ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Εγκυκλίου Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ο.Π:: ΤΕ – 1/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 2022 – ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.
1.1

Αιτιολόγηση

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την εγγραφή αγώνων στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε
Ε.Ο.Π.

1.2

Περιγραφή Εγκυκλίου

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ :
1. Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση θα πρέπει να προκηρύξει και διοργανώσει τα
παρακάτω Τοπικά Πρωταθλήματα:
I.
Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής (Criterium για μικρές κατηγορίες).
II.
Πρωτάθλημα Δρόμου Ατομικής Χρονομέτρησης.
III.
Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Cross Country XCΟ
Ο (XCC για τις
μικρές κατηγορίες).
2. Τα παραπάνω θα προκηρυχθούν για τις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων,
Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Μίνι Μεγάλα (Αγόρια –
Κορίτσια), Μίνι Μικρά (Αγόρια - Κορίτσια) και Μάστερς (Άνδρες – Γυναίκες).
Γυναίκες
3. Ως μικρές κατηγορίες ορίζονται αυτές των Παμπαίδων – Παγκορασίδων,
Παγκορασίδων Μίνι Μεγάλα
(Αγόρια – Κορίτσια), και Μίνι Μικρά (Αγόρια – Κορίτσια).
4. Σύμφωνα με τον Νόμο
όμο 2725
2725/1999 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι συμμετοχές
αθλητών των σωματείων στα πρωταθλήματα των Ενώσεων, και κατ’ επέκταση και των
Τοπικών Επιτροπών, δίνουν δικαίωμα συμμετοχής των σωματείων σε Γενικές Συνελεύσεις
των Ενώσεων καθώς και της Ελληνικής Ομοσπονδίας (περισσότερα
ρισσότερα στο άρθρο 14,
Ν2725).

