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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, διοργανώνει το 1ο Εθνικό Κύπελλο Πίστας, στις 

κατηγορίες Ανδρών (Ελιτ/κάτω των 23), Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και 

Κορασίδων στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, ΟΑΚΑ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

1.1 Ημερομηνία: Κυριακή 3 Απριλίου 2022 

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

1.3 Κανονισμοί Αγώνων: Ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π. 

1.4 Αγωνίσματα: 

 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 

ΣΚΡΑΤΣ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΚΕΙΡΙΝ Χ Χ Χ Χ   

ΤΑΧΥΤΗΤΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

2.1 Ειδικοί Κανονισμοί Αγώνων : 

2.2 Συμμετοχές, τεχνικά και διαδικαστικά θέματα 

2.2.1    Η συμμετοχή ανά αγώνισμα για κάθε σωματείο είναι χωρίς περιορισμό. 

2.2.2 Δεν θα διεξαχθεί προκριματικός σε κανένα αγώνισμα.  Εφόσον δηλωθούν περισσότεροι 

αθλητές, του επιτρεπόμενου ορίου, η Ε.Ο.Π. μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό αθλητών ανά 

αγώνισμα ανά κατηγορία. 

2.2.3 Αλλαγές στις δηλώσεις συμμετοχής ή ακυρώσεις συμμετοχών, μπορούν να γίνουν μέχρι 

και την λήξη του Τεχνικού Συνεδρίου. Αλλαγές αθλητών επιτρέπονται μόνο με δηλωμένους ως 

αναπληρωματικούς ποδηλάτες. 

2.2.4 Επίσημες προπονήσεις για όλες τις κατηγορίες, Σάββατο 02/04/2022 και από ώρα 17:00 

– 20:00 . 

2.2.5 Η χρήση κράνους και ποδηλάτου με προδιαγραφές πίστας είναι υποχρεωτική και στις 

προπονήσεις. Επίσης κατά την διάρκεια των επίσημων προπονήσεων και των αγώνων δεν 

επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής (ενδοεπικοινωνίας, walkman, mp3 

player κλπ.) με κίνδυνο αποκλεισμού του ποδηλάτη. 

2.2.6 Στα αγωνίσματα οι ποδηλάτες θα συμμετέχουν με τις επίσημες δηλωμένες για το 2022 

εμφανίσεις των σωματείων τους. 

2.2.7 Η Γραμματεία θα λειτουργεί σε αίθουσα του ποδηλατοδρομίου, το Σάββατο 

2/4/2022, από 16:00 έως 18:30, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δελτίων, η επιβεβαίωση των 

συμμετοχών και η παραλαβή των αριθμών. 

2.3 Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Τετάρτη, 30/3/2022, και 
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ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο e-mail της Ομοσπονδίας eopbike@otenet.gr, 

συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο. 

Στις δηλώσεις συμμετοχής θα αναγράφεται με ευκρίνεια, το ονοματεπώνυμο με λατινικούς 

χαρακτήρες όπως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριο ή στην αστυνομική ταυτότητά τους, 

ο αριθμός δελτίου, και η ακριβής ημερομηνία γέννησης του αθλητή -τριας. Επίσης θα αναφέρεται και 

ο Αρχηγός - Συνοδός κάθε σωματείου. Σωματείο, που δεν θα συμπληρώσει την επίσημη φόρμα 

συμμετοχής των αγώνων, δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες. 

2.4 Τεχνικό Συνέδριο:  

Σάββατο, 02/4/2022 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.  

Η παρουσία των εκπροσώπων η/και προπονητών των σωματείων είναι υποχρεωτική. Οι εκπρόσωποι που 

θα συμμετέχουν στο τεχνικό συνέδριο θα πρέπει να είναι αυστηρά και μόνον αυτοί που αναφέρονται 

στην Δήλωση Συμμετοχής του κάθε Σωματείου. Οι εν λόγω εκπρόσωποι, θα πρέπει να παρουσιάσουν 

την επίσημη εμφάνιση του Σωματείου τους για το 2022 ή φωτογραφία της. 

2.5 Έπαθλα: 

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

2.6 Απονομές Επάθλων: Σε περίπτωση που οι συνθήκες κατά της πανδημίας το επιτρέψουν οι απονομές θα 

πραγματοποιηθούν όπως ορίζονται από το πρόγραμμα. Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται στις απονομές 

υποχρεωτικά με την αγωνιστική τους ενδυμασία. 
 

2.7 Πρόγραμμα Αγώνων: Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα το όποιο θα τροποποιηθεί μετά την λήψη 

των δηλώσεων Συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετά το Τεχνικό Συνέδριο. 

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του αγώνα. Αρμόδιοι για την κατάρτιση 

και επισημοποίηση του προγράμματος του αγώνα καθώς και για ότι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι 

ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής και ο Αλυτάρχης του αγώνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Οι αγώνες διεξάγονται με βάση το επικαιροποιημένο υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο της 
Ε.Ο.Π. και τις από 7.2.2022 οδηγίες της Γ.Γ.Α. 

Για την πρόσβαση στους αγώνες: 

α) Αθλητές έως 17 ετών: self-test παρουσία του υπευθύνου COVID κάθε ομάδας ή του προτονητή την ημέρα του αγώνα. 

β) Αθλητές 18 ετών και άνω: PCR-test 72 ωρών ή rapid-test 48 ωρών. 

Εξαιρούνται από την διενέργεια τεστ οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 

Υπόχρεοι σε όλα τα παραπάνω είναι οι αθλητές, οι συνοδοί – προπονητές και το προσωπικό αγώνων (κριτές – οργανωτικό 

προσωπικό – επίσημοι κ.α.) 

Θεατές: Θεατές στο ποδηλατοδρόμιο: Επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 500 θεατές πλήρως εμβολιασμένους και μέχρι 25 
ανήλικους θεατές ως και 17 ετών, με την ανάλογη επίδειξη τεστ. 

Υπεύθυνος Covid: Θα ανακοινωθεί 

Οι Αρχηγοί των Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση, και θα φροντίσουν να τηρείται σε κάθε ομάδα   

το ποσοστό που αναφέρεται ως άνω. 

 

    Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ     
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