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Γενικές Διατάξεις
Οι αγώνες της Ποδηλασίας διέπονται από τεχνικούς κανόνες οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στους 
παρόντες κανονισμούς καθώς και στους ειδικούς κανονισμούς των αγωνισμάτων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (E.O.Ποδηλασίας, για συντομία) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 2725/99 καταρτίζει Κανονισμό Αγώνων. Ο παρών Κανονισμός οφείλει να είναι σύμφωνος με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  27  του  Νόμου  2725/99,  να  κατοχυρώνει  τις  αρχές  της  διαφάνειας  των 
διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων. (ν. 2725/99 Α44§1)

Ως κλάδος άθλησης ποδηλασίας ορίζονται τα διαφορετικά είδη ποδηλασίας, που καλλιεργούνται από 
την  Ε.Ο.Ποδηλασίας,  όπως  Ποδηλασία  Δρόμου,  Ορεινή  Ποδηλασία,  Ποδηλασία  Πίστας,  BMX, 
Cyclo-Cross, Καλλιτεχνική Ποδηλασία κ.α.

Κεφάλαιο 1: Δελτία Κάτοχοι Δελτίων

Άρθρο 1
Ορισμός του δελτίου
(UCI 1.1.001) Το δελτίο είναι ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, που επιβεβαιώνει ότι ο κάτοχός του 
δεσμεύεται να σέβεται το καταστατικό και τους ισχύοντες κανονισμούς, και το οποίο του επιτρέπει να 
συμμετέχει σε αγώνες ποδηλασίας, με την ιδιότητα, που αναφέρεται σε αυτό.

Άρθρο 2
Αρχές που διέπουν το δελτίο
(UCI 1.1.002)  Όποιος δεν είναι κάτοχος του απαιτούμενου δελτίου δεν μπορεί να συμμετάσχει σε 
αγώνες ποδηλασίας, που οργανώνονται ή εποπτεύονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας 
(UCI), τις Ηπειρωτικές Συνομοσπονδίες, τις Εθνικές Ομοσπονδίες - μέλη της UCI και τα μέλη αυτών, 
όπως Ενώσεις, Επιτροπές, Σωματεία κ.α.
Η συμμετοχή σε αγώνα κάποιου, που δεν κατέχει το απαιτούμενο δελτίο είναι άκυρη, και μπορεί να 
επιφέρει κυρώσεις.

Άρθρο 3
Το δελτίο πρέπει  να προσκομίζεται  όποτε ζητηθεί  από αναλόγως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ.: 
μέλος Αγωνοδίκου Επιτροπής κ.ά.)

Άρθρο 4
(UCI  1.1.004   Όποιος  αιτείται  δελτίο  αναλαμβάνει  εκ  τούτου να  σέβεται  το  Καταστατικό  και  τους 
Κανονισμούς της UCI, των Ηπειρωτικών Συνομοσπονδιών, των Εθνικών Ομοσπονδιών - μελών της UCI 
και  τα  μέλη  αυτών,  όπως  Ενώσεις,  Επιτροπές,  Σωματεία,  όπως  επίσης  οφείλει  να  συμμετέχει  σε 
ποδηλατικούς αγώνες με αθλητικό και έντιμο τρόπο.  Αναλαμβάνει ιδιαίτερα, να τηρεί τις υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 23 του παρόντος.
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Από  την  στιγμή  της  αίτησης  για  χορήγηση  δελτίου,  και  εφόσον  εκδοθεί  το  δελτίο,  ο  αιτών  είναι 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών διαπράξει,  και υπάγεται στην δικαιοδοσία 
πειθαρχικών οργάνων.

Οι κάτοχοι δελτίων εξακολουθούν να υπόκεινται στην δικαιοδοσία πειθαρχικών οργάνων για ενέργειες 
που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο υποβολής της  αίτησης ή κατά την διάρκεια της  κατοχής του 
δελτίου, ακόμα και αν οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει ή συνεχίζονται, ακόμα και αν έχουν παύσει να 
είναι κάτοχοι του δελτίου.

Άρθρο 5
(UCI 1.1.005)  Το δελτίο εκδίδεται και χρησιμοποιείται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατόχου ή του 
νόμιμου αντιπροσώπου αυτού (πχ. Σωματείο).

Η χορήγηση του δελτίου δεν συνεπάγεται ότι η Ε.Ο.Ποδηλασίας, ως αρχή έκδοσης αυτού, αναγνωρίζει 
ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την ικανότητα του κατόχου της ή την συμμόρφωσή του 
με τους όρους οποιουδήποτε νόμου, καταστατικού ή κανονισμού.

Άρθρο 6
(ΕΟΠ) Η Ε.Ο.Ποδηλασίας εκδίδει δελτία σύμφωνα με τα κριτήρια, που καθορίζονται από τους ισχύοντες 
κανονισμούς, και με εγκύκλιους ή αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής. Είναι δε υπεύθυνη να παρακολουθεί την 
συμμόρφωση των αιτούντων με τα κριτήρια αυτά.

Πριν  από  την  έκδοση  του  δελτίου  ο  κάτοχος  δελτίου  και  η  Ελληνική  Ομοσπονδία  Ποδηλασίας 
υποχρεούνται μεταξύ άλλων να εξασφαλίσουν ότι  ο κάτοχος δελτίου είναι επαρκώς ασφαλισμένος 
έναντι ατυχημάτων και αστικής ευθύνης στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη 
χώρα αγωνίζεται ή προπονείται στο άθλημα της ποδηλασίας, καθ'όλη την διάρκεια του έτους για το 
οποίο εκδίδεται το δελτίο.

Άρθρο 7
(UCI 1.1.006)  Κανένα δελτίο για Προσωπικό Ομάδας ή Ατζέντη Αθλητών (όπως περιγράφονται στο 
άρθρο  14  του  παρόντος)  δεν  θα  εκδοθεί  σε  πρόσωπο,  που  έχει  βρεθεί  ένοχο  ή  συνένοχο  από 
δικαστήριο  ή  άλλο  δικαστικό  ή  διοικητικό  όργανο),  ένα  διαιτητικό  δικαστήριο,  το  αντιντόπινγκ 
δικαστικό όργανο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ή οποιοδήποτε άλλο πειθαρχικό δικαστήριο ή Αρχή σε 
κάποια περίπτωση εκ των παρακάτω:
1. Κανένα δελτίο ως προσωπικό ομάδας ή ατζέντης αθλητών δεν θα χορηγείται σε όποιον:

i. Έχει  κριθεί  ένοχος  ή  συνένοχος  διακίνησης  ή  απόπειρας  εμπορίας  σε  οποιαδήποτε 
απαγορευμένη  ουσία  ή  απαγορευμένη  μέθοδο  (άρθρο  2.7  Κανόνες  αντιντόπινγκ  UCI)  ή 
ισοδύναμο αδίκημα, ή

ii. Έχει  κριθεί  ένοχος  ή  συνένοχος  χορήγησης  ή  απόπειρας  χορήγησης  σε  οποιονδήποτε 
ποδηλάτη  απαγορευμένης  ουσίας  ή  μεθόδου  (άρθρο  2.8  Κανόνες  αντιντόπινγκ  UCI)  ή 
ισοδύναμο αδίκημα, ή

iii. Έχει κριθεί ένοχος ή συνένοχος τεχνολογικής απάτης ή ισοδύναμου αδικήματος.
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2. Κανένα δελτίο ως ιατρός, παραϊατρικός βοηθός ή άλλης δραστηριότητας σχετικής με την υγεία δεν 
θα  χορηγείται  σε  πρόσωπο  που  έχει  κριθεί  ένοχο  ή  συνένοχο  οποιασδήποτε  παραβίασης  του 
κανόνα κατά του ντόπινγκ ή ισοδύναμου αδικήματος.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο αιτών μπορεί να λάβει δελτίο εάν η παραβίαση κανονισμού 
αντιντόπινγκ διαπράχθηκε χωρίς  υπαιτιότητα ή από αμέλεια (No Fault  or  Negligence)  ή  χωρίς 
σημαντική  υπαιτιότητα  ή  αμέλεια  (No  Significant  Fault  or  Negligence),  και  έχουν  περάσει 
περισσότερα από 5 χρόνια από τη λήξη της αναστολής, που επιβλήθηκε για το τελευταίο αδίκημα.

3. Κανένα δελτίο ως ατζέντης αθλητών, γενικός διευθυντής, μάνατζερ ομάδας, προπονητής, αρχηγός 
ομάδας ή οποιαδήποτε άλλη διευθυντική, τεχνική ή προπονητική δραστηριότητα δεν θα χορηγείται 
σε όποιον:
i. Έχει κριθεί ένοχος ή συνένοχος εκ προθέσεως παραβίασης ενός κανονισμού αντιντόπινγκ ή 

ισοδύναμου ή ισοδύναμου αδικήματος, ή
ii. Έχει  κριθεί  ένοχος  για  πολλαπλές  χωρίς  πρόθεση παραβιάσεις  κανονισμών αντιντόπινγκ  ή 

ισοδύναμων αδικημάτων.
4. Κανένα δελτίο ως Μηχανικός, Οδηγός ή άλλη διοικητική, υλικοτεχνική, υποστηρικτική ή τεχνική 

δραστηριότητα  δεν  θα  χορηγείται  σε  όποιον  έχει  κριθεί  ένοχος  ή  συνένοχος  τουλάχιστον  δυο 
φορές σε μια εκ προθέσεως παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ ή ισοδύναμου αδικήματος.

5. (ν 2725) Κανένα δελτίο, οποιασδήποτε ιδιότητας δεν θα εκδίδεται σε: 
i. Όποιον  έχει  παραπεμφθεί  στο  δικαστήριο  για  κακούργημα  με  κλητήριο  θέσπισμα  ή  με 

αμετάκλητο  βούλευμα  έως  ότου  εκδοθεί  απαλλακτική  απόφαση  ή  έχει  καταδικασθεί 
αμετακλήτως  για  τέλεση  κακουργήματος,  καθώς  και  όποιος  έχει  καταδικασθεί  σε  βαθμό 
πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, 
είτε  σε  ποινή  φυλάκισης  ανώτερη  του  ενός  (1)  έτους  είτε,  ανεξάρτητα  από το  ύψος  της 
ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που 
τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή 
μεθόδων  φαρμακοδιέγερσης,  κατασκοπεία,  κλοπή,  υπεξαίρεση,  δόλια  χρεωκοπία, 
λαθρεμπορία,  φοροδιαφυγή,  δωροδοκία,  δωροληψία,  εμπορία  επιρροής  μεσάζοντες, 
παραχάραξη,  πλαστογραφία,  απιστία,  απάτη,  εκβίαση,  έγκλημα  κατά  της  γενετήσιας 
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί 
ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

ii. Όποιον  δυνάμει  αμετάκλητης  δικαστικής  απόφασης  έχει  τιμωρηθεί  με  τις  παρεπόμενες 
ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και 
αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

iii. Όποιον έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Σε  σχέση  με  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  παραπάνω  στις  παραγράφους  3  και  4,  μπορεί  να 
χορηγηθεί δελτίο εφόσον έχουν περάσει περισσότερα από 5 χρόνια από τη λήξη της αναστολής, που 
επιβλήθηκε για το τελευταίο εκ των αδικημάτων.

Η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  ενημερώνει  αμέσως  την  Παγκόσμια  Ομοσπονδία  Ποδηλασίας  για  οποιαδήποτε 
απόφαση - είτε χορηγεί είτε απορρίπτει την έκδοση ενός δελτίου - που λαμβάνεται σε σχέση με το 
παρόν άρθρο (απόφαση για την οποία έχει γίνει αξιολόγηση των παραπάνω όρων).
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Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση μπορεί να προσβληθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας 
και/ή τον αιτούντα ενώπιον του Διαιτητικού Οργάνου (Arbitral Board) αυτής, εντός 30 ημερών από την 
κοινοποίησή της.

Άρθρο 8
(ΕΟΠ)  Η Ε.Ο.Ποδηλασίας θα ορίσει παράβολο για την έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση δελτίου το 
ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, σε ετήσια βάση, και μπορεί να διαφέρει 
από κατηγορία σε κατηγορία ή ανάλογα την ιδιότητα ή τις ιδιότητες του αιτούντα.

Άρθρο 9
Το δελτίο θα έχει ισχύ ένα χρόνο ή μικρότερη, με υποχρεωτική λήξη την 31η Δεκεμβρίου του έτους, για 
το οποίο έχει εκδοθεί.  Θα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες των 
οποίων οι Εθνικές Ομοσπονδίες είναι μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI).

Άρθρο 10
Ένας κάτοχος δελτίου της Ε.Ο.Ποδηλασίας δεν μπορεί το ίδιο έτος να είναι κάτοχος δελτίου και άλλης 
Εθνικής Ομοσπονδίας, μέλους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Άρθρο 11
(ΕΟΠ)  Η Ε.Ο.Ποδηλασίας θα πρέπει να διασφαλίζει σε όλους τους κατόχους δελτίων έναν μοναδικό 
αριθμό μητρώου, καθώς επίσης να δίνει και έναν μοναδικό κωδικό UCI ID, τα οποία θα εμφανίζονται 
στο δελτίο τους.

Το UCI  ID παρέχεται  από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας στην Ε.Ο.Ποδηλασίας,  κατά την 
στιγμή της πρώτης αίτησης για έκδοση δελτίου, και εμφανίζεται σε οποιοδήποτε δελτίο, μπορεί να έχει 
ο  κάτοχος του UCI  ID,  ανεξάρτητα της  κατηγορίας,  της  ιδιότητας ή της  Εθνικής Ομοσπονδίας,  που 
εκδίδει το δελτίο.  
Η εκάστοτε Εθνική Ομοσπονδία, που εκδίδει ένα δελτίο είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι το UCI ID 
ενός κατόχου δελτίου, παραμένει το ίδιο, παγκοσμίως.

Άρθρο 12
Προκειμένου για την εγγραφή κάποιου ατόμου στα μητρώα της Ε.Ο.Ποδηλασίας και πριν την έκδοση 
ενός δελτίου, ο αιτών μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσει:
1. Αντίγραφο  επίσημου  κρατικού  εγγράφου  ταυτοποίησης  (αστυνομική  ταυτότητα,  διαβατήριο, 

πιστοποιητικό γέννησης)
2. Αντίγραφο  ασφαλιστήριου  συμβολαίου,  όπου  αναφέρονται  τα  ανώτατα  ασφαλιστικά  όρια 

κάλυψης για προσωπικό ατύχημα και αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
3. Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Άρθρο 14
Κατηγορίες των κατόχων δελτίου
Ένα δελτίο μπορεί να εκδοθεί για:
1. Έναν ποδηλάτη μέλος σωματείου (άρρεν ή  θήλυ,  σε όλα τα αγωνίσματα,  σε όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες)
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2. Έναν ποδηλάτη συμμετέχοντα σε ανοικτές (open) εκδηλώσεις “ποδηλασίας για όλους” (cycling 
for all)

3. Έναν συνοδό αθλητών - οδηγό μοτοσυκλέτας (motorcycle, moped, derny)
4. Έναν ατζέντη αθλητών
5. Το προσωπικό ομάδας ή σωματείου, όπως:

i. Γενικός Διευθυντής
ii. Αρχηγός ομάδας (Team Manager)

iii. Προπονητής
iv. Ιατρός
v. Παραϊατρικός Βοηθός

vi. Μηχανικός
vii. Οδηγός

viii. Άλλη αποδεκτή ιδιότητα, η οποία προσδιορίζεται στο δελτίο
6. Έναν αξιωματούχο, όπως:

i. Διοικητικός της Ε.Ο.Ποδηλασίας, των Επιτροπών, των Ενώσεων ή των σωματείων - μελών 
(ο τίτλος θα προσδιορίζεται στο δελτίο).

ii. Κομισάριος, Κριτής (ο τίτλος θα προσδιορίζεται στο δελτίο).
iii. Ταξινομητής ποδηλασίας ΑμΕΑ (ο τίτλος θα προσδιορίζεται στο δελτίο).

