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ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2022 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΩΝΑ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:  Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο 

Πατρών, διοργανώνει τον πρώτο αγώνα του Εθνικού Κυπέλλου Δρόμου Παίδων και 

Κορασίδων 2022.  Ο αγώνας διεξάγεται με την αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Δυτικής και του Δήμου Δυτικής Αχαίας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:  Παίδες και Κορασίδες (15-16 ετών)  

Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ, και δίνει βαθμολογία στην ατομική 

και σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 

Ημερομηνία : Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022 

 10.00 - 11:00 Λειτουργία Γραμματείας στον ΚΡΙΝΟ - Γραφεία Φυσιολατρικού 

Συλλόγου «ΌΡΟΥΣ ΜΟΒΡΗ Η ΑΡΙΑ» 

 11.30 Τεχνικό Συνέδριο 

 12:30 Δρόμος Αντοχής Παίδες - 12:35 Κορασίδες 

Ημερομηνία : Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 

 09:30 Ατομική Χρονομέτρηση Κορασίδων και κατόπιν Παίδων 

 13:30 Criterium Κορασίδων - 14:20 Criterium Παίδων 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ:  https://ridewithgps.com/routes/38629092    

 Δρόμος Αντοχής : Παίδες 63.6χλμ (6x10.6km), Κορασίδες 53km (5x10.6km) 

 ΚΡΙΝΟΣ Κεντρική Πλατεία (εκκίνηση) - Καραμεσιναίικα - Πουρνάρι - Μύρτος - Κρίνος 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ:  

https://ridewithgps.com/routes/38629179  

 Ατομική Χρονομέτρηση : Παίδες - Κορασίδες 8km 

 Λάππα (εκκίνηση) - Άραξος (Τερματισμός) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ CRITERIUM:  https://ridewithgps.com/routes/38639648 

 Criterium : Κορασίδες 21km (5x4.2km) - Παίδες 29.4km (7x4.2km) 

 Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙΠΕ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
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I. Κάθε σωματείο συμμετέχει με 1 – 8 ποδηλάτες της κατηγορίας Παίδων και 1 - 8 
ποδηλάτισσες της κατηγορίας Κορασίδων.  Η συμμετοχή στον αγώνα δρόμου αντοχής 
είναι δεσμευτική και υποχρεωτική για την συμμετοχή στον 2ο και 3ο αγώνα. 

II. Μέχρι την Δευτέρα 21η Μαρτίου 2022 θα πρέπει να αποσταλούν οι αναλυτικές 
δηλώσεις συμμετοχής (αυστηρά μέσω συνημμένης φόρμας) στο eopbike@otenet.gr.  

III. Παράβολο Συμμετοχής: 20,-€ ανά αθλητή, το οποίο καταβάλλεται στον Τραπεζικό 
Λογαριασμό του ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ (Εθνική Τράπεζα): 

ΙΒΑΝ: GR6601102260000022629603113 

Το αντίγραφο κατάθεσης, θα αποστέλλεται με την δήλωση συμμετοχής.  Τυχόν έξοδα τραπεζικής μεταφοράς 
βαρύνουν τους συμμετέχοντες.  Δεν θα γίνουν δεκτές οι συμμετοχές που δεν θα έχει γίνει η αντίστοιχη κατάθεση 
στον παραπάνω λογαριασμό. 

Ο Π.Ο. Πατρών θα καλύψει την διαμονή για 90 αθλητές (και αρχηγούς ομάδων) με προτεραιότητα όσοι δηλωθούν 
να συμμετέχουν και τους τρεις αγώνες.  Η διαμονή θα είναι στο Ξενοδοχείο NIFOREIKA BEACH την 25/3/2022.  Θα 
καλυφθεί και το δείπνο της 25ης Μαρτίου 2022 καθώς και το πρωινό της 26ης Μαρτίου 2022. 

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της φιλοξενίας θα πρέπει να το δηλώσουν στο email:  popatras71@gmail.com 
έγκαιρα και οχι αργότερα από 21.3.2022.  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα δωμάτια φιλοξενίας θα πρέπει να ελευθερωθούν πριν οι 
αθλητές μεταβούν για τον αγώνα Criterium στην ΒΙΠΕ Πατρών, διότι θα πρέπει να παραδοθούν σε συμμετέχοντες 
του Αγώνα Granfondo Thysias 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 

Λειτουργία Γραμματείας για παραλαβή δελτίων και παράδοση αριθμών στον αρχηγό της ομάδας στον 

ΚΡΙΝΟ και στα Γραφεία Φυσιολατρικού Συλλόγου «ΌΡΟΥΣ ΜΟΒΡΗ Η ΑΡΙΑ», την 25η Μαρτίου 2022 από 

τις 10:00 μέχρι τις 11:30.  Η Γραμματεία θα λειτουργεί μόνον για τις υπογραφές σε φύλλο αγώνα, 

κάθε μέρα, ως και 15 λεπτά πριν την εκκίνηση του κάθε ποδηλάτη/κατηγορίας, στους χώρους εκκίνησης. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 

Παρασκευή 25.03.2022, ώρα 11:00 στον χώρο της Γραμματείας.  Η παρουσία των εκπροσώπων των 

ομάδων είναι αυστηρώς υποχρεωτική. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

Ο αγώνας διεξάγεται με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας και της UCI, για ότι δεν προβλέπεται στους 

κανονισμούς της ΕΟΠ. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

Ανάπτυγμα: 7.01μ το μέγιστο, και όχι ρυθμιζόμενο. 