Ενημερωτικά αναφέρουμε, ότι οι κατηγορίες Μάστερς (Άνδρες – Γυναίκες) δεν
λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση του ορίου συμμετοχών, όπως αυτό
περιγράφεται στον Ν.2725/1999
5. Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση μπορεί επίσης, ανάλο
ανάλογα
γα με τις οικονομικές και
τεχνικές της δυνατότητες, να προκηρύξει και διοργανώσει και άλλα πρωταθλήματα
ρωταθλήματα σε
επίσημα αγωνίσματα που αναφέρονται στους Κανονισμούς.
6. Στην περίπτωση αυτή δεν θα φέρει τον τίτλο Τοπικό Πρωτάθλημα αλλά θα
ονομάζεται «Πρωτάθλημα [όν
[όνομα αγωνίσματος] [όνομα Ένωσης - Επιτροπής]», πχ.
Πρωτάθλημα Πίστας ΤΕΔ, Πρωτάθλημα MTB Eliminator ΕΠΣΜΑΘ κ.α.
7. Οι αγώνες αυτοί θα αξιολογούνται ως διασυλλογικοί αγώνες, και μπορούν να είναι
είτε αποκλειστικά για σωματεία, που ανήκουν στην Τοπική Επιτροπή – Ένωση, που
διοργανώνει είτε να συμμετέχουν και σωματεία από άλλες Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις.
Θα υπόκεινται σε παράβολο εγγραφής στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα.
8. H Ε.Ο.Ποδηλασίας και τα αρμόδια όργανα αυτής, θα χορηγούν άδ
άδεια διεξαγωγής,
μόνον εφόσον ο Τεχνικός
εχνικός Οδηγός (προκήρυξη) ακολουθείί το υπόδειγμα
υπ
που
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επισυνάπτεται στην παρούσα, είναι πλήρης με όλα τα στοιχεία (κατηγορίες, αποστάσεις,
διαδρομές, χάρτες κλπ) και έχει κατατεθεί το αργότερο εικοσι (20) ημέρες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής, στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΟΠ. Τεχνικοί οδηγοί που δεν
ακολουθούν το υπόδειγμα και/ή έχουν σοβαρές ελλέιψεις, θα επιστρέφονται άμεσα στον
διοργανωτή, προς διόρθωση και επαναποστολή.
9. Ο Τεχνικός Οδηγός (προκήρυξη) θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΟΠ σε «ανοικτής
μορφής» ηλεκτρονικό αρχείο (μαζί με τους χάρτες διαδρομών και τα υψομετρικά
διαγράμματα) για λόγους γρήγορης επεξεργασίας, και αφού ελεγχθεί από την Τεχνική
Επιτροπή της Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΊΑΣ θα λάβει έγκριση. Το επίσημο «κλειστό» ηλεκτρονικό
αρχείο προκήρυξη θα κοινοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της ορθής
και τελικής μορφής της προκήρυξης, στις Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις που
διοργανώνουν το πρωτάθλημα, καθώς και στην Αγωνόδικο Επιτροπή. Επίσης, θα
αναρτάται σε ειδικό χώρο ενημερώσεων, στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.
Ημερομηνίες Τέλεσης
10. Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, που ισχύουν ανά Τοπική Επιτροπή – Ένωση, είναι στην
ευχέρεια των Τοπικών Επιτροπών – Ενώσεων να επιλέξουν τις κατάλληλες ημερομηνίες,
για τα Τοπικά τους Πρωταθλήματα, καθώς και τα αγωνίσματα και κατηγορίες, που θα
πραγματοποιηθούν ανά αγωνιστική ημέρα.
11. Παρόλα αυτά, για τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων – Νεανίδων και
Μάστερς (Α – Γ), προτείνεται η πραγματοποίηση των Τοπικών Πρωταθλημάτων, ως εξής:
 5.3.2021 Πρωταθλήματα Ατομικής Χρονομέτρησης
 6.3.2021 Πρωταθλήματα Αντοχής
 2-3/4.2021 Ορεινή Ποδηλασία XCO/XCC
12. Δύο ή περισσότερες Ενώσεις – Τοπικές Επιτροπές, οι οποίες γειτονεύουν
γεωγραφικά, μπορούν να πραγματοποιήσουν κοινό Τοπικό (διαπεριφερειακό)
Πρωτάθλημα. Στην περίπτωση αυτή ο αγώνας θα αξιολογείται ως Κύπελλο Ελλάδος
(πχ. Νοτίου – Βορείου).
13. Για τις κατηγορίες και στα αγωνίσματα όπου διεξάγεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τα
Τοπικά Πρωταθλήματα θα αποτελούν ένα από τα κριτήρια πρόκρισης για το αντίστοιχο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, για να ληφθούν υπόψη ως κριτήρια πρόκρισης
θα διεξαχθούν το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν την διεξαγωγή του αντίστοιχου
Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
14. Για τις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων – Παμπαίδων – Παγκορασίδων – Μίνι Μεγάλα
– Μίνι Μικρά, η ημερομηνία διοργάνωσης είναι επιλογή της κάθε Ένωσης – Τοπικής
Επιτροπής, και δεν επιτρέπονται συγχωνεύσεις πρωταθλημάτων μεταξύ Τοπικών
Επιτροπών – Ενώσεων.
Παράβολο Συμμετοχής
15. Η Τοπική Επιτροπή – οργανωτής ενός αγώνα Τοπικού Πρωταθλήματος μπορεί να
ορίσει παράβολο συμμετοχής για τους αθλητές/ομάδες για όλα τα αγωνίσματα και τις
ηλικιακές κατηγορίες, με ανώτατο όριο τα δέκα ευρώ (10,-€) ανά αγώνισμα.
Αγωνόδικος Επιτροπή
16. Γενικά η Ε.Ο.Ποδηλασίας και τα αρμόδια όργανα αυτής, σε κάθε Τοπικό
Πρωτάθλημα θα ορίζουν τουλάχιστον τον Αλυτάρχη των Αγώνων.
17. Η Τοπική Επιτροπή – Ένωση, ταυτόχρονα με το αίτημα για χορήγηση άδειας
διεξαγωγής, θα κοινοποιεί στην Ε.Ο.Ποδηλασίας την λίστα των μελών της Αγωνοδίκου
Επιτροπής και βοηθητικούς κριτές Marshals, που απαιτούνται ανάλογα τον αγώνα.
18. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι η Αγωνόδικος Επιτροπή δεν επαρκεί θα ορίζονται
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕ_12022_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΑΓΩΝΩΝ_2022.docx

Ημ/νία Σύνταξης 1/12/2021

Σελίδα 2 από 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

από την Ε.Ο.Ποδηλασίας και άλλα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
Ποινές
19. Στα Τοπικά Πρωταθλήματα, για κάθε αθλητή που ενώ έχει δηλωθεί επίσημα από το
σωματείο του και δεν επιβεβαιώνεται η μη συμμετοχή του από τον Αρχηγό της Ομάδας,
πριν το Τεχνικό Συνέδριο, θα αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί ανά αθλητή, ανά αγώνισμα
από την ετήσια γενική βαθμολογία των σωματείων της Ε.Ο.Π.
ΑΓΩΝΕΣ ΛΙΓΚΑΣ και ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ :
Κατηγορίες:
20. Οι διασυλλογικοί αγώνες είναι δυνατόν να οργανωθούν για τις κατηγορίες Ανδρών,
Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Μίνι
Μεγάλα (Αγόρια – Κορίτσια), Μίνι Μικρά (Αγόρια – Κορίτσια) και Μάστερς (Άνδρες –
Γυναίκες).
21. Ηλικιακές κατηγορίες εννοούνται οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες σύμφωνα
με τους Γενικούς Κανονισμούς της Ε.Ο.Π. χωρίς να υπολογίζονται οι υποκατηγορίες, όπου
αυτές υπάρχουν πχ. η κατηγορία Νέων υπολογίζεται ως υποκατηγορία των Ελιτ, η
κατηγορία Μάστερς Α υπολογίζεται ως υποκατηγορία των Μάστερς.
22. Οι κατηγορίες Μίνι Μεγάλα (Αγόρια – Κορίτσια) και Μίνι Μικρά (Αγόρια – Κορίτσια)
αποτελούν πλέον ξεχωριστές κατηγορίες.
23. Οι αγώνες Λίγκας στις διάφορες κατηγορίες/αγωνίσματα αποτελούν αναπτυξιακές

διοργανώσεις (ως προς την αξιολόγηση), παραμένουν όμως διασυλλογικοί αγώνες.

Περιορισμοί:
24. Η σημαντική αλλαγή του 2022, όσον αφορά τις διοργανώσεις διασυλλογικών αγώνων
είναι η υποχρεωτική επιλογή ενός μόνον από τα παρακάτω επίπεδα:
 ΕΠΙΠΕΔΟ Α: Κατηγορίες Elite/U23/Masters/Sportive Άνδρες – Γυναίκες. Για

λόγους προβολής και ανάπτυξης του αθλήματος, επιτρέπεται η επιλογή μόνον
επιπλέον μιας κατηγορίας (αρρένων και θηλέων), εφόσον επιτρέπεται από τους
περιοριστικούς όρους που ακολουθούν.




ΕΠΙΠΕΔΟ Β: Παίδες – Κορασίδες, Παμπαίδες – Παγκορασίδες, Μίνι Μεγάλα Α-Κ,
Μίνι Μικρά Α-Κ
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ: Χωρίς επίσημες κατηγορίες (Open). Αγώνας με επίσημες κατηγορίες