7. Άλλος  ρόλος  (π.χ.  Χρονομέτρης,  χειριστής  photo-finish,  παρουσιαστής  αγώνων,  εκφωνητής 
radio-tour, etc.) που θα προσδιορίζεται στο δελτίο.

8. Το προσωπικό διοργάνωσης αγώνων, όπως:
i. Διαχειριστής της διοργάνωσης (πχ. Διευθυντής αγώνα κ.α.)

ii. Άλλη σχετική ιδιότητα, η οποία θα προσδιορίζεται στο Δελτίο.
9. Άλλους, όπως:

i. Οδηγούς οχημάτων σε αγώνες ποδηλασίας δρόμου.

Εάν ένας κάτοχος  δελτίου εκτελεί  πολλαπλούς ρόλους στην ποδηλασία,  υποχρεούται  να υποβάλει 
αίτηση  και  να  λάβει  δελτίο  για  καθέναν  από  τους  ρόλους  αυτούς.  Είναι  ευθύνη  της  Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας να εκδώσει το δελτίο που αντιστοιχεί στον πρωταρχικό ρόλο, σύμφωνα με 
τη  σειρά  που  ορίζεται  παραπάνω.   Η  Ελληνική  Ομοσπονδία  Ποδηλασίας  εκδίδει  πιστοποιητικό  ή 
αντίγραφο δελτίου, που καθορίζει τους άλλους ρόλους για τους οποίους αναγνωρίζεται ο κάτοχος ενός 
δελτίου.

Ένας  ποδηλάτης,  που  ανήκει  σε  ομάδα  εγγεγραμμένη  από  την  UCI  (UCI  registered  teams)  δεν 
επιτρέπεται να εκτελεί κάποιον άλλον ρόλο, μέσα στην ποδηλασία.

Άρθρο 15
Η δυνατότητα και οι συνθήκες πολλαπλών ρόλων μέσα στο άθλημα της ποδηλασίας σύμφωνα με τους 
Νόμους,  το  Καταστατικό  και  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  είναι  ευθύνη  της  Ε.Ο.Ποδηλασίας  και 
καθορίζεται μέσω εγκυκλίου και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Άρθρο 16
Διαδικασία έκδοσης
Το δελτίο θα εκδοθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας για τους κατοίκους της Ελληνικής επικράτειας ή από 
άλλη Εθνική Ομοσπονδία, αυτήν της χώρας, όπου σύμφωνα με την Νομοθεσία ο αιτών ανεξάρτητα της 
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υπηκοότητάς του, έχει την μόνιμη κατοικία του, την στιγμή της αίτησης.  Ο κάτοχος δελτίου παραμένει 
συνδεδεμένος στην Εθνική Ομοσπονδία, που έκδωσε το δελτίο, ακόμα και αν ο κάτοχος αλλάξει χώρα 
διαμονής, πριν την λήξη ισχύος του δελτίου.

Άρθρο 17
(ΕΟΠ)  Για τους αιτούντες δελτίο αθλητή ποδηλάτη ή κάποιας ιδιότητας προσωπικού ομάδας η αίτηση 
κατατίθεται  μέσω του  σωματείου  στο  οποίο  ανήκουν,  με  εξαίρεση μέλη  ομάδων ποδηλασίας  του 
εξωτερικού, μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, όπου η αίτηση κατατίθεται από τους ίδιους.

Άρθρο 18
Η Ε.Ο.Ποδηλασίας μπορεί να αρνηθεί την έκδοση δελτίου στην περίπτωση αίτησης με ελλείψεις ή 
παραλείψεις.

Άρθρο 19
Αν  η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  δεν  ανταποκριθεί  σε  αίτηση  έκδοσης  δελτίου,  εντός  30  ημερών  από  την 
κατάθεσή της, ο αιτών μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του απευθείας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Ποδηλασίας.

Άρθρο 20
Αν η Ε.Ο.Ποδηλασίας κρίνει ότι δεν μπορεί να εκδώσει το ζητούμενο δελτίο, θα πρέπει να ενημερώσει 
τον αιτούντα, αναφέροντας τους λόγους με συστημένη επιστολή.  Ομοίως, ο αιτών θα καλεστεί να 
υπερασπιστεί την αίτησή του, κατά περίπτωση, ενώπιον προσώπου ή επιτροπής που μπορεί να ορίσει 
το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Ο αιτών έχει το δικαίωμα να συμβουλευτεί τον φάκελό του.  Έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τα 
επιχειρήματά του και να ζητήσει τη συνδρομή ή να εκπροσωπηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο της 
επιλογής του που φέρει κατάλληλο πληρεξούσιο.

Άρθρο 21
Μορφή αίτησης του δελτίου 
Η  αίτηση  για  δελτίο  θα  υποβάλλεται  σε  φόρμα,  που  έχει  ετοιμάσει  η  ελληνική  ομοσπονδία.   Το 
περιεχόμενο αυτού του εντύπου θα είναι αποδεκτό από τον αιτούντα (και τον νόμιμο εκπρόσωπο του, 
εάν πρόκειται για ανήλικο), ανεξάρτητα από τη μορφή που παρουσιάζεται η φόρμα (ηλεκτρονική ή 
έντυπη).   Η  φόρμα πρέπει  να περιλαμβάνει  τουλάχιστον τις  πληροφορίες  και  τις  δεσμεύσεις,  που 
αναφέρονται στο υπόδειγμα των άρθρων 22 και 23.

Οι  αιτήσεις,  που  υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή  (έστω  και  αν  αποστέλλονται  με  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) υπογράφονται και φέρουν ημερομηνία από τον αιτούντα (και τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του, εάν πρόκειται για ανήλικο).

Σε περίπτωση λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης, θα περιλαμβάνει ως 
προϋπόθεση για την υποβολή αυτής, (i) την πλήρη αποδοχή των όρων του εντύπου αίτησης καθώς και 
(ii) μια ανιχνεύσιμη αναφορά (μοναδικός αριθμός) για τις λεπτομέρειες της πορείας της αίτησης.
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Άρθρο 22
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ 

1. Κατηγορία : UCI: Εθνικό:
2. Επώνυμο, Όνομα/Surname, Name:
3. Ημερομηνία Γέννησης/Date of Birth:
4. Εθνικότητα/Nationality:
5. Φύλο/Gender: (Χ) Α/M: Θ/F:
6. Διεύθυνση Email/ Ε-address:
6a. UCI ID (εφόσον υπάρχει):
6b.

Ανάγκη για έκδοση UCI ID/ UCI ID required: Ναι: Όχι:

7. Πλήρης διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα κατά τον 
χρόνο συμπλήρωσης της παρούσας

8. Διεύθυνση κατοικίας κατά το προηγούμενο έτος (Πόλη 
– Χώρα):

9. Χώρες, όπου ο αιτών διαμένει, πλέον της Ελλάδος:
10. Άτομο Επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο:
11. Ομοσπονδία, που εξέδωσε το δελτίο του αιτούντα, την 

προηγούμενη αγωνιστική περίοδο:
12. Ομοσπονδία, που αρνήθηκε να εκδώσει το δελτίο του 

αιτούντα, τα τελευταία τρία χρόνια:
13. Σωματείο του Αιτούντα
14. Applicant's UCI team (name and type):
15. Εάν ο αιτών βρίσκεται επί του παρόντος σε αναστολή και θα συνεχίσει 

να είναι για ολόκληρο ή μέρος του έτους ισχύος του δελτίου, το όνομα 
της αρχής που επέβαλε την αναστολή και τις ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης της αναστολής:

16. Ασφάλιση για σωματικές βλάβες (έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εντός και εκτός 
ασθενών, έξοδα μεταφοράς, μόνιμη αναπηρία, θάνατος) και υλικές ζημιές (απώλεια κερδών) σε περίπτωση ατυχήματος σε 
αγώνα ποδηλασίας ή εκδήλωσης ή κατά τη διάρκεια προπόνησης:
όνομα και διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας:
- όνομα και διεύθυνση του ασφαλισμένου:
- διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου:
- εγγυημένο ποσό κάλυψης - εδαφική ισχύς

17 Ασφάλιση  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων  για  υλικές  ζημιές  ή  σωματικές  βλάβες  που  προκλήθηκαν  σε  άλλους  κατά  τη 
διάρκεια ενός αγώνα ή ποδηλασίας ή κατά τη διάρκεια της προπόνησης:
όνομα και διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας:
- όνομα και διεύθυνση του ασφαλισμένου:
- διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου:
- εγγυημένο ποσό κάλυψης - εδαφική ισχύς

Άρθρο 23
Όπισθεν (Μέρος ΙΙ):

1. Δια του παρόντος δηλώνω ότι δεν γνωρίζω κανέναν λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να μου χορηγηθεί 
το δελτίο.
Αναλαμβάνω  την  υποχρέωση  να  επιστρέψω  άμεσα  το  δελτίο  μου  σε  περίπτωση  οποιασδήποτε 
ουσιαστικής αλλαγής των συνθηκών που ισχύουν κατά τη στιγμή της αίτησης για δελτίο.
Δηλώνω ότι δεν έχω κάνει αίτηση για δελτίο για το ίδιο έτος στην Παγκόσμια Ένωση Ποδηλασίας (UCI) ή 
σε καμία άλλη εθνική ποδηλατική ομοσπονδία.
Αναλαμβάνω την αποκλειστική ευθύνη για αυτήν την αίτηση και για τη χρήση που θα κάνω στην άδεια.
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Σημειώνω ότι  συνιστάται  ανεπιφύλακτα να εισάγετε ένα άτομο επικοινωνίας με το οποίο μπορεί  να 
επικοινωνήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή περιστατικού που με αφορά κατά τη συμμετοχή μου 
σε μια εκδήλωση.  Από την άποψη αυτή, επιβεβαιώνω ότι ο υπεύθυνος επικοινωνίας που αναφέρεται 
στο έντυπο έχει συναινέσει να αναφέρονται η ταυτότητά του και τα στοιχεία επικοινωνίας στην άδειά 
μου.

2. Με το παρόν δεσμεύομαι να σεβαστώ το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας, της 
UCI, των ηπειρωτικών συνομοσπονδιών της και των εθνικών της ομοσπονδιών στο σύνολό τους.  
Δηλώνω ότι διάβασα ή είχα την ευκαιρία να εξοικειωθώ με τα προαναφερόμενα και με τους κανονισμούς 
του αθλήματος.
Θα συμμετέχω σε αγώνες ή εκδηλώσεις ποδηλασίας με αθλητικό και δίκαιο τρόπο.
Θα συμμορφώνομαι με όλες τις αποφάσεις που εκδίδονται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας και την UCI και θα 
υποβάλλω τυχόν ενστάσεις και προσφυγές ενώπιον των αρχών που προβλέπονται στους κανονισμούς.
Αποδέχομαι το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως τη μόνη αρμόδια αρχή για προσφυγές, όπως 
προβλέπεται στον Κανονισμό UCI και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτούς τους κανονισμούς, 
και κατά τα λοιπά από τον Κώδικα Διαιτησίας για τον αθλητισμό.
Συμφωνώ ότι οποιαδήποτε διαφορά με την UCI θα υποβάλλεται αποκλειστικά στο Διαιτητικό Αθλητικό 
Δικαστήριο (CAS).

3. Συμφωνώ  να  τηρώ  και  να  δεσμεύομαι  από  τους  Κανόνες  Αντιντόπινγκ  της  UCI,  καθώς  και  όλα  τα 
έγγραφα που έχουν υιοθετήσει η UCI σε σχέση με τους Κανόνες Αντιντόπινγκ της και σε σχέση με τον 
Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ.
Συμφωνώ να υποβληθώ σε δοκιμές εντός και εκτός αγώνων ανά πάσα στιγμή, όπως προβλέπεται στους 
Κανόνες Αντιντόπινγκ της UCI και στα σχετικά έγγραφα.  Συμφωνώ ότι όλα τα δείγματα που συλλέγονται 
από εμένα σύμφωνα με τους Κανόνες Αντιντόπινγκ της UCI ανήκουν στην UCI και ότι αυτή η ιδιοκτησία 
μπορεί να μεταβιβαστεί από την UCI σε άλλον Οργανισμό Αντιντόπινγκ ή η ιδιοκτησία να μεταβιβαστεί 
από άλλον Οργανισμό Αντιντόπινγκ στην UCI.

4. Αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος 
της αίτησης άδειας στην εθνική μου ομοσπονδία θα διαβιβάζονται και θα διατηρούνται από την UCI 
(Ελβετία)  και  συμφωνώ  ότι  αυτές  οι  πληροφορίες  χρησιμοποιούνται  για  σκοπούς  διοίκησης  και 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης. για αποτελέσματα και βαθμολογίες, καθώς και 
σε σχέση με τις δραστηριότητες κατά του ντόπινγκ και την πρόληψη της χειραγώγησης των αγώνων.  
Συμφωνώ επίσης ότι τα προσωπικά μου στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και/ή να μεταδοθούν, 
όταν είναι απαραίτητο, σε άλλες οντότητες όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ, οι εθνικοί 
οργανισμοί  κατά του ντόπινγκ,  το  Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο,  τα δικαστικά όργανα της  UCI,  τις 
αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές για τα ακόλουθα θέματα: 

α. έρευνες ή/και διαδικασίες σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών UCI·και 
β.  κάθε  άλλη  λειτουργία  επεξεργασίας  προσωπικών  πληροφοριών  που  είναι  νόμιμη  και 
αναλογική στο πλαίσιο της διαχείρισης και της διακυβέρνησης της ποδηλασίας.

Έχω  σημειώσει  ότι  μπορώ  να  επικοινωνήσω  με  την  UCI  στην  ακόλουθη  διεύθυνση  προκειμένου  να 
ασκήσω το δικαίωμά μου να ζητήσω πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών μου στοιχείων: 
data.protection@uci.ch

5. Δηλώνω ότι είμαι κάτοχος Κάρτας Υγείας, σύμφωνη με τον Νόμο 4479/2017 και είναι σε ισχύ κατά την 
υποβολή της παρούσας αίτησης.

mailto:data.protection@uci.ch
mailto:data.protection@uci.ch
mailto:data.protection@uci.ch
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Άρθρο 24

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ NEOY ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ___________________________________________________________________

Συμπληρώνεται από την Ε.Ο.Π
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ο.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ
SURNAME, NAME * Πρόσφατη φωτογραφία

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
αθλητή / τριας

τύπου αστυνομικής
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ταυτότητας ή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
διαβατηρίου

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΟ
* ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες όπως είναι γραμμένα στο διαβατήριο ή στην αστυνομική ταυτότητα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
EMAIL
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ UCI ID: Ν/Ο 
ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ):

2. ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή του/της ανωτέρω αναφερόμενου/ης ΑΘΛΗΤΗ/ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ είναι αυτός /-η να
κατέχει την προβλεπόμενη από τον Νόμο 4479/2017, ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ . Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, προσκομίζεται
υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο Αλυτάρχη του αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού
χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτόν.

3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ
1. Δηλώνω ότι τα στοιχεία μου είναι αληθή.
2. Δηλώνω ότι δεν έχω εκδώσει δελτίο σε Εθνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας άλλης χώρας.
3. Δηλώνω ότι δέχομαι και θα πειθαρχώ στους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. και της U.C.I, καθώς και τα καταστατικά τους

4.
Δηλώνω ότι θα συμμετέχω στις ποδηλατικές εκδηλώσεις - αγώνες με τρόπο αθλητικό και νόμιμο.  Θα πειθαρχώ σε όλες τις ποινές 
και θα συμβάλλω στο φιλικό πνεύμα.

5.
Δηλώνω ότι θα υποβάλλομαι σε εξέταση Ντόπινγκ Κοντρόλ σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ο.Ποδηλασίας και της U.C.I., σε 
αγώνες, καθώς και όποτε αυτό ήθελε ζητηθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας η την U.C.I.

