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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ     ΑΓΩΝΕΣ  ΠΙΣΤΑΣ 
 

 
 

 Οργανωτικά – Πρόγραμμα αγώνων 
 
3.1.001. Ο οργανωτής πρέπει να συντάξει ένα πρόγραμμα - τεχνικό οδηγό για κάθε 

αγώνα του. 
 
3.1.002. Το πρόγραμμα - τεχνικός οδηγός πρέπει να περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες 

της οργάνωσης, από τις οποίες τουλάχιστον: 
 

• την αναφορά ότι ο αγώνας θα διεξάγεται με τους κανονισμούς της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας (U.C.I. για διεθνείς). 

• τον ειδικό κανονισμό του αγώνα (λεπτομέρειες συμμετοχής, κλπ) . 
• τις κατηγορίες των συμμετεχόντων. 
• το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα. 
• την ώρα που ανοίγουν τα Γραφεία του Αγώνα. 
• τον ακριβή τόπο των Γραφείων του Αγώνα και του χώρου που θα γίνει 

ντόπινγκ κοντρόλ. 
• τον ακριβή τόπο και την ώρα του Τεχνικού Συνεδρίου. 
• τον ακριβή τόπο και την ώρα του ελέγχου των Δελτίων και της διανομής 

των αριθμών των αθλητών. 
• τα πιθανά χρηματικά έπαθλα. 
• τις τελετές των απονομών.  
• μία περιγραφή της πίστας (εάν αυτό απαιτείται).  
• το τηλέφωνο επικοινωνίας του διοργανωτή του αγώνα. 
• Την τοποθεσία του Γραφείου Τύπου 
•  Αναφορά ότι θα εφαρμοστούν οι ποινές της Ε.Ο.Π. 
• Τους ειδικούς κανονισμούς ντόπινγκ κοντρόλ, εφόσον προβλέπεται να διεξαχθεί.  
• Την κλάση του αγώνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας, 

καθώς και τους πόντους που δίδουν στην βαθμολογία των αθλητών. 
 
 
 Γραμματεία 
 
3.1.003. Ο διοργανωτής πρέπει να προβλέψει για όλη την διάρκεια του αγώνα, μία 

μόνιμη και εξοπλισμένη γραμματεία. Ένας υπεύθυνος της διοργάνωσης 
πρέπει να είναι παρών ανά πάσα στιγμή. 

 
3.1.004. Η γραμματεία αυτή καθώς και τα Γραφεία του Αγώνα θα είναι ανοικτά έως 

ότου βγουν τα αποτελέσματα ή εάν η Αγωνόδικος Επιτροπή δεν έχει 
τελειώσει μέχρι εκείνη την στιγμή τις εργασίες της. 

 
3.1.005. Η γραμματεία αυτή καθώς και τα Γραφεία του Αγώνα θα πρέπει (στο 

μέτρο του δυνατού) να είναι εξοπλισμένη με μία τουλάχιστον τηλεφωνική 
γραμμή, ένα φωτοτυπικό και ένα φαξ. 
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 Αποτελέσματα 
 
3.1.006. Μόλις τα αποτελέσματα του αγώνα γίνουν γνωστά, ο διοργανωτής  πρέπει 

να τα κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα στην Ε.Ο.Ποδηλασίας (αν είναι 
διαφορετικός) εντός μίας εβδομάδας από την επομένη του τελευταίου 
αγωνίσματος του αγώνα. μαζί με τα Φύλλα Αγώνα υπογεγραμμένα. 

 
3.1.007. Για αγώνες που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Καλαντάρι της U.C.I., η 

Ε.Ο.Ποδηλασίας θα πρέπει να κοινοποιήσει στην U.C.I. σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, το αποτέλεσμα του αγώνα καί  κάθε πιθανή 
τροποποίηση των ανακοινωμένων αποτελεσμάτων. 

 
 Ασφάλεια 
 
3.1.008. Χωρίς να παραιτηθεί από τις εφαρμοσμένες νόμιμες και διοικητικές 

διατάξεις και την υποχρέωση του καθενός να έχει υπό έλεγχο την δουλειά 
που έχει αναλάβει να κάνει, ο διοργανωτής πρέπει να φροντίσει και να 
επιβεβαιώσει ότι η πίστα, το ποδηλατοδρόμιο και όλες οι υπό χρήση 
εγκαταστάσεις είναι σε καλή κατάσταση και δεν αποτελούν κίνδυνο για την 
ασφάλεια των ποδηλατών, των συνοδών και του κοινού. 

 
3.1.009. Ο αριθμός των αθλητών που βρίσκονται ταυτόχρονα στην πίστα δεν θα 

πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει τους : 
 

20 (15 ομάδες για το Μάντισον) σε πίστα 200 μέτρων 
24 (18 ομάδες για το Μάντισον) σε πίστα 250 μέτρων 
36 (20 ομάδες για το Μάντισον) σε πίστα 333,33 μέτρων και άνω. 

 
3.1.010. Σε καμία περίπτωση, η Ε.Ο.Ποδηλασίας (ή η UCI) δεν μπορεί να είναι 

υπεύθυνη για τυχόν ατυχήματα βλάβες ή κλοπές υλικού που πιθανόν να 
προκληθούν.  

                
 

§ 1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
                 Συμμετοχή 
 
3.2.001. Στους αγώνες πίστας μπορούν να λάβουν μέρος ποδηλάτες και 

ποδηλάτισσες που έχουν επίσημο αγωνιστικό Δελτίο για την συγκεκριμένη 
χρονιά στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Κορασίδων 
και Παίδων. 

 
1. ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων. 
 
2. 1000 Μ. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ανδρών, Εφήβων. 
 
3. 500 Μ. ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ: Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων 

Παίδων.   
4. ΚΕΡΙΝ : Ανδρών, Εφήβων, Γυναικών, Νεανίδων. 
 
5. ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ: Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων. 
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6. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ)  : Ανδρών,   Εφήβων, 

Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων. 
7. ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ): Ανδρών, Εφήβων. 
 
8. ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΝΤΩΝ : Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων. 
 
9. ΜΑΝΤΙΣΟΝ : Ανδρών. 
 
10. ΣΚΡΑΤΣ : Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων. 
 
12. ΟΜΝΙΟΥΜ :  Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Κορασίδων. 
  
13. ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ : Ανδρών, Εφήβων, Παίδων. 
 
Για όλους τους αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος (Διασυλλογικοί, Τοπικά 
κλπ), και των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, θα ισχύουν οι ελάχιστες συμμετοχές που 
αναφέρονται στα άρθρα 1.4.018 και 1.4.019, καθώς και οι συγχωνεύσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 1.4.020 – 1.4.023, των Γενικών Κανονισμών της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. 
 
                Συμπεριφορά των ποδηλατών  
 
3.2.002. Οι ποδηλάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση και κάθε                                

ελιγμό ή κίνηση πού θα εμπόδιζε την διεξαγωγή ή που θα παραποιούσε το 
αποτέλεσμα ενός αγώνα. 

 
3.2.003. Αν ποδηλάτες που ανήκουν στην ίδια ομάδα συμμετέχουν στον ίδιο αγώνα, 

θα πρέπει να φέρουν κάποιο διακριτικό σημάδι, για να είναι 
δυνατόν να αναγνωρίζονται από μακριά. 

 
3.2.004.  Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, ή άλλης ειδικής πρόβλεψης από 

κανονισμό, κάθε ποδηλάτης που προκρίθηκε για ένα ρεπεσάζ 
(επαναληπτικό αγώνα) ή για τον επόμενο γύρο (φάση) ενός αγώνα, πρέπει 
να συμμετέχει σε αυτόν, αλλιώς αποκλείεται από την συνέχεια του αγώνα 
αυτού, χάνοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα συμμετοχής σε 
οποιουσδήποτε κατατακτήριους αγώνες ακολουθούν. Θα αποκλείεται από 
οποιαδήποτε κατάταξη των αυτών αγώνων. 

 
3.2.005.  Οι ποδηλάτες δεν πρέπει να φέρουν πάνω τους ή στο ποδήλατό τους 

κανένα  αντικείμενο που θα μπορούσε να πέσει στην πίστα. Δεν 
επιτρέπεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν στους αγώνες πίστας, κανενός 
είδους συσκευή ραδιοεπικοινωνίας ή ενδοσυνεννόησης. ή συσκευή 
αναπαραγωγής  μουσικής. Επιπροσθέτως οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
συσκευή με οθόνη, (πχ. ταχύμετρο, δυναμόμετρο) θα πρέπει να 
καλύπτεται με τρόπο ώστε να μην μπορεί να διαβάζεται από τους 
ποδηλάτες.  

 
3.2.006.  Ένας ποδηλάτης δεν μπορεί να σταματήσει τον αγώνα εξ αιτίας ενός 

ατυχήματος ή μίας ατυχίας την οποία θεωρεί (πιστεύει ο ίδιος) ότι έπαθε. 
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3.2.007. Εκτός από αντίθετη διάταξη, κάθε ποδηλάτης που έχει πέσει  ή έχει 
εγκαταλείψει την πίστα για να κατεβεί από το ποδήλατό του, μπορεί να 
βοηθηθεί για να ξανανέβει. Πρέπει να ξαναμπεί στην πίστα από το σημείο 
από το οποίο την εγκατέλειψε (βγήκε) και να λάβει την θέση που είχε πριν 
από την πτώση η εγκατάλειψη της πίστας. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
3.2.008. Οι ποδηλάτες δεν πρέπει να τρέχουν στην γαλάζια λωρίδα, η οποία  

σύμφωνα με   τους κανονισμούς, δεν αποτελεί μέρος της πίστας, εκτός 
και αν αυτό έγινε στιγμιαία και χωρίς την θέλησή του (ακουσίως). 

 
 
 Νούμερα 
 
3.2.009. Οι ποδηλάτες πρέπει να φέρουν δύο νούμερα, εκτός από τους παρακάτω 

αγώνες που πρέπει να φέρουν ένα μόνο νούμερο: Χιλιόμετρο ατομικής 
χρονομέτρησης, 500 μέτρα ατομικής χρονομέτρησης, Ατομικό πουρσουίτ, 
Ομαδικό πουρσουίτ, Ομαδικό σπρίντ. Οι ποδηλάτες θα πρέπει να φέρουν 
δύο νούμερα σε όλα τα αγωνίσματα του Όμνιουμ.  

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
 Αγωνόδικος Επιτροπή 
 
3.2.010. Η σύνθεση της Αγωνοδίκου Επιτροπής, για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, 

καθορίζεται  από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών της Ε.Ο.Ποδηλασίας, 
(Τεχνική Επιτροπή σε περίπτωση μη ύπαρξης Κ.Ε.Κ.)  σύμφωνα με το 
άρθρο 1.2.109. των Γενικών Κανονισμών. 

 
Διαιτητής – Κριτής 
 

3.2.011. Ο Αλυτάρχης πρέπει να ορίσει ένα μέλος της Αγωνοδίκου επιτροπής ως 
Διαιτητή - Κριτή.  Δεν μπορεί να αναλαμβάνει αυτόν το ρόλο μόνος του.  Η 
παρουσία του Διαιτητή - Κριτή είναι υποχρεωτική για το Σπρίντ, το Κέϊριν, 
τον Αγώνα Πόντων, και το Μάντισον. Ενδείκνυται δε και στους αγώνες στο 
Σκρατς και στον Αγώνα με Αποκλεισμό. 
 
Ο Διαιτητής - Κριτής επιβλέπει αν η συμπεριφορά των αθλητών κατά την 
διάρκεια ενός αγώνα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς.  Σε αυτήν την 
περίπτωση ο Διαιτητής - Κριτής από μόνος και αμέσως, πρέπει να επιβάλει 
ποινές ή να πάρει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Αλυτάρχη.  Μπορεί να 
βοηθηθεί από άλλους Κομισάριους ή Κριτές, που θα επιλέξει ο ίδιος, μαζί 
με τον Αλυτάρχη.  
 

3.2.012. Ο Διαιτητής - Κριτής πρέπει να λάβει θέση σε ένα μέρος έξω από την πίστα 
των αγώνων, σε μια ήσυχη και απομονωμένη περιοχή με γενικά καλή θέα 
προς όλη την πίστα.  Πρέπει να έχει εφοδιαστεί με κάποιο μέσο 
επικοινωνίας και να επικοινωνεί άμεσα με τον Αλυτάρχη. Στα Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πρέπει επίσης, να 
έχει στην διάθεσή του ένα σύστημα Video με αργή κίνηση και επανάληψη, 
για να μπορεί να ξαναβλέπει φάσεις του αγώνα. Το σύστημα αυτό θα 
πρέπει να είναι συνδεδεμένο με μία οθόνη τηλεόρασης, τοποθετημένη 
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κοντά στην γραμμή τερματισμού, όπου θα επιτρέπει στον Αλυτάρχη να 
βλέπει προσωπικά και απομονωμένα τις εικόνες. Θα πρέπει να έχει στην 
διάθεσή του έναν τεχνικό για την λειτουργία αυτού του Video και θα 
ενεργεί υπό τις οδηγίες του.  

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
 Παρατηρήσεις - Αποκλεισμοί. 
 
3.2.013. Κάθε παράβαση, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, (αθλητή, 

προπονητή, συνοδό κλπ) που δεν τιμωρείται ειδικά και δεν αναφέρεται 
στον κανονισμό ‘’ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ‘’ θα τιμωρείται με 
Παρατήρηση, η οποία θα υποδεικνύεται με μια κίτρινη σημαία, ή με Αποκλεισμό 
(αποβολή) από τον αγώνα η οποία θα υποδεικνύεται με μια κόκκινη σημαία 
ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, επιβάλλοντας και πρόστιμο που 
προβλέπεται από το άρθρο 12.1.007 των Κανονισμών της Ε.Ο.Ποδηλασίας.  

  
 Επιπροσθέτως, κάθε παράβαση, ανάλογα με την σοβαρότητα της, από 

οποιονδήποτε και αν προέρχεται, (αθλητή, προπονητή, συνοδό κλπ)  
μπορεί να τιμωρηθεί και με αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο και τους 
χώρους των ομάδων (πίτς), συνοδευόμενα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
από ανάλογο χρηματικό. 

 
Εάν ένας ποδηλάτης υποβιβαστεί σε έναν αγώνα, ο υποβιβασμός 
αυτός μπορεί να συνοδεύεται και από παρατήρηση, ανάλογα με 
την βαρύτητα, την πρόθεση και τις συνέπειες της παράβασης. 
 
Ένας ποδηλάτης που χρεώνεται (που του επιβάλλεται) με δεύτερη 
παρατήρηση η έχει υποβιβασθεί (υποβιβασμός θέσης) για τρίτη 
φορά, θα αποβάλλεται.     

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 

3.2.014. Αθλητής που περιλαμβάνεται στην επίσημη δήλωση και δεν προσέλθει να 
αγωνιστεί τιμωρείται με βάση το άρθρο 1.2.053 των Κανονισμών της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. Η ποινή ισχύει στο διπλάσιο, σε περίπτωση μη προσέλευσης 
ομάδας (σε ομαδικό αγώνισμα). 

 Σε αγώνες όπου τα ποδήλατα ελέγχονται με βάση τα άρθρα 1.3.006 έως 
1.3.020 με τις κατάλληλες συσκευές μέτρησης, οι ποδηλάτες και οι 
προπονητές τους είναι υπεύθυνοι να περάσουν τα ποδήλατά τους από τον 
τεχνικό αυτό έλεγχο, πριν από την εκκίνηση του κάθε αγώνα.  