και ταυτόχρονη τέλεση κατηγορίας χωρίς αγωνιστικό δελτίο (Sportive) λογίζεται
ως αγώνας Επιπέδου Α.
25. Καταργείται ο περιορισμός διοργάνωσης αγώνων ανά σωματείο, όπως ίσχυε μέχρι
την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
Περιορισμοί στις Ημερομηνίες
26. Οι Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις και τα σωματεία θα λάβουν αυστηρώς υπόψη τους
την αγωνιστική περίοδο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί για κάθε αγώνισμα και κατηγορία
(βλέπε σχετική εγκύκλιο της Τ.Ε.)
27. Δεν επιτρέπεται οι διασυλλογικοί αγώνες να συμπίπτουν ούτε ημερολογιακά, ούτε
αγωνιστικά (ίδιο αγώνισμα – ίδιες ηλικιακές κατηγορίες) με την διεξαγωγή των
αντίστοιχων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Ε.Ο.Ποδηλασίας, των
Τοπικών Πρωταθλημάτων, καθώς και των αγώνων Λίγκας κάθε αγωνίσματος.
28. Ως γενική οδηγία, η προτεραιότητα στην επιλογή ημερομηνιών θα δίνεται

υποχρεωτικά στα σωματεία – διοργανωτές, που το 2021 διοργάνωσαν αγώνα στην
αντίστοιχη ημερομηνία, και ήταν συνεπή τόσο με τις ημερομηνίες τέλεσης όσο και
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υποβολής τεχνικών οδηγών (προκηρύξεων) προς έγκριση.
Περιορισμοί σε Αγώνες Δρόμου Αντοχής, αγώνες ΕΤΑΠ
29. Σε αγώνες ΕΤΑΠ δρόμου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή περισσότερων της
μίας κατηγορίας.
30. Οι αγώνες ΕΤΑΠ είναι διάρκειας 2 τουλάχιστον ΕΤΑΠ (μπορούν να διεξαχθούν και σε
μια ημέρα – 2 ημιετάπ), εκ των οποίων το ένα θα είναι αγώνας αντοχής και το δεύτερο
Ατομική Χρονομέτρηση.
31. Σε Τοπικά Πρωταθλήματα και διασυλλογικούς αγώνες δρόμου αντοχής μίας ημέρας
επιτρέπεται η ταυτόχρονη και παράλληλη εκκίνηση διαφορετικών κατηγοριών, με την
προϋπόθεση ότι όλες οι κατηγορίες που ξεκινούν ταυτόχρονα, έχουν το ίδιο ανάπτυγμα.
32. Διαφορετικές εκκινήσεις (για κατηγορίες με διαφορετικό ανάπτυγμα) θα δίνονται με
την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής μπορεί να καλύψει την διεξαγωγή δυο ή
περισσότερων παράλληλων αγώνων (όσον αφορά ασφάλεια αγώνα, ιατρική κάλυψη,
λοιποί κριτές κλπ.)
Οι εκκινήσεις αυτές θα έχουν χρονική διαφορά από 10’ έως 30’
λεπτά. Στην περίπτωση αυτή θα ορίζεται και δεύτερος επίσημος κριτής, ως Βοηθός
Αλυτάρχη και υπεύθυνος για την 2η εκκίνηση κ.ο.κ.
33. Στους αγώνες Αναβάσεων η χρονική διαφορά των εκκινήσεων θα μπορεί να είναι το
ελάχιστο 5’ λεπτά.
34. Σε όλους τους αγώνες Δρόμου Αντοχής και στα Gran-Fondo, επιτρέπεται η

προκήρυξη αγώνων Νέων και Juniors (Έφηβοι – Νεάνιδες) σε κοινή κατάταξη με Άνδρες
και Γυναίκες αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή το ανάπτυγμα θα είναι ελεύθερο, και η
κατηγορία θα ονομάζεται Άνδρες (ή Γυναίκες) 17+
Περιορισμοί σε Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας
35. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη και παράλληλη εκκίνηση περισσοτέρων της μίας