6.
Δηλώνω ότι συμφωνώ με τις διαδικασίες του Τεστ Αίματος (Blood Test) και αποδέχομαι να υποβάλλομαι σε εξέταση Τεστ Αίματος 
όποτε αυτό ήθελε ζητηθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας ή την U.C.I.

7. Δηλώνω ότι τα δείγματα που δίνω για ανάλυση, αποτελούν περιουσία της Ε.Ο.Ποδηλασίας ή/και της UCI.

8.
Δηλώνω ότι δέχομαι τα προσωπικά μου στοιχεία, οι επιδόσεις μου και τα αποτελέσματα των αγώνων να αναρτώνται σε 
ηλεκτρονικά μέσα, να δίδονται στον Τύπο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης και να επεξεργάζονται από 
την Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

9.
Δηλώνω ότι δέχομαι να με φωτογραφίζουν, να με βιντεοσκοπούν και να με καταγράφουν με άλλα μέσα κατά την διάρκεια των 
διοργανώσεων και συμφωνώ με την μελλοντική χρήση των καταγραφών αυτών και των επιδόσεών μου από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, ή 
από τρίτα μέρη που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας για αυτό τον λόγο.

10.
Δηλώνω ότι είμαι επαρκώς ασφαλισμένος / η με τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα, που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς και το γεγονός αυτό είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή μου σε αγώνες ποδηλασίας.

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ / - ΤΡΙΑΣ KAI 
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ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Για αθλητή/τρια κάτω των 18 ετών ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 25
Μορφή του Δελτίου
Το δελτίο θα είναι σε σχήμα πιστωτικής κάρτας. Θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:
Στην εμπρόσθια όψη:

Στην οπίσθια όψη:

Το δελτίο που εκδίδεται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, με τη μορφή που παρουσιάζεται παραπάνω, είναι 
στα πρότυπα που δίδονται από την Παγκόσμια Ένωση Ποδηλασίας και όσο το δυνατόν πανομοιότυπο 
με αυτά που παράγονται από ποδηλατικές ομοσπονδίες άλλων κρατών.

Η Ε.Ο.Ποδηλασίας μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά δελτία (δηλαδή συμβατά με «έξυπνες» ηλεκτρονικές 
συσκευές), αντί των υλικών δελτίων. Τα ηλεκτρονικά δελτία πρέπει να έχουν την ίδια μορφή άδειας 
όπως παρουσιάζεται παραπάνω.

Άρθρο 26
Το δελτίο, που εκδίδεται στα πρότυπα της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας, θα είναι γραμμένο στα 
Αγγλικά.  Αντίστοιχα το δελτίο, που απευθύνεται σε αθλητές μικρών κατηγοριών θα είναι γραμμένο 
στην ελληνική γλώσσα. Ένας ποδηλάτης κάτοχος του «ελληνικού» δελτίου μπορεί να αιτηθεί, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, δελτίο στα πρότυπα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
αναφέρονται στους παρόντες κανονισμούς.
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Άρθρο 27
(ΕΟΠ) Ένα δελτίο ποδηλάτη πρέπει να εμφανίζει υποχρεωτικά μια πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία 
αυτού.  Για δελτίο που εκδίδεται  για άλλες ιδιότητες,  η  φωτογραφία είναι  προαιρετική,  αλλά στην 
περίπτωση μη αποτύπωσης στο δελτίο, ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να φέρει πάντοτε μαζί με το 
δελτίο και ένα έγγραφο πιστοποίησης που έχει την φωτογραφία του, όπως πχ. Αστυνομική ταυτότητα, 
Άδεια Οδήγησης κ.λπ.

Άρθρο 28
Ποινικές ρήτρες:
Οι ακόλουθες παραβάσεις τιμωρούνται όπως αναφέρεται παρακάτω:

1. Συμμετοχή ή προσπάθεια συμμετοχής,  σε αγώνα ή διοργάνωση ποδηλασίας χωρίς να είναι 
κάτοχος της απαιτούμενου δελτίου:
- Άρνηση εκκίνησης και περίοδος αναμονής ενός έτους, πριν από την απόκτηση δελτίου.

2. Συμμετοχή ή απόπειρα συμμετοχής σε αγώνα ή διοργάνωση ποδηλασίας χωρίς να φέρει το 
δελτίο: 
- Άρνηση εκκίνησης και πρόστιμο από 50 ως 100,- ευρώ.

Άρθρο 29
Διάφορες διατάξεις
Η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  μπορεί  να  επιτρέπει,  υπό  τους  όρους  που  καθορίζουν  σχετικές  εγκύκλιοι  που 
εκδίδει, σε άτομα που συμμετέχουν σε αγώνες ποδηλασίας μόνο περιστασιακά να λάβουν μέρος σε 
κάποια  συγκεκριμένη  διοργάνωση  ενταγμένη  στο  Εθνικό  Καλεντάρι,  ως  αγώνας  «Ποδηλασίας  για 
Όλους» χωρίς να είναι κάτοχοι δελτίου με ετήσια ισχύ.  

Υποχρεωτικά οι όροι συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνουν συμφωνία για τήρηση των κανονισμών της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας και την UCI καθώς και κατάλληλη ασφάλιση για όλη την ημέρα ή όλες τις ημέρες του 
αγώνα.

Άρθρο 30
Σε όλους τους κατόχους δελτίου θα αποδίδεται η αθλητική εθνικότητα που αντιστοιχεί στην εθνικότητά 
τους,  ανεξάρτητα  από  την  έκδοση  του  δελτίου  από  την  Ε.Ο.Ποδηλασίας.  Η  αθλητική  εθνικότητα 
εκχωρείται  με  την  έκδοση του πρώτου δελτίου.   Ένας  ποδηλάτης που έχει  πολλές  εθνικότητες  θα 
πρέπει να επιλέξει μεταξύ τους κατά την πρώτη αίτηση για δελτίο.  Στον κάτοχο δελτίου ανιθαγένειας 
αποδίδεται  η αθλητική ιθαγένεια της χώρας στην οποία διαμένει  μόνιμα  τα πέντε τελευταία έτη, 
τουλάχιστον.

Ποδηλάτες με ελληνική εθνικότητα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, με 
την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι δελτίου εν ισχύ και να φέρουν εξουσιοδότηση από την ποδηλατική 
ομοσπονδία, που εξέδωσε το δελτίο, ότι τους επιτρέπει να συμμετέχουν.

Άρθρο 31
Για κάποια ποδηλατική διοργάνωση όπου ένας ποδηλάτης εκπροσωπεί την εθνική του ομάδα, μπορεί 
να επιλεγεί μόνο από την ομοσπονδία της αθλητικής του εθνικότητας.
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Ένας  ποδηλάτης  θα  υπόκειται  στους  κανονισμούς  και  τις  πειθαρχικές  διαδικασίες  της  εθνικής 
ομοσπονδίας της εθνικότητάς του σε όλα τα θέματα που αφορούν την επιλογή του για την εθνική 
ομάδα.

Κεφάλαιo 2 - Κατηγορίες αθλητών
Άρθρο 32
Αγωνιστική ποδηλασία - Κατηγορίες
Για την συμμετοχή τους σε αγώνες ποδηλασίας, οι κατηγορίες των ποδηλατών προκύπτουν από την 
ηλικία των αγωνιζομένων,  όπως καθορίζεται  από την διαφορά μεταξύ του έτους διοργάνωσης του 
αγώνα μείον το έτος γέννησης του ποδηλάτη.

Άρθρο 33
Όλοι οι  ποδηλάτες,  που συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες και  εθνικά πρωταθλήματα,  επιπλέον του 
δελτίου, θα πρέπει να διαθέτουν κωδικό UCI ID.

Άρθρο 34
Με την επιφύλαξη των σχετικών νομικών διατάξεων, μόνο οι ποδηλάτες ηλικίας 17 ετών και άνω, για 
τους οποίους έχει εκδοθεί δελτίο για μία από διεθνείς κατηγορίες 2,3,4 και 5, όπως αναφέρονται στα 
άρθρα  35  και  36  έχουν  το  δικαίωμα  να  λάβουν  μέρος  σε  εκδηλώσεις  του  διεθνούς  αγωνιστικού 
προγράμματος. Ωστόσο, ποδηλάτες ηλικίας 16 ετών και κάτω μπορούν να λάβουν μέρος σε διεθνείς 
αγώνες BMX (συμπεριλαμβανομένων των διοργανώσεων BMX Freestyle) και σε αγώνες Para-cycling, 
εάν η ισχύουσα νομοθεσία δεν το απαγορεύει.

Άρθρο 35
Άνδρες
1. Μικρές Κατηγορίες

Πρόκειται για τις αναπτυξιακές κατηγορίες, και υποδηλώνει ποδηλάτες ηλικίας 16 ετών και κάτω 
και αναλύεται ως ακολούθως:
i. Σούπερ Μίνι Αγόρια (Κ9), θα περιλαμβάνει ποδηλάτες ηλικίας 7 και 8 ετών
ii. Μίνι Μικρά Αγόρια (Κ11), θα περιλαμβάνει ποδηλάτες ηλικίας 9 και 10 ετών
iii. Μίνι Μεγάλα Αγόρια (Κ13), θα περιλαμβάνει ποδηλάτες ηλικίας 11 και 12 ετών
iv. Παμπαίδες (Κ15), θα περιλαμβάνει ποδηλάτες 13 και 14 ετών
v. Παίδες (Κ17), θα περιλαμβάνει ποδηλάτες 15 και 16 ετών

2. Έφηβοι (Κ19), θα περιλαμβάνει ποδηλάτες 17 και 18 ετών
3. Νέοι Άνδρες (Κ23), θα περιλαμβάνει ποδηλάτες ηλικίας 19 μέχρι και 22 ετών
4. Άνδρες Ελίτ, η κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνει ποδηλάτες 23 ετών και άνω
5. Μάστερς Άνδρες, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποδηλάτες άνω των 30 ετών, που επιλέγουν 

αυτήν την κατηγορία.

Η επιλογή της κατηγορίας Μάστερς δεν επιτρέπεται σε ποδηλάτη, που ανήκει σε ομάδα εγγεγραμμένη 
από την UCI (UCI Registered Teams)

Ποδηλασία Α.Με.Α
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Αυτή  η  κατηγορία  θα  περιλαμβάνει  ποδηλάτες  με  αναπηρίες  όπως  καθορίζεται  από  το  σύστημα 
λειτουργικής ταξινόμησης της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας.

Άρθρο 36
Γυναίκες
1. Μικρές Κατηγορίες.

Πρόκειται για τις αναπτυξιακές κατηγορίες, και υποδηλώνει ποδηλάτισσες ηλικίας 16 ετών και 
κάτω και αναλύεται ως ακολούθως:

i. Σούπερ Μίνι Κορίτσια (Κ9), θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες ηλικίας 7 και 8 ετών
ii. Μίνι Μικρά Κορίτσια (Κ11), θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες ηλικίας 9 και 10 ετών

iii. Μίνι Μεγάλα Κορίτσια (Κ13), θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες ηλικίας 11 και 12 ετών
iv. Παγκορασίδες (Κ15), θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες 13 και 14 ετών
v. Κορασίδες (Κ17), θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες 15 και 16 ετών

2. Νεάνιδες (Κ19), θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες 17 και 18 ετών
3. Νέες Γυναίκες (Κ23), θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες ηλικίας 19 μέχρι και 22 ετών
4. Γυναίκες Ελίτ, η κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνει ποδηλάτισσες 23 ετών και άνω
5. Μάστερς  Γυναίκες,  η  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνει  ποδηλάτισσες  άνω  των  30  ετών,  που 

επιλέγουν αυτήν την κατηγορία.

Η  επιλογή  της  κατηγορίας  Μάστερς  δεν  επιτρέπεται  σε  ποδηλάτισσα,  που  ανήκει  σε  ομάδα 
εγγεγραμμένη από την UCI (UCI Registered Teams).

Ποδηλασία Α.Μ.Ε.Α
Αυτή η κατηγορία θα περιλαμβάνει ποδηλάτες με αναπηρίες όπως καθορίζεται από το σύστημα 
λειτουργικής ταξινόμησης της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας.

Άρθρο 37
Ποδηλασία για όλους (Cycling For All)
Για  τους  ποδηλάτες  που  ασκούν  το  ποδήλατο  ως  δραστηριότητα  αναψυχής  εκδίδεται  δελτίο  
ποδηλασίας Sportive (ποδηλασία για όλους). Αυτό το δελτίο παρέχει πρόσβαση μόνο σε ποδηλατικούς 
αγώνες που προβλέπουν την συμμετοχή αυτών των ποδηλατών.

Άρθρο 38
Κάρτα Υγείας αθλητή 
(Ν2725/Α33) Η έκδοση και ανανέωση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των 
αθλητών είναι  υποχρεωτική και  αποτελεί  προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις  και 
αγώνες.
Η  πιστοποίηση  αυτή  δίδεται  μόνο  κατόπιν  συγκεκριμένων  ιατρικών  εξετάσεων,  οι  οποίες 
προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με 
κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας.

Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό 
έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.
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Η Κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από 
ιατρούς  μονάδων  παροχής  υπηρεσιών  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας,  Περιφερειακών  ή 
Πανεπιστημιακών  Νοσοκομείων,  υγειονομικών  στρατιωτικών  μονάδων  ή  από  ιατρούς  έχοντες 
οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την 
καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 
μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των 
αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Η  Κάρτα  Υγείας  Αθλητή  συνιστά  αυτοτελές  έγγραφο  και  δεν  συνδέεται  με  το  Δελτίο  Αθλητικής 
Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη Γραμματεία ή στον αρμόδιο Κριτή κάποιου ποδηλατικού 
αγώνα, σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω:
α)  Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία,
β)  όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή,
γ)  έτος γέννησης,
δ)  άθλημα, 
ε)  φωτογραφία, 
στ)  αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας,
ζ)  ΑΜΚΑ,
η)  ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο 

άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές 
εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Η ανανέωση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.

Κεφάλαιο 3 - Σωματεία και Ομάδες 
Άρθρο 39
Ορισμός
(Ν2725) Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, 
ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη 
των ψυχοσωματικών και  πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της,  για  την  συμμετοχή τους  σε 
αθλητικούς αγώνες.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία, 
καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους  ορίζονται από τα καταστατικά τους και τις 
σχετικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725.

Άρθρο 40
Ένα σωματείο μπορεί να διατηρεί τμήματα εκμάθησης ποδηλασίας σε αναπτυξιακές κατηγορίες, όπως 
αυτές αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, καθώς και αγωνιστικές ομάδες ανά κατηγορία 
και/ή ανά κλάδο άθλησης του αθλήματος.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

21

Άρθρο 41
Σύμφωνα  με  τους  παρόντες  κανονισμούς,  μια  αγωνιστική  ομάδα  ποδηλασίας  ενός  αθλητικού 
σωματείου είναι ένας αθλητικός οργανισμός που αποτελείται από ποδηλάτες και άτομα (προσωπικό) 
που  τους  υποστηρίζουν,  με  σκοπό  τη  συμμετοχή  σε  ποδηλατικές  διοργανώσεις.   Ανάλογα  με  τις 
διατάξεις που διέπουν μια εκδήλωση, ο όρος «ομάδα» μπορεί επίσης να υποδηλώνει τους ποδηλάτες 
μιας ομάδας που συμμετέχουν σε ένα δεδομένο γεγονός.

Άρθρο 42
Ομάδες που έχουν εγγραφεί στην UCI
Πρόκειται για καθαρά αγωνιστικές ομάδες, εγγεγραμμένες στην UCI (Παγκόσμια Ένωση Ποδηλασίας), 
σύμφωνα και αποκλειστικά με τους κανονισμούς αυτής, και σε κατηγορίες και που έχουν θεσπιστεί 
από αυτήν.
Ομάδες  UCI  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  αγώνες  του  Εθνικού  Αγωνιστικού  Προγράμματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν του Κανονισμούς της UCI για κάθε αγώνισμα.