 Οι Κομισάριοι έχουν το δικαίωμα να διεξαγάγουν δειγματοληπτικό έλεγχο 
μετά το τέλος του αγώνα. Εάν το ποδήλατο ή οι θέσεις έχουν 
τροποποιηθεί καταστρατηγώντας τον παρόντα κανονισμό, ο ποδηλάτης θα 
ακυρωθεί. 

                 
               Σε όλες τις περιπτώσεις το νούμερο του αθλητή που έκανε την παράβαση 

θα ανακοινώνεται με μία πινακίδα ή άλλο οπτικό ή ακουστικό  μέσο. 
  

Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι η αρμόδια να κρίνει όλους τους ανωτέρω 
λόγους μη προσέλευσης και να επιβάλει την ανωτέρω ποινή. Σε περίπτωση 
ιατρικών λόγων, αρμόδιος για να κρίνει είναι ο γιατρός του αγώνα. 
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 Χρονομέτρηση 
 
3.2.015.  Στις περιπτώσεις που ο χρόνος είναι που προσδιορίζει το αποτέλεσμα οι 

χρόνοι μετρώνται στο χιλιοστό του δευτερολέπτου,  
  
 Εκκίνηση 
 
3.2.016. Ο αφέτης, που βρίσκεται στο μέσο της πίστας δίνει την εκκίνηση, με μία  

πιστολιά. Στην περίπτωση που η εκκίνηση δίνεται με μηχανισμό εκκίνησης 
(starting block) ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Τα φρένα του 
μηχανισμού απελευθερώνονται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα που 
ενεργοποιεί ταυτόχρονα και το χρονόμετρο.  
 
Ένα ρολόι τοποθετημένο μπροστά από τον ποδηλάτη, μόλις το ποδήλατο 
μπλοκαριστεί (και όχι προσέλθει ο ποδηλάτης για να ανέβει στο ποδήλατο) 
αρχίζει να μετράει τα τελευταία 50 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση. Σε 
περίπτωση μη ύπαρξης του ανωτέρω ρολογιού, ο σπήκερ είναι  που 
μετράει τα τελευταία 50 δευτερόλεπτα σε συνεννόηση με τον αφέτη.  

 
3.2.017.  Ένας  αθλητής που καθυστερεί την εκκίνηση, για λόγους που δεν 

αναγνωρίζονται από τον αφέτη, δεν θα επιτραπεί να πάρει εκκίνηση. 
 
 
 Διακοπή -  Σταμάτημα 
 
3.2.018. Ο αφέτης είναι ο μόνος που θα κρίνει αν θα σταματήσει ο αγώνας σε 

περίπτωση αντικανονικής εκκίνησης. 
 
3.2.019. Το σταμάτημα (διακοπή) του αγώνα γίνεται (δείχνεται) με διπλή πιστολιά, 

εκτός των ακολούθων αγώνων : Χιλιόμετρο και 500 μ. Ατομικής 
Χρονομέτρησης. 

 
3.2.020. (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2004) 
 
 Αναγνωρισμένο ατύχημα. 
 
3.2.021. Θεωρούνται ως αναγνωρισμένα ατυχήματα 
 

• πτώση 
 
• σκάσιμο λάστιχου 

 
• σπάσιμο βασικού (ουσιώδους) μέρους (κομματιού) του  

ποδηλάτου. 
 
Όλα τα άλλα συμβάντα (λάθος σφιξίματος ή λάθος τοποθέτησης ρόδας, 
τιμονιού, πεταλιού, μπλοκάρισμα πεταλιού, κ.λ.π.) δεν είναι 
αναγνωρισμένα ατυχήματα.  
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§ 2.  200 ΜΕΤΡΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
 
     Ορισμός 
 
3.2.022. Ο αγώνας ’’200 μέτρα ατομικής χρονομέτρησης’’ είναι ένας 

αγώνας χρονομέτρησης, όπου ή εκκίνηση δίνεται εν κινήσει από 
την γραμμή των 200 μ. της πίστας και προορίζεται για να επιλέξει 
και να κατατάξει τους συμμετέχοντες στους αγώνες του Σπρίντ. 

 
            Διεξαγωγή του αγώνα 
 
3.2.023. Οι ποδηλάτες παίρνουν εκκίνηση με την σειρά που ορίζεται από τους 

κομισάριους. 
  
 Στην γαλάζια περιοχή στο βιράζ πριν από την γραμμή τερματισμού, πρέπει 

να τοποθετούνται μαξιλαράκια από συνθετικό υλικό μήκους 50 εκατ. ανά 5 
μέτρα. 

 
3.2.024. Οι ποδηλάτες μπαίνουν στην πίστα στην περιοχή που έχει προβλεφθεί για 

αυτό το λόγο κοντά στην γραμμή πουρσουίτ απέναντι από την γραμμή 
τερματισμού. Κάθε ποδηλάτης μπαίνει στην πίστα μόλις ο προηγούμενος 
ενεργοποιήσει το χρονόμετρο της εκκίνησης και περάσει από μπροστά του. 

 
3.2.025. Η απόσταση που διανύει ο ποδηλάτης για να αναπτύξει ταχύτητα 

καθορίζεται, ανάλογα με το μήκος της  πίστας ως εξής : 
 

• πίστα 250 μ. ή μικρότερη  3,5 στροφές. 
• πίστα 285,714 μ.    3,0 στροφές. 
• πίστα 333,33 μ.    2,5 στροφές. 
• πίστα 400 μ. ή μεγαλύτερη  2,0 στροφές. 

 
3.2.026.  (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2002) 
 
3.2.027. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η θέση καθορίζεται με κλήρωση. 
 
3.2.028. Σε περίπτωση ενός ατυχήματος (ανεγνωρισμένου ή μη), ο ποδηλάτης 

παίρνει εκ νέου εκκίνηση. Μια μόνο εκ νέου εκκίνηση θα επιτρέπεται 
(δίνεται). 
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§ 3.   ΤΑΧΥΤΗΤΑ. 
 
 
 Ορισμός 
 
3.2.029. Ο αγώνας ταχύτητας είναι ένας αγώνας πίστας, μεταξύ 2, 3 ή 4 

ποδηλατών οι οποίοι αγωνίζονται μεταξύ τους σε έναν ή δύο 
αγώνες  και σε περίπτωση ενδεχόμενης ισοπαλίας, σε έναν τρίτο 
αγώνα. 

 
 Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.030. Ο αγώνας διοργανώνεται σύμφωνα με τον πίνακα στο άρθρο 3.2.050. 
 
3.2.031. Ο αγώνας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές: 
 

• αγώνα 200μ. ατομικής χρονομέτρησης με εκκίνηση εν κινήσει 
• 1/4 τελικού κατευθείαν  
• τελικό για θέσεις 5-8 
• τελικό για θέσεις 3η , 4η και 1η , 2η  

 
3.2.032. Για τους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος,  προκρίνονται για τον 

αγώνα ταχύτητας 16 Άντρες, Έφηβοι, Παίδες και 8 Γυναίκες, 
Νεανίδες και Κορασίδες. Στο μέτρο του δυνατού, το ίδιο μπορεί να 
ισχύει και για τα Κύπελλα, Τοπικά Πρωταθλήματα, Ημερίδες, 
Διασυλλογικούς και άλλους αγώνες πίστας, εκτός και αν στην προκήρυξη 
του αγώνα, αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Ανάλογα με τον αριθμό 
συμμετεχόντων, μετά από απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο αγώνας 
μπορεί να αρχίζει από την αμέσως επόμενη φάση του πίνακα του άρθρου 
3.2.050.  

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
3.2.033.  Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, για τα 200 μ. Ατομικής Χρονομέτρησης, οι 

4 πρώτοι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ταχύτητας του προηγούμενου 
χρόνου θα πάρουν εκκίνηση τελευταίοι, με σειρά αντίθετη της κατάταξής 
τους. Σε περίπτωση απουσίας κάποιων από τους 4 πρώτους, οι 
θέσεις τους δεν θα  συμπληρώνονται από επόμενους αθλητές της 
περυσινής κατάταξης. Η σειρά εκκίνησης των άλλων ποδηλατών 
ορίζεται από τους Κομισάριους. 

 
 
 Αγώνας ταχύτητας 
 
3.2.034. (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2002).  
 
3.2.035. Οι αγώνες διεξάγονται σε τρεις γύρους στις πίστες μικρότερες (κάτω) των 

333,33 μέτρων και σε δύο γύρους σε πίστες 333,33 μέτρα και πάνω. 
 
3.2.036. Στους διπλούς αγώνες, στην περίπτωση που ένας ποδηλάτης δεν 

εμφανιστεί σε έναν από τους δύο αγώνες, ο αντίπαλός του πρέπει να 
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παρουσιαστεί στην εκκίνηση για να ανακηρυχθεί νικητής. Δεν χρειάζεται να 
καλύψει την απόσταση. Ο ποδηλάτης που δεν εμφανίστηκε διατηρεί το 
δικαίωμα να προσέλθει στον δεύτερο αγώνα. Εάν ο εν λόγω ποδηλάτης 
δεν εμφανισθεί και στους δύο αγώνες, ο αντίπαλός του προκρίνεται για 
την επόμενη φάση του αγώνα.  
 
Ο ποδηλάτης αυτός αποκλείεται από την συνέχεια του αγώνα, 
χάνοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα συμμετοχής σε 
οποιουσδήποτε κατατακτήριους αγώνες ακολουθούν. Θα 
αποκλείεται από οποιαδήποτε κατάταξη των αυτών αγώνων. 
 

3.2.037. Η θέση της εκκίνησης καθορίζεται με κλήρωση. Ο ποδηλάτης που 
κληρώνεται Νο 1 τοποθετείται και παίρνει εκκίνηση στην εσωτερική 
πλευρά της πίστας. 

 
 Στους διπλούς αγώνες, ο άλλος ποδηλάτης τοποθετείται και παίρνει 

εκκίνηση στην εσωτερική πλευρά της πίστας στον δεύτερο αγώνα. Για τον 
τρίτο ενδεχόμενο αγώνα θα γίνει μία νέα κλήρωση. 

  
 

Διεξαγωγή του αγώνα 
 
3.2.038. Η εκκίνηση δίνεται με σφύριγμα. 
 
3.2.039. Ο ποδηλάτης που τοποθετείται και παίρνει εκκίνηση στην εσωτερική 

πλευρά της πίστας, θα πρέπει να ‘‘οδηγήσει’’ τον αγώνα, με ταχύτητα 
βηματισμού χωρίς να κάνει ελιγμούς που θα ‘’πιέσουν’’ (παρεμποδίσουν) 
τον αντίπαλό του,   έως και την γραμμή πουρσουίτ στην αντίθετη πλευρά 
της πίστας, εκτός εάν  τον προσπεράσει ο αντίπαλός του.  

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
Δύο το πολύ ισορροπίες επιτρέπονται σε κάθε αγώνα. Κάθε ισορροπία δεν 
μπορεί να ξεπεράσει τα 30 δευτερόλεπτα. Εάν ξεπεραστεί το όριο των 30 
δευτερολέπτων, ο αφέτης πρέπει να δώσει εντολή στον προπορευόμενο 
ποδηλάτη να συνεχίσει τον αγώνα. Εάν αυτός δεν υπακούσει, ο αφέτης, 
σταματάει  τον αγώνα και αναδεικνύει  νικητή τον άλλο ποδηλάτη.  
 
Σε αγώνα με τρεις ή τέσσερις ποδηλάτες, ο αγώνας διακόπτεται και 
ξαναρχίζει αμέσως, αφού ο ποδηλάτης που υπέπεσε στην παράβαση 
κατατάσσεται τελευταίος στον εν λόγω αγώνα και δεν συμμετέχει όταν 
ξαναρχίζει αυτός .     

 
3.2.040. (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2002). 
 
3.2.041. Πριν την γραμμή των 200  τελευταίων μέτρων ή πριν αρχίσει το τελικό 

σπρίντ, οι ποδηλάτες μπορούν να καταλάβουν όλο το πλάτος της πίστας 
αφήνοντας ένα χώρο αρκετό για την διέλευση του αντιπάλου τους, χωρίς 
να κάνουν ελιγμούς που θα προκαλέσουν σύγκρουση , πτώση ή έξοδο από 
την πίστα σε κάποιον ποδηλάτη. 

 
3.2.042. Κατά την διάρκεια του τελικού σπρίντ, ακόμη και αν αυτό ξεκίνησε πριν 

από τα τελευταία 200 μέτρα, κάθε ποδηλάτης πρέπει να κρατήσει την 
‘‘γραμμή’’ του μέχρι τον τερματισμό, εκτός και αν έχει δημιουργήσει 
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απόσταση (διαφορά) τουλάχιστον ένα μήκος ποδηλάτου από τον αντίπαλό 
του, χωρίς να κάνει ελιγμούς που θα εμποδίσουν τον αντίπαλο να περάσει. 

 
3.2.043. Ένας ποδηλάτης δεν μπορεί να ‘’επιτεθεί’’ ή να προσπεράσει από τα 

αριστερά έναν αντίπαλο που βρίσκεται στη λωρίδα (διάδρομο, κουλουάρ) 
των σπρίντερ. 

 
 Εάν ο επί κεφαλής ποδηλάτης εγκαταλείψει τη λωρίδα (κουλουάρ) των 

σπρίντερ και ο αντίπαλός του προσπαθεί να περάσει από αριστερά, ο εν 
λόγω ποδηλάτης δεν μπορεί να επιστρέψει στη λωρίδα αυτή παρά μόνο αν 
δημιουργήσει απόσταση (προπορευθεί) για τουλάχιστον ένα μήκος 
ποδηλάτου. 

 
3.2.044. Ο ποδηλάτης που προσπερνάει από δεξιά τον αντίπαλο που βρίσκεται στο 

κουλουάρ (διάδρομο) των σπρίντερ, δεν έχει το δικαίωμα να τον στριμώξει 
(κλείσει) ή να τον υποχρεώσει να ελαττώσει βίαια την ταχύτητά του η να 
τον αναγκάσει να βγει εκτός πίστας. 

 
3.2.045. Ο ποδηλάτης που ξεκίνησε το σπρίντ έξω από τη λωρίδα (κουλουάρ) των 

σπρίντερ δεν μπορεί να μπει εκεί όταν αυτό είναι κατειλημμένο από τον 
αντίπαλό του, εκτός και αν υπάρχει μεταξύ τους ένα μήκος ποδηλάτου.   

 
3.2.046. Ο επί κεφαλής ποδηλάτης που κατεβαίνει κάτω από την γραμμή μέτρησης 

της πίστας, χάνει την θέση του και κατατάσσεται τελευταίος, εκτός και αν 
το κάνει ακουσίως και αν εκείνη τη στιγμή το αποτέλεσμα θεωρείται ως 
δεδομένο. 

 
3.2.047. Εάν, σε έναν αγώνα με τρεις ή τέσσερις, ένας ποδηλάτης συμπεριφέρεται 

με αντικανονικό τρόπο ώστε θα βοηθάει έναν άλλο ποδηλάτη, αποκλείεται 
και κατατάσσεται αυτομάτως τελευταίος. Ο αγώνας θα διεξαχθεί εκ νέου 
αμέσως, με δύο ή τρεις (εναπομείναντες) ποδηλάτες. 

  
 

Σταμάτημα του αγώνα 
 
3.2.048. Ο αγώνας μπορεί να διακοπεί (σταματήσει) :  
 
 

1)    σε  περίπτωση  πτώσης 
 
 Εάν η πτώση προκληθεί σκόπιμα από έναν αθλητή, αυτός χάνει την 

θέση του και κατατάσσεται τελευταίος ή αποκλείεται από τον αγώνα 
ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης που έκανε και ο 
ποδηλάτης που έπεσε αναδεικνύεται νικητής. Στους αγώνες με τρεις ή 
τέσσερις ποδηλάτες, ο αγώνας θα ξαναρχίσει αμέσως με τους 
εναπομείναντες δύο / τρεις. 

