κε ηελ πηζαλή ιίζηα ησλ επάζισλ.

2.7.012.

Δάλ εθηφο ησλ επάζισλ πνπ απνλέκνληαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, είλαη δπλαηφλ
λα ζπκθσλείηαη κία θαζνξηζκέλε απνδεκίσζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα. Απηφ ην
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πνζφ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κε αηνκηθφ ζπκβφιαην (ή ζπκθσλία) ππνγεγξακκέλν απφ
ηνλ δηνξγαλσηή θαη θάζε πνδειάηε πνπ αθνξά. Γηα ηνπο πνδειάηεο πνπ απνηεινχλ
κέξνο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ (ή νκάδαο), ην ζπκβφιαην πξέπεη λα ζπλππνγξάθεηαη απφ
έλαλ ππεχζπλν απηνχ ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ.
2.7.013.

Σν ζπκθσλεζέλ πνζφ πξέπεη λα πιεξσζεί απφ ηνλ δηνξγαλσηή αθφκε θαη ζε πεξίπησζε
αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ αγψλα. Ωζηφζν, αλ ε αθχξσζε ή ε δηαθνπή νθείιεηαη ζε
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ θαλφλεο:
 αθχξσζε πξηλ ηελ εθθίλεζε: ν δηνξγαλσηήο ζα πιεξψζεη ζηνπο πνδειάηεο ηα έμνδα
κεηαθίλεζήο ηνπο.
 δηαθνπή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα: ν δηνξγαλσηήο ζα κνηξάζεη κεηαμχ ησλ
πνδειαηψλ ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη΄ αλαινγία ηνπ πνζνχ
ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο.

2.7.014.

Σα έπαζια πιεξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πνδειάηεο πνπ ηα θέξδηζαλ.

2.7.015.

Σα έπαζια θαη ηα ζπκθσλεζέληα πνζά πιεξψλνληαη ην αξγφηεξν κία ψξα κεηά ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηνπ αγψλα.
Απνζηάζεηο

2.7.016.

Σν ζηξθνπί ζε έλαλ αγψλα θξηηεξίνπ πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 800 θαη 10.000 κέηξσλ.

2.7.017.

Η κέγηζηε απφζηαζε ελφο αγψλα θξηηεξίνπ ιακβαλνκέλνπ ππ΄ φςηλ ηνπ κήθνπο ηνπ,
θαζνξίδεηαη σο εμήο:
ΚΖΘΝΠ ΠΗΟΘΝΗ

ΚΔΓΗΠΡΖ ΑΞΝΠΡΑΠΖ

800 - 1599 κέηξα
1600 - 2999 κέηξα
3000 - 3999 κέηξα
4000 – 10000 κέηξα

80 ρικ.
110 ρικ.
132 ρικ.
150 ρικ.

Ηζρχνπλ επίζεο νη πεξηνξηζκνί κέγηζηεο απφζηαζεο γηα θάζε θαηεγνξία,
εθφζνλ απηέο είλαη πην δεζκεπηηθέο απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα.
Κέζνδνο κε ελδηάκεζα ζπξίλη
2.7.018.

Σν πξφγξακκα - ηερληθφο νδεγφο θαη ή πξνθήξπμε ηνπ αγψλα ζα νξίζεη ην ζχζηεκα ησλ
ελδηάκεζσλ ζπξίλη θαη ηελ απνλνκή ησλ πφλησλ, ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηηο παξαθάησ
δηαηάμεηο πνπ ζα εθαξκφδνληαη απηφκαηα.

2.7.019.

Σα ελδηάκεζα ζπξίλη ζα γίλνληαη ζηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ θαη κεηά απφ έλαλ αξηζκφ
ζηξνθψλ πνπ ζα είλαη πάληα ν ίδηνο κεηαμχ δχν ζπξίλη.

2.7.020.

Μπνξνχλ επίζεο λα απνλέκνληαη πφληνη ζε απηφλ πνπ πεξλάεη πξψηνο ηελ γξακκή
ηεξκαηηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνησλ γχξσλ φπνπ δελ γίλεηαη ελδηάκεζν ζπξίλη. Ο
αξηζκφο απηψλ ησλ πφλησλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ησλ πφλησλ πνπ
απνλέκνληαη ζηνλ ληθεηή ελφο ελδηάκεζνπ ζπξίλη.
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2.7.021.

Ο πνδειάηεο ή νκάδεο ησλ 20 ή ιηγφηεξσλ πνδειαηψλ πνπ έκεηλαλ πίζσ θαη πηάζηεθαλ
απφ ηνπο πνδειάηεο πνπ πξνεγνχληαη ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ
αγψλα θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγψλα.
Δάλ πξφθεηηαη γηα νκάδα πεξηζζνηέξσλ ησλ 20 πνδειαηψλ, ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα
απνθαζίζεη εάλ απηνί πνδειάηεο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ή λα απνθιείνληαη.

2.7.022.

ε πεξίπησζε αλαγλσξηζκέλνπ αηπρήκαηνο φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχλ ηνπο αγψλεο πίζηαο (άξζξν 3.2.021), ν πνδειάηεο έρεη δηθαίσκα
νπδεηεξνπνίεζεο ζε έλαλ ή δχν γχξνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο θνκηζάξηνπο αλάινγα
κε ην κήθνο ηνπ ζηξθνπί. Μεηά απφ ηελ νπδεηεξνπνίεζε, ν πνδειάηεο ζα μαλακπεί ζηνλ
αγψλα, ζηε ζέζε πνπ ήηαλ, αιιά δελ ζα δηεθδηθήζεη (ζπξηληάξεη) πφληνπο ζην επφκελν
ζπξίλη.

2.7.023.

Η θαηάηαμε γίλεηαη σο εμήο:
 ν ληθεηήο είλαη απηφο πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ.
 ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζηηο ζηξνθέο, ν αξηζκφο ησλ απνθηεζέλησλ πφλησλ ζα
θαζνξίζεη ην απνηέιεζκα
 ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζηξνθψλ θαη πφλησλ, ν αξηζκφο ησλ ληθψλ ζηα ελδηάκεζα
ζπξίλη ζα θαζνξίζεη ην απνηέιεζκα.
 ζε πεξίπησζε λέαο ηζνπαιίαο, ε ζέζε ζην ηειηθφ ζπξίλη ζα θαζνξίζεη ην απνηέιεζκα.

2.7.024.

Έλαο γχξνο ζεσξείηαη φηη θεξδίδεηαη, φηαλ ν πνδειάηεο ‘’πηάζεη’’ ηελ νπξά ηνπ θπξίσο
πεινηφλ (γθξνχπ).

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8. ΑΡΝΚΗΘΝΗ ΑΓΩΛΔΠ - ΑΓΩΛΔΠ ΠΗΟΘΝΗ
2.8.001.

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη παξαθάησ, απεπζπλζείηε ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζηηο
εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ αγψλσλ κηαο εκέξαο (αληνρήο) πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.

2.8.002.

Έλαο αγψλαο ζηξθνπί είλαη έλαο αγψλαο δξφκνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά
αηνκηθά νη πνδειάηεο ησλ ζσκαηείσλ κε ηελ έλλνηα φηη δελ γίλεηαη νκαδηθή θαηάηαμε.
Ρα Ξαλειιήληα θαη ηα Ξεξηθεξεηαθά Ξξσηαζιήκαηα δελ ραξαθηεξίδνληαη Αηνκηθνί
Αγψλεο ε αγψλεο Πηξθνπί.

2.8.003.

Έλαο αγψλαο ζηξθνπί κπνξεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Αγσληζηηθφ Πξφγξακκα ηεο
Δ.Ο.Πνδειαζίαο κφλν κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
1. νη πνδειάηεο δειψλνληαη αηνκηθά.
2. ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα.
3. ζέξβηο ζα γίλεηαη κφλν απφ ηα θνηλά ζέξβηο ε θαη απφ ζηαζεξά ζεκεία.
4. ην ζηξθνπί δελ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία απηνθηλήησλ νκάδσλ.
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
ΑΛΓΟΔΠ/ ΛΔΝΗ
ΓΛΑΗΘΔΠ
ΔΦΖΒΝΗ/
ΒΔΡΔΟΑΛΝΗ
ΛΔΑΛΗΓΔΠ:
ΞΑΗΓΔΠ:
ΘΝΟΑΠΗΓΔΠ:
ΞΑΚΞΑΗΓΔΠ:
ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΔΠ:
ΚΗΛΗ ΚΔΓΑΙΑ:
ΚΗΛΗ ΚΗΘΟΑ:

ΚΖΘΝΠ ΠΗΟΘΝΗ
3000 - 5000 κέηξα
5000 - 10000 κέηξα
3000 - 5000 κέηξα
5000 - 10000 κέηξα
3000 - 5000 κέηξα
5000 - 10000 κέηξα
3000 - 5000 κέηξα
5000 - 10000 κέηξα
800 - 3000 κέηξα
3000 - 5000 κέηξα
5000 - 10000 κέηξα
800 - 3000 κέηξα
3000 - 5000 κέηξα
5000 - 10000 κέηξα
800 - 3000 κέηξα
3000 - 5000 κέηξα
800 - 3000 κέηξα
3000 - 5000 κέηξα
κηθξφηεξν απφ 800κ.
800 - 3000 κέηξα
κηθξφηεξν απφ 800κ.
800 - 3000 κέηξα

ΚΔΓΗΠΡΖ ΑΞΝΠΡΑΠΖ
50ρικ.
80ρικ.
50ρικ.
60ρικ.
50ρικ.
80ρικ.
50ρικ.
60ρικ.
30ρικ.
50ρικ.
60ρικ.
30ρικ.
40ρικ.
45ρικ.
30ρικ.
40ρικ.
30ρικ.
30ρικ.
12 ρικ.
18 ρικ.
7 ρικ.
10 ρικ.

2.8.004. Έλαο Αηνκηθφο Αγψλαο είλαη έλαο αγψλαο δξφκνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη
πνδειάηεο απνθιεηζηηθά αηνκηθά. Έλαο Αηνκηθφο Αγψλαο εγγξάθεηαη ζην Δζληθφ
Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα, σο αγψλαο πξψηεο θαηεγνξίαο (Γ1), ππφ ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο:
•
•
•
•
•
•

Νη πνδειάηεο δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα ζε αηνκηθή βάζε.
Θα ππάξρνπλ ειάρηζηα νηθνλνκηθά έπαζια, ζηνπο πνδειάηεο, αμίαο 500€
Αλ ν αγψλαο είλαη ηχπνπ ζηξθνπί, ην ζηξθνπί ζα έρεη ειάρηζην κήθνο ΗΝρικ.
Ζ κέγηζηε απφζηαζε ζα είλαη 170ρικ.
Ζ Ρερληθή Βνήζεηα ζα παξέρεηαη απφ «θνηλφ - ζέξβηο».
Ρα Νρήκαηα ησλ Νκάδσλ δελ ζα επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αγψλα,
εθηφο θαη αλ κηα Νκάδα έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 5 πνδειάηεο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2.9.001.

Άιινη αγψλεο δξφκνπ, φπσο αγψλεο πίζσ απφ derny, αγψλεο αλαβάζεσλ
θαη καξαζψληνη, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ εάλ ε εγγξαθή ηνπο ζην
δηεπεηξσηηθφ θαιαληάξη, ην αληίζηνηρν εζληθφ γίλεηαη απνδεθηή απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο U.C.I. ή ηελ εζληθή νκνζπνλδία.

2.9.002.

Γηα απηνχο ηνπο αγψλεο, απεπζπλζείηε ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη
ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ αγψλσλ κηαο εκέξαο πνπ ζα εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο.

2.9.003

Αγψλεο ηχπνπ Ξίζηαο.
Οη αγψλεο ηχπνπ πίζηαο δηεμάγνληαη ζηα Αγσλίζκαηα:
1. Αγψλαο Πφλησλ

2. Αγψλαο κε απνθιεηζκφ
Καη ηα δπν αγσλίζκαηα ζα δηεμάγνληαη κε βάζε ηνπο εηδηθνχο
θαλνληζκνχο ησλ αγψλσλ πίζηαο. ηνλ αγψλα πφλησλ ηα ελδηάκεζα
πξίλη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε αλάινγνπο γχξνπο κε ελδηάκεζε
απφζηαζε πεξίπνπ 2 ρηιηνκέηξσλ. Η δηαδξνκή πξέπεη λα είλαη πεδηλή θαη
θιεηζηή ζε θπθινθνξία παληφο νρήκαηνο. Σν κήθνο ηνπ ζηξθνπί πξέπεη
λα είλαη απφ 500κ. κέρξη 2000κ.
Κάζε αγσληζηηθή εκέξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
αγψλεο ζε θάζε θαηεγνξία. ηνπο αγψλεο απηνχο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
πνδήιαηα δξφκνπ. Οη αγψλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη
κφλν ζην Γηαζπιινγηθφ θαιαληάξη.
Η Μέγηζηε ρηιηνκεηξηθή Απφζηαζε είλαη:

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ

ΚΔΓΗΠΡΖ ΣΗΙΗΝΚΔΡΟΗΘΖ
ΑΞΝΠΡΑΠΖ

ΑΛΓΟΔΠ / ΛΔΝΗ
ΔΦΖΒΝΗ / ΓΛΑΗΘΔΠ / ΒΔΡΔΟΑΛΝΗ
ΞΑΗΓΔΠ
ΘΝΟΑΠΗΓΔΠ
ΞΑΚΞΑΗΓΔΠ / ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΔΠ

2.9.004

30 ρικ.
24ρικ.
20 ρικ.
16 ρικ.
12 ρικ.

Αγψλεο Γξφκνπ κε ηελ κνξθή ΘΞΔΙΙΝ.
Δπηηξέπεηαη ε δηνξγάλσζε αγψλσλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα αγσληζηηθέο
εκέξεο (ΑΓΩΝΔ ΚΤΠΔΛΛΟΤ) κε ηειηθή θαηάηαμε πάληα θάησ απφ ηηο
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νδεγίεο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ αγψλσλ.
ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΗΜΔΡΩΝ: 5 .

Μέγηζηνο Αξηζκφο

Οη αγσληζηηθέο εκέξεο κηαο ηέηνηαο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη
εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ κηαο Σνπηθήο έλσζεο ή επηηξνπήο.
Η
εγγξαθή ζην θχιιν αγψλα ζε θαζέλα απφ ηνπο αγψλεο είλαη ειεχζεξε
αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ αγψλα.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ελφο αζιεηή ζηελ Σειηθή Καηάηαμε ελφο ηέηνηνπ
αγψλα δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζε φινπο ηνπο αγψλεο. Η
Σειηθή Καηάηαμε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε βάζε θάπνηνπο βαζκνχο πνπ
απνλέκνληαη ζηνπο αζιεηέο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζε θάζε αγψλα. Γελ ζα
ηζρχεη ηειηθή θαηάηαμε βάζε άζξνηζεο ηνπ ρξφλνπ θάζε αγψλα.

2.9.005.

Αγψλεο Γεμηνηερλίαο.
Οη αγψλεο δεμηνηερλίαο είλαη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη γηα λένπο απφ 7
κέρξη 16 εηψλ. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θιεηζηφ ρψξν, ή ζε
αλνηρηφ ρψξν ππφ ην θσο ησλ πξνβνιέσλ, κε κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ
αγσλίζκαηνο κέρξη ηηο 22.00κκ. ην αξγφηεξν.

2.9.006.

Οη αγψλεο δεμηνηερλίαο έρνπλ ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
 Δίλαη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο (άζθαιηνο,
ηζηκέλην, γξαζίδη, ρψκα), επάλσ ζε ζπγθεθξηκέλε θαη πιήξσο
ζεκαδεκέλε δηαδξνκή, θιεηζηή ζηελ θπθινθνξία νρεκάησλ.
 Η ζπκκεηνρή είλαη αλνηθηή ζε φινλ ηνλ θφζκν (αζιεηέο κε δειηίν
Δ.Ο.Π. θαη κε).
 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε ηχπνο πνδειάηνπ.

2.9.007.

Ο αγψλαο δεμηνηερλίαο κπνξεί λα έρεη κνξθή αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο ή
παξάιιεινπ ζπλαγσληζκνχ παξαπάλσ ηνπ ελφο αηφκσλ , κε κέγηζην ηα 5
άηνκα.

2.9.008.

Σν είδνο ηεο δηαδξνκήο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο
νξγαλσηέο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην έδαθνο δηεμαγσγήο ησλ
αγψλσλ.

2.9.009.

ε αγψλα παξάιιεινπ ζπλαγσληζκνχ νη δηαδξνκέο ησλ ζπλαγσληδφκελσλ
πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ ίδηεο.

2.9.010.

Οη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ηνπ αγψλα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ
παξφληα θαλνληζκφ.

2.9.011.

Νη αγψλεο δεμηνηερλίαο δελ βαζκνινγνχληαη.
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