Άρθρο 43
Οι ποδηλάτες - μέλη μιας  ομάδας - εγγεγραμμένης στην UCI, πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι 
δελτίου διεθνούς κατηγορίας (Elite, K23, K19) και να ανήκουν σε σωματείο - μέλος της Ε.Ο.Ποδηλασίας 
ή άλλης ομοσπονδίας του εξωτερικού.

Η Ε.Ο.Ποδηλασίας εκδίδει δελτίο, όπου αναγράφεται το σωματείο - μέλος αυτής και η ομάδα UCI του 
αιτούντα αθλητή, αφού ο τελευταίος προσκομίσει προς έλεγχο το ιδιωτικό συμφωνητικό - συμβόλαιο, 
που έχει με την ομάδα αυτού.

Μπορεί  να  αγωνίζεται  στους  αγώνες  του  Εθνικού  Καλενταριού,  με  τα  χρώματα  της  ομάδας 
εγγεγραμμένης στην UCI  που ανήκει,  μόνο στα αγωνίσματα του κλάδου άθλησης,  για τον οποίο η 
oμάδα  του  έχει  εγγραφεί  στην  UCI.   Σε  οποιαδήποτε  άλλη  περίπτωση  αγωνίζεται  ως  μέλος  της 
αγωνιστικής ομάδας του σωματείου μέλους της Ε.Ο.Ποδηλασίας στο οποίο ανήκει.

Ένας ποδηλάτης που είναι  μέλος μιας  ομάδας -  εγγεγραμμένης στην UCI  δεν  μπορεί  να αναλάβει 
δεσμεύσεις έναντι ενός διοργανωτή αγώνων, προκειμένου να λάβει μέρος σε μια εκδήλωση, εκτός εάν 
έχει  λάβει  προηγούμενη  συγκατάθεση  από  την  ομάδα  του.  Η  συμφωνία  αυτή  θεωρείται  ότι  έχει 
χορηγηθεί εάν, αφού ζητηθεί δεόντως, δεν έχει ληφθεί απάντηση εντός δέκα ημερών.

Άρθρο 44
Ένας  ποδηλάτης  του οποίου η  ομάδα UCI  συμμετέχει  σε  έναν  αγώνα δεν  μπορεί  να  συμμετάσχει 
ανεξάρτητα από την ομάδα αυτή, ακόμα και στην περίπτωση, που στον ίδιο αγώνα συμμετέχει και το 
σωματείο μέλος της Ε.Ο.Ποδηλασίας στο οποίο ανήκει.

 Οι παραβάτες θα αποκλειστούν και θα τιμωρηθούν με πρόστιμο από 300 έως 2.000,- ευρώ.

Άρθρο 45
Εθνική Ομάδα
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Η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα της οποίας τα μέλη έχουν ελληνική υπηκοότητα και επιλέγονται και 
δηλώνονται για κάποιον αγώνα από την Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Άρθρο 46
Περιφερειακή Ομάδα
Η Περιφερειακή ομάδα είναι  μια  ομάδα της  οποία τα  μέλη επιλέγονται  από μια  Ένωση ή  Τοπική 
Επιτροπή  της  Ε.Ο.Ποδηλασίας.   Αποτελούνται  από  ποδηλάτες  σωματείων  -  μελών  της  ένωσης  ή 
σωματείων,  που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια μιας τοπικής επιτροπής ή όπως η Ε.Ο.Ποδηλασίας 
κρίνει ως αποδεκτό.
Όλα τα μέλη της περιφερειακής ομάδας έχουν δελτίο που έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας και 
δεν ανήκουν σε Ομάδα, που έχει εγγραφεί στην UCI.

Άρθρο 47
Σωματειακή Ομάδα
Πρόκειται για την αγωνιστική ομάδα ενός σωματείου μέλους της Ε.Ο.Ποδηλασίας και αποτελείται από 
ποδηλάτες, των οποίων το δελτίο αναγράφει την ονομασία του ίδιου σωματείου ακόμα και αν κάποιοι 
ποδηλάτες είναι ταυτόχρονα και μέλη σε ομάδα εγγεγραμμένη στην UCI.

Άρθρο 48
Αθλητικός Διευθυντής Ομάδας
Οι  εγγεγραμμένες  ομάδες  στην  UCI  καθώς  και  οι  Εθνικές  Ομάδες  υποχρεούνται  να  ορίσουν  έναν 
αθλητικό διευθυντή.  Κάθε ομάδα, εκτός από περιφερειακές ομάδες και ομάδες συλλόγων, πρέπει να 
ορίσει ένα μόνο άτομο ως αθλητικό διευθυντή (Sports Director).
Εάν σε μια ομάδα περισσότερα από ένα άτομα φέρουν τον τίτλο του αθλητικού διευθυντή, η ομάδα 
ορίζει ένα άτομο ως επικεφαλής αθλητικός διευθυντής και οι υπόλοιποι θα αναφέρονται ως βοηθοί 
αθλητικοί διευθυντές.

Άρθρο 49
Αρχηγός Ομάδας
Κάθε αγωνιστική ομάδα, η οποία δηλώνεται να αγωνιστεί σε έναν αγώνα, υποχρεούται να διορίσει 
έναν αρχηγό ομάδας (Team Manager).
Καμία ομάδα δεν μπορεί να λάβει μέρος σε διοργανώσεις εάν δεν έχει ορίσει αρχηγό ομάδας.

Άρθρο 50
Οι αθλητικοί διευθυντές και οι  αρχηγοί των ομάδων πρέπει να κατέχουν την κατάλληλο δελτίο ως 
προσωπικό ομάδας.

Άρθρο 51
Εκτός από τα καθήκοντα και τις ευθύνες που προβλέπονται στους κανονισμούς, ο διευθυντής και/ή ο 
αρχηγός κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων και για τις 
κοινωνικές και ανθρώπινες συνθήκες υπό τις οποίες οι ποδηλάτες ασκούν το άθλημα της ποδηλασίας 
εντός της ομάδας.
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Άρθρο 52
Ο  διευθυντής  και/ή  ο  αρχηγός  της  ομάδας  θα  προσπαθεί  συνεχώς  και  συστηματικά,  όπου  είναι 
δυνατόν, να βελτιώσει τις κοινωνικές και ανθρώπινες συνθήκες και να προστατεύσει την υγεία και την 
ασφάλεια των αναβατών της ομάδας.

Άρθρο 53
Ο διευθυντής  και/ή ο  αρχηγός  της  ομάδας διασφαλίζει  ότι  όλοι  όσοι  ανήκουν στην ομάδα ή που 
εργάζονται  για  αυτήν  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα,  συμμορφώνονται  με  τους  κανονισμούς  του 
αθλήματος.  Ο αθλητικός διευθυντής και/η ο αρχηγός της ομάδας θα αποτελεί το παράδειγμα στα 
άλλα μέλη της ομάδας, σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς του σε έναν αγώνα.

Άρθρο 54
Ο διευθυντής και/ή ο αρχηγός της ομάδας θα διασφαλίζει ότι υπάρχει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια 
για την ομάδα καθώς και κατάλληλος εξοπλισμός για τους ποδηλάτες της.

Άρθρο 55
Ο διευθυντής και/ή ο αρχηγός της ομάδας θα διασφαλίζει ότι τα καθήκοντα κατανέμονται κατάλληλα 
μεταξύ όλων των ατόμων, που ασχολούνται ως προσωπικό ομάδας και που αναφέρονται στο άρθρο 
14, με εξαίρεση τους ποδηλάτες. Τα καθήκοντα για κάθε άτομο πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και 
να σέβονται τους κανονισμούς. Αυτά τα πρόσωπα με τίτλους αναφέρονται ονομαστικά. Η κατανομή 
των καθηκόντων γίνεται σε γραπτή μορφή. Αντίγραφο θα δοθεί σε όλα τα μέλη του προσωπικού κάθε 
ομάδας.  Αντίγραφο, προς έλεγχο θα υποβληθεί επίσης και στην Ε.Ο.Ποδηλασίας. Οι ομάδες που είναι 
εγγεγραμμένες στην UCI και οι εθνικές ομάδες θα υποβάλλουν επίσης αντίγραφο στην UCI.

Άρθρο 56
Ο διευθυντής και/ή ο αρχηγός της ομάδας θα συμβουλεύεται τακτικά όλο το προσωπικό της ομάδας 
σχετικά με τις ανθρώπινες και κοινωνικές συνθήκες, τον εξοπλισμό, τους κινδύνους που εμπλέκονται 
στην  ποδηλασία  και  το  πρόγραμμα αγώνων για  κάθε  ποδηλάτη.   Θα υποβάλλει  έκθεση για  κάθε 
διαβούλευση. Κατόπιν αιτήματός τους, αντίγραφο των εκθέσεων αυτών θα μπορεί υποβληθεί στην 
Ε.Ο.Ποδηλασίας ή στην UCI.

Άρθρο 57
Οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ενός διευθυντή και/ή ενός αρχηγού ομάδας 
τιμωρείται με αναστολή δραστηριότητας από οκτώ (8) ημέρες έως δέκα (10) χρόνια και/ή πρόστιμο 
μεταξύ 500 και 10.000,- ευρώ.  Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης που συμβεί εντός δύο ετών από 
το πρώτο, ο διευθυντής και/ή ο αρχηγός της ομάδας θα τεθεί σε αναστολή για περίοδο τουλάχιστον έξι 
μηνών ή θα αποκλειστεί οριστικά και θα επιβληθεί πρόστιμο μεταξύ 1.000 και 20.000- ευρώ.

Άρθρο 58
Κάθε άτομο ή ομάδα που δεν τηρεί  την κατανομή των καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 55 θα 
τιμωρηθεί με αναστολή δραστηριότητας από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος και/ή πρόστιμο μεταξύ 750 
και 10.000,- ευρώ.  Εάν διαπραχθεί δεύτερη παράβαση εντός δύο ετών, θα τιμωρηθεί με αναστολή 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή με μόνιμο αποκλεισμό και πρόστιμο μεταξύ 1.500 και 20.000,- ευρώ.
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Άρθρο 59
Ο  διευθυντής  και/ή  ο  αρχηγός  ομάδας  μπορεί  να  θεωρηθεί  υπεύθυνος  για  παραβάσεις  που 
διαπράχθηκαν από το προσωπικό της ομάδας και να τιμωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις για την εν 
λόγω παράβαση, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι η παράβαση δεν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι 
προκλήθηκε από αμέλειά του. μέρος, και ότι δεν το ενέκρινε με κανέναν τρόπο.

Άρθρο 60
Τεχνικός Επιτετραμμένος
Η  Παγκόσμια  Ένωση  Ποδηλασίας  και/ή  η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  μπορεί  να  ορίσει  έναν  Τεχνικό 
Επιτετραμμένο  σε  οποιοδήποτε  ποδηλατικό  αγώνα.   Ο  ρόλος  του  Τεχνικού  Επιτετραμμένου 
καθορίζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Κανονισμών των αντίστοιχων κλάδων άθλησης.

Άρθρο 61
Στοιχηματισμός
Οποιοσδήποτε υπόκειται στους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας δεν μπορεί να 
συμμετέχει στη διοργάνωση στοιχημάτων σε αγώνες ποδηλασίας.
Ειδικότερα, απαγορεύεται 
· να κατέχει κάποιος, άμεσα ή έμμεσα οικονομικά συμφέροντα σε στοιχηματικές δραστηριότητες, 

εφόσον αυτή η στοιχηματική δραστηριότητα αφορά την ποδηλασία.
· να  λάβει  μέρος  ή  να  βοηθήσει  στον  προσδιορισμό  των  αποδόσεων  στοιχήματος  που 

προσφέρονται σε ένα ποδηλατικό γεγονός.
Επιπλέον, απαγορεύεται σε κάτοχο δελτίων να τοποθετεί στοιχήματα ή να συμφωνεί με τρίτο πρόσωπο 
για την τοποθέτηση ενός στοιχήματος σε σχέση με τις ακόλουθες διοργανώσεις:
· Αγώνες στους οποίους μπορεί να συμμετέχει η ομάδα του ή εμπλέκεται άμεσα με άλλο τρόπο.
· Στα  εθνικά,  ηπειρωτικά  και  παγκόσμια  πρωταθλήματα  ποδηλασίας  και  σε  όλες  τις 

πολυαθλητικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ή εμπλέκεται άμεσα με άλλο τρόπο.

Οι παραβάσεις του παρόντος άρθρου μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο από 2.000 έως 200.000,- 
ευρώ και/ή αναστολή δραστηριότητας από οκτώ (8) ημέρες έως και ένα (1) έτος.  Οι παραβάσεις της 
πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου από διοργανωτή μπορεί να τιμωρούνται και με ανάκληση 
της εγγραφής των αγώνων του.

Άρθρο 62
Χορηγίες
Με την επιφύλαξη της  ισχύουσας νομοθεσίας,  καμία επωνυμία καπνού,  οινοπνευματωδών ποτών, 
πορνογραφικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων που θα μπορούσαν να βλάψουν την 
εικόνα της Ε.Ο.Ποδηλασίας, της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας ή το άθλημα της ποδηλασίας γενικά, 
δεν θα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με έναν κάτοχο δελτίου, μια ομάδα ή έναν εθνικό ή διεθνή αγώνα 
ποδηλασίας.
Όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, αλκοολούχο ποτό είναι ένα ποτό με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 15% ή 
περισσότερο.

Απαγορεύεται η χορηγία από στοιχηματικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών λαχείων) 
εάν η εταιρεία στοιχημάτων κατέχει μετοχές ή συμβατικές ρυθμίσεις που της παρέχουν το δικαίωμα να 
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συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση ή τη λήψη αποφάσεων του διοργανωτή, της ομάδας ή 
κάποιου κατόχου δελτίου, εκτός εάν ο φορέας στοιχημάτων απέχει από τη διοργάνωση στοιχημάτων 
σε σχέση με γεγονότα του συγκεκριμένου διοργανωτή ή σε σχέση με τα γεγονότα στα οποία λαμβάνει 
μέρος η ομάδα ή ο ενδιαφερόμενος κάτοχος δελτίου και, όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο ποδηλατικό 
γεγονός,  συμμορφώνεται  με  την  λίστα  των  εγκεκριμένων  στοιχημάτων  που  καταρτίστηκε  από  την 
επιτροπή διαχείρισης της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας.

Σε  όλες  τις  άλλες  περιπτώσεις,  επιτρέπεται  η  χορηγία  από  στοιχηματικές  εταιρείες  υπό  την 
προϋπόθεση ότι  ο  χορηγός συμμορφώνεται  με την λίστα των εγκεκριμένων στοιχημάτων που έχει 
καταρτίσει  η  Επιτροπή  Διαχείρισης  της  UCI  (Σχετικός  Πίνακας).   Κατά  συνέπεια,  απαγορεύεται  η 
χορηγία από εταιρεία στοιχημάτων, που διοργανώνει στοιχήματα σε γεγονότα που δεν εμφανίζονται 
στην εν λόγω λίστα και/ή είδη στοιχημάτων που δεν εμφανίζονται στη λίστα.

Επιπλέον, κάθε διοργανωτής, ομάδα ή κάτοχος δελτίου, που επιθυμεί να υποστηριχθεί από εταιρεία 
στοιχημάτων 
· θα διασφαλίζει ότι ο φορέας στοιχημάτων είναι συνδεδεμένος με μία ή περισσότερες αρμόδιες 

εθνικές αρχές παρακολούθησης για τη ρύθμιση και την εποπτεία των αθλητικών στοιχημάτων 
και διαθέτει εξουσιοδότηση για τη διοργάνωση στοιχημάτων σύμφωνα με τους ορισμούς της 
Σύμβασης  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  για  τη  χειραγώγηση  των  αθλητικών  αγώνων.  Σε 
περίπτωση απουσίας εποπτικής αρχής για την εποπτεία των αθλητικών στοιχημάτων στη χώρα ή 
τις χώρες όπου είναι συνδεδεμένος ο φορέας στοιχηματισμού, η UCI μπορεί να εγκρίνει αυτή τη 
χορηγία, υπό τον όρο ότι ο φορέας στοιχημάτων είναι συμβατικά συνδεδεμένος με οργανισμό 
παρακολούθησης εγκεκριμένο από την UCI και η οποία συμφωνεί να παρέχει αναφορές σχετικά 
με άτυπα ή ύποπτα στοιχήματα στην UCI.