 
  Εάν η πτώση προκλήθηκε από έναν ποδηλάτη που κινείται πολύ αργά 

στο βιράζ ή από ένα άλλο λάθος όχι σκόπιμο, ο αγώνας θα ξαναρχίσει 
και ο ποδηλάτης που έκανε το λάθος πρέπει να τοποθετηθεί στο 
εσωτερικό της πίστας. 
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Εάν η πτώση δεν προκλήθηκε από λάθος ενός ποδηλάτη, οι κομισάριοι 
θα αποφασίσουν αν ο αγώνας θα ξαναγίνει με την ίδια σειρά των 
ποδηλατών, ή εάν οι θέσεις την στιγμή της πτώσης θα θεωρηθούν 
σαν οριστικά δεδομένες (τελικό αποτέλεσμα). 
 

2)    σε περίπτωση σκασίματος λάστιχου. 
 
3) σε περίπτωση σπασίματος ενός ουσιαστικού κομματιού του   

ποδηλάτου. 
       

Στις τρεις περιπτώσεις οι κομισάριοι θα αποφασίσουν εάν ο αγώνας θα   
ξαναρχίσει με την ίδια σειρά των ποδηλατών ή εάν οι θέσεις την στιγμή 
του συμβάντος θα θεωρηθούν ως οριστικά δεδομένες (τελικό 
αποτέλεσμα). 
 
4)    στις παρακάτω περιπτώσεις 

 
4 α.) Εάν ένας ποδηλάτης χάσει την ισορροπία του, πέσει, αγγίξει 

έναν αντίπαλο ή το κάγκελο, ο αγώνας ξαναρχίζει και ο εν λόγω 
ποδηλάτης που έκανε το λάθος πρέπει να τοποθετηθεί στο 
εσωτερικό της πίστας. 

 
4 β.) Εάν ο αφέτης θεωρήσει μία παράβαση προφανή και σταματήσει 

τον αγώνα πριν το καμπανάκι δείξει την έναρξη του τελευταίου 
γύρου, οι κομισάριοι μπορούν να υποβιβάσουν (θέσεις) ή να 
αποκλείσουν ένα ποδηλάτη.  

  
 Ο άλλος ποδηλάτης θα ανακηρυχθεί νικητής.  
  
 Εάν πρόκειται για έναν αγώνα με τρεις / τέσσερις, ο αγώνας θα 

ξαναρχίσει με τους εναπομείναντες δύο / τρεις ποδηλάτες. 
 
 
3.2.049. Εάν ο ποδηλάτης που έκανε την παράβαση δεν χάσει την θέση του ή 

αποκλεισθεί, ο αγώνας θα ξαναρχίσει και ο ποδηλάτης πρέπει να 
τοποθετηθεί στο εσωτερικό της πίστας. 
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3.2.050.   ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕΙΡΩΝ 
 

            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΣΕΙΡΩΝ   
                                ΓΙΑ   16   ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  

 

 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ος 2ος 

16 1/8 ΤΕΛΙΚΟΥ 1 Ν1 - Ν16 1 Α1  
Κατάταξη 
σύμφωνα 

με τον 
προκριμα 

τικό 200 μ. 

 8 Χ 2 ⇒ 1 = 8 2 Ν2 - Ν15 2 Α1 
  3 Ν3 - Ν14 3 Α1 
  4 Ν4 - Ν13 4 Α1 
  5 Ν5 - Ν12 5 Α1 
  6 Ν6 - Ν11 6 Α1 
  7 Ν7 - Ν10 7 Α1 
  8 Ν8 -  Ν9 8 Α1 

8 1/4 ΤΕΛΙΚΟΥ 1 1 Α1 - 8 Α1 1 Γ1 Αγώνας για 
Θέσεις  
5 - 8 

 4 Χ 2 ⇒ 1 = 4 2 2 Α1 - 7 Α1 2 Γ1 
 (ΣΕ 2  Η  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΧ.  

3  ΑΓΩΝΕΣ) 
3 3 Α1 - 6 Α1 3 Γ1 

 4 4 Α1 - 5 Α1 4 Γ1 

4 1/2 ΤΕΛΙΚΟΥ 1 1 Γ1 - 4 Γ1 1 Δ1 1 Δ2 
 2 Χ 2 ⇒ 1 = 2 2 2 Γ1 - 3 Γ1 2 Δ1 2 Δ2 
 (ΣΕ 2  Η  ΚΑΙ  ΕΝΔΕΧ.  

3  ΑΓΩΝΕΣ) 
  
  

  
  

  
  

 
 

4 ΤΕΛΙΚΟΣ 1 1 Δ1 - 2 Δ1 1ος  ΧΡΥΣΟ 2ος  ΑΡΓΥΡΟ 

 2 Χ 2 ⇒ 1 = 2 2 1 Δ2 - 2 Δ2 3ος 

ΧΑΛΚΙΝΟ  
4ος  

 (ΣΕ 2 Η ΚΑΙ ΕΝΔΕΧ.  3 
ΑΓΩΝΕΣ) 
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§ 4.   ΑΤΟΜΙΚΟ  ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ. 
 
 
 Ορισμός 
 
3.2.051. Το ατομικό πουρσουίτ (καταδίωξη) είναι ένας αγώνας, σε 

καθορισμένη απόσταση, μεταξύ δύο ποδηλατών που παίρνουν 
εκκίνηση από δύο σημεία της πίστας, διαμετρικά αντίθετα. 
Νικητής αναδεικνύεται αυτός που θα ‘‘πιάσει’’ (καλύψει) τον άλλο 
ή θα πραγματοποιήσει τον ταχύτερο χρόνο. 

 
 
 Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.052. Ο αγώνας διεξάγεται στην απόσταση των : 
 

• 4 χλμ. για τους Άνδρες 
• 3 χλμ. για τις Γυναίκες 
• 3 χλμ. για τους Έφηβους 
• 2 χλμ. για  τις Νεανίδες και τους Παίδες 
• 1500 μ. για τις Κορασίδες 

 
3.2.053.   Για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, διοργανώνονται δύο γύροι αγώνα :
  
 

1) Ο Προκριματικός Γύρος.  
Διεξάγονται σειρές που θα ορίσουν τους 4 καλύτερους με βάση τον 
χρόνο που πραγματοποίησαν. 

      
Για τον προκριματικό, οι 4 πρώτοι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
πουρσουίτ, του προηγούμενου χρόνου θα πάρουν εκκίνηση 
τελευταίοι, με σειρά αντίθετη της κατάταξής τους. Σε περίπτωση 
απουσίας κάποιων από τους 4 πρώτους, οι θέσεις τους δεν θα  
συμπληρώνονται από επόμενους αθλητές της περυσινής κατάταξης. Η 
σειρά εκκίνησης των άλλων ποδηλατών ορίζεται από τους 
Κομισάριους. 
 

2)  Οι Τελικοί Αγώνες 
 Οι ποδηλάτες που έχουν πραγματοποιήσει τους 2 καλύτερους χρόνους          

θα τρέξουν για την πρώτη και δεύτερη θέση, οι δε ποδηλάτες που 
πραγματοποίησαν  τους 2 επόμενους καλύτερους χρόνους για την           
τρίτη και τέταρτη θέση. 

 
3.2.054. Στους τελικούς, ο αγώνας για θέσεις 3 - 4 θα προηγηθεί του αγώνα για 

τις θέσεις 1 - 2.  
  
3.2.055. Για τους προκριματικούς αγώνες οι κομισάριοι θα βάζουν στην πίστα κάθε 

φορά δύο ποδηλάτες της ίδιας αξίας, χωρίς απαραίτητα να τρέξουν μαζί 
οι δύο υποτιθέμενα καλύτεροι ποδηλάτες. 
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3.2.056. Στους προκριματικούς αγώνες λαμβάνεται υπ΄ όψη μόνο ο χρόνος. 
 
 ΟΙ ποδηλάτες που ‘‘πιάνονται’’  από τον αντίπαλό τους σε οποιαδήποτε 

στροφή ( σημείο του αγώνα ) θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθειά 
τους, έως το τέλος του αγώνα , ούτως ώστε να πραγματοποιήσουν ένα 
χρόνο. 

 
 Ένας ποδηλάτης που πιάνεται, δεν είναι δυνατόν να ‘‘κολλήσει’’ πίσω από 

τον αντίπαλό του, ούτε να τον προσπεράσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
ποινή είναι αποκλεισμός.      

 
3.2.057. Στους τελικούς (θέσεις 1-2 και 3-4) εάν ένας ποδηλάτης πιαστεί από τον 

αντίπαλό του, ο αφέτης θα πρέπει να σταματήσει τον αγώνα, χωρίς οι 
δύο ποδηλάτες να χρειάζεται να καλύψουν την απόσταση. Το 
αποτέλεσμα θα θεωρείται δεδομένο. 

 
3.2.058. Ένας ποδηλάτης θεωρείται ότι πιάστηκε την στιγμή που το πετάλι του 

ποδηλάτου του αντιπάλου του φτάνει στο ύψος του πεταλιού του δικού 
του ποδηλάτου. 

 
3.2.059. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ένας ποδηλάτης στα προκριματικά, 

ο αντίπαλος του θα τρέξει μόνος του για να κάνει χρόνο, σύμφωνα με 
τον οποίο θα γίνει η σύνθεση των τελικών και η τελική κατάταξη. Ο 
ποδηλάτης που δεν παρουσιάζεται στην εκκίνηση, δεν κατατάσσεται. Σε 
περίπτωση μη παρουσίας περισσοτέρων του ενός ποδηλάτη, η 
Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να συνθέσει (κάνει ζευγάρια) έναν η 
περισσότερους αγώνες από τους ποδηλάτες που έμειναν χωρίς αντίπαλο.    

 
3.2.060. Εάν ένας ποδηλάτης δεν παρουσιαστεί στον τελικό, ο αντίπαλός του 

αναδεικνύεται νικητής. 
 
 Ο ποδηλάτης που απουσιάζει στον τελικό για θέσεις 1-2 και 3-4, 

κατατάσσεται δεύτερος και αντίστοιχα τέταρτος. Εάν όμως η αδυναμία 
του να τρέξει δεν αναγνωρίζεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή, ο απών 
ποδηλάτης χάνει την θέση αυτή η οποία μένει κενή. Δεν του γίνεται 
καμία απονομή η άλλη τιμητική διάκριση. 

  
3.2.061. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο χιλιοστό του δευτερολέπτου, νικητής 

αναδεικνύεται ο ποδηλάτης που πραγματοποίησε τον καλύτερο χρόνο 
στην τελευταία στροφή.  

 
Προετοιμασία της Πίστας 

 
3.2.062. Στην γαλάζια περιοχή, στα σημεία των δύο βιράζ πρέπει να τοποθετούνται 

μαξιλαράκια από συνθετικό υλικό μήκους 50 εκατ. ανά 5 μέτρα ώστε αυτή 
να γίνεται απροσπέλαστη από τους αθλητές. 

 
3.2.063. Στην εκκίνηση, οι δύο ποδηλάτες τοποθετούνται σε δύο σημεία της πίστας 

διαμετρικά αντίθετα. 
 
3.2.064. Το σημείο εκκίνησης που βρίσκεται μπροστά από την γραμματεία θα 

σηματοδοτείται με έναν κόκκινο δίσκο η σημαία. Το σημείο εκκίνησης που 



Έκδοση 01/2013 vp  Σελίδα 17 από 51 

βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά θα σηματοδοτείται με έναν πράσινο δίσκο 
η σημαία. 

 
3.2.065. Σε κάθε σημείο τερματισμού, θα εγκαθίσταται μία συσκευή  που θα 

καταγράφει τον χρόνο κάθε ποδηλάτη και θα ενεργοποιεί μία πράσινη και 
μία κόκκινη λάμπα η δίσκο που θα δείχνουν την στιγμή που περνάει ο 
αντίστοιχος αθλητής. 

 
3.2.066. Ένα στροφόμετρο και ένα καμπανάκι θα βρίσκονται στην γραμμή 

τερματισμού κάθε ποδηλάτη. 
 
3.2.067. Η σειρά που οι ποδηλάτες περνάνε την γραμμή, ο αριθμός των στροφών 

(γύρων) που έχουν κάνει, ο χρόνος του κάθε ποδηλάτη καθώς και η 
διαφορά χρόνου μεταξύ των δύο αθλητών σε κάθε μισή στροφή και ο 
τελικός χρόνος κάθε ποδηλάτη θα καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό 
πίνακα. 

 
3.2.068. Στις πίστες των οποίων το μήκος δεν επιτρέπει αριθμό πλήρων στροφών 

για την συμπλήρωση του χιλιομέτρου, (το μήκος τους δεν είναι ακριβής 
υποδιαίρεση του χιλιομέτρου) το πρώτο χιλιόμετρο θα δείχνεται με μία 
κόκκινη σημαία για τον ποδηλάτη που φεύγει από τον κόκκινο δίσκο η 
σημαία και με μία πράσινη σημαία για τον ποδηλάτη που φεύγει από τον 
πράσινο δίσκο η σημαία. Το τελευταίο χιλιόμετρο θα δείχνεται με δύο 
κόκκινες και δύο πράσινες σημαίες αντίστοιχα. Στους αγώνες των νεανίδων 
θα δείχνονται αντίστοιχα το πρώτο και το τελευταίο χιλιόμετρο. 

 
3.2.069. Στην εκκίνηση κάθε ποδηλάτης πιάνεται από το starting block, και σε 

περίπτωση έλλειψης αυτού, από κομισάριο ή κριτή. 
 
 
 Διεξαγωγή των αγώνων 
 
3.2.070. Η εκκίνηση δίνεται στην εσωτερική πλευρά (ακμή) της πίστας. 
 
3.2.071. Το σημείο εκκίνησης των αθλητών καθορίζεται ως εξής : 
 

α) Στις προκριματικές σειρές, η πλευρά της πίστας που θα εκκινήσουν οι 
ποδηλάτες ορίζεται από τους κομισάριους. 

 
β) Στον Τελικό, ο ποδηλάτης που πραγματοποίησε τον καλύτερο χρόνο 

στον προκριματικό αγώνα θα πρέπει να τερματίσει μπροστά από την 
γραμματεία. 

 
3.2.072. Ο αφέτης θα σταματήσει τον αγώνα με διπλή πιστολιά σε περίπτωση 

άκυρης εκκίνησης. Επίσης δίνει μία Παρατήρηση σε έναν ποδηλάτη που 
καθυστερεί να παρουσιαστεί στην εκκίνηση. Γενικά ανεξαρτήτως λόγου, 
δύο παρατηρήσεις στον ίδιο αθλητή τον θέτουν αυτομάτως εκτός αγώνα.  

  
 Ο ποδηλάτης που θα προκαλέσει δύο άκυρες εκκινήσεις στον 

προκριματικό θα ακυρώνεται. 
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 Ο ποδηλάτης που προκαλεί δύο άκυρες εκκινήσεις κατά την διάρκεια των 
Τελικών, θα χάνει τον αγώνα. 

 
3.2.073. Στους τελικούς, μια πιστολιά θα δείξει το τέλος το αγώνα την στιγμή 

που κάθε ποδηλάτης θα περάσει την γραμμή τερματισμού του, αφού 
ολοκληρωθεί η απόσταση, ή αν χρειαστεί, την στιγμή που ένας 
ποδηλάτης πιάσει τον άλλον (άρθρο 3.2.057). 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
Ατυχήματα 

 
3.2.074. Στις προκριματικές σειρές. 
 

