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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2022 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο 

“Θησέας”, διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας 2022 

στο αγώνισμα του Enduro. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι και κάτοχοι δελτίου Ε.Ο. Ποδηλασίας ή 

άλλης Ομοσπονδίας μέλους της UCI, σε ισχύ για το 2022, των κατηγοριών, που αναφέρονται 

παραπάνω, με την προϋπόθεση τα σωματεία τους, να διαθέτουν ειδική αθλητική 

αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Ημερομηνία: Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 

Τόπος: Λιβάδι Αράχωβας 

Αγώνισμα:  Enduro (END) 

Κατηγορίες: Άνδρες, Γυναίκες (Ελίτ, Νέοι, Έφηβοι σε κοινή κατάταξη) Μάστερς Άνδρες - 

Γυναίκες (όλα τα age group σε κοινή κατάταξη). 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και τους ειδικούς 

Κανονισμούς της UCI για το αγώνισμα του ENDURO. 

Ο χώρος συγκέντρωσης και η Γραμματεία Αγώνων είναι η περιοχή Σκαμνός, στο Λιβάδι 

Αράχωβας (Συντεταγμένες: 38.55187022240086, 22.524430092312485) 

Διαδρομή: 

5 ειδικές διαδρομές (Stages) συνολικού μήκους 11 χιλιομέτρων και 22 χιλιόμετρα συνδετικές 

διαδρομές.  Ανάλυση της διαδρομής θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουλίου 2022, στην ιστοσελίδα 

www.enduroseries.gr 

Η Υψομετρική διαφορά είναι συνολικά 1400μ.  Έδαφος:  Ποικίλει από πετρώδες ως και 

αποκλειστικά χωμάτινο, με μονοπάτια μέσης και μεγάλης δυσκολίας. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του αγωνιστικού χώρου και των ειδικών διαδρομών, πριν την επίσημη 

περίοδο δοκιμαστικών, όπως αυτή αναφέρεται στο πρόγραμμα των αγώνων. 

Η διαδρομή του ENDURO,  θα είναι σηματοδοτημένη 48 ώρες πριν τον αγώνα, όπως προβλέπεται 

από τους Κανονισμούς, και θα υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικών, μόνον σε ποδηλάτες που 

έχουν ήδη τοποθετημένο τον αριθμό αγώνα, επάνω στο ποδήλατο τους. 

Ειδικοί Κανονισμοί αγώνα END: 
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Νικητής (-τρια) του αγώνα, αυτός που θα συγκεντρώσει το μικρότερο χρόνο στην Τελική Γενική Κατάταξη, που 

θα προκύψει από το άθροισμα των χρόνων στις 5 ειδικές διαδρομές και όποιων επιπλέον ποινών, εφόσον 

απαιτείται. 

Οι συμμετέχοντες, πέραν του αριθμού συμμετοχής για τον αγώνα, θα παραλάβουν αυτοκόλλητα σήματα για 

να τοποθετήσουν υποχρεωτικά στον σκελετό, το πιρούνι και τους τροχούς του ποδηλάτου τους.  Με τον 

τερματισμό κάθε αγωνιζόμενου, θα γίνεται έλεγχος από την Αγωνόδικο Επιτροπή. 

Η χρήση κράνους (Full face ή Hard Shell) καθώς και όλου του εξοπλισμού ασφαλείας (που απαιτείται από τους 

κανονισμούς), καθώς και αριθμού αγώνων, είναι υποχρεωτική και στις επίσημες προπονήσεις.  

Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι η αρμόδια να αποφασίσει εάν ο ποδηλάτης, που συμμετέχει φέρει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό για να πάρει εκκίνηση (υποχρεωτική η χρήση Κράνους, Γαντιών, Γυαλιών και Επιγονατίδων).  

Ποδηλάτης (-ες) με ελλείψεις στον εξοπλισμό του, με συνέπεια να μην καλύπτεται η στοιχειώδης ασφάλεια 

του, δεν είναι δυνατόν να λάβει εκκίνηση. 

Τόπος και ώρες λειτουργίας Γραμματείας, για όλους τους αγώνες:  Η Γραμματεία θα λειτουργήσει 

στο Λιβάδι Αράχωβας στη θέση Σκαμνός, την Παρασκευή 08.07.22 από τις 16:00 έως τις 20:00 και 

το Σάββατο 09.07.2022, από 09:00 – 13:00 και 17:00 με 18:00.  Τις ώρες λειτουργίας θα γίνεται 

ο έλεγχος των δελτίων και η παραλαβή των αριθμών των επισήμων προπονήσεων και του αγώνα.  