· Θα βεβαιώνεται  ότι  οποιαδήποτε  τέτοια  σύμβαση χορηγίας  απαγορεύει  ρητά  στην  εταιρεία 
στοιχημάτων  συλλογή  εμπιστευτικών  πληροφοριών  και/ή  οποιασδήποτε  άλλης  πληροφορίας 
που  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  για  τον  χειρισμό  ενός  ποδηλατικού  συμβάντος  ή 
συμμετοχή σε οποιαδήποτε απόφαση αθλητικού χαρακτήρα.

Ο διοργανωτής, η ομάδα ή ο κάτοχος δελτίου που επιθυμεί να υποστηριχθεί από εταιρεία στοιχημάτων 
θα  υποβάλει  τεκμηρίωση που αποδεικνύει  τη  συμμόρφωση με  τους  παραπάνω όρους  μαζί  με  το 
αίτημά του για εγγραφή ενώπιον της UCI και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας ομοσπονδίας 
εάν ισχύει, και όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής, η ομάδα 
ή ο κάτοχος άδειας είναι ήδη εγγεγραμμένος τη στιγμή που επιθυμεί να λάβει χορηγία από φορέα 
στοιχημάτων,  η  τεκμηρίωση  θα  υποβληθεί  χωρίς  καθυστέρηση  για  έγκριση  στην  UCI  ή  στην 
Ε.Ο.Ποδηλασίας  και  σε  κάθε  περίπτωση το  αργότερο  δύο  μήνες  πριν  από  την  εκδήλωση κατά  τη 
διάρκεια  της  οποίας  ο  διοργανωτής,  η  ομάδα  ή  ο  κάτοχος  της  άδειας  επιθυμεί  να  δώσει  χρόνο 
προβολής στην στοιχηματική εταιρία - χορηγό..

Άρθρο 63
Οι παραβάσεις των άρθρων 61 και 62 μπορούν να τιμωρηθούν ως εξής:
· Άρνηση εκκίνησης και/ή πρόστιμο από 1.000 έως 25.000,-  ευρώ για κάποιον κάτοχο δελτίου 

(Άρθρο 61, μόνο).
· Άρνηση  εκκίνησης  ή  απόσυρση  της  δήλωσης  συμμετοχής,  και/ή  πρόστιμο  από  5.000  έως 

500.000,- ευρώ για μια ομάδα.
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· Άρνηση ή διαγραφή από το αγωνιστικό πρόγραμμα και/ή πρόστιμο από 5.000 έως 500.000,- 
ευρώ για διοργανωτή αγώνων.

Κεφάλαιο 4: Αγώνες
Άρθρο 64
Αγωνιστικό Πρόγραμμα (Καλεντάρι)
(UCI 1.2.001) Το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι η χρονολογική τοποθέτηση των ποδηλατικών αγώνων 
ανά κλάδο άθλησης, ανά κατηγορία και/ή ανά φύλο, για τους οποίους η Ε.Ο.Ποδηλασίας έχει δώσει 
την προγενέστερη εξουσιοδότηση όσον αφορά την ένταξή τους στο καλεντάρι.
Η σχετική εξουσιοδότηση για την εγγραφή των αγώνων σε Διεθνές, Ηπειρωτικό ή Εθνικό Καλεντάρι 
αντίστοιχα, είναι απαιτητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία των κλάδων άθλησης και 
της ποδηλασίας γενικότερα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα σχεδιάζεται με ομοιομορφία και ημερολογιακή συνέπεια, προς όφελος 
των διοργανωτών, των ομάδων και των αθλητών.

Άρθρο 65
(UCI 1.2.002) Το Εθνικό Καλεντάρι θα καταρτιστεί από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας για 
τους ακόλουθους κλάδους άθλησης της ποδηλασίας, ξεχωριστά ή ενιαία:
1. Ποδηλασία Δρόμου
2. Ποδηλασία Πίστας
3. Ορεινή Ποδηλασία
4. Cyclo-Cross (Κύκλο-κρος)
5. BMX Αγωνιστικό
6. BMX Ελεύθερο (Freestyle Park και Flatland)
7. Trials (Τράιαλς)
8. Ποδηλασία εσωτερικού χώρου (Συκλόσφαιρα και Καλλιτεχνική Ποδηλασία)
9. Ποδηλασία για Όλους
10. Ποδηλασία για ΑMΕΑ (σε Δρόμο και Πίστα) σε συνεργασία με την Ε.Α.ΟΜ-.Α.MεΑ.

Άρθρο 66
(UCI 1.2.003) Το Εθνικό Καλεντάρι καταρτίζεται ετήσιο με την έναρξη και λήξη του να προσδιορίζονται 
από  σχετική  εγκύκλιο  της  Τεχνικής  Επιτροπής  της  Ε.Ο.Ποδηλασίας,  ενδεχομένως  και  διαφορετικά 
ημερολογιακά όρια ανά κλάδο άθλησης.

Άρθρο 66
(UCI 1.2.004) Σε κάθε κλάδο άθλησης, υπάρχει ένα Διεθνές, ένα Ηπειρωτικό και ένα Εθνικό Καλεντάρι.  
Διεθνής αγώνας είναι αυτός, που εντάσσεται στο Διεθνές ή στο Ηπειρωτικό Καλεντάρι.  Κάθε άλλος 
αγώνας θα εντάσσεται στο Εθνικό Καλεντάρι.

Όποιος  αγώνας  δεν  ενταχθεί  στο  αγωνιστικό  πρόγραμμα  (Διεθνές  ή  Εθνικό)  ή  δεν  έχει  ζητήσει 
προηγουμένως έγκριση τέλεσης από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, θα θεωρείται μη εγκεκριμένος και άκυρος, 
σύμφωνα με το άρθρο 80.
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Άρθρο 67
(UCI 1.2.006)  Κάθε έτος, οι διοργανωτές αγώνων (ενώσεις, σωματεία ή άλλοι φορείς) θα υποβάλλουν 
αίτημα για εγγραφή του αγώνα τους Διεθνές ή στο Εθνικό Καλεντάρι.  Το αίτημα θα υποβάλλεται στην 
Ε.Ο.Ποδηλασίας εγγράφως, με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας.

Με την συμπλήρωση της φόρμας, ο διοργανωτής δεσμεύεται ότι θα σέβεται το καταστατικό και τους 
κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της Ε.Ο.Ποδηλασίας και θα υποβάλλεται αμετάκλητα 
στη δικαιοδοσία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) για περίπτωση εγγραφής αγώνα στο 
Διεθνές Καλεντάρι και/ή στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια για περίπτωση εγγραφής αγώνα στο Εθνικό 
Καλεντάρι, σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με αφορμή το αίτημά του.

Εάν  σε   έναν  αγώνα  Ορεινής  Ποδηλασίας,  BMX  ή  Cyclo-Cross  ενταγμένο  στο  Εθνικό  Καλεντάρι 
συμμετέχουν ποδηλάτες από τρεις ή περισσότερες αλλοδαπές ομοσπονδίες, εάν αντίστοιχα σε έναν 
αγώνα  Πίστας,  Trials  ή  Ποδηλασίας  Εσωτερικού  Χώρου  συμμετέχουν  ποδηλάτες  από  δύο  ή 
περισσότερες  αλλοδαπές  ομοσπονδίες  ποδηλασίας,  οι  διοργανωτές  υποχρεούνται  την  επόμενη 
αγωνιστική περίοδο να υποβάλλουν αίτημα για ένταξη του αγώνα αυτού, στο Διεθνές Καλεντάρι.  Η 
διοργάνωση θα μπορεί  να  αποτελεί  αγώνα του  Εθνικού  Καλενταριού  μόνον  εφόσον  η  Παγκόσμια 
Ομοσπονδία απορρίψει το αίτημα αυτό.

Οι διοργανωτές αγώνων ποδηλασίας ΑΜΕΑ, με συμμετοχή αθλητές από ξένες χώρες υποχρεούνται  
υποχρεούνται την επόμενη αγωνιστική περίοδο να υποβάλλουν αίτημα για ένταξη του αγώνα αυτού, 
στο Διεθνές Καλεντάρι.

Τα  αιτήματα  που  αφορούν  ένταξη  αγώνων  στο  Διεθνές  Καλεντάρι  θα  υποβάλλονται  από  την 
Ε.Ο.Ποδηλασίας σε προκαθορισμένες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία περιόδους, ενώ αντίστοιχα οι 
διοργανωτές αγώνων ενταγμένων στο Εθνικό Καλεντάρι θα υποβάλλονται εντός των προθεσμιών, που 
καθορίζει σχετική εγκύκλιο της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Για  κάθε  αίτημα  που  λαμβάνεται  μετά  τη  λήξη  οποιωνδήποτε  προαναφερόμενων  προθεσμιών,  η 
Παγκόσμια ή  η Ελληνική Ομοσπονδία θα εξετάσει την δυνατότητα έγκρισης του αιτήματος και ένταξη 
του στο Διεθνές ή Εθνικό Καλεντάρι αντίστοιχα, κατά την περίοδο προετοιμασίας για ανακοίνωση του 
αγωνιστικού προγράμματος ή  μεταγενέστερα.

Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας διεξάγεται στο έδαφος δύο ή περισσότερων χωρών, ο αγώνας θα 
εντάσσεται  στο Εθνικό Καλεντάρι  της Ε.Ο.Ποδηλασίας και  ενδεχομένως και  στο καλεντάρι  άλλης ή 
άλλων ομοσπονδιών, μόνο εφόσον υπάρχει η σχετική συμφωνία.

Άρθρο 68
(UCI  1.2.008)   Η  κατάρτιση  του  Εθνικού  Καλενταριού  και  η  τοποθέτηση  των  αγώνων  θα 
προετοιμάζονται από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Η Ε.Ο.Ποδηλασίας θα συμπεριλαμβάνει στο Εθνικό της Καλεντάρι όλους τους ενταγμένους στο Διεθνές 
Καλεντάρι αγώνες, που θα διεξαχθούν ή θα διέλθουν από την Ελληνική επικράτεια.
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Άρθρο 69
(ΕΟΠ)  Για  τη  διοργάνωση  οποιουδήποτε  αγώνα  απαιτείται  η  προγενέστερη  έγκριση  της  οικείας 
ομοσπονδίας,   Αγώνας  δεν  διεξάγεται  αν  ο  χρήστης  της  αθλητικής  εγκατάστασης  οποιασδήποτε 
μορφής δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της. 

Άρθρο 71
(ΕΟΠ)  Οι  αγώνες  μεταξύ  κατόχων  δελτίων  αθλητή  ενταγμένοι  στο  Διεθνές,  Ηπειρωτικό  ή  Εθνικό 
Καλεντάρι διοργανώνονται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, τις ενώσεις σωματείων ποδηλασίας, καθώς και 
από σωματεία - μέλη της Ε.Ο.Ποδηλασίας, αποκλειστικά.
Οι αγώνες που διεξάγονται με την συμμετοχή κατόχων δελτίων αθλητή και με συμμετοχή προσώπων, 
που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων) θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο Εθνικό 
Καλεντάρι της Ποδηλασίας για Όλους.

Αγώνες  που  διοργανώνονται  από  τρίτο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  πάντοτε  με  την  έγκριση  της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας δεν μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε αξιολόγηση και τοποθετούνται στο καλεντάρι 
της Ποδηλασίας για Όλους.

Άρθρο 72
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
(ΕΟΠ)  Τα σωματεία - μέλη της Ε.Ο.Ποδηλασίας, και οι ποδηλάτες - κάτοχοι δελτίου που ανήκουν σε 
αυτά  τα  σωματεία,  λαμβάνουν  μέρος  στους  αγώνες  του  Εθνικού  Καλενταριού,  μόνον  εφόσον 
διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση που χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με 
απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  ή  άλλου  από  αυτό 
εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης.

Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του στην Ε.Ο.Ποδηλασίας, ένα αθλητικό σωματείο - μέλος 
της  Ε.Ο.Ποδηλασίας  μετέχει  στους  αγώνες,  που  είναι  ενταγμένοι  στο  Εθνικό  Καλεντάρι  πλην  των 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση, που απαιτείται από 
τον Νόμο 2725/99, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού 
διαστήματος.  Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο 
δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας  και  δε  δύναται  πλέον  να  συμμετέχει  στις  αγωνιστικές  διοργανώσεις  της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

Άρθρο 73
Παράβολο Εγγραφής
(UCI 1.2.012)   Η ένταξη ενός αγώνα στο Διεθνές ή το Εθνικό Καλεντάρι αντίστοιχα θα υπόκειται σε 
καταβολή ενός παράβολου εγγραφής ενδεχομένως διαφορετικό για κάθε τύπο αγώνα.  Για την ένταξη 
ενός αγώνα στο Εθνικό Καλεντάρι,  το ύψος του παράβολου αυτού θα καθορίζεται από το Δ.Σ.  της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας σε ετήσια βάση.

Το παράβολο εγγραφής θα καταβάλλεται από τον διοργανωτή σε προθεσμίες που θα ανακοινώσει το 
Δ.Σ. Της Ε.Ο.Ποδηλασίας.
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Η Παγκόσμια Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει έναν αγώνα από το Διεθνές Καλεντάρι, 
οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εκδήλωση, εάν το παράβολο παραμείνει απλήρωτο.  Σε μια τέτοια 
περίπτωση, δεν θα διοριστεί επικεφαλής Διεθνείς Κριτής, και αντίστοιχα δεν θα απονεμηθούν βαθμοί 
της παγκόσμιας κατάταξης της στους συμμετέχοντες. Εάν ο διοργανωτής επιθυμεί να εγγράψει εκ νέου 
την εκδήλωση στο ημερολόγιο της επόμενης σεζόν, θα επιβληθεί σχετικό πρόστιμο.

Αντίστοιχα  και  προκειμένου  για  το  Εθνικό  Καλεντάρι,  η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να 
αφαιρέσει  έναν  αγώνα  από  το  παράβολο  πληρωμής  παραμείνει  απλήρωτο,  μετά  το  πέρας  των 
σχετικών  προθεσμιών.   Εάν  ο  διοργανωτής  επιθυμεί  να  εγγράψει  εκ  νέου  την  εκδήλωση  στο 
ημερολόγιο της τρέχουσας σεζόν, θα επιβληθεί σχετικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του παράβολου 
εγγραφής του αγώνα του.

Επιπλέον, η εγγραφή ενός αγώνα θα απορριφθεί εάν δεν έχουν καταβληθεί από τον διοργανωτή τα 
παράβολα εγγραφής για τους αγώνες της προηγούμενης σεζόν ή εάν ο διοργανωτής δεν εκπληρώσει 
τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και/ή της Ε.Ο.Ποδηλασίας και/ή 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών (πχ. οικονομικά έπαθλα σε αθλητές, αποζημιώσεις σε κριτές κ.α.), με 
την  επιφύλαξη  της  δέουσας  διαπίστωσης  της  σχετικής  αξίωσης.   Η  διάταξη  του  προηγούμενου 
εδαφίου,  θα ισχύει  και  στην περίπτωση,  που τον ίδιο αγώνα αναλαμβάνει  άλλος διοργανωτής και 
γενικά,  για τον διοργανωτή,  που η Παγκόσμια Ομοσπονδία (ή η Ε.Ο.Ποδηλασίας)  θεωρεί  ότι  είναι 
διάδοχος άλλου διοργανωτή ή άλλου αγώνα.