Εάν ένα ατύχημα (αναγνωρισμένο ή μη), συμβεί στην πρώτη μισή  
στροφή, ο αγώνας θα διακοπεί και θα ξαναρχίσει αμέσως και για τους 
2 ποδηλάτες. 
 
Μετά την πρώτη μισή στροφή, ο αγώνας δεν διακόπτεται. Ο 
ποδηλάτης που δεν έχει πάθει ατύχημα πρέπει να συνεχίσει τον 
αγώνα. Ο ποδηλάτης που έπαθε το ατύχημα θα πάρει εκ νέου 
εκκίνηση στο τέλος των προκριματικών αγώνων με έναν άλλο 
ποδηλάτη που βρίσκεται στην ίδια περίπτωση ή, αλλιώς, μόνος του, 
για να πραγματοποιήσει χρόνο. 
 
Ένας αθλητής δικαιούται (επιτρέπεται) να κάνει συνολικά μόνο δύο 
(2) εκκινήσεις.  
 

 
3.2.075. Στον τελικό για θέσεις 3-4 και 1-2 
 

 Εάν ένα ατύχημα (αναγνωρισμένο ή μη), συμβεί στην πρώτη μισή  
στροφή, ο αγώνας θα διακοπεί και θα ξαναρχίσει αμέσως και για τους 
2 ποδηλάτες. 

 
 Σε περίπτωση ατυχήματος αναγνωρισμένου ή μη, πριν το τελευταίο 

χιλιόμετρο (τελευταία 500 μέτρα για τους Παίδες τις Νεανίδες και τις 
Κορασίδες) ο αγώνας διακοπεί και θα συνεχιστεί μετά από μία μέγιστη 
περίοδο 5 λεπτών ως εξής :  

 
 ο ποδηλάτης που προηγείται τοποθετείται στην γραμμή 

πουρσουίτ που πέρασε τελευταία (γραμμή της τελευταίας μισής 
στροφής που συμπλήρωσε). 
 

 ο άλλος ποδηλάτης θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αντίθετη πλευρά 
της πίστας, πίσω και σε απόσταση που θα υπολογισθεί από τους 
Κομισάριους, στην απέναντι, από τον προηγούμενο (ποδηλάτη), 
γραμμή πουρσουίτ.  
 
Η απόσταση αυτή υπολογίζεται με βάση την διαφορά χρόνου που 
είχε ο ποδηλάτης αυτός από τον άλλο (πόσο πίσω ήταν ο αργός 
από τον γρήγορο), κατά την ολοκλήρωση της τελευταίας μισής 
στροφής, πριν το ατύχημα. 
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 οι ποδηλάτες θα πρέπει να διανύσουν την απόσταση που 
απομένει, από την τελευταία, πριν το ατύχημα, μισή στροφή, έως 
το τέλος της συνολικής απόστασης. 
 

 ο τελικός χρόνος θα υπολογίζεται προσθέτοντας τους δύο 
επιμέρους χρόνους.   

 
Ατύχημα στο τελευταίο χιλιόμετρο (τελευταία 500 μέτρα για τους 
Παίδες τις Νεανίδες και τις Κορασίδες)  :  
 
Εάν το ατύχημα, συμβεί στον αθλητή που προηγείται εκείνη τη 
στιγμή, οι θέσεις τη στιγμή του ατυχήματος θα μείνουν ως τελικές και 
ο εν λόγω αθλητής ανακηρύσσεται νικητής.  
 
Ο τελικός χρόνος υπολογίζεται, από την μέση ωριαία ταχύτητα 
(moyenne) κατά την ολοκλήρωση της τελευταίας μισής στροφής.   
 

3.2.076. Σε κάθε γύρο συμπεριλαμβανομένων και των τελικών, σε περίπτωση 
ατυχήματος, επιτρέπεται μόνο μια νέα εκκίνηση. 

 
 (Τροποποίηση 1.1.2013) 
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§ 5.   ΟΜΑΔΙΚΟ  ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ. 
 
 
 Ορισμός 
 
3.2.077. Το ομαδικό πουρσουίτ είναι ένας αγώνας απόστασης 4 

χιλιομέτρων στον οποίο συμμετέχουν 2 ομάδες των 4 ποδηλατών, 
αντίθετα τοποθετημένες, που παίρνουν εκκίνηση από δύο σημεία 
της πίστας, διαμετρικά αντίθετα . Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα 
που θα ‘‘πιάσει’’ (καλύψει) την άλλη ή θα πραγματοποιήσει τον 
ταχύτερο χρόνο. 

 
 
 Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.078. Εκτός από εξαιρέσεις που περιέχονται στην παρούσα παράγραφο, (ακόμα 

και συμπερασματικά), οι κανονισμοί του ατομικού πουρσουίτ 
εφαρμόζονται ομοίως στο ομαδικό πουρσουίτ. 

 
3.2.079. Οι ομάδες συντίθενται από ποδηλάτες που δηλώθηκαν για αυτό τον 

αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι, η σύνθεση της ομάδας μπορεί να 
διαφοροποιηθεί από τα προκριματικά στον τελικό. Μία ελλιπής ομάδα δεν 
μπορεί να πάρει εκκίνηση. 

 
 Σύνθεση των ομάδων - Αλλαγή - Αντικατάσταση ενός ποδηλάτη. 
 

Οι ομάδες θα αποτελούνται από ποδηλάτες που έχουν δηλωθεί για 
τον αγώνα αυτό. 
 
Σε ομάδα της κατηγορίας Ανδρών επιτρέπεται να συμμετέχει/χουν 
αθλητής ή αθλητές κατηγορίας Εφήβων, με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

- Ο/Οι Έφηβοι ποδηλάτες να διανύουν την τελευταία χρονιά 
στην κατηγορία αυτή. 

 
Ομάδα της κατηγορίας Εφήβων επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει 
μέχρι έναν (1) αθλητή κατηγορίας Παίδων, με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

- Ο Παίδας ποδηλάτης να διανύει την τελευταία χρονιά στην 
κατηγορία αυτή. 

 
Οι συνοδοί των ομάδων πρέπει να ενημερώνουν τους κομισάριους 
για κάθε αλλαγή τουλάχιστον μία ώρα πριν από κάθε εκκίνηση. 

 
(Τροποποίηση 1.1.2013) 

 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΛΛΑΓΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 
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3.2.080. Ο χρόνος και η κατάταξη της ομάδας καθορίζεται από τον τρίτο ποδηλάτη 

κάθε ομάδας. Η καταγραφή του χρόνου γίνεται στην μπροστινή ρόδα του 
τρίτου ποδηλάτη κάθε ομάδας. 

     
3.2.081. Μία ομάδα θεωρείται ότι πιάνεται την στιγμή που η άλλη ομάδα 

(τουλάχιστον 3 ποδηλάτες μαζί), φτάνει ή βρίσκεται σε απόσταση ενός 
μέτρου από την αντίπαλό της. 

 
 
3.2.082. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τον χρόνο που πραγματοποίησε κάθε 

ομάδα στο σύνολο της απόστασης. Ένας Προκριματικός γύρος θα 
διεξαχθεί για να επιλεγούν οι ομάδες με τους τέσσερεις ταχύτερους 
χρόνους. 

 
3.2.083. Στις πίστες που έχουν μήκος λιγότερο από 400 μέτρα, κάθε ομάδα θα 

τρέξει μόνη της για να πραγματοποιήσει χρόνο. Στις άλλες πίστες, οι 
κομισάριοι θα τοποθετήσουν αντίθετα κάθε φορά δύο ομάδες, της ίδιας 
αξίας, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν αντίθετα οι 
δύο καλύτερες. 

 
3.2.084. (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2002). 
 
3.2.085. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα διεξάγονται δύο γύροι αγώνα :  

 
1) Ο Προκριματικός Γύρος.  

 
Οι  προκριματικές σειρές που θα ορίσουν τις 4 καλύτερες ομάδες με 
βάση τον χρόνο που πραγματοποίησαν. 

 
Για τον προκριματικό, οι 4 πρώτες ομάδες του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος ομαδικού πουρσουίτ, του προηγούμενου χρόνου θα 
πάρουν εκκίνηση τελευταίες, με σειρά αντίθετη της κατάταξής τους. 
Σε περίπτωση απουσίας κάποιων από τις 4 πρώτες ομάδες, οι θέσεις 
τους δεν θα συμπληρώνονται από επόμενες ομάδες. Η σειρά 
εκκίνησης των άλλων ομάδων ορίζεται από τους Κομισάριους. 

 
2) Οι Τελικοί Αγώνες 
 

 Οι ομάδες που έχουν πραγματοποιήσει τους 2 καλύτερους χρόνους θα 
τρέξουν για την πρώτη και δεύτερη θέση, οι δε ομάδες που 
πραγματοποίησαν  τους 2 επόμενους καλύτερους χρόνους για την  
τρίτη και τέταρτη θέση. 

 
3.2.086. Εάν κατά τον τελικό μία ομάδα πιάνεται από μία άλλη, ο αγώνας 

τερματίζεται και αυτή η άλλη ομάδα ανακηρύσσεται νικήτρια. 
 

3.2.087. Ελλιπείς ομάδες, όσον αφορά στην σύνθεσή τους, δεν θα επιτρέπεται να 
πάρουν εκκίνηση. Εάν μία ομάδα δεν εμφανιστεί στον προκριματικό δεν 
κατατάσσεται. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
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3.2.088. Εάν μία ομάδα δεν εμφανιστεί στον τελικό για θέσεις 3-4 και 1-2 η 
αντίπαλή της ανακηρύσσεται νικήτρια. 

 
 Η απούσα ομάδα στον τελικό για θέσεις 1-2 και 3-4 κατατάσσεται δεύτερη 

και αντίστοιχα τέταρτη. Εάν η αδυναμία να αγωνισθεί δεν αναγνωρίζεται 
από την Αγωνόδικο Επιτροπή, η απούσα ομάδα αυτή θα αποβάλλεται η 
οποία μένει κενή. Δεν της γίνεται καμία απονομή η άλλη τιμητική διάκριση.  

 
3.2.089. Η περίπτωση ισοπαλίας χρόνου καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 

του ατομικού πουρσουίτ. 
 
 Εάν είναι απαραίτητο να καταταγούν ομάδες που ανήκουν στις 

παρακάτω περιπτώσεις, τότε θα ακολουθείται η εξής φθίνουσα 
σειρά: 

   
 ομάδες που δεν πήραν εκκίνηση (άρθρο 3.2.087.) με τον 

χαρακτηρισμό ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΙΛΘΕ, μετά 
 ομάδες που έκαναν 2 άκυρες εκκινήσεις (άρθρο 3.2.095.), μετά 
 ομάδες που αποκλείστηκαν για σπρώξιμο (άρθρο 3.2.096.), μετά 
 ομάδες που έμειναν χωρίς ικανό αριθμό αθλητών μετά από 

ατύχημα (άρθρο 3.2.100.), μετά 
 ομάδες που πιάστηκαν (άρθρο 3.2.085.)   

 
 Προετοιμασία της Πίστας 
 
3.2.090. Μια ειδική ηλεκτρονική ταινία χρονομέτρησης ( ή συσκευή πουρσουίτ-

βίντεο) πρέπει να είναι τοποθετημένη στις γραμμές πουρσουίτ ή 
(εγκατεστημένη στο κέντρο της πίστας) για να καταγράψει τον τερματισμό 
της μπροστινής ρόδας του τρίτου ποδηλάτη κάθε ομάδας. 

 
3.2.091. Η καταγραφή του χρόνου και των περασμάτων σε κάθε μισή στροφή 

γίνονται στην μπροστινή ρόδα του πρώτου ποδηλάτη. 
 
 
 Διεξαγωγή του αγώνα 

 
3.2.092. Οι ποδηλάτες κάθε ομάδας τοποθετούνται είτε ο ένας δίπλα στον άλλο (σε 

ευθεία) στην γραμμή εκκίνησης, είτε σε μία γωνία 45ο πίσω από την  
γραμμή εκκίνησης. Η απόσταση ανάμεσα στους ποδηλάτες θα πρέπει να 
είναι ένα μέτρο.   

 
3.2.093. Ο ποδηλάτης που τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά της πίστας πιάνεται 

από το starting block. Αυτός  ο ποδηλάτης υποχρεωτικά πρέπει να 
οδηγήσει μέχρι την πρώτη αλλαγή. 

 
3.2.094. Ο αφέτης θα σταματήσει τον αγώνα για λανθασμένη εκκίνηση με διπλή 

πιστολιά, ιδίως αν ένας από τους ποδηλάτες ξεκινήσει πριν το σήμα 
εκκίνησης ή αν ο ποδηλάτης στην εσωτερική πλευρά (που είναι πιασμένος 
από το starting block) δεν (οδηγήσει) ηγηθεί της ομάδος. 
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3.2.095. Η ομάδα που προκαλεί δύο λανθασμένες εκκινήσεις στον προκριματικό  
αποκλείεται από τον αγώνα και δεν θα κατατάσσεται. Στον τελικό 
κατατάσσεται δεύτερη η αντίστοιχα τέταρτη. 

 
3.2.096. Το σπρώξιμο (βοήθεια), στον προκριματικό μεταξύ των αθλητών της ίδιας 

ομάδος απαγορεύεται αυστηρά με ποινή αποκλεισμού της ομάδας. Η 
ομάδα αυτή δεν θα κατατάσσεται. Στον τελικό η  εν λόγω ομάδα 
κατατάσσεται δεύτερη η αντίστοιχα τέταρτη. 

 
3.2.097. Όταν οι κομισάριοι βεβαιωθούν ότι μία ομάδα πρόκειται να πιαστεί, θα 

δείξουν με μία κόκκινη σημαία ότι οι ποδηλάτες αυτής ομάδας αυτής 
απαγορεύεται να κάνουν αλλαγές, μένοντας στο κάτω μέρος της πίστας, 
ώστε να αποφευχθεί επαφή η σύγκρουση με την άλλη ομάδα ή 
επιβράδυνση (παρεμπόδιση) της προσπάθειάς της.  

 
 Η ανυπακοή σε αυτή την οδηγία θα έχει σαν αποτέλεσμα τον άμεσο 

αποκλεισμό της ομάδας αυτής. 
 
3.2.098. Ο αγώνας τελειώνει όταν ο τρίτος ποδηλάτης κάθε ομάδας περάσει την 

τελική γραμμή τερματισμού του, είτε, σε ανάλογες περιπτώσεις, την 
στιγμή που η μια ομάδα (τουλάχιστον 3 ποδηλάτες μαζί), πιάσει την 
αντίπαλό της.  

 
 Ατυχήματα 
 
3.2.099. Στις προκριματικές σειρές. 

 
Εάν ένα ατύχημα (αναγνωρισμένο ή μη), συμβεί στην πρώτη μισή 
στροφή, ο αγώνας θα διακοπεί και θα ξαναρχίσει αμέσως. 
 
Εάν ένα ατύχημα συμβεί μετά την πρώτη μισή στροφή και εάν μόνο 
ένας αθλητής έχει πάθει το ατύχημα, η ομάδα έχει το δικαίωμα είτε να 
συνεχίσει με τους τρεις άλλους αθλητές είτε να σταματήσει.  
 
Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα πρέπει να σταματήσει στον γύρο 
στον οποίο έγινε το ατύχημα, αλλιώς τιμωρείται με ποινή 
αποκλεισμού. Εάν στην πίστα υπάρχει άλλη ομάδα, αυτή μπορεί να 
συνεχίσει την προσπάθεια της εάν δεν εμποδίζεται. 
  
Εάν πάθουν ατύχημα πάνω από έναν αθλητές, η ομάδα πρέπει να 
σταματήσει. 
 