κατηγοριών, εφόσον ο αγωνιστικός χώρος και το σύνολο των συμμετοχών το
επιτρέπουν. Στην περίπτωση αυτή ο Αλυτάρχης, σε συνεννόηση με τον διοργανωτή
αποφασίζει την χρονική διαφορά μεταξύ των εκκινήσεων, η οποία δεν θα ξεπερνά τα 5’
λεπτά ανά εκκίνηση.
36. Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνων με e-bikes (E-MTB) ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες
κατηγορίες. Κατ’εξαίρεση και σε περίπτωση αγώνα XCM (Marathon) και/ή XCP (Point to
Point) οι κατηγορίες e-bikes (E-MTB) θα ξεκινούν τουλάχιστον 20’ λεπτά πριν την πρώτη
εκκίνηση άλλης επίσημης κατηγορίας.
Αξιολόγηση Αγώνων
37. Κάθε αγώνας με έγκριση από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας θα λαμβάνει
βαθμούς αξιολόγησης, οι οποίοι θα προσμετρούν στην τελική ετήσια βαθμολογία κάθε
σωματείου – διοργανωτή (βλέπε σχετική εγκύκλιο).
38. Οι αγώνες θα αξιολογούνται (βαθμολογικά) με την προϋπόθεση ότι τα φύλλα αγώνα
θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά (jpeg ή pdf) εντός τριων (3) ημερών, και τα πρωτότυπα
κατατίθενται στην Ε.Ο.Ποδηλασίας σε διάστημα δέκα (10) το πολύ ημερών, από την
ημερομηνία τέλεσης του αγώνα.
39. Αγώνες με συνδιοργάνωση από δυο σωματεία, θα λαμβάνουν το μισό (½) της
βαθμολογίας αξιολόγησης για κάθε σωματείο.
40. Αγώνες με τεχνικές παραλείψεις (σύμφωνα με την έκθεση του Αλυτάρχη) δεν θα
αξιολογούνται ως βαθμοί διοργάνωσης για το σωματείο – οργανωτής.
Τεχνικός Οδηγός Αγώνων
41. Ο Τεχνικός Οδηγός (προκήρυξη) θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το
υπόδειγμα που έχει ήδη αποσταλεί στα σωματεία, και επισυνάπτεται στην παρούσα
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επιστολή προς διευκόλυνση των σωματείων. Τεχνικοί οδηγοί που δεν ακολουθούν το
υπόδειγμα και/ή έχουν σοβαρές ελλέιψεις, θα επιστρέφονται άμεσα στον διοργανωτή,
προς διόρθωση και επαναποστολή.
42. Η αποστολή του Τεχνικού Οδηγού προς έγκριση, θα γίνεται το αργότερο είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων.
43. Ο τεχνικός οδηγός (προκήρυξη) θα πρέπει να αποστέλλεται στην Ε.Ο.Ποδηλασίας σε
«ανοικτής μορφής» ηλεκτρονικό αρχείο (μαζί με τους χάρτες διαδρομών και τα
υψομετρικά διαγράμματα), για λόγους γρήγορης επεξεργασίας, και αφού ελεγχθεί από
την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας θα λάβει έγκριση. Το επίσημο «κλειστό»
ηλεκτρονικό αρχείο – προκήρυξη θα κοινοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την
παραλαβή της ορθής και τελικής μορφής της προκήρυξης, στο σωματείο – διοργανωτή,
στις Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις που εμπλέκονται γεωγραφικά, καθώς και στην
Αγωνόδικο Επιτροπή που θα οριστεί.
Επίσης, θα αναρτάται σε ειδικό χώρο
ενημερώσεων, στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.
44. Το σωματείο – οργανωτής ενός αγώνα μπορεί να ορίσει παράβολο συμμετοχής για
τους αθλητές/ομάδες για όλα τα αγωνίσματα της ποδηλασίας και όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες, χωρίς ανώτατο όριο, με εξαίρεση τους αγώνες Λίγκας, στους οποίους τα