Άρθρο 74
(UCI 1.2.013) Σε περίπτωση απόρριψης το αιτήματος εγγραφής στο Διεθνές ή το Εθνικό Καλεντάρι, ο 
διοργανωτής δύναται να λαμβάνει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ή την Ε.Ο.Ποδηλασίας αντίστοιχα, 
μια αιτιολογημένη απόφαση για τους λόγους απόρριψης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία μπορεί να ακυρώσει μια εγγραφή αγώνα εάν ο διοργανωτής παραβιάσει 
ένα ή περισσότερα κριτήρια ή προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την ένταξη του αγώνα στο Διεθνές 
Καλεντάρι, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων, όπου η Παγκόσμια Ομοσπονδία λαμβάνει γνώση 
των  σχετικών  πληροφοριών  μετά  την  εγγραφή  της  εκδήλωσης.   Οι  διατάξεις  των  προηγούμενων 
εδαφίων εφαρμόζονται και από την Ε.Ο.Ποδηλασίας για αγώνες ενταγμένους στο Εθνικό Καλεντάρι.

Σε μια ως άνω περίπτωση,  ο διοργανωτής μπορεί  να προσφύγει  εν νέου στις  αρμόδιες δικαστικές 
Αρχές, προκειμένου να αξιώσει δικαίωση.

Άρθρο 75
(UCI  1.2.014)  Οποιαδήποτε  αλλαγή ημερομηνίας  ενός  αγώνα ενταγμένου στο  Διεθνές  ή  το  Εθνικό 
Καλεντάρι χρήζει επικύρωσης από την Παγκόσμια ή την Ε.Ο.Ποδηλασίας αντίστοιχα. Προκειμένου για 
τους Διεθνείς αγώνες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη - αίτηση της Ε.Ο.Ποδηλασίας.
Εάν  ο  αγώνας  πραγματοποιηθεί  σε  μια  ημερομηνία  που  δεν  έχει  επικυρωθεί,  θα  θεωρείται  μη 
εγκεκριμένος και άκυρος, σύμφωνα με το άρθρο 80.

Άρθρο 76
Ονομασία των αγώνων



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

30

(UCI 1.2.015)  Ο διοργανωτής πρέπει να διατηρήσει καθ’όλη την περίοδο, την ονομασία του αγώνα, με 
την οποία τον ενέταξε στο τρέχον αγωνιστικό πρόγραμμα.

Άρθρο 77
(UCI 1.2.016)  Η Ε.Ο.Ποδηλασίας ή η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ζητήσει η ονομασία 
του αγώνα να αλλάξει, προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγώνων.

Άρθρο 78
(UCI  1.2.017)   Κανένας αγώνας του αγωνιστικού προγράμματος δεν μπορεί  να χαρακτηριστεί  ή να 
φέρει την ονομασία Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Πανελλήνιο, Περιφερειακό ή Τοπικό πρωτάθλημα 
ή κύπελλο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους ισχύοντες κανονισμούς η εκτός 
και  εάν έχει  ληφθεί  προηγούμενη και  ρητή εξουσιοδότηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ή την 
Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Άρθρο 79
(UCI 1.2.018)  Γενικά ο διοργανωτής θα αποφεύγει να δίνει στον αγώνα του μέσω μιας οποιασδήποτε 
ονομασίας, την εντύπωση, ότι αυτός παρουσιάζει μια κατάσταση, που στην πραγματικότητα δεν έχει.

Άρθρο 80
Μη εγκεκριμένοι αγώνες
(UCI 1.2.019)  Οι κάτοχοι δελτίων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε κάποιον αγώνα ποδηλασίας που 
δεν έχει εγγραφεί σε Εθνικό ή Διεθνές Καλεντάρι ή δεν έχει λάβει προηγούμενη άδεια τέλεσης με άλλο 
τρόπο από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, από άλλη Εθνική, Ηπειρωτική ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Η Ε.Ο.Ποδηλασίας μπορεί να χορηγήσει άδεια σε κατόχους δελτίων να συμμετάσχουν σε αγώνες, που 
δεν πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Εθνικό Καλεντάρι.  Οι άδειες αυτές υπόκεινται στους παρακάτω 
όρους:
· Ο  αγώνας  δεν  δίνει  βαθμούς  στην  ετήσια  βαθμολογία  και  δεν  αποτελεί  μέρος  μιας  σειράς 

αγώνων (πχ, αγώνες κυπέλλου κ.α)
· Εάν υπάρχουν χρηματικά έπαθλα ή παράβολα συμμετοχής, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον μέσο 

όρο των ενταγμένων στο Εθνικό Καλεντάρι αγώνων.  Αρμόδια για τον καταρτισμό και τον έλεγχο 
των μέσων και ανωτέρων ορίων είναι η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

· Το  ελάχιστο  δύο  μήνες  πριν  τον  αγώνα,  ο  διοργανωτής  θα  αιτηθεί  άδεια  διεξαγωγής, 
συνοδευόμενη από τον τεχνικό οδηγό (προκήρυξη) των αγώνων.

Σε  περίπτωση έγκρισης  από  την  Τεχνική  Επιτροπή της  Ε.Ο.Ποδηλασίας,  εκδίδεται  η  σχετική  άδεια 
συμμετοχής  για  τους  κατόχους  δελτίων  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  πλην  των  μελών  ομάδων 
εγγεγραμμένων στην UCI, οι οποίοι πρέπει να αιτηθούν την άδεια συμμετοχής τους από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Ποδηλασίας.

Άρθρο 81
(UCI 1.2.021) Οι παραβάσεις του άρθρου 80 τιμωρούνται ως εξής:
Για ποδηλάτες και/ή άλλους κατόχους δελτίων:
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· Παρατήρηση σε περίπτωση μικρής και πρώτης φοράς παράβαση (καμία πρόθεση ή αμέλεια του 
παραβάτη).

· Πρόστιμο 100 μέχρι και 10.000,- EUR, και/ή αναστολή δραστηριότητας μέχρι και έξι μήνες σε  
περίπτωση  εκ  προθέσεως  παράβαση  για  πρώτη  φορά  (πχ.  όταν  υπήρχε  εκ  των  προτέρων 
ανακοίνωση της Ε.Ο.Ποδηλασίας για μη συμμετοχή σε μη εγκεκριμένο αγώνα ή όταν ο κάτοχος 
δελτίου γνώριζε με κάποιο τρόπο, την απουσία έγκρισης για τον συγκεκριμένο αγώνα).

· Πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 100.000,- EUR, και/ή αναστολή δραστηριότητας μέχρι και δώδεκα 
μήνες σε περίπτωση υποτροπής.

·

Άρθρο 82
Προσβασιμότητα σε αγώνες
(UCI  1.2.022)   Κάτοχοι  δελτίων,  των  οποίων  η  ισχύς  βρίσκεται  σε  αναστολή  δεν  επιτρέπεται  να 
βρίσκονται στον αγώνα ή σε ζώνες της διοργάνωσης μη προσβάσιμες στο κοινό.
Όποιος εν γνώσει του βοηθά έναν αποκλεισμένο ποδηλάτη να συμμετάσχει σε αγώνα θα τιμωρείται με 
πρόστιμο από 2.000,- μέχρι και 10.000,- EUR.

Άρθρο 83
(UCI  1.2.023)   Οι  διοργανωτές  αγώνων  υποχρεούνται  να  χορηγούν  διαπίστευση  και  ελεύθερη 
πρόσβαση  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  και  των  επιτροπών  της  Ε.Ο.Ποδηλασίας,  των  Ηπειρωτικών  και  της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Άρθρο 84
Κατατάξεις σε Κύπελλα και Σειρές Αγώνων
(UCI 1.2.026)  Οι ποδηλάτες – κάτοχοι δελτίων της Ε.Ο.Ποδηλασίας δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ή 
να εμφανίζονται σε κατατάξεις και/ή βαθμολογίες Κυπέλλων ή άλλων Σειρών Αγώνων, που δεν έχουν 
την προηγούμενη έγκριση της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Αγώνες  που  διεξάγονται  από  διοργανωτές,  που  δεν  συμμορφώνονται  με  την  προηγούμενη 
παράγραφο, θα αποκλείονται από το Εθνικό Καλεντάρι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σε περίπτωση Κυπέλλου ή Σειράς Αγώνων για τους κλάδους άθλησης της Ορεινής Ποδηλασίας και του 
Cyclo-Cross, ο μέγιστος αριθμός αγώνων είναι οι οκτώ (8).

Άρθρο 85
Πανελλήνια (Εθνικά) Πρωταθλήματα
(UCI 1.2.027) Τα Εθνικά Πρωταθλήματα θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας, τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και τους Ειδικούς Κανονισμούς κάθε αγωνίσματος.
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Άρθρο 86
(UCI 1.2.028) Αρμόδια για να ελέγχει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι η 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. Η συμμετοχή στα Εθνικά Πρωταθλήματα επιτρέπεται σε ποδηλάτες, που έχουν την 
Ελληνική υπηκοότητα και μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος καθώς και την 
σχετική βαθμολογία στην Παγκόσμια Κατάταξη στα αγωνίσματα και τις κατηγορίες, που προβλέπεται. 
Ποδηλάτες με διπλή υπηκοότητα δεν μπορούν να αγωνιστούν για τον τίτλο του Εθνικού Πρωταθλητή, 
σε παραπάνω από μία χώρες, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.

Εάν  η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  διοργανώσει  ένα  ξεχωριστό  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα σε  μια  κατηγορία,  οι 
αθλητές αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να συμμετέχουν στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
άλλης κατηγορίας. Εξαιρέσεις στην διάταξη του προηγούμενου εδαφίου:
· η  διοργάνωση  Πανελληνίων  Πρωταθλημάτων  Νέων  (Ανδρών  και  Γυναικών),  όπου  οι 

συμμετέχοντες  μπορούν  να  αγωνιστούν  και  στο  αντίστοιχο  πρωτάθλημα  Ελίτ  (Ανδρών  και 
Γυναικών, αντίστοιχα),

· οι προβλέψεις των Ειδικών Κανονισμών κάποιων αγωνισμάτων, και αποφάσεις του Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας σχετιζόμενες με την Γυναικεία Ποδηλασία και την ανάπτυξη αυτής.

H Ε.Ο.Ποδηλασίας  μπορεί,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των παρόντων κανονισμών,  να  αναθέτει  την 
διοργάνωση των πανελληνίων πρωταθλημάτων σε άλλους διοργανωτές αγώνων (ενώσεις, σωματεία ή 
άλλοι φορείς) σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 87
(ΕΟΠ) Σε περίπτωση διαφορετικών διατάξεων μεταξύ των Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, 
των ισχυόντων κανονισμών ή των Ειδικών Κανονισμών κάποιου αγωνίσματος, η Τεχνική Επιτροπή της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας  θα  εκδίδει  εγκυκλίους,  άμεσα  εφαρμόσιμες,  όπου  θα  διευκρινίζει  την  ισχύ  και 
εφαρμογή της εκάστοτε διάταξης.

Άρθρο 88
Αγωνίσματα στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και τις δυνατότητες της Ε.Ο.Ποδηλασίας, και πριν την έναρξη κάθε 
αγωνιστικής  περιόδου  θα  ανακοινώνεται  πίνακας  με  τα  αγωνίσματα  και  τις  κατηγορίες  για  τα 
αγωνίσματα, στα οποία οι ποδηλάτες θα διαγωνίζονται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος.

Τα αγωνίσματα, οι αποστάσεις και η διάρκεια τους, οι συγχωνεύσεις και ο διαχωρισμός σε ηλικιακές 
κατηγορίες,  η  συμμετοχή  (τρόπος  πρόκρισης)  και  οι  επιμέρους  λεπτομέρειες  διεξαγωγής  των 
Πανελληνίων  Πρωταθλημάτων  ρυθμίζονται  από  την  Τεχνική  Επιτροπή  της  Ε.Ο.Ποδηλασίας  και 
περιγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη των αγώνων και/ή σε σχετικές Εγκυκλίους.

Ο  Πίνακας  Αγωνισμάτων  των  Πανελληνίων  Πρωταθλημάτων  θα  είναι  προσάρτημα  των  παρόντων 
κανονισμών,  και  μπορεί  να  τροποποιείται  από  περίοδο  σε  περίοδο  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Άρθρο 89
Ημερομηνίες στο αγωνιστικό πρόγραμμα για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
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(UCI 1.2.029)  Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Δρόμου θα μπορούν να διοργανώνονται την τελευταία 
πλήρης εβδομάδα του μήνα.

Τα  Πανελλήνια  Πρωταθλήματα  Cyclo-Cross  θα  μπορούν  να  διεξάγονται  σε  ημερομηνία,  που  θα 
ορίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, πριν την έναρξη της αντίστοιχης αγωνιστικής περιόδου.

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα σε Ορεινή Ποδηλασία και πιο συγκεκριμένα στα αγωνίσματα του XCO 
(Cross  Country  Olympic)  και  XCC  (Cross  Country  Short  Track)  θα  μπορούν  να  διοργανώνονται  το 
σαββατοκύριακο της 29ης εβδομάδας του έτους ή του τρίτου σαββατοκύριακου του μήνα Ιούλιου.

Τα  Πανελλήνια  Πρωταθλήματα  στο  Αγωνιστικό  BMX  θα  μπορούν  να  διοργανώνονται  το  πρώτο 
Σαββατοκύριακο του μήνα Ιουλίου κάθε έτους.

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Trials θα μπορούν να διοργανώνονται το τελευταίο σαββατοκύριακο 
του μήνα Ιουνίου, παρόλα αυτά θα μπορούσαν να διεξαχθούν μαζί  με Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
Ορεινής Ποδηλασίας.

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ποδηλασίας Εσωτερικού χώρου θα διεξάγονται τέσσερις εβδομάδες 
πριν την διεξαγωγή του αντίστοιχου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Άρθρο 90
(ΕΟΠ)  Ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και τις δυνατότητες της Ε.Ο.Ποδηλασίας, και πριν την έναρξη 
κάθε  αγωνιστικής  περιόδου  θα  ανακοινώνει  τις  ημερομηνίες  τέλεσης  των  Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων,  οι  οποίες  θα  συνάδουν  με  τις  αντίστοιχες  προτεινόμενες  από  την  Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Ποδηλασίας και το Διεθνές Καλεντάρι.

Όλα τα αποτελέσματα από τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, για τις κατηγορίες που αναγνωρίζονται από 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία, και όχι περισσότερο από δύο ημέρες μετά την λήξη τους, θα πρέπει να 
αποστέλλονται  μέσω  του  συστήματος  UCI  Dataride  στην  Παγκόσμια  Ομοσπονδία,  προκειμένου  οι 
συμμετέχοντες  να  μπορούν  να  λάβουν  βαθμολογία  για  την  παγκόσμια  κατάταξη  του  εκάστοτε 
αγωνίσματος. 

Άρθρο 91
Οργανωτής αγώνα
(UCI  1.2.031)  Οι  διοργανωτές  αγώνων  (ενώσεις,  σωματεία  ή  άλλοι  φορείς)  πρέπει  να  είναι 
εξουσιοδοτημένοι  να το πράττουν.  Ο υπεύθυνος της  διοργάνωσης (Διευθυντής Αγώνα),  καθώς και 
άλλα  στελέχη  πρέπει  να  είναι  κάτοχοι  δελτίου  Οργανωτή,  εκδιδόμενο  από  την  Ε.Ο.Ποδηλασίας, 
εφόσον ο αγώνας του είναι ενταγμένος στο Εθνικό ή το Διεθνές Καλεντάρι και/ή διοργανώνεται με την 
άδεια της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Άρθρο 92
(UCI 1.2.032)  Ο Οργανωτής θα είναι εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά υπεύθυνος για την διοργάνωση 
του αγώνα του, όσον αφορά την συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τις διαχειριστικές, οικονομικές και 
νομικές πτυχές του αγώνα του.
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Ο Οργανωτής θα είναι  ο αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι  των Αρχών,  των αθλητών,  των συνοδών 
αυτών, των αξιωματούχων και των θεατών του αγώνα του.