 
Τεχνικό Συνέδριο/Τεχνική Ενημέρωση, το Σάββατο στις 19:30.  
 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με απεριόριστο αριθμό αθλητών – τριών, μέχρι την Δευτέρα, 

04.07.2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο e-mail eopbike@otenet.gr, στο επισυναπτόμενο έντυπο 

συμμετοχής.  Δηλώσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.  

Στις δηλώσεις συμμετοχής θα φαίνεται με ευκρίνεια, ο αριθμός δελτίου, ο αριθμός UCI-ID και η κατηγορία του 

αθλητή, ενώ το ονοματεπώνυμο του αθλητή-τριας θα πρέπει να είναι γραμμένο με Λατινικούς χαρακτήρες 

(όπως στην Αστυνομική ταυτότητα).  Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός – Συνοδός κάθε ομάδας. 

Έπαθλα: 

Μετάλλιο και δίπλωμα στους τρείς πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κατηγορίας, που θα διεξαχθεί. 

Στον νικητή κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί η Φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος 2022 για το αγώνισμα στο 

οποίο θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής, την οποία και υποχρεούται να φορά σε όλους τους αντίστοιχους αγώνες 

της κατηγορίας, στην οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής, μέχρι το αντίστοιχο Πρωτάθλημα Ελλάδος του 2023. 

Απονομές Επάθλων:  Πλησίον της Γραμματείας των αγώνων. 

Πρόγραμμα Αγώνων: 

Σάββατο 9/07/2022 
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 09:00 - 13:00 και 17:00 - 18:00 Λειτουργία Γραμματείας για επίδειξη δελτίων και παραλαβή 

αριθμών.  Τους αριθμούς παραλαμβάνει ο δηλωμένος αρχηγός της ομάδας και μόνον αυτός, αφού 

προσκομίσει τα δελτία των αθλητών, και την Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης και τήρησης του εν ισχύ 

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου των αγώνων. 

 09:00 - 18:00 Επίσημες Προπονήσεις (χρήση Lift) για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν ήδη 

λάβει και τοποθετήσει αγωνιστικό αριθμό. 

 19:30 Τεχνικό Συνέδριο/ενημέρωση.  Θα περιοριστεί σε σύντομη προφορική τεχνική 

ενημέρωση σε ανοιχτό χώρο στον χώρο συγκέντρωσης του αγώνα.  Ο Αλυτάρχης θα βρίσκεται στο 

χώρο της Γραμματείας και των δοκιμαστικών προκειμένου να απαντά σε απορίες των συμμετεχόντων.  

Την ίδια ώρα θα ανακοινωθεί και η σειρά εκκίνησης των αγωνιζομένων στον επίσημο αγώνα. 

Κυριακή 10/07/2022 

 08:00 Υπογραφή στο Φύλλο Αγώνα (υποχρεωτικό για όλους) ως και 15 λεπτά πριν την εκκίνηση.  

Οι ποδηλάτες προσέρχονται με την αγωνιστική τους ενδυμασία και με τους αριθμούς τοποθετημένους. 

 8:30 – 17:30 Διεξαγωγή του αγώνα.  Το τελικό πρόγραμμα εκκινήσεων, θα ανακοινωθεί 

το Σάββατο 09.07.2022, μετά το Τεχνικό Συνέδριο. 

 18:00 Απονομές Επάθλων 

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα (π.χ. καιρικές συνθήκες, 

συμμετοχές, κ.λ.π.). Αρμόδιοι για την κατάρτιση και επισημοποίηση του προγράμματος του αγώνα καθώς και 

για ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι ο Αλυτάρχης, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος της Ε.Ο.Π. και η 

Αγωνόδικος Επιτροπή. 

Αγωνόδικος Επιτροπή: Θα ανακοινωθεί 

Διευθυντής διοργάνωσης:  Μιχαήλ Κωνσταντίνος, τηλ. 6977 733 748, info@truewheels.gr 

Οι αθλητές,  αθλήτριες, προπονητές και συνοδοί των Σωματείων,  παίρνουν μέρος στους αγώνες 

με δική τους ευθύνη. 

Για το λόγο αυτό η Ε.Ο.Π. , οι συνδιοργανωτές, η αγωνόδικος επιτροπή και τα στελέχη του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 

τυχόν τραυματισμό, σωματική βλάβη, πρόκληση υλικών ζημιών και αστική ευθύνη κατά τρίτων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π. 

 
Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
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