Στην περίπτωση αυτή η ομάδα του ποδηλάτη που έπαθε το ατύχημα 
αποφάσισε να σταματήσει θα πάρει εκ νέου εκκίνηση στο τέλος των 
προκριματικών αγώνων, (για πίστες 400 μέτρων και άνω, πιθανώς με 
μία άλλη ομάδα που βρίσκεται στην ίδια περίπτωση). 
  
Εάν μία ομάδα πάθει ατύχημα (αναγνωρισμένο ή μη), στον  επόμενο 
(συνεχόμενο), μετά από ατύχημα αγώνα της, θα πρέπει  να συνεχίσει 
με τουλάχιστον τρεις αθλητές, αλλιώς αυτή η ομάδα αποκλείεται.  
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Μετά από ένα ατύχημα, σε οποιαδήποτε φάση του αγώνα, ακόμα και 
στον τελικό, κάθε ομάδα επιτρέπεται να κάνει μόνο μία νέα εκκίνηση.    

 
 
3.2.100. Στα τελικά για θέσεις 3-4 και 1-2. 
 

Σε περίπτωση που μία ομάδα πάθει ατύχημα (αναγνωρισμένο ή μη) 
στην πρώτη μισή στροφή, ο αγώνας διακόπτεται και ξαναρχίζει. 
 
Εάν αυτή η ομάδα πάθει πάλι ένα ατύχημα, (αναγνωρισμένο ή μη), 
στον αγώνα που ακολουθεί (επόμενο του ατυχήματος), τότε η ομάδα 
αυτή κατατάσσεται στη δεύτερη ή τέταρτη θέση. 

 
Μετά την πρώτη μισή στροφή, τα ατυχήματα δεν λαμβάνονται υπ΄ 
όψιν. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγώνας συνεχίζεται εάν η ομάδα που 
είχε το ατύχημα έχει τρεις τουλάχιστον ποδηλάτες στον αγώνα.  
 
Εάν έχει λιγότερους, αυτή η ομάδα πρέπει να σταματήσει. 
Τοποθετείται στην δεύτερη η τέταρτη θέση αντίστοιχα. 

 
Σε όλους τους γύρους (προκριματικά και τελικούς), σε περίπτωση 
ατυχήματος, κάθε ομάδα επιτρέπεται να κάνει μόνο μια νέα εκκίνηση. 
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§ 6.   ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ   και  
       500 ΜΕΤΡΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΙΣΗΣ 

 
 
 Ορισμός 
 
3.2.101. Ο αγώνας που ονομάζεται “χιλιόμετρο”, και αντίστοιχα “500 

μέτρα” είναι ένας αγώνας ατομικής χρονομέτρησης με εκκίνηση  
από στάση. 

 
 
3.2.102. Ο αγώνας διεξάγεται σε μια απόσταση 1000 μέτρων για τους Άντρες και 

Εφήβους και 500 μέτρων για τις Γυναίκες, Νεανίδες Παίδες και Κορασίδες. 
 
  

Διοργάνωση του αγώνα 
 

3.2.103. Ο αγώνας διεξάγεται, σε διαδοχικές σειρές, μεταξύ δύο ποδηλατών που 
παίρνουν εκκίνηση από δύο σημεία, διαμετρικά αντίθετα της πίστας και 
καλύπτουν την αντίστοιχη απόσταση. 

 
3.2.104. Η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από τους κομισάριους. 
 
3.2.105. Στα Πανελλήνια πρωταθλήματα οι 4 πρώτοι ποδηλάτες του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος 1000μ. η 500 μ. της προηγούμενης χρονιάς θα πάρουν 
εκκίνηση τελευταίοι σε αντίθετη σειρά από την κατάταξή τους. Σε 
περίπτωση απουσίας κάποιων από τους 4 πρώτους, οι θέσεις τους δεν θα 
συμπληρώνονται από επόμενους αθλητές της περυσινής κατάταξης. Η 
σειρά εκκίνησης των άλλων ποδηλατών ορίζεται από τους Κομισάριους. 

 
3.2.106. Οι αγώνες διεξάγονται ως απευθείας τελικοί. 
 
3.2.107. Σε περίπτωση ισοπαλίας, στους 3 καλύτερους χρόνους, θα απονέμονται  

ίδια μετάλλια (χρυσά, αργυρά ή χάλκινα).  
 
3.2.108. Όλοι οι ποδηλάτες πρέπει να κάνουν την προσπάθειά τους την ίδια 

αγωνιστική μέρα. Εάν ο αγώνας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, για λόγους 
ανωτέρας βίας π.χ. για εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, όλοι οι 
συμμετέχοντες πρέπει να ξανατρέξουν την επόμενη μέρα χωρίς να 
λαμβάνονται υπ΄ όψη οι χρόνοι που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη 
μέρα. 

 
 Διεξαγωγή του αγώνα 
 
3.2.109. Στην γαλάζια περιοχή στα δύο βιράζ πρέπει να τοποθετούνται μαξιλαράκια 

από συνθετικό υλικό μήκους 50 εκατ. ανά 5 μέτρα ώστε αυτή να γίνεται 
απροσπέλαστη από τους αθλητές. 

 
3.2.110. Στην εκκίνηση οι ποδηλάτες πιάνονται από starting block η κομισάριο. 
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3.2.111. Η εκκίνηση δίνεται στην εσωτερική πλευρά (ακμή) της πίστας. 
 
3.2.112. Σε περίπτωση άκυρης εκκίνησης, ο ποδηλάτης θα κάνει αμέσως νέα 

εκκίνηση.   
 
Σε περίπτωση ατυχήματος (αναγνωρισμένου ή μη), ο ποδηλάτης θα πάρει 
εκ νέου την εκκίνηση μετά από μία ανάπαυση 15 λεπτών.  
 
Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα αποφασίσει σε πιο ακριβώς σημείο του 
προγράμματος των αγώνων θα παρεμβληθεί ο ανωτέρω αγώνας που 
διακόπηκε. 

 
Ένας αθλητής δικαιούται (επιτρέπεται) να κάνει συνολικά, μόνο δύο (2) 
εκκινήσεις.  

 
3.2.113. (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2002). 
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§ 7.   ΑΓΩΝΑΣ  ΠΟΝΤΩΝ.   
 
 
 Ορισμός 
 
3.2.114. Ο αγώνας πόντων είναι ένας αγώνας στον οποίο η τελική κατάταξη 

καθορίζεται από τους πόντους που απέκτησαν (κέρδισαν) οι 
ποδηλάτες στα σπρίντ και κερδίζοντας στροφές. 
 
Διοργάνωση του αγώνα 

 
3.2.115. Ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών που δηλώνονται για τον αγώνα, οι 

κομισάριοι θα συνθέσουν ενδεχομένως σειρές πρόκρισης και θα 
καθορίσουν τον αριθμό των καλύτερων καταταγμένων αθλητών σε κάθε 
σειρά που θα συμμετέχουν στον τελικό. 

 
3.2.116. Σε πίστες των 250 μέτρων, ή μικρότερες τα ενδιάμεσα σπρίντ διεξάγονται 

κάθε 10 στροφές. 
 
Στις άλλες πίστες διεξάγονται μετά από αριθμό στροφών που βρίσκεται 
κοντά στην απόσταση των 2 χιλιομέτρων, ήτοι 
 
κάθε 7 στροφές για πίστα των 285,714 μέτρων,  
κάθε 6 στροφές για πίστα των 333,33   μέτρων,  
κάθε 5 στροφές για πίστα των 400  μέτρων . 
 

3.2.117. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οι αποστάσεις είναι οι ακόλουθες. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ  ΣΠΡΙΝΤ  ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 

 
 

ΜΗΚΟΣ 
ΠΙΣΤΑΣ 

ΑΝΔΡΕΣ       ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΕ   ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ     ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ ΤΕΛΙΚΟΣ 
   15 ΧΛΜ      30 ΧΛΜ 10 ΧΛΜ 20 ΧΛΜ 

 ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΡ  ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ 

250     60 6 120 12 40 4 80 8 

287     56 8 105   15 35 5 70 10 

333.33 48 8 90 15 30 5 60 10 

400 + > 40 8 75 15 25 5 50 10 
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ΜΗΚΟΣ 
ΠΙΣΤΑΣ 

ΕΦΗΒΟΙ       ΝΕΑΝΙΔΕΣ 

ΣΕ   ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ     ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ ΤΕΛΙΚΟΣ 
   7,5 ΧΛΜ      15 ΧΛΜ 5 ΧΛΜ 10 ΧΛΜ 

 ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ 

250     30 3 60 6 20 2 40 4 

287      20 2  56 8   35 5 

333.33 20  2  48 8   30 5 

400 + >  20 2  40 8   25 5 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΠΙΣΤΑΣ 

ΠΑΙΔΕΣ       

ΣΕ   ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ     ΤΕΛΙΚΟΣ 
   7,5 ΧΛΜ      15 ΧΛΜ 

 ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ ΣΤΡ ΣΠΡΙΝΤ 

250     30 3 60 6 

287      20 2  56 8 

333.33 20  2  48 8 

400 + >  20 2  40 8 
(Τροποποίηση 1.1.2013) 

 
3.2.118. Στον πρώτο ποδηλάτη κάθε σπρίντ δίδονται 5 πόντοι στον, 3 πόντοι στον 

δεύτερο, 2 πόντοι στον τρίτο και ένας πόντος στον τέταρτο. 
 
 Όποιος ποδηλάτης κλείσει στροφή (κερδίσει στροφή σε σχέση με) το 

κυρίως γκρούπ, θα του δίδονται (κερδίζει) 20 πόντοι. 
 
 Όποιος ποδηλάτης χάσει στροφή (σε σχέση με) το κυρίως γκρούπ, θα του 

αφαιρούνται (χάνει) 20 πόντοι ακόμα και αν δεν έχει πόντους.  
  
3.2.119. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι ποδηλάτες έχουν στο τέλος ίδιο 

αριθμό πόντων, για να αναδειχθεί ο νικητής, θα ληφθούν  υπ΄ όψη οι 
θέσεις στο τελευταίο σπρίντ (σειρά τερματισμού). 

 
 
 Διεξαγωγή του αγώνα 
 
3.2.120. Πριν την εκκίνηση, οι μισοί ποδηλάτες τοποθετούνται κατά μήκος του 

κάγκελου, οι άλλοι μισοί τοποθετούνται στην σειρά στο κουλουάρ των 
σπρίντερ και κρατιούνται από τους συνοδούς τους. 

 
3.2.121. Η εκκίνηση δίνεται εν κινήσει, μετά από μια ουδέτερη στροφή (γύρο), 

(η οποία δεν θα αφαιρείται από το σύνολο των γύρων). 
(Τροποποίηση 1.1.2013) 

 
3.2.122. Τα σπρίντ διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες των αγώνων της 

ταχύτητας. 
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 Διαχείριση των πόντων 
 
3.2.123. Ένας ποδηλάτης θεωρείται ότι κέρδισε μία στροφή, και θα του 

απονέμονται 20 πόντοι όταν πιάνει τον τελευταίο ποδηλάτη του 
μεγαλύτερου γκρουπ  (κυρίως γκρουπ). 

  
3.2.124. Ένας ποδηλάτης που έμεινε πίσω από το κυρίως γκρουπ και πιάστηκε δεν 

έχει το δικαίωμα να οδηγήσει, με ποινή αποκλεισμού. 
 
3.2.125. Εάν τη στιγμή που πρόκειται να γίνει ένα σπρίντ, για κατάταξη, ένας ή 

περισσότεροι  ποδηλάτες πρόκειται να πιάσουν τον/τους τελευταίο/ους 
ποδηλάτη/τες του μεγαλύτερου γκρουπ (κυρίως γκρουπ), τότε αυτός ή 
αυτοί οι ποδηλάτες κερδίζουν μια στροφή και τους απονέμονται 20 πόντοι.  
 
Σε αυτή τη περίπτωση οι πόντοι του σπρίντ θα δίδονται στους ποδηλάτες 
που πιθανόν ακολουθούν αυτούς που κέρδισαν γύρο, η σε αυτούς που 
πιθανόν έχουν αποσπασθεί (και προηγούνται) του κυρίως γκρουπ ή στους 
πρώτους ποδηλάτες του κυρίως γκρουπ. 
 

3.2.126. Οι ποδηλάτες που έμειναν πίσω από το κυρίως γκρουπ και πιάνονται από 
έναν ή περισσότερους ποδηλάτες που προσπαθούν (ετοιμάζονται) να 
κερδίσουν στροφή δεν έχουν το δικαίωμα να οδηγήσουν (να παραμείνουν 
μπροστά από) αυτούς τους ποδηλάτες, με ποινή αποκλεισμού. 

    
3.2.127. Οι ποδηλάτες που έχουν καθυστερήσει (χάσει) 1 ή περισσότερες στροφές 

αποκλείονται και πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως την πίστα. Η 
Αγωνόδικος Επιτροπή είναι η αρμόδια για να αποφασίσει πότε οι 
ποδηλάτες πρέπει εγκαταλείψουν την πίστα.  

 
3.2.128. Σε περίπτωση συνεννόησης (αλληλοβοήθειας) μεταξύ  ποδηλατών, με 

σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος, ο Διαιτητής – Κριτής αφού 
ενημερώσει τον Αλυτάρχη μπορεί να αποκλείσει τους εν λόγω ποδηλάτες, 
πιθανόν αφού πρώτα τους έχει δοθεί μία παρατήρηση. 

 
3.2.129. Σε περίπτωση ενός αναγνωρισμένου ατυχήματος, ο ποδηλάτης έχει το 

δικαίωμα ουδετεροποίησης για αριθμό στροφών που πλησιάζει την 
απόσταση των 1300 μέτρων. Ανεβαίνοντας στην πίστα πρέπει να 
ξαναπάρει την θέση που είχε πριν το ατύχημα. 

 
3.2.130. Δεν θα γίνεται ουδετεροποίηση στο τελευταίο χιλιόμετρο (τέσσερεις  

τελευταίες στροφές). 
 

Σε περίπτωση που αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο ξεκινήσει εντός 
της επιτρεπόμενης περιόδου ουδετεροποίησης λόγω ενός 
αναγνωρισμένου ατυχήματος και οι ποδηλάτες δεν είναι σε θέση 
να επιστρέψουν στην πίστα πριν από την έναρξη του τελευταίου 
χιλιομέτρου, αυτοί οι ουδετεροποιημένοι ποδηλάτες θα πρέπει να  
εμφανίζονται στα τελικά αποτελέσματα, ανάλογα με τους πόντους 
που έχουν αποκτήσει πριν από το ατύχημα. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
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3.2.131. Σε περίπτωση πτώσης περισσοτέρων των μισών ποδηλατών, ο αγώνας 
σταματάει και οι κομισάριοι θα ορίσουν την διάρκεια της διακοπής. Μία νέα 
εκκίνηση δίνεται από τις θέσεις που είχαν οι ποδηλάτες, την στιγμή της 
πτώσης. 

 
3.2.132. Ο ποδηλάτης που είχε ένα αναγνωρισμένο ατύχημα στις πέντε τελευταίες 

στροφές (γύρους) δεν θα ανέβει (μπει) ξανά στην πίστα αλλά θα 
εμφανιστεί  στην τελική κατάταξη με τους γύρους που έχει κερδίσει ή 
χάσει και τους πόντους που κέρδισε πριν το ατύχημά του. 

 
 Οι άλλοι ποδηλάτες που δεν τερματίζουν τον αγώνα αποκλείονται της 

τελικής κατάταξης. 
 
 
3.2.133. Εάν η πίστα δεν είναι κατάλληλη για την διεξαγωγή του αγώνα, λόγω 

ανωτέρας βίας (καιρικών συνθηκών κλπ), οι κομισάριοι θα πάρουν τις 
παρακάτω αποφάσεις. 