Ο  Οργανωτής  θα  είναι  υπεύθυνος  και  για  οικονομικές  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από 
προηγούμενες διοργανώσεις του ίδιου αγώνα, ακόμα και αν αυτός διοργανώθηκε από άλλον φορέα ή 
ο αγώνας του θεωρείται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας ως η διάδοχη κατάσταση κάποιας άλλης εκδήλωσης.

Άρθρο 93
(UCI 1.2.033)  Η παρακολούθηση και ο έλεγχος από την Ε.Ο.Ποδηλασίας και τα όργανα αυτής, αφορά 
μόνο  τις  αθλητικές  απαιτήσεις  του  αγώνα.  Η  ποιότητα  και  η  ασφάλεια  της  διοργάνωσης  και  των 
εγκαταστάσεων του αγώνα είναι αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή.

Άρθρο 94
(UCI 1.2.034) Ο Οργανωτής θα πρέπει να συνάψει ασφάλεια που να καλύπτει όλους τους κινδύνους 
που σχετίζονται με την διεξαγωγή του αγώνα του.  Είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να παρέχει στον 
ασφαλιστικό φορέα τις  λεπτομέρειες  εκείνες  του αγώνα του,  προκειμένου να υπάρχει  η  καλύτερη 
δυνατή κάλυψη.
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, που συνάπτεται από τον διοργανωτή θα εξασφαλίζει την 
κατάλληλη  κάλυψη των  ζημιών,  που  μπορεί  να  προκληθούν  σε  τρίτα  πρόσωπα,  όπως  ποδηλάτες, 
προσωπικό,  θεατές  και  δεν  πρέπει  να  θέτει  όρους  απαλλαγής  σε  ευθύνες  του  διοργανωτή.   Η 
ασφάλιση που συνάπτεται από τον διοργανωτή θα πρέπει να καλύπτει και τυχόν απαιτήσεις τρίτων 
από την Ε.Ο.Ποδηλασίας και/ή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όταν αυτές προκύψουν μέσα από τις 
συνθήκες του αγώνα του και τους τομείς όπου εμπλέκονται τα όργανα της Ε.Ο.Ποδηλασίας και της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

	Άρθρο 95
(UCI 1.2.034)  Ο Οργανωτής θα διασφαλίσει ότι ο αγώνας του θα διεξαχθεί υπό τις καλύτερες υλικές 
συνθήκες  για  όλα  τα  μέλη  του,  ποδηλάτες,  συνοδούς,  αξιωματούχους,  κριτές,  δημοσιογράφους, 
υπηρεσίες ασφάλειας, ιατρικές υπηρεσίες, χορηγούς, θεατές κ.λπ.

Εκτός  και  αν  κάπου  ορίζεται  κάτι  διαφορετικό,  ο  Οργανωτής  υποχρεούται  να  παρέχει  όλο  τον 
εξοπλισμό για την διοργάνωση του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης και του εξοπλισμού ηλεκτρονικής 
χρονομέτρησης.

Άρθρο 96
(UCI 1.2.035)  Ο Οργανωτής θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και όπου είναι αναγκαίο 
θα λάβει τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές (πχ. Περιφέρεια, Αστυνομία, Δασαρχείο κ.λ.π.) 
και/ή κατόχους δικαιωμάτων (πχ. ιδιοκτήτες γης). Η ευθύνη του διοργανωτή παραμένει η ίδια ακόμα 
και αν κάποια καθήκοντα εκτελούνται από τρίτο μέρος.

Η ευθύνη του διοργανωτή καλύπτει κάθε πτυχή της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 
των αθλητικών, επιχειρησιακών και εμπορικών θεμάτων.
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Ο  Οργανωτής  πρέπει  να  εξουσιοδοτήσει  την  λήψη  εικόνας  από  μικρά  εναέρια  μέσα 
συμπεριλαμβανομένων των drones, με την επιφύλαξη της κατοχής άδειας λειτουργίας του σχετικού 
εξοπλισμού  από  τον  κάτοχό  του,  και  με  ασφάλεια  από  την  προβλεπόμενη  για  τον  λόγο  αυτό, 
τοποθεσία. Ο Οργανωτής εξασφαλίζει επίσης ότι οποιοδήποτε εναέριο μέσο χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, δεν επηρεάζει τις αθλητικές πτυχές του αγώνα, και αναλαμβάνει ή 
απαιτεί  την  διεξαγωγή  λεπτομερούς  εκτίμησης  κινδύνου  σχετικά  με  τους  συμμετέχοντες  στην 
εκδήλωση.

Ο  Οργανωτής  υποχρεούται  να  διασφαλίσει  ότι  η  χρήση  του  εξοπλισμού  της  προηγούμενης 
παραγράφου προβλέπεται ρητά και καλύπτεται πλήρως από τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης.

Τέλος,  οι  Οργανωτές  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διασφαλίσουν  ότι  ο 
εξοπλισμός  που  αναφέρεται  στις  προηγούμενες  παραγράφους  δεν  χρησιμοποιείται  από  τρίτα 
πρόσωπα, που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί και δεν εμποδίζουν τις αθλητικές δραστηριότητες καθώς και 
την εκμετάλλευση δικαιωμάτων τρίτων (πχ. τηλεοπτικά δικαιώματα).

Άρθρο 97
(UCI  1.2.036)  Ο  Οργανωτής  θα  πρέπει  πάντοτε  να  προσπαθεί  να  επιτύχει  την  καλύτερη  δυνατή 
ποιότητα διοργάνωσης, με τα μέσα που διαθέτει.

Άρθρο 98
Άδεια διεξαγωγής
(UCI 1.2.037)  Ένας ποδηλατικός αγώνας μπορεί να διοργανωθεί μόνο εάν έχει συμπεριληφθεί στο 
εθνικό, ηπειρωτικό ή παγκόσμιο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η συμπερίληψη του αγώνα στο αγωνιστικό πρόγραμμα σημαίνει  ότι  η  διοργάνωσή του έχει  λάβει 
αρχικά εξουσιοδότηση, αλλά δεν σημαίνει ότι η Ε.Ο.Ποδηλασίας ή η Παγκόσμια Ομοσπονδία, που τον  
ενέταξαν, αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτόν.

Άρθρο 99
(UCI  1.2.038)   Επιπλέον,  ο  Οργανωτής  θα  λάβει  οποιεσδήποτε  άδειες  απαιτούνται  από τις  Αρχές, 
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Άρθρο 100
(UCI 1.2.039) Ο Οργανωτής οφείλει, μέχρι και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία 
τέλεσης,  να υποβάλει  προς έγκριση στην Ε.Ο.Ποδηλασίας,  τον  Τεχνικό Οδηγό (προκήρυξη)  για τον 
αγώνα του.  Ο Τεχνικός Οδηγός θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα (όπου απαιτούνται):
· τους  Ειδικούς  Κανονισμούς  του  αγώνα,  που  σχετίζονται  με  το  αγώνισμα  που  πρόκειται  να 

διεξαχθεί. Οι Ειδικοί Κανονισμοί ενός αγώνα δεν μπορούν να δημοσιευτούν έως ότου εγκριθούν 
από την Ε.Ο.Ποδηλασίας

· ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων,
· κατηγορίες αθλητών - ομάδων, ποδηλάτες που δικαιούνται συμμετοχή, προσκεκλημένοι κ.λ.π.
· διαδικασία  εγγραφών,  υποχρέωση  ή  μη  και  ύψος  παράβολων  συμμετοχής,  διαδικασία 

παραλαβής αριθμών αγώνα,
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· Λίστα βραβεύσεων και επάθλων,
· Οικονομικοί όροι, σχετικά με έξοδα ταξιδιού και διαμονής·
· ρυθμίσεις για τροφοδοσία των αθλητών (μέθοδος, ζώνες τροφοδοσίας, κ.λ.π.)
· ρυθμίσεις μεταφοράς για συμμετέχοντες και τις αποσκευές τους,
· περιγραφή  και  λεπτομερής  χάρτης  της  διαδρομής  ή  του  σιρκουί  ενός  αγώνα, 

συμπεριλαμβανομένων των ζωνών εκκίνησης και τερματισμού,
· την θέση του βάθρου απονομών, της αίθουσας για τεστ αντιντόπινγκ, του γραφείου Γραμματείας 

αγώνα, της αίθουσας Τύπου κ.λ.π.
· ρυθμίσεις σχετικά με την Αστυνομία, την κάλυψη του αγώνα από δυνάμεις ασφαλείας και με την 

αντιμετώπιση περίπτωσης επείγουσας ιατρικής ανάγκης.
· εγκαταστάσεις Photo-finish και χρονομέτρησης,
· εγκαταστάσεις δημόσιων ανακοινώσεων και εκφώνησης του αγώνα,
· Και για εκδηλώσεις ποδηλασίας για ΑΜεΑ, να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 

προσβασιμότητας.

Άρθρο 101
Ειδικοί Κανονισμοί
(UCI 1.2.040) Ο Οργανωτής θα ορίσει τους Ειδικούς Κανονισμούς του αγώνα του.  Οι κανονισμοί θα 
καλύπτουν αθλητικές πτυχές, που αφορούν ειδικά τον αγώνα.
Αυτοί οι Ειδικοί Κανονισμοί θα συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες κανονισμούς, και θα  έχουν 
εγκριθεί εκ των προτέρων από την Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Άρθρο 102
(UCI  1.2.041)  (ΕΟΠ)  Οι  Ειδικοί  Κανονισμοί  θα δημοσιεύονται  στον Τεχνικό Οδηγό (προκήρυξη)  του 
αγώνα.

Άρθρο 103
Τεχνικός Οδηγός - Προκήρυξη
(UCI 1.2.042) (ΕΟΠ)  Σύμφωνα με τις οδηγίες των άρθρων 100, 101 και 102 του παρόντος, ο Οργανωτής 
θα  προετοιμάσει  πρόγραμμα  αγώνα  και  τεχνικό  οδηγό  (προκήρυξη)  για  τον  αγώνα  του,  ο  οποίος 
πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων από την Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Το  περιεχόμενο  του  καθορίζεται  από  τις  διατάξεις  που  διέπουν  τους  Ειδικούς  Κανονισμούς  για  
διάφορα αγωνίσματα.  Θα είναι γραμμένος με συνάφεια και εάν πρόκειται για αγώνα ενταγμένο στο 
Διεθνές Καλεντάρι, θα πρέπει να είναι γραμμένο και στα Γαλλικά ή στα Αγγλικά.

Προς  διευκόλυνση των διοργανωτών ο  τεχνικός  οδηγός  (προκήρυξη)  θα συντάσσεται  υποχρεωτικά 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει συντάξει η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας για τον λόγο 
αυτό.

Τεχνικοί οδηγοί που δεν ακολουθούν το υπόδειγμα και/ή έχουν σοβαρές ελλείψεις, θα επιστρέφονται 
άμεσα στον Οργανωτή, προς διόρθωση και επαναποστολή.
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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, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν θα αναρτάται σε ειδικό χώρο ενημερώσεων, 
στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Άρθρο 104
(UCI  1.2.043)   Με  εξαίρεση  μικρές  τροποποιήσεις  στο  πρόγραμμα  του  αγώνα,  οι  διατάξεις  που 
δημοσιεύονται στον Τεχνικό Οδηγό δεν μπορούν πλέον να τροποποιηθούν,  εκτός και  αν προκύψει 
συμφωνία  όλων  των  ενδιαφερομένων  ή  όταν  είναι  αναγκαίο  να  ευθυγραμμιστούν  με  τους 
Κανονισμούς, γενικότερα.

Ο  Οργανωτής  μπορεί,  εάν  είναι  απαραίτητο,  να  προβεί  σε  ουσιαστική  αλλαγή  στο  ωρολόγιο 
πρόγραμμα του αγώνα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. πρέπει να ειδοποιήσει τις ομάδες, τους ποδηλάτες και τους κριτές, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν.
2. πρέπει να αποπληρώσει στις ομάδες ή τους ποδηλάτες, τους Κριτές, την Ε.Ο.Ποδηλασίας από 

τυχόν μη ανακτήσιμα έξοδα που προκλήθηκαν από την αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
3.

Άρθρο 105
(UCI 1.2.044)   Οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων σχετικά με το πρόγραμμα ή τον Τεχνικό Οδηγό 
θα επιβαρύνει τον Οργανωτή με πρόστιμο μεταξύ 500 και 2.000 EUR.

Άρθρο 106
(UCI  1.2.045)   Ο  Οργανωτής  θα  στείλει  τον  Τεχνικό  Οδηγό  στις  ενδιαφερόμενες  ομάδες  ή  τους 
ποδηλάτες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στον αγώνα, το αργότερο όταν επιβεβαιώσουν την 
εγγραφή τους.

Άρθρο 107
(UCI 1.2.046)  Στο Τεχνικό Συνέδριο των Αρχηγών των Ομάδων, συστήνεται ο Οργανωτής να παρέχει 
επαρκή αριθμό αντιγράφων της προκήρυξης του αγώνα για διανομή στους ποδηλάτες.

Άρθρο 108
(UCI  1.2.047)   Με τη  συμμετοχή  σε  έναν  αγώνα,  ένας  ποδηλάτης  θεωρείται  ότι  γνωρίζει  και  έχει 
αποδεχθεί το περιεχόμενο του τεχνικού οδηγού, συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Κανονισμών 
του αγώνα.

Άρθρο 109
Πρόσκληση σε αγώνες - Δήλωση  Συμμετοχής
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(UCI  1.2.048)  (ΕΟΠ)  Ένας Οργανωτής έχει  το δικαίωμα να επιλέξει  τις  ομάδες ή τους αθλητές  σε 
περίπτωση  ατομικών  συμμετοχών,  που  θα  συμμετάσχουν  στον  αγώνα  του,  ιδιαίτερα  εφόσον  έχει 
καλυφθεί  το  ανώτατο  όριο  συμμετοχών,  σύμφωνα  με  τους  Ειδικούς  Κανονισμούς  κάποιου 
αγωνίσματος.  Η διαδικασία επιλογής θα αναφέρεται ρητά στον Τεχνικό Οδηγό του αγώνα, και πιο 
συγκεκριμένα στους Ειδικούς Κανονισμούς, που εγκρίνει η Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Για τους αγώνες του Εθνικού Καλενταριού, οι διοργανωτές αγώνων μπορούν να καθορίζουν και να 
ζητούν οικονομική συνεισφορά (παράβολο συμμετοχής) από τους αθλητές.

Εκτός  αν  υπάρχει  διαφορετική  πρόβλεψη,  το  ύψος  και  ο  τρόπος  είσπραξης  της  οικονομικής 
συνεισφοράς καθορίζεται από τους διοργανωτές και αναγράφεται υποχρεωτικά στον Τεχνικό Οδηγό 
(προκήρυξη του αγώνα).  Για την εφαρμογή της συνεισφοράς αυτής, απαιτείται η έγκριση της Τεχνικής 
Επιτροπής της Ε.Ο.Ποδηλασίας, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρέμβει ως προς το 
ύψος του παράβολου συμμετοχής, σε σχέση με το επίπεδο του αγώνα, τις κατηγορίες και τις παροχές 
προς τους συμμετέχοντες.

Άρθρο 110
Γενικές Διατάξεις
(UCI 1.2.051) Στους αγώνες του Εθνικού Καλενταριού, ο  Οργανωτής ενός αγώνα μπορεί να στείλει ανά 
πάσα στιγμή μια πρόσκληση στις πάσης φύσεως ομάδες ή σε μεμονωμένους ποδηλάτες, στέλνοντας 
γενικές  πληροφορίες  της  διοργάνωσης.  Σε  περίπτωση  πρόσκλησης  εθνικών,  περιφερειακών  ή 
σωματειακών ομάδων από το εξωτερικό, ο  Οργανωτής γνωστοποιεί την πρόσκληση και στην Εθνική 
Ομοσπονδία του προσκεκλημένου.