παράβολα προσδιορίζονται σε εγκύκλιο της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π.
Αγωνόδικος Επιτροπή
45. Η Ε.Ο.Ποδηλασίας και τα αρμόδια όργανα αυτής, σε κάθε διασυλλογικό αγώνα θα
ορίζουν τον Αλυτάρχη των Αγώνων. Ο Αλυτάρχης θα ορίζεται μεταξύ διαθέσιμων εν
ενεργεία Κριτών Ποδηλασίας, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 οποίοι διαμένουν στην ίδια πόλη τέλεσης ή στα ίδια γεωγραφικά όρια της Τοπικής
Επιτροπής – Ένωσης, που ανήκει το σωματείο – διοργανωτής.
 Όποιοι είναι Διεθνείς Κομισσάριοι ή Εθνικοί ή Ομοσπονδιακοί Κριτές, και εφόσον ο
αγώνας είναι υψηλού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την όσο το δυνατόν ελάχιστη
οικονομική επιβάρυνση για τους διοργανωτές.
46. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι η Αγωνόδικος Επιτροπή δεν επαρκεί θα ορίζονται
από την Ε.Ο.Ποδηλασίας και άλλα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής (Όπως πχ. σε αγώνα
δρόμου Αντοχής με διαφορετικές εκκινήσεις - ¶33 της παρούσης).
47. Η αποζημίωση της Αγωνοδίκου Επιτροπής είναι ευθύνη των Σωματείων –
διοργανωτών, οι οποίοι θα πρέπει να αποζημιώνουν κατ’ ελάχιστον με τα ποσά που
αναφέρονται σε σχετικό πίνακα που έχει εγκρίνει η Ε.Ο.Π.
48. Τα αποτελέσματα των αγώνων σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να είναι στην
διάθεση του Αλυτάρχη εντός 24 ωρών το αργότερο, προκειμένου ο τελευταίος να τα
κοινοποιεί στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΩΝ (Τοπικά – Διασυλλογικοί)
49. Κάθε σωματείο υποχρεούται έως την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, να δηλώσει
τους αγώνες, που επιθυμεί στην Τοπική Επιτροπή – Ένωση, που ανήκει. Με την σειρά
της η Τοπική Επιτροπή – Ένωση, σε συνεργασία με όλα τα σωματεία της θα καταρτίσει
το πρόγραμμα αγώνων της περιφέρειας αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων όλων
των Τοπικών Πρωταθλημάτων και διασυλλογικών αγώνων και θα το αποστείλει στην
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π. ώστε να καταρτιστεί το Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 2022.
50. Σωματεία, που ανήκουν σε διαφορετική Περιφέρεια (γεωγραφικά όρια Τοπικής
Επιτροπής ή Ένωσης) από αυτή που τελείται η διοργάνωση τους, θα αιτούνται έγκρισης
και θα εγγράφουν τον αγώνα και στις δύο εμπλεκόμενες Τοπικές Επιτροπές ή Ενώσεις.
51. Κάθε Τοπική Επιτροπή – Ένωση, θα πρέπει να πραγματοποιήσει σύσκεψη σωματείων
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(λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19 συστήνεται η συνεδρίαση
με την μορφή τηλεδιάσκεψης), προκειμένου να καταρτισθεί το αγωνιστικό της
πρόγραμμα.
52. Όλοι οι αγώνες, πρέπει να δηλωθούν στο σχετικό συνημμένο έντυπο, που χορηγεί η
Ε.Ο.Ποδηλασίας, συμπληρωμένο ορθά.
53. Οι Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις αφού συγκεντρώσουν όλα τα έντυπα εγγραφής
αγώνων, αφού τα ελέγξουν και αφού συντάξουν έντυπα εγγραφής των Τοπικών
Πρωταθλημάτων και των αγώνων Λίγκας, που θα διοργανώσουν, και αφού έχουν
πραγματοποιήσει σύσκεψη με τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμή τους, θα