 
 
 

 ΝΕΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΡΧΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ  

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 

 ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ   ΠΡΙΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ : 

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ   
 ΜΕΤΑ   ΑΠΟ : 

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ   
ΜΕΤΑ  ΑΠΟ : 

10  ΧΛΜ 8  ΧΛΜ / 8  ΧΛΜ 
15/16  ΧΛΜ 10  ΧΛΜ / 10  ΧΛΜ 

20  ΧΛΜ 10  ΧΛΜ 10 – 15  ΧΛΜ 15  ΧΛΜ 
24/25  ΧΛΜ 10  ΧΛΜ 10 – 20  ΧΛΜ 20  ΧΛΜ 

30  ΧΛΜ 15  ΧΛΜ 15 – 25  ΧΛΜ 25  ΧΛΜ 
40  ΧΛΜ 15  ΧΛΜ 15 – 30  ΧΛΜ 30  ΧΛΜ 
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§ 8.   ΚΕΙΡΙΝ. 
 

Ορισμός 
 
3.2.134. Το Κέϊριν είναι ένας αγώνας όπου ποδηλάτες κάνουν ένα σπρίντ, 

αφού έχουν συμπληρώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό στροφών 
όλοι μαζί, πίσω από ένα ντέρνυ (ειδικό μοτοποδήλατο, 
οδηγούμενο από έναν εξειδικευμένο οδηγό) το οποίο εξέρχεται 
της πίστας 600 – 700 μέτρα πριν από την γραμμή τερματισμού.   

 
Διοργάνωση του αγώνα 

 
3.2.135. Ο αγώνας θα πρέπει να αποτελείται από τον 1ο γύρο και τον τελικό.  
 
 Η σύνθεση των σειρών του 1ου Γύρου καθώς και η υπόλοιπη διαδικασία 

του αγωνίσματος  γίνονται λαμβάνοντας υπ’ όψη το παράδειγμα του 
παρακάτω πίνακα. Για λόγους αγωνιστικής ισότητας, η Αγωνόδικος μπορεί 
να κάνει απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ 28 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 

1ος ΓΥΡΟΣ ΣΕΙΡΕΣ: Α Β      Γ Δ 

Σύνθεση: 
4 σειρές με 7 

ποδηλάτες 

    Α1*  Β1*      Γ1*  Δ1* 

    Α2*  Β2*      Γ2*  Δ2* 

   A3 Β3     Γ3 Δ3 
   Α4 Β4     Γ4 Δ4 

   Α5 Β5     Γ5 Δ5 
   Α6 Β6     Γ6 Δ6 

   Α7 Β7     Γ7 Δ7 
Νικητές: * Προκρίνονται στον 2ο Γύρο οι δύο πρώτοι από 

κάθε σειρά 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ  
Σύνθεση: 

4 σειρές με 5 
ποδηλάτες 

A3 Β3 Γ3 Δ3 
Α4 Γ4 Β4 Α4 
Γ5 Β5 Α5 Δ5 
Β6 Α6 Δ6 Γ6             
Α7 Δ7 Γ7 Β7 

Νικητές: ΕΑ1 ΕΒ1 ΕΓ1 ΕΔ1 
2ος ΓΥΡΟΣ Σύνθεση:  

2 σειρές με 6 
ποδηλάτες 

ΑΙ Β1 
ΔΙ ΓΙ 
Β2 Α2                           
Γ2       Δ2 
ΕΑ1     ΕΒ1 
ΕΔ1     ΕΓ1 

ΤΕΛΙΚΟΣ 1-6: Προκρίνονται ο 1ος, 2ος και 3ος από τις δύο σειρές 
του 2ου Γύρου 

ΤΕΛΙΚΟΣ 7-12: Προκρίνονται ο 4ος, 5ος και 6ος από τις δύο σειρές 
του 2ου Γύρου 
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ΜΗΚΟΣ 
ΠΙΣΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΤΡΟΦΩΝ 

ΕΞΟΔΟΣ  
ΝΤΕΡΝΥ 

   ΣΤΡΟΦΕΣ  ΠΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

250 Μ. 8 2,5 
287 Μ. 7 2,5 

333.33 Μ 6 2 
400 + > 5 1.5 

 
 Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού των 18 αθλητών, ή σύνθεση 

των σειρών θα γίνεται με λιγότερους ποδηλάτες.   
 
3.2.136. (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2002). 
 
3.2.137. Ο οδηγός θα πρέπει να οδηγεί το ντέρνυ κατά το δυνατόν μέσα στον 

διάδρομο (κουλουάρ) των σπρίντερ, ξεκινώντας από μια ταχύτητα 30 
χλμ/ώρα και αυξάνοντας σταδιακά, χωρίς απότομες επιταχύνσεις, έως τα 
50 χλμ/ώρα, ταχύτητα που θα πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον 4 γύρους 
(για πίστες 250 μ.) πριν από τον τερματισμό. Θα πρέπει να εγκαταλείψει 
την πίστα (βγαίνοντας στο εσωτερικό της), όταν του δοθεί εντολή (από 
τον Αφέτη ή τον Αλυτάρχη). Αυτό θα πρέπει να γίνει περίπου 600-700 
μέτρα (δυόμισι στροφές) προ του τερματισμού. 

 
Για τις Γυναίκες και Νεανίδες, η αντίστοιχη ταχύτητα του ντέρνυ θα 
ξεκινάει από 25 χλμ/ώρα και θα φθάνει έως τα 45 χλμ/ώρα.   

 
 Διεξαγωγή του αγώνα 
 
3.2.138. Η θέση εκκίνησης των ποδηλατών καθορίζεται με κλήρωση. Αυτός που 

κληρώθηκε με το Νο. 1 θα  πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό της 
πίστας κ.ο.κ. Οι ποδηλάτες θα πρέπει να τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον 
άλλο στην γραμμή του πουρσουίτ, που βρίσκεται στην πλευρά της 
Γραμματείας (κόκκινη σημαία), έτσι ώστε η διαδρομή (κουλουάρ) των 
σπρίντερ να παραμείνει ελεύθερη, για να κινείται το ντέρνυ. Οι ποδηλάτες  
κατά την εκκίνηση θα πρέπει να κρατιούνται, αλλά σε καμία περίπτωση να 
βοηθιούνται με ώθηση, από κάποιο συνοδό της ομάδος τους.  

 
3.2.139. Η εκκίνηση θα δίνεται όταν το ντέρνυ, πλησιάζει την γραμμή του 

πουρσουίτ όπου είναι παρατεταγμένοι οι ποδηλάτες. Ο ποδηλάτης με το 
Νο. 1 θα πρέπει να ακολουθήσει αμέσως σε πολύ μικρή απόσταση 
(‘’κολλήσει’’ πίσω από) το ντέρνυ έως τη συμπλήρωση τουλάχιστον της 
πρώτης στροφής, εκτός εάν κάποιος άλλος ποδηλάτης θελήσει να πάρει 
αυτή τη θέση ηθελημένα. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας διακόπτεται 
και αυτός ο αθλητής τιμωρείται με αποκλεισμό από τον αγώνα. Κατά την 
νέα εκκίνηση ο ποδηλάτης με το Νο. 2 θα πρέπει να  ‘’κολλήσει’’  πίσω από 
το ντέρνυ κατά τον ίδιο τρόπο.  

 
3.2.139.β Οι ποδηλάτες θα πρέπει να βρίσκονται (παραμένουν) αμέσως /  ακριβώς 

πίσω από το ντέρνυ έως ότου αυτό αποχωρήσει από την πίστα. 
     (Τροποποίηση 1.1.2013) 
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3.2.140. Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι ποδηλάτες προσπεράσουν το 
πίσω άκρο της πίσω ρόδας του ντέρνυ, προτού αυτό βγει από την πίστα, 
αυτομάτως ο αγώνας διακόπτεται και ξαναρχίζει αμέσως, χωρίς τον ή τους 
ποδηλάτες που υπέπεσαν σε αυτή την παράβαση. Ο ή οι ποδηλάτες αυτοί 
αποκλείονται.  

 
3.2.141. Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των αγώνων 

Ταχύτητας. 
 
3.2.142.  Ο αγώνας διακόπτεται όταν ένας ή περισσότεροι ποδηλάτες υποπίπτουν σε 

παράβαση ή συμπεριφέρονται με τρόπο μη αθλητικό ενώ βρίσκονται πίσω από 
το demy. Ο αγώνας διακόπτεται και θα ξαναρχίσει χωρίς τους ποδηλάτες που 
έσφαλαν, οι οποίοι και αποκλείονται. 

 
3.2.143. Σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα (ανεγνωρισμένο ή μη), στην πρώτη 

μισή στροφή, θα πρέπει να δοθεί αμέσως μια νέα εκκίνηση.       
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§ 9.   ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ. 
 
 
 Ορισμός 
 
 
3.2.144. Το Ομαδικό σπρίντ είναι ένας αγώνας σε σειρές, που διεξάγεται σε τρεις 

γύρους μιας πίστας και στον οποίο παίρνουν μέρος δύο ομάδες των δύο 
(2) ή τριών (3) ποδηλατών των οποίων κάθε ποδηλάτης πρέπει να 
οδηγήσει για έναν γύρο. 

    
Για τις κατηγορίες Γυναικών,  Νεανίδων και Παίδων  θα παίρνουν μέρος 
δύο ομάδες ων δύο (2) ποδηλατών / ποδηλατισσών των οποίων κάθε 
ποδηλάτης / ποδηλάτισσα θα πρέπει να οδηγήσει για έναν γύρο. 

 
 
 Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.145. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα διοργανώνονται δύο γύροι αγώνα. 
 
 

1) Ο Προκριματικός Γύρος.  
 
Οι  προκριματικές σειρές που θα ορίσουν τις 4 καλύτερες ομάδες με 
βάση τον χρόνο που πραγματοποίησαν. 

 
Για τον προκριματικό, οι 4 πρώτες καταταγμένες ομάδες του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομαδικού Σπρίντ, του προηγούμενου 
χρόνου θα ξεκινήσουν τελευταίες, με σειρά αντίθετη της κατάταξής 
τους.  
 
Σε περίπτωση απουσίας κάποιων από τίς 4 πρώτες ομάδες, οι 
θέσεις τους δεν θα συμπληρώνονται από επόμενες ομάδες της 
περυσινής κατάταξης.  
 
Η σειρά εκκίνησης των άλλων ομάδων ορίζεται από τους 
Κομισάριους. 

 
2) Οι Τελικοί Αγώνες 
  

Οι ομάδες που έχουν πραγματοποιήσει τους 2 καλύτερους χρόνους 
θα τρέξουν για την πρώτη και δεύτερη θέση, οι δε ομάδες που 
πραγματοποίησαν  τους 2 επόμενους καλύτερους χρόνους για την  
τρίτη και τέταρτη θέση. 
 

3.2.146. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οι κομισάριοι τοποθετούν στην πίστα δύο 
ομάδες των 2 ή 3ων ποδηλατών που παίρνουν εκκίνηση από δύο σημεία, 
διαμετρικά αντίθετα της πίστας για να πραγματοποιήσουν χρόνο. 
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3.2.147. Σε περίπτωση ισοπαλίας νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που 
πραγματοποίησε τον καλύτερο χρόνο στον τελευταίο γύρο της πίστας. 

 
3.2.148. Η ομάδα που δεν θα εμφανιστεί για τον τελικό δεν θα αντικατασταθεί. 
 
 Εάν δεν εμφανιστεί μία ομάδα για τον τελικό, η άλλη ομάδα 

ανακηρύσσεται νικήτρια. 
 
 Εάν η αδυναμία συμμετοχής δεν είναι αναγνωρισμένη, η ομάδα που 

απουσιάζει  αδικαιολόγητα αποκλείεται και η θέση της μένει κενή. 
 
3.2.149. Οι ομάδες συντίθενται από ποδηλάτες που δηλώθηκαν για αυτό τον 

αγώνα.  
 

Αυτό σημαίνει ότι, η σύνθεση της ομάδας μπορεί να διαφοροποιηθεί από 
τα προκριματικά στον τελικό. Μία ελλιπής ομάδα δεν μπορεί να πάρει 
εκκίνηση. 

 
 Οι συνοδοί των ομάδων πρέπει να ενημερώνουν τους κομισάριους για 

κάθε αλλαγή τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από κάθε εκκίνηση. 
 (Τροποποίηση 1.1.2013) 

 
 Σύνθεση των ομάδων - Αλλαγή - Αντικατάσταση ενός ποδηλάτη. 
 

Οι ομάδες θα αποτελούνται από ποδηλάτες που έχουν δηλωθεί για 
τον αγώνα αυτό. 
 
Ομάδα της κατηγορίας Ανδρών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει 
αθλητή ή αθλητές κατηγορίας Εφήβων, με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

- Οι Έφηβοι ποδηλάτες να διανύει την τελευταία χρονιά στην 
κατηγορία αυτή. 

 
Ομάδα της κατηγορίας Εφήβων επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει 
μέχρι έναν (1) αθλητή κατηγορίας Παίδων, με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

- Ο Παίδας ποδηλάτης να διανύει την τελευταία χρονιά στην 
κατηγορία αυτή. 

  
(Τροποποίηση 1.1.2013) 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΛΛΑΓΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

  
 Διεξαγωγή των αγώνων 
 
3.2.150. Η εκκίνηση δίνεται στο μέσον κάθε ευθείας γραμμής της πίστας. Στους 

προκριματικούς αγώνες, η θέση κάθε ομάδας ορίζεται από τους 
κομισάριους. Κατόπιν, η ομάδα που πραγματοποίησε τον καλύτερο χρόνο 
στο προηγούμενο στάδιο του αγώνα, παίρνει εκκίνηση από την γραμμή 
του πουρσουίτ μπροστά από την γραμματεία. 
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3.2.151. Οι ποδηλάτες κάθε ομάδας τοποθετούνται είτε ο ένας δίπλα στον άλλο (σε 
ευθεία) στην γραμμή εκκίνησης, είτε σε μία διαγώνιο που κάνει γωνία 45ο 
με την γραμμή εκκίνησης. 
 
Η πλάγια απόσταση ανάμεσα στους ποδηλάτες θα πρέπει να είναι 1,5 με 2  
μέτρα.   

 
 Ο ποδηλάτης που τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά πιάνεται από ένα 

starting block η από ένα κομισάριο και θα είναι ο επικεφαλής ποδηλάτης. 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 

3.2.152. Ο επί κεφαλής ποδηλάτης οδηγεί τον πρώτο γύρο και ‘’φεύγει’’ (κάνει 
αλλαγή) προς την εξωτερική πλευρά της πίστας, μετά ξανακατεβαίνει για 
να εγκαταλείψει την πίστα χωρίς να παρενοχλήσει την άλλη ομάδα.  
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ 

 
 Ο ποδηλάτης που ήταν στην δεύτερη θέση οδηγεί τον επόμενο γύρο και 

μετά φεύγει με τον ίδιο τρόπο. 
 
 Ο τρίτος ποδηλάτης τερματίζει μόνος τον τελευταίο γύρο. 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ 
  
 Ο ποδηλάτης / η ποδηλάτισσα  που ήταν στην δεύτερη θέση τερματίζει 

μόνος / μόνη τον τελευταίο γύρο. 
 
 
3.2.153.  Κατά την ολοκλήρωση του γύρου του, το πίσω μέρος του πίσω τροχού 

του προπορευόμενου ποδηλάτη θα πρέπει να ‘’περάσει’’ τη γραμμή 
πουρσουίτ, μπροστά (πρίν) από το μπροστινό άκρο του μπροστινού 
τροχού του ποδηλάτη που ακολουθεί. 
 