Σύμφωνα  με  τις  συνθήκες  και  εντός  των  ημερομηνιών,  που  έχει  ορίσει  ο  Οργανωτής  μια 
προσκεκλημένη  ομάδα  οφείλει  ενημερώσει  εγγράφως  τον  Οργανωτή  (επιστολή,  φαξ,  email)  εάν 
επιθυμεί να συμμετάσχει στον αγώνα.

Κατόπιν ο Οργανωτής, και εφόσον έχει εξασφαλίσει την έγκριση του τεχνικού οδηγού (προκήρυξης) 
του αγώνα από την Ε.Ο.Ποδηλασίας θα στείλει τον εγκεκριμένο τεχνικό οδηγό και μια επίσημη φόρμα 
συμμετοχής  σε  όλα  τα  προσκεκλημένα  μέρη,  των  οποίων  αποδέχεται  τη  συμμετοχή.  Ταυτόχρονα, 
ενημερώνει σχετικά τα προσκεκλημένα μέρη των οποίων τη συμμετοχή δεν αποδέχεται.

Τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα ή και νωρίτερα εφόσον ο τεχνικός οδηγός 
του αγώνα το απαιτεί, τα σωματεία πρέπει να στείλουν με fax ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον 
Οργανωτή ένα τελικό αντίγραφο της φόρμας συμμετοχής με τα ονόματα των συμμετεχόντων, συν τους 
αναπληρωματικούς ποδηλάτες, εφόσον υπάρχει αυτή η ανάγκη.

Σε  αγώνες  του  Εθνικού  Καλενταριού,  που  οι  ποδηλάτες  δηλώνονται  μεμονωμένα  (πχ.Gran-fondo) 
ισχύει αντίστοιχα η ίδια χρονική προθεσμία υποβολής της ατομικής δήλωσης, όπως αυτή περιγράφεται 
στην προηγούμενη παράγραφο.

Κάθε μέρος που δεν τηρεί τις προβλεπόμενες προθεσμίες χάνει τα δικαιώματά του.
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Άρθρο 111
(UCI 1.2.050)  Πριν την έναρξη του ελέγχου δελτίων και παραλαβή των αριθμών αγώνα, ο Οργανωτής 
παραδίδει τις φόρμες συμμετοχής στην Αγωνόδικο Επιτροπή για επαλήθευση.

Άρθρο 112
(UCI 1.2.052)  Εθνικές, Περιφερειακές και Σωματειακές ομάδες και οι αντίστοιχοι ποδηλάτες τους δεν 
μπορούν να ξεκινήσουν σε αγώνες στο εξωτερικό εκτός εάν διαθέτουν γραπτή εξουσιοδότηση που έχει 
εκδοθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας. Αυτή η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει τις ημερομηνίες ισχύος και 
το όνομα ή τα ονόματα του κάθε ποδηλάτη.

Οι  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  δεν  εφαρμόζονται  στους  ποδηλάτες  -  μέλη  ομάδων  UCI,  που 
καλύπτονται από  άλλες διατάξεις των Κανονισμών.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για ποδηλάτες που συμμετέχουν στο εξωτερικό  σε 
αγώνες Cyclo-Cross, Ορεινής Ποδηλασίας, Αγωνιστικού BMX, Ελεύθερου BMX και Trials.

Άρθρο 113
(UCI 1.2.053)  Σε περίπτωση που μια ομάδα UCI εγγραφεί σε αγώνα και δεν εμφανιστεί, ο υπογράφων 
της  επίσημης  φόρμας  συμμετοχής  και  η  ομάδα  που  εκπροσωπεί  ευθύνονται  από  κοινού  και  εξ 
ολοκλήρου να καταβάλουν στον διοργανωτή αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της συνεισφοράς στα 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής, που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς.

Σε άλλες περιπτώσεις αδυναμίας εκκίνησης, ο υπογράφων την φόρμα συμμετοχής και η ομάδα που 
εκπροσωπεί ευθύνονται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου να καταβάλουν στον διοργανωτή πρόστιμο ίσο 
με ποσό που έχει εγγράφως συμφωνηθεί ως συνεισφορά του τελευταίου στα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής.

Άρθρο 114
(UCI 1.2.054)   Ένας Οργανωτής δεν μπορεί να αποδεχτεί καθυστερημένες δηλώσεις συμμετοχής.  Ο 
Οργανωτής  πρέπει  να ενημερώσει  σχετικά τον  υπογράφοντα την  εν  λόγω φόρμα συμμετοχής.   Σε 
περίπτωση διαφωνίας την τελική απόφαση λαμβάνει ο Αλυτάρχης των αγώνων.

Ο Οργανωτής δεν μπορεί να αρνηθεί σε μια ομάδα ή έναν ποδηλάτη που έχει ήδη δηλωθεί, να πάρει 
εκκίνηση. Υποχρεούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στην Αγωνόδικο Επιτροπή, η οποία θα κληθεί 
να αποφασίσει.

Άρθρο 115
Ποινές
(UCI 1.2.055)  Οι ακόλουθες παραβάσεις θα τιμωρούνται όπως αναφέρεται παρακάτω:

1. Ποδηλάτης, που συμπεριλήφθηκε στις λίστες εκκίνησης, που εκδίδονται μετά την επιβεβαίωση 
των συμμετοχών, και που απουσίαζε στην εκκίνηση, αδικαιολόγητα:
- εάν δεν συμμετέχει σε άλλον αγώνα:  Πρόστιμο 50,- EUR.
- εάν  συμμετέχει  σε  άλλον  αγώνα:   Αποκλεισμός  από  την  κατάταξη  του  άλλου  αγώνα  και 
πρόστιμο μεταξύ 500 και 3.000,- EUR
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2. Παράλειψη εκ μέρους του Οργανωτή να χρησιμοποιήσει την επίσημη φόρμα συμμετοχής:
- πρόστιμο μεταξύ 300 και 1.000 EUR ανά περίπτωση.

Άρθρο 116
Γραφεία Αγώνα - Γραμματεία
(UCI 1.2.055) (ΕΟΠ)  Ο Οργανωτής θα παρέχει ένα πλήρως εξοπλισμένο γραφείο, το οποίο θα φιλοξενεί 
και την Γραμματεία για όλη τη διάρκεια του αγώνα.  Εκπρόσωπος του Οργανωτή πρέπει να είναι παρών 
εκεί ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 117
(UCI 1.2.057) (ΕΟΠ)  Τα γραφεία αγώνα θα στηθούν κοντά στον αγωνιστικό χώρο.  Θα ανοίγουν για 
τουλάχιστον  μιάμιση ώρα,  πριν  την  έναρξη του αγώνα.   Για  τους  αγώνες  ποδηλασίας  δρόμου,  τα 
γραφεία του αγώνα θα λειτουργούν στην τοποθεσία εκκίνησης κατά τις δύο ώρες που προηγούνται της 
εκκίνησης του αγώνα, καθώς και στη θέση τερματισμού, εφόσον είναι σε διαφορετικό σημείο, κατά τις 
δύο ώρες που προηγούνται του τερματισμού του αγώνα.

Οι αρχηγοί των ομάδων ή οι ποδηλάτες ατομικά (εφόσον το επιτρέπει το αγώνισμα) θα προσέρχονται 
στα γραφεία του αγώνα, για την επίδειξη των δελτίων και την παραλαβή των αριθμών.

Άρθρο 118
(UCI  1.2.058)  (ΕΟΠ)  Τα  γραφεία  αγώνα  στον  τερματισμό  θα  παραμένουν  ανοιχτά  έως  ότου 
συμπληρωθούν τα φύλλα αγώνα και σταλούν τα αποτελέσματα στην Ε.Ο.Ποδηλασίας ή εάν οι Κριτές 
δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους ως εκείνη τη στιγμή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες τους.

Άρθρο 119
(UCI  1.2.059) (ΕΟΠ)  Τα γραφεία αγώνα, όπου είναι  δυνατόν,  θα πρέπει  να διαθέτουν τουλάχιστον 
τηλεφωνική γραμμή, φαξ και υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Άρθρο 120
Διαδρομή και Ασφάλεια
(UCI 1.2.060) Ο Οργανωτής υποχρεούται να παρέχει επαρκή υπηρεσία ασφαλείας της διαδρομής του 
αγώνα και να οργανώσει αποτελεσματική συνεργασία με την αστυνομία.

Άρθρο 121
(UCI  1.2.061)  Χωρίς  να  παραλείπονται  οι  σχετικές  νομικές  και  διοικητικές  διατάξεις  και  η  γενική 
φροντίδα, ο Οργανωτής θα διασφαλίζει ότι η διαδρομή του αγώνα ή ο αγωνιστικός χώρος εν γένει δεν 
περιλαμβάνουν μέρη ή καταστάσεις, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ιδιαίτερο κίνδυνο ασφάλειας 
για οποιονδήποτε (ποδηλάτες, συνοδούς, αξιωματούχους, θεατές κ.λπ.).

Άρθρο 122
(UCI 1.2.062)  Χωρίς να παραλείπονται οι διατάξεις που απαιτούν μια εντελώς κλειστή διαδρομή, η 
τροχαία κυκλοφορία θα διακόπτεται στην διαδρομή καθώς περνά ο αγώνας.
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Άρθρο 123
(UCI  1.2.063)  Σε  καμία  περίπτωση  η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  ή  η  Παγκόσμια  Ομοσπονδία  δεν  μπορεί  να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για ελαττώματα στην διαδρομή ή τις εγκαταστάσεις ή για τυχόν ατυχήματα που 
μπορεί να συμβούν.

Άρθρο 124
(UCI 1.2.064) Οι ποδηλάτες θα πρέπει να μελετήσουν την διαδρομή εκ των προτέρων.
Εκτός  εάν  διαταχθεί  από  αστυνομικό  όργανο,  οι  ποδηλάτες  δεν  μπορούν  να  εγκαταλείψουν  την 
προκαθορισμένη διαδρομή και δεν θα μπορούν να ισχυριστούν κανένα λάθος ως προς αυτό,  ούτε 
οποιοδήποτε άλλο κίνητρο (πχ. εσφαλμένες οδηγίες από οποιοδήποτε άτομο, κακώς τοποθετημένες ή 
έλλειψη  πινακίδων  πορείας  κ.λπ).  Αντίθετα,  εάν  ο  ποδηλάτης  ακολουθήσει  μια  συντόμευση  της 
διαδρομής αποκτώντας πλεονέκτημα, θα τιμωρηθεί σύμφωνα τις διατάξεις των ισχυόντων αλλά και 
των Ειδικών Κανονισμών των αγωνισμάτων.

Άρθρο 125
(UCI  1.2.065)  Εάν  ένας  ή  περισσότεροι  ποδηλάτες  εγκαταλείψουν  την  διαδρομή  κατόπιν  εντολής 
αστυνομικού,  δεν θα τιμωρηθούν.  Εάν αυτή η παράκαμψη δίνει  πλεονέκτημα, οι  ποδηλάτες αυτοί 
πρέπει να περιμένουν όταν επιστρέψουν στην κανονική διαδρομή και μετά να ξεκινήσουν ξανά στις 
θέσεις που κατέλαβαν πριν από την παράκαμψη.

Εάν όλοι ή μερικοί από τους ποδηλάτες κάνουν λάθος διαδρομή, ο διοργανωτής θα κάνει ό,τι μπορεί 
για να κατευθύνει τους αναβάτες πίσω στην πορεία στο σημείο όπου την εγκατέλειψαν.

Άρθρο 126
Ιατρική υπηρεσία
(UCI 1.2.066) Ο Οργανωτής υποχρεούται να παρέχει επαρκείς ιατρικές υπηρεσίες, για τον αγώνα του.

Άρθρο 127
(UCI  1.2.067)  Ο  Οργανωτής  θα  διορίσει  έναν  ή  περισσότερους  γιατρούς  για  την  παροχή  ιατρικής 
φροντίδας στους ποδηλάτες.

Άρθρο 128
(UCI  1.2.068)   Υποχρεωτικά  σε  κάθε  αγώνα,  θα  υπάρχουν  διαθέσιμες  εγκαταστάσεις  για  ταχεία 
μεταφορά στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο υποχρεούται να ακολουθεί τον αγώνα ή να 
είναι διαθέσιμο στον αγωνιστικό χώρο.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Οργανωτής πρέπει να έχει διαθέσιμη για τις ομάδες, μια λίστα με τα 
νοσοκομεία, τα οποία έχουν ενημερωθεί, για να χειριστούν τυχόν τραυματισμούς.
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Άρθρο 129
Έπαθλα
(ΕΟΠ) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από διατάξεις ή Κανονισμούς, τα έπαθλα σε κάθε αγώνα 
είναι προαιρετικά και επαφίονται στην διάθεση του Οργανωτή για το είδος, τον αριθμό, το ποσά και 
τους όρους απονομής.

Άρθρο 130
(UCI 1.2.069) Όλες οι πληροφορίες για τα έπαθλα θα αναφέρονται με σαφήνεια στον τεχνικό οδηγό 
του αγώνα.

Άρθρο 131
(ΕΟΠ)   Σε  περίπτωση  χρηματικών  επάθλων,  τυχόν  κρατήσεις  από  τον  Οργανωτή  θα  είναι 
αιτιολογημένες και θα ακολουθούν την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.

Η Ε.Ο.Ποδηλασίας θα ορίζει τις απαιτήσεις σε βραβεία και τα ελάχιστα ποσά χρηματικών επάθλων για 
διοργανώσεις, που διαχειρίζεται η ίδια (π.χ. Κύπελλα Ελλάδος κ.λπ.).

Άρθρο 132
(UCI 1.2.071)  Ο Οργανωτής του κάθε αγώνα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των επάθλων στους 
ποδηλάτες. Ωστόσο, η Ε.Ο.Ποδηλασίας μπορεί να απαιτήσει να της αποδοθούν τα χρηματικά έπαθλα 
από τους διοργανωτές πριν από τον αγώνα, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτή την πληρωμή των 
επάθλων ή να απαιτήσει  από τον Οργανωτή να προσκομίσει  εγγυητική τραπεζική επιστολή για το 
συνολικό ποσό των επάθλων.

Άρθρο 133
(UCI 1.2.072)  Τα χρηματικά έπαθλα θα καταβληθούν στους δικαιούχους ή στους εκπροσώπους τους το 
αργότερο 90 ημέρες μετά την λήξη του αγώνα.

Ο Οργανωτής του αγώνα, πριν προχωρήσει στην πληρωμή, μπορεί να ζητήσει από την Ε.Ο.Ποδηλασίας 
και  τα  όργανά  της  επίσημη  επαλήθευση,  που  ενδέχεται  να  αποκλείσει  έναν  ποδηλάτη  από  στην 
πληρωμή  των  βραβείων,  ιδιαίτερα  αν  έχει  πραγματοποιηθεί  και  έλεγχος  αντιντόπινγκ  στον 
συγκεκριμένο αγώνα.

Άρθρο 134
(UCI  1.2.073)  Οποιαδήποτε  στιγμή  πριν  από  την  πληρωμή  των  επάθλων,  υπάρξει  οποιαδήποτε 
διαφωνία  ή  σε  εξέλιξη  διαδικασία  που θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  την  κατάταξη  του  αγώνα,  και 
συνεπώς το δικαίωμα για ένα έπαθλο, το έπαθλο αυτό μπορεί να παρακρατηθεί έως ότου ληφθεί 
απόφαση.

Άρθρο 135
(UCI  1.2.074)   Εάν  ένας  αγώνας  ή  ένα  ΕΤΑΠ  εξελιχθεί  με  ασυνήθιστα  χαμηλή  μέση  ταχύτητα,  η 
Αγωνόδικος Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τον Οργανωτή, μπορεί να αποφασίσει να μειώσει ή 
να ακυρώσει τα έπαθλα.
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Άρθρο 136
Έξοδα Μετακίνησης και Διαμονής
(ΕΟΠ) Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τον αριθμό των ομάδων ή των αθλητών, στα 
οποία βάσει των