καταρτίσουν το αγωνιστικό τους πρόγραμμα, το οποίο και θα πρέπει να υποβάλλουν
στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας έως την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021,
αποστέλλοντας:
 αντίγραφα των εντύπων Εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα, πλήρως
συμπληρωμένα και
 τον συγκεντρωτικό ημερολογιακό πίνακα (σε μορφή EXCEL) συμπληρωμένο
ηλεκτρονικά σε όλα τα αντίστοιχα πεδία (ημερ/νία, ονομασία αγώνα, οργανωτής,
κατηγορία κλπ).
54. Κανένας πίνακας δεν θα γίνει δεκτός, εφόσον δεν αποσταλούν τα αντίγραφα των
Εντύπων Εγγραφής αγώνων.
55. Δηλώσεις και Έντυπα Εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα από Σωματεία
απευθείας προς την Ε.Ο.Ποδηλασίας, δεν θα γίνονται δεκτά.
56. Κατόπιν και πριν τις 5 Ιανουαρίου 2022 θα ανακοινωθεί το Εθνικό Αγωνιστικό
Πρόγραμμα 2022 (Έκδοση 2.0) τα σωματεία θα κληθούν να καταβάλούν μέχρι τις 14
Ιανουαρίου 2022 το αναλογούν για κάθε αγώνα παράβολο εγγραφής, λαμβάνοντας
υπόψη τον σχετικό πίνακα, που επισυνάπτεται.
57. Σε πληρωμή παραβόλου εγγραφής αγώνα, υποχρεούνται και οι διοργανωτές Διεθνών
Αγώνων, ενταγμένων και στο καλεντάρι της U.C.I. καθώς και οι Αγώνες Λίγκας και τα
Τοπικά Πρωταθλήματα.
58. Τα παράβολα αυτά θα κατατίθενται στον λογαριασμό της Ε.Ο.Ποδηλασίας και θα
είναι σε συμφωνία με τον πίνακα που θα ανακοινώσει η Ε.Ο.Π. και θα περιλαμβάνει τα
ποσά, που αναλογούν σε κάθε σωματείο – οργανωτή, που έχει δηλώσει αγώνες στο
Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα.
59. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω παραβόλου εγγραφής, ο
αγώνας θα αφαιρεθεί από την τελική έκδοση του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος
(έκδοση 3.0)
60. Μετά τις δηλώσεις αυτές, και αφού όλοι οι αγώνες καταχωρηθούν στο Αγωνιστικό
Πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή ημερομηνίας ή ηλικιακής κατηγορίας.
61. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας, το σωματείο –
οργανωτής μπορεί να αιτηθεί αλλαγή ημερομηνίας. Το αίτημα της αλλαγής θα πρέπει να
αποστέλλεται στην Ε.Ο.Ποδηλασίας μαζί με ένα έγγραφο της Τοπικής Επιτροπής –
Ένωσης που ανήκει το σωματείο – οργανωτής, ότι εγκρίνει την αλλαγή αυτή. Η Τεχνική
Επιτροπή της Ε.Ο.Π., είναι ή αρμόδια να αποφασίσει για την έγκριση ή απόρριψη της
αλλαγής αυτής.
62. Η αλλαγή για να είναι αποδεκτή, θα συνοδεύεται με παράβολο ύψους είκοσι ευρώ
(20,-€), ταυτόχρονα με το αίτημα.
63. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης αγώνα, τα παράβολα δεν επιστρέφονται ούτε
συμψηφίζονται με άλλες υποχρεώσεις του σωματείου – οργανωτή, προς την Ε.Ο.Π.
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Μεταβατικές διατάξεις – εξαιρέσεις

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Ε.Ο.Ποδηλασίας και τα αρμόδια όργανα αυτής, μπορούν να
προβούν σε ανάλογες αναπροσαρμογές – τροποποιήσεις της παρούσης, μεταθέσεις ημερομηνιών
και/ή ματαιώσεις αγώνων.

Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας
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