Στη συνέχεια, εντός 15 μέτρων μετά τη γραμμή πουρσουίτ, ο 
προπορευόμενος ποδηλάτης θα πρέπει να κινηθεί αμέσως προς την 
εξωτερική πλευρά της πίστας και να συνεχίσει να ποδηλατεί  πάνω από τη 
γραμμή των σπρίντερ.  
 
Ώθηση (τράβηγμα, σπρώξιμο) μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας 
απαγορεύεται αυστηρά. 
 
Εάν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούται, η ομάδα θα 
υποβιβαστεί στην τελευταία θέση στην φάση του αγώνα που βρίσκεται. 

 
(Τροποποίηση 1.1.2013) 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Σημ. Όπου 1 = η γραμμή που καθορίζει  το περιθώριο αλλαγής των 15 μέτρων και 
2 = η γραμμή πουρσουίτ της κάθε πλευράς της πίστας.   
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Ατυχήματα 
 
3.2.154. Προκριματικός γύρος.  
 

Σε περίπτωση ατυχήματος (αναγνωρισμένου ή μη) η ομάδα θα κάνει μία 
νέα προσπάθεια  στο τέλος του προκριματικού γύρου.  
 
Η ομάδα που πιθανόν, την ώρα του αγώνα, να παρεμποδίσθηκε από 
ατύχημα της αντιπάλου ομάδος, μπορεί να κάνει μία νέα προσπάθεια στο 
τέλος του προκριματικού γύρου, μετά από απόφαση της Αγωνοδίκου.    
Στον προκριματικό, μία ομάδα επιτρέπεται να κάνει συνολικά μόνο δύο (2) 
εκκινήσεις.    

 
3.2.155. Τελικοί για θέσεις 3-4 και 1-2 
 

Σε περίπτωση ατυχήματος (αναγνωρισμένου ή μη) ο αγώνας διακόπτεται 
και επαναλαμβάνεται αμέσως.  
 
Εάν η ίδια ομάδα πάθει πάλι ένα ατύχημα, αναγνωρισμένο ή μη, στον 
αγώνα που ακολουθεί (επόμενο του ατυχήματος), τότε η ομάδα αυτή 
υποβιβάζεται δεύτερη ή τέταρτη.  
 
Σε κάθε φάση του αγώνα (προκριματικά και τελικούς), σε περίπτωση 
ατυχήματος, κάθε ομάδα επιτρέπεται να κάνει μόνο μια νέα εκκίνηση. 
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§ 10.   ΜΑΝΤΙΣΟΝ.   
 
 
 Ορισμός 
 
3.2.156. Το Μάντισον είναι ένας αγώνας με ενδιάμεσα σπρίντ, όπου 

παίρνουν μέρος ομάδες αποτελούμενες από 2 ποδηλάτες. 
 
 Το αποτέλεσμα καθορίζεται από την απόσταση και τους 

αποκτηθέντες πόντους.  
 
 
 Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.157. Ο αγώνας διεξάγεται απευθείας σαν τελικός με έναν μέγιστο αριθμό 18 

ομάδων για πίστες μήκους μικρότερου των 333.33 μέτρων και 20 ομάδων 
για πίστες μήκους 333.33 μέτρων και άνω. 

 
 Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, τα ενδιάμεσα σπρίντ θα πρέπει να 

διεξάγονται  σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 
 
ΜΗΚΟΣ  ΠΙΣΤΑΣ 

ΣΕ ΜΕΤΡΑ 
       ΑΝΔΡΕΣ          ΕΦΗΒΟΙ       ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΛΜ. 
  ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΠΡΙΝΤ   ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΠΡΙΝΤ  ΑΝΔΡΕΣ       ΕΦΗΒΟΙ 

250 100 5 80 4 25 20 
285.75 90 5 72 4 25,71 20,57 
333.33 75 5 60 4 25 20 

400 65 5 52 4 26 20,8 
 
 
3.2.158. Οι 2 αθλητές κάθε ομάδος θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό αλλά αυτός 

ο αριθμός θα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος. 
 
3.2.159. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, κάθε Σωματείο μπορεί να πάρει μέρος με 

μία μόνο ομάδα. 
 
3.2.160. Οι 2 αθλητές κάθε ομάδος θα πρέπει να είναι αθλητές της ίδιας ηλικιακής 

κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός αθλητή της ομάδος με 
άλλο αθλητή άλλης ηλικιακής κατηγορίας.    

 
3.2.161. Στην πρώτη ομάδα κάθε ενδιαμέσου σπρίντ δίδονται (απονέμονται) 5 

πόντοι,  στη δεύτερη 3 πόντοι στην τρίτη 2 πόντοι και στην τέταρτη 1 
πόντος. 

 
3.2.162. Η τελική κατάταξη γίνεται σύμφωνα με την απόσταση λαμβανομένου υπ΄ 

όψιν του αριθμού των πλήρων στροφών που καλύπτει κάθε ομάδα. 
Ομάδες που έχουν τον ίδιο αριθμό στροφών κατατάσσονται σύμφωνα με 
το σύνολο των πόντων που τους δόθηκαν στα σπρίντ. 
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Εάν υπάρχει ισοπαλία στροφών και πόντων, θα ληφθούν υπ’ όψιν οι νίκες 
στα σπρίντ. Εάν και πάλι υπάρχει ισοπαλία, θα ληφθούν υπ’ όψιν οι 
δεύτερες θέσεις που κατέκτησε κάθε ομάδα, και τελικά σε περίπτωση νέας 
ισοπαλίας, οι θέσεις στο τελικό σπρίντ.  

 
 
 Διεξαγωγή του αγώνα 
 
3.2.163. Μια πρώτη ομάδα ποδηλατών, αποτελούμενη από ένα ποδηλάτη από κάθε 

ομάδα, παίρνει την θέση της στην εκκίνηση. Οι μισοί ποδηλάτες του 
γκρούπ αυτού παρατάσσονται στο εξωτερικό μέρος της πίστας (κάγκελο) 
και οι άλλοι μισοί παρατάσσονται υποβασταζόμενοι από τους συνοδούς 
τους, στο κουλουάρ των σπρίντερ.   

 
 Μια δεύτερη ομάδα ποδηλατών, αποτελούμενη από τον άλλο ένα 

ποδηλάτη κάθε ομάδας, παίρνει την θέση της στην απέναντι πλευρά της 
πίστας στο εξωτερικό μέρος (κάγκελο). 

  
 Μετά από μία ουδετεροποιημένη στροφή (η οποία δεν αφαιρείται από 

το σύνολο των στροφών), δίνεται η εκκίνηση για την πρώτη αυτή 
ομάδα, εν κινήσει, με μια πιστολιά. 

  (Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
Κατά την ουδετεροποιημένη στροφή της πρώτης ομάδας ποδηλατών, η 
δεύτερη ομάδα παραμένει ακίνητη. 

 
3.2.164. Οι ποδηλάτες της ίδιας ομάδος μπορούν να κάνουν αλλαγές ο ένας με τον 

άλλο ακουμπώντας ο ένας το χέρι η το παντελονάκι του άλλου. 
 
3.2.165. Τα σπρίντ θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς που 

ισχύουν στους αγώνες των Σπρίντ. 
 
3.2.166. Μια ομάδα θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει κερδίσει μια στροφή όταν 

(φθάνει στο ύψος) ‘’πιάνει’’ τον τελευταίο ποδηλάτη του κυρίως γκρούπ. 
Ποδηλάτης ο οποίος, κατά την διάρκεια του αγώνα, μένει πίσω από το 
κυρίως γκρούπ, δεν μπορεί να οδηγεί τον αγώνα, ούτε να βοηθήσει 
αθλητή (αθλητές) που προσπαθούν (καταδιώκουν για) να κερδίσουν γύρο,  
με ποινή αποκλεισμού της ομάδος. 

 
3.2.167. Εάν τη στιγμή που πρόκειται να γίνει ένα σπρίντ, για κατάταξη, ένας ή 

περισσότεροι  ποδηλάτες πρόκειται να πιάσουν τον/τους τελευταίο/ους 
ποδηλάτη/τες του μεγαλύτερου γκρουπ (κυρίως γκρουπ), τότε αυτός ή 
αυτοί οι ποδηλάτες κερδίζουν μια στροφή.  
 
Σε αυτή τη περίπτωση οι πόντοι του σπρίντ θα δίδονται στους ποδηλάτες 
που πιθανόν ακολουθούν αυτούς που κέρδισαν στροφή, η σε αυτούς που 
πιθανόν έχουν αποσπασθεί (και προηγούνται) του κυρίως γκρουπ ή στους 
πρώτους ποδηλάτες του κυρίως γκρουπ. 

 
3.2.168. Ομάδες που έχουν ‘’κλειστεί’’ 3 στροφές από το κυρίως γκρούπ, θα πρέπει 

να αποκλείονται από την συνέχεια του αγώνα, και να εγκαταλείπουν 
αμέσως την πίστα με την υπόδειξη των κομισάριων. 
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3.2.169. Εάν ο ένας ποδηλάτης της ομάδος πέσει η έχει μηχανικό πρόβλημα, ο 

άλλος ποδηλάτης θα πρέπει να πάρει αμέσως την θέση του στον αγώνα. 
Δεν θα υπάρχει ουδετεροποίηση. 

 
3.2.170. Εάν και οι δύο ποδηλάτες μιας ομάδος πέσουν ταυτόχρονα, θα υπάρχει 

ουδετεροποίηση για την ομάδα αυτή για ένα αριθμό στροφών που να 
πλησιάζει την απόσταση 1000 μέτρων. Κατά την επιστροφή της ομάδος 
στην πίστα, ένας από τους δύο ποδηλάτες που αποτελούν την ομάδα θα 
πρέπει να πάρει την θέση που είχε η ομάδα πριν από το ατύχημα. 

 
 Ουδετεροποιημένοι ποδηλάτες ή ομάδες, δεν θα επιστρέφουν στην πίστα 

στο τελευταίο χιλιόμετρο του αγώνα.  
 

Σε περίπτωση που και οι δύο ποδηλάτες μιας ή περισσοτέρων 
ομάδων έχουν πτώση ταυτόχρονα στο τελευταίο χιλιόμετρο, η αν 
αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο ξεκινήσει εντός της επιτρεπόμενης 
περιόδου ουδετεροποίησης λόγω ενός αναγνωρισμένου 
ατυχήματος και η ομάδα / ομάδες δεν είναι σε θέση να επιστρέψει 
-ψουν στην πίστα πριν από την έναρξη του τελευταίου 
χιλιομέτρου, αυτή η ουδετεροποιημένη ομάδα / ομάδες θα πρέπει 
να  εμφανίζεται -ονται στα τελικά αποτελέσματα, ανάλογα με τις 
κερδισμένες ή χαμένες στροφές ή τους πόντους που έχουν 
αποκτήσει πριν από το ατύχημα. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
  
3.2.171. Σε περίπτωση ομαδικής πτώσης, όπου έχουν πέσει πάνω από τις μισές 

ομάδες (λαμβάνοντας υπ’ όψιν ένα αθλητή ανά ομάδα), ο αγώνας θα 
πρέπει να διακοπεί και οι κομισάριοι θα πρέπει να αποφασίσουν για την 
διάρκεια της διακοπής.  
 
Μετά την διακοπή θα δοθεί νέα εκκίνηση και κάθε ομάδα θα πρέπει να 
πάρει την ακριβή θέση που είχε πριν την διακοπή, λαμβανομένων υπ’ όψιν 
των στροφών που έχει κερδίσει η χάσει μια ομάδα. 

 
3.2.172. Εάν ο αγώνας διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες κλπ), 

οι κομισάριοι θα πρέπει να αποφασίσουν ως ακολούθως. 
 
 

 διακοπή πριν τα 20 χλμ. για Άνδρες   Εκκίνηση από την αρχή  ή 
10 χλμ. για Έφηβους    την ίδια ημέρα. 

 
 

 διακοπή μεταξύ 20 και 40 χλμ. για Άνδρες Συνέχιση του αγώνα με  
     ή 10 -25 χλμ. για Έφηβους   αποκτηθέντες πόντους 
       και στροφές. 
 
 
 διακοπή μετά τα 40 χλμ. για Άνδρες  Το αποτέλεσμα την 
     ή 25 χλμ. για Έφηβους   στιγμή της διακοπής θα  
       θεωρηθεί σαν τελικό.                  
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11. ΑΓΩΝΑΣ  ΣΚΡΑΤΣ.   
 
  Ορισμός 

 
3.2.173.  Ο αγώνας Σκράτς είναι ένας ατομικός αγώνας σε 

προκαθορισμένη απόσταση. 
 
 Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.174.  Ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί στις εξής αποστάσεις, ανάλογα με την 

κατηγορία των αθλητών : 
 
    Κορασίδες    5   χλμ 
    Παίδες    7,5 χλμ 

Νεανίδες    7,5 χλμ 
    Έφηβοι  10   χλμ 
    Γυναίκες  10   χλμ 
    Άνδρες   15   χλμ  
 
3.2.175. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών ξεπερνάει τον 

μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αγωνιζομένων αθλητών σε μία πίστα, θα 
πρέπει να γίνουν προκριματικοί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 

 
    Κορασίδες     3   χλμ 
    Παίδες        5   χλμ  

Νεανίδες     5   χλμ 
    Έφηβοι    7,5 χλμ 
    Γυναίκες    7,5 χλμ 
     Άνδρες   10 χλμ  
 
  
 Διεξαγωγή του αγώνα 

 
3.2.176.  Πριν την εκκίνηση, οι μισοί ποδηλάτες τοποθετούνται σε σειρά κατά 

μήκος του κάγκελου, οι άλλοι μισοί τοποθετούνται στην σειρά στο 
κουλουάρ των σπρίντερ. Μόλις δοθεί η εκκίνηση, οι ποδηλάτες 
πραγματοποιούν έναν ουδέτερο γύρο (ο οποίος δεν αφαιρείται από 
το σύνολο των γύρων).  Μετά τον γύρο αυτό, δίδεται η εκκίνηση με 
μια πιστολιά. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
3.2.177. Οι αθλητές που ‘’πιάνονται’’ (καλύπτονται) από το κυρίως γκρουπ πρέπει 

να εγκαταλείψουν αμέσως την πίστα. 
 
3.2.178. Η τελική κατάταξη καθορίζεται από το τελικό σπρίντ, λαμβανομένων υπ΄ 

όψιν των γύρων που κέρδισε κάθε αθλητής. 
 

3.2.179. (αποσύρεται από την 1η Ιανουαρίου 2002). 
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3.2.180. Σε περίπτωση συνεννόησης μεταξύ αθλητών με δόλο (για την απόκτηση 
πλεονεκτήματος), οι κομισάριοι μπορούν να αποβάλουν τους 
εμπλεκόμενους ποδηλάτες, αφού προηγηθεί μια πρώτη παρατήρηση. 

 
3.2.181. Ένα καμπανάκι θα πρέπει να χτυπήσει για να δείξει (δηλώσει) την 

τελευταία στροφή του αγώνα. 
 

Ατυχήματα 
 
3.2.182.  Για τους ποδηλάτες που παθαίνουν (εμπλέκονται σε) ατύχημα, θα δίνεται 

μια ουδετεροποίηση στροφών που να πλησιάζει τα 1300 μέτρα. 
  

Καμία ουδετεροποίηση δεν θα δίδεται στο τελευταίο χιλιόμετρο, και 
όποιος ποδηλάτης δεν τελειώνει τον αγώνα δεν θα κατατάσσεται. 