Σειρά Οχημάτων συνοδείας:  Με κλήρωση, που θα λάβει χώρα στο Τεχνικό Συνέδριο.  Ομάδες με 

συμμετοχή ή με εκκίνηση 1-2 αθλητών θα έχουν κοινή συνοδεία – τεχνική υποστήριξη με άλλες ομάδες.  
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Η σύμπτυξη των οχημάτων συνοδείας είναι ευθύνη του διοργανωτή με την σύμφωνη γνώμη της Τ.Ε. της 

Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

Κατατάξεις: 

1. Γενική Ατομική Κατάταξη, βάση χρόνου και θέσης τερματισμού  

2. Ομαδική Κατάταξη βάση αθροίσματος χρόνου των 3 καλύτερων αθλητών κάθε ομάδας 

Όριο Χρόνου Τερματισμού:  

 Αγώνας Αντοχής: Όριο χρόνου 16 λεπτών θα υπάρχει σε κάθε στροφή, πλην της τελευταίας. 

 Αγώνας Χρονομέτρησης: 20% του νικητή (-τριας) 

 Αγώνας Criterium: Όσοι χάνουν στροφή θα είναι εκτός ορίου χρόνου. 

Οι ποδηλάτες που θα είναι εκτός ορίου χρόνου, δεν θα λαμβάνουν κατάταξη. 

Συχνότητα VHF Radio Tour: 152.075 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ: 

 Οι τρεις πρώτοι νικητές (-τριες) κάθε αγώνα με Μετάλλιο - Δίπλωμα 
 Οι τρεις πρώτοι νικητές (-τριες) της Γενικής Ατομικής Κατάταξης (βάση χρόνου) με Κύπελλο – 

Μετάλλιο – Δίπλωμα. 

 Κύπελλο στον καλύτερο ποδηλάτη (-ισσα) πρώτης χρονιάς στην κατηγορία (γεν.2007) της Γενικής 
Κατάταξης. 

 Κύπελλο στην καλύτερη ομάδα (βάση χρόνου) στο σύνολο των τριών αγώνων (Γενική Κατάταξη) 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 

Σε περίπτωση, που οι συνθήκες κατά της πανδημίας το επιτρέπουν, θα υπάρξουν απονομές σε χώρο και 

χρόνο, που θα ανακοινωθεί από τους διοργανωτές. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ:  Σε περίπτωση που ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ 

αποφάσισε ελέγχους, θα υπάρξει ενημέρωση για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

ΕΟΠ, της UCI και του ΕΟΚΑΝ. 

ΠΟΙΝΕΣ:  Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της ΕΟΠ και όπου 

δεν προβλέπεται, της UCI. 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ:  Θα οριστεί από την ΕΟΠ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ:  Κάρλος Χάρης τηλ.6973548372 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:  
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 Με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης των αγώνων. 

 Άπαντες οι συμμετέχοντες στους αγώνες με οποιαδήποτε μορφή, αθλητές, προπονητές, συνοδοί, 
θεατές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διοργάνωση, αποδέχονται όπως τα προσωπικά τους στοιχεία, 
τα αποτελέσματα αγώνων με τις επιδόσεις, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτών, να δίνονται στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να 
επεξεργάζονται από τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού. 

 Απρόβλεπτα θέματα: Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα αποφασίζει επί 
τόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή, σε συνεργασία με τον διοργανωτή και τον Τεχνικό Επιτετραμένο 
της Ε.Ο.Π. Η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, των 
ημερομηνιών των αγώνων, καθώς επίσης και των τεχνικών όρων της προκήρυξης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.  

 Για την πρόσβαση στους αγώνες: 

 Αθλητές έως και 17 ετών : self test παρουσία του υπεύθυνου COVID της ομάδας ή του προπονητή την 
ημέρα του αγώνα. 

 Αθλητές - Συνοδοί  – προπονητές και το προσωπικό αγώνων (κριτές – οργανωτικό προσωπικό – επίσημοι 
κ.α.): PCR-test 72 ωρών ή rapid-test 48 ωρών. 

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

 Υπεύθυνος Covid:  

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.  

ΧΑΡΤΗΣ/ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 

Ακολουθείστε τους συνδέσμους, που αναφέρονται στην ενότητα “διαδρομή” της παρούσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 

Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 
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