 
3.2.183.  Ο αγώνας πρέπει να σταματήσει σε περίπτωση μαζικής πτώσης.  Οι 

κομισάριοι θα αποφασίσουν πότε και αν θα δοθεί εκκίνηση από την αρχή 
του αγώνα ή εκκίνηση για να συμπληρωθεί η απόσταση  που απέμεινε 
(συνέχιση του αγώνα) με τους ποδηλάτες στις θέσεις που είχαν την ώρα 
της πτώσης ή αν το αποτέλεσμα θεωρείται τελικό. 

 
 Οι ίδιοι κανονισμοί θα εφαρμόζονται στην περίπτωση διακοπής του 

αγώνα λόγω ανωτέρας βίας (καιρικών συνθηκών κλπ).    
 
 
 

§ 14. ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.   
 
    Ορισμός 
 
3.2.218. Ο αγώνας με αποκλεισμό είναι ένας ατομικός αγώνας, όπου σε κάθε 

ενδιάμεσο σπρίντ ο τελευταίος ποδηλάτης αποκλείεται της συνέχειας του 
αγώνα. 

 
    Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.219.  Η διοργάνωση του αγώνα καθορίζεται από ειδικούς κανονισμούς 

(διατάξεις) του συγκεκριμένου αυτού αγώνα. 
 

Διεξαγωγή του αγώνα 
 
3.2.220.  Οι αθλητές παρατάσσονται στην ευθεία του τερματισμού. 
 
3.2.221. Μια εκκίνηση, εν κινήσει, θα πρέπει να δοθεί αφού πρώτα οι ποδηλάτες 

πραγματοποιήσουν έναν ουδέτερο γύρο, (ο οποίος δεν αφαιρείται 
από το σύνολο των γύρων), κατά την διάρκεια του οποίου θα 
ποδηλατούν όλοι μαζί σε ένα γκρουπ με μια μέτρια ταχύτητα. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
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3.2.222. Τα ενδιάμεσα σπρίντ θα πρέπει να διεξάγονται κάθε δεύτερη στροφή σε 
πίστες μικρότερες των 333,33μ. και κάθε στροφή σε πίστες 333,33μ. και 
άνω. 

 
Σε πίστες μικρότερες των 333,33μ., κάθε γύρος  πριν από ένα Σπρίντ θα 
υποδεικνύεται (επισημαίνεται) με ένα καμπανάκι. 

 
3.2.223. Μετά από κάθε σπρίντ, ο τελευταίος ποδηλάτης, σύμφωνα με την θέση 

του οπίσθιου τροχού του ποδηλάτου του στην γραμμή τερματισμού, θα 
αποκλείεται. Θα πρέπει να εγκαταλείπει αμέσως την πίστα. 

 
Αν ένας ή περισσότεροι ποδηλάτες κλείνονται στροφή ή εγκαταλείπουν 
τον αγώνα μεταξύ δύο σπριντ, οι ποδηλάτες αυτοί θα πρέπει να 
αποκλείονται στο επόμενο σπρίντ. 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ένα σπρίντ,  οι κομισάριοι μπορούν να 
αποφασίσουν τον αποκλεισμό ενός ποδηλάτη άλλου από αυτόν που 
κατέλαβε την τελευταία θέση στο σπρίντ (για παράδειγμα, εάν ένας 
ποδηλάτης περνά από την γαλάζια περιοχή/ζώνη της πίστας).  
 
Ο Αλυτάρχης του αγώνα θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη της τελικής 
απόφασης σχετικά με το ποιος θα αποκλεισθεί με βάση τις πληροφορίες 
που θα πάρει από τον διαιτητή – κριτή και άλλους κομισάριους. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η απόφαση για το οποίοι ποδηλάτες θα πρέπει 
να αποκλεισθούν, θα πρέπει να ανακοινωθεί πριν οι ποδηλάτες 
διασχίσουν τη γραμμή πουρσουίτ στην πίσω ευθεία, μετά το σπριντ. Εάν 
δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση σε αυτό το διάστημα, τότε κανένας 
ποδηλάτης δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί μέχρι το επόμενο σπριντ. 
 
Ένας ποδηλάτης που αποκλείστηκε θα πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως 
την πίστα, αν δεν το πράξει αμέσως θα πρέπει να αποκλειστεί από τον 
αγώνα. 
 
Στην περίπτωση που ο ποδηλάτης δεν εγκαταλείψει την πίστα αμέσως, ο 
Αλυτάρχης μπορεί να αποφασίσει να ουδετεροποιήσει τον αγώνα, 
προκειμένου να ‘‘βγάλει’’ τον ποδηλάτη εκτός πίστας. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
2.2.223.β.Οι ποδηλάτες που αποκλείονται θα πρέπει να κατατάσσονται  σε 

αντίστροφη σειρά ανάλογα με την σειρά του αποκλεισμού τους 
(για παράδειγμα, ο πρώτος που αποκλείεται κατατάσσεται τελευταίος, ο 
δεύτερος κατατάσσεται προτελευταίος κλπ). 

 
3.2.224. Οι δύο τελευταίοι ποδηλάτες που θα παραμείνουν στην πίστα θα 

πραγματοποιήσουν το τελικό σπρίντ.  Η κατάταξή τους θα οριστεί από 
την θέση του εμπρόσθιου τροχού στην γραμμή τερματισμού. 

 
3.2.225. Το γεγονός ότι κάποιος ποδηλάτης κέρδισε γύρο δεν θα λαμβάνεται 

υπόψιν. 
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3.2.226. Στην περίπτωση ενός αναγνωρισμένου ατυχήματος με έναν ή 
περισσότερους ποδηλάτες, με απόφαση του Αλυτάρχη, ο αγώνας θα 
πρέπει αμέσως να ουδετεροποιηθεί για ένα μέγιστο αριθμό στροφών που 
πλησιάζει την απόσταση των 1300 μέτρων, έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους ποδηλάτες να ξαναγυρίσουν στον αγώνα. Στην 
περίπτωση όπου όλοι οι ποδηλάτες στην πίστα εμπλέκονται σε ένα 
αναγνωρισμένο ατύχημα, ο αγώνας θα πρέπει να ουδετεροποιηθεί για 
ένα διάστημα 3 λεπτών το πολύ, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 
ποδηλάτες να ξαναγυρίσουν στον αγώνα. 

 
Η ουδετεροποίηση θα πρέπει να υποδεικνύεται με μια κίτρινη σημαία στη 
γραμμή εκκίνησης, και όλοι οι ποδηλάτες στην πίστα θα πρέπει οδηγούν 
σε ένα γκρούπ (μια συμπαγή ομάδα) με μέτρια ταχύτητα. Δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη η θέση του κάθε ποδηλάτη στο μπροστινό ή πίσω 
μέρος του γκρούπ κατά τη στιγμή του ατυχήματος. 

 
Ο αγώνας θα ξαναρχίσει μετά από την απόσυρση της κίτρινης σημαίας 
και μια πιστολιά του αφέτη. Όσοι ποδηλάτες δεν είναι σε θέση να 
συνεχίσουν τον αγώνα σε αυτό το σημείο,  θα πρέπει να αποκλείονται και 
η κατάταξή τους θα προσδιορίζεται ανάλογα με την σειρά του 
αποκλεισμού τους. Το καμπανάκι θα πρέπει να χτυπήσει στην επόμενη 
στροφή για να σημάνει την έναρξη ενός γύρου για σπριντ. 
 
Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία όλοι οι ποδηλάτες στην πίστα 
παθαίνουν ένα αναγνωρισμένο ατύχημα, όταν στην πίστα απομείνουν 
τέσσερεις (4) η λιγότεροι ποδηλάτες, δεν θα γίνεται ουδετεροποίηση.  
 
Στην περίπτωση αυτή, όποιος ποδηλάτης δεν τερματίσει θα αποκλείεται 
και θα παίρνει κατάταξη σύμφωνα με την σειρά που αποκλείστηκε.       

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 

3.2.226.β.  Στην περίπτωση αλληλο-συνεννόησης και αλληλο-βοήθειας  
μεταξύ αθλητών, ο τελευταίος θα αποκλείεται. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
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§ 16. ΑΓΩΝΑΣ OMNIOYM (OMNIUΜ).   
 
 

  Ορισμός 
 

3.2.247. Ο αγώνας  Ομνιουμ είναι ένας αυτόνομος και ενιαίος αγώνας και 
αποτελείται από έξι (6) επιμέρους αγωνίσματα τα οποία πρέπει να 
διεξαχθούν σε δύο αγωνιστικές ημέρες, με την ακόλουθη σειρά : 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 

1. Ένας γύρος (στροφή) πίστας Ατομικής χρονομέτρησης (με εκκίνηση εν 
κινήσει). 

 
2. Αγώνας Πόντων, απόστασης ανάλογης με την κάθε κατηγορία, όπως 

φαίνεται στο άρθρο 3.2.117 των Κανονισμών. 
 

3. Αγώνας με Αποκλεισμό. 
 

 
4. Ατομική Καταδίωξη (Πουρσουίτ), απόστασης ανάλογης με την κάθε 

κατηγορία, όπως φαίνεται στο άρθρο 3.2.052 των Κανονισμών, χωρίς 
τελικό, σε σειρές, με αντιπάλους κάθε φορά δύο ποδηλάτες σύμφωνα με 
την γενική ατομική κατάταξη μετά τον  αγώνα με Αποκλεισμό. 

 
5. Αγώνας Σκράτς απόστασης ανάλογης με την κάθε κατηγορία, όπως 

φαίνεται στο άρθρο 3.2.174 των Κανονισμών. 
 

6. 500 μ. ή 1000 μ. Ατομικής Χρονομέτρησης (σε σειρές, με αντιπάλους κάθε 
φορά δύο ποδηλάτες σύμφωνα με την γενική ατομική κατάταξη μετά τον 
αγώνα Σκράτς). 

 
3.2.247.β. Σε αγώνες όπου ο αριθμός των ποδηλατών που έχουν δηλωθεί υπερβαίνει 

το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της πίστας, και δεν υπάρχει άλλο σύστημα 
προεπιλογής που να καθορίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων, η επιλογή 
τους θα προσδιορίζεται ως εξής: 
 
Όλοι οι ποδηλάτες που έχουν δηλωθεί, θα πρέπει πρώτα να συμμετέχουν σε 
προκριματικούς αγώνας πόντων, σύμφωνα με τις αποστάσεις και τα σπρίντ 
που αναφέρονται στους κανονισμούς των προκριματικών των αγώνων των  
πόντων. 
  
Ο κάθε προκριματικός θα πρέπει να διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
προκριθεί ένας μεγάλος αριθμός ποδηλατών, χωρίς κατ' ανάγκη  
να είναι ο μέγιστος αριθμός των ποδηλατών που επιτρέπεται από τους 
κανονισμούς. Από κάθε προκριματική σειρά, θα προκριθεί ένας ίσος αριθμός 
των ποδηλατών για να συμμετάσχουν στον αγώνα Omnium. 
 
Όσοι ποδηλάτες δεν προκρίθηκαν για να συμμετέχουν στον αγώνα Omnium 
θα πρέπει να κατατάσσονται από κοινού στην τελευταία θέση.  Οι ποδηλάτες 
πού δεν τερματίζουν στα προκριματικά θα κατατάσσονται  με την σημείωση 
ΕΓΚΕΤΕΛΕΙΨΕ (ΕΓΚ). 
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(Τροποποίηση 1.1.2013) 

 
 Διοργάνωση του αγώνα 
     
3.2.248. Όπου αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει ένα διάλειμμα 30 

τουλάχιστον λεπτών, μεταξύ δύο αγωνισμάτων. 
 
3.2.249. Κάθε ποδηλάτης που δεν παίρνει εκκίνηση σε κάποιο από τα αγωνίσματα 

του Ομνιουμ, αποκλείεται από την συμμετοχή στα υπόλοιπα αγωνίσματα 
που ακολουθούν και θα θεωρείται σαν ποδηλάτης που εγκατέλειψε τον 
αγώνα. Έτσι λοιπόν θα εμφανίζεται τελευταίος στην γενική ατομική 
κατάταξη με την σημείωση ΕΓΚΕΤΕΛΕΙΨΕ (ΕΓΚ). 

 
3.2.249.β. Για όλους τους αγώνες πόντων, με αποκλεισμό και σκράτς, οι ποδηλάτες θα 

πρέπει να παρατάσσονται σε μία γραμμή κατά μήκος του κιγκλιδώματος και 
σε μία άλλη γραμμή, στη λωρίδα των σπρίντερ με τη σειρά που 
αναφέρονται στην σειρά εκκίνησης. Αυτή η σειρά πρέπει να βασίζεται στην 
μέχρι τότε (τρέχουσα) κατάταξη του Omnium. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
 Κατάταξη 
 
3.2.250. Μετά από κάθε αγώνισμα θα ανακοινώνονται πλήρη αποτελέσματα. 
 
3.2.251. Ένα σύνολο (άθροισμα) θέσεων με αύξουσα σειρά, ενημερωμένο μετά από 

κάθε αγώνισμα, που θα αποτελεί την γενική Ατομική Κατάταξη μέχρι την 
στιγμή εκείνη, θα ανακοινώνεται μετά από κάθε αγώνισμα. Νικητής θα είναι 
ο ποδηλάτης που έχει το μικρότερο (λιγότερο) σύνολο κατατάξεων. 

 
3.2.251.β. Στην περίπτωση του σκράτς, κάθε ποδηλάτης που δεν τερματίζει λόγω 

πτώσης, ή λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στην πίστα 
στο τελευταίο χιλιόμετρο, θα πρέπει να κατατάσσεται στην τελευταία 
διαθέσιμη θέση για τον εν λόγω αγώνα.  

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
3.2.252. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (ισοπαλίας), νικητής αναδεικνύεται ό αθλητής 

που έχει αντίστοιχα τον ταχύτερο (μικρότερο) άθροισμα χρόνου στα 
αγωνίσματα ατομικής χρονομέτρησης.   
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§ 17. ΑΓΩΝΑΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ 
              ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ.   

 
  Ορισμός 

 
3.2.253. Ο αγώνας  χρονομέτρησης μια στροφής της πίστας, είναι ένας 

αγώνας  χρονομέτρησης, με εκκίνηση εν κινήσει, από την γραμμή 
τερματισμού της πίστας, με σκοπό την κατάταξη των αθλητών / 
αθλητριών που παίρνουν μέρος στον αγώνα Ομνιουμ. 

  
Η χρονομετρημένη απόσταση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 250 μ. 
 

Διοργάνωση του αγώνα 
 
3.2.254.  Η σειρά εκκίνησης των αθλητών / αθλητριών θα καθορίζεται από την 

Αγωνόδικο Επιτροπή. 
 
3.2.255. Ο αθλητής / αθλήτρια θα εισέρχεται στην πίστα , αμέσως μόλις ο / η 

προηγούμενος αθλητής / αθλήτρια τον προσπέρασε και ενεργοποίησε την 
συσκευή χρονομέτρησης. 

 
3.2.256. Η απόσταση για την ανάπτυξη της ταχύτητος και την χρονομέτρηση του 

αγώνα, καθορίζεται ανάλογα με το μήκος της πίστας : 
 
  Πίστα 250 μ. η μικρότερη  3 ½ στροφές   

Πίστα 333,33 μ. η μικρότερη  2 ½ στροφές 
Πίστα 400 μ. η μεγαλύτερη  2 στροφές 
 

3.2.257.  Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι αθλητές /τριες κατατάσσονται ανάλογα με τον 
καλύτερο χρόνο στα τελευταία 200 μέτρα. 

 
3.2.258. Σε περίπτωση ατυχήματος (αναγνωρισμένου ή μη) ο αθλητής / αθλήτρια θα 

κάνει μια νέα εκκίνηση. Μόνο μία νέα εκκίνηση επιτρέπεται για κάθε αθλητή 
/ τρια. 
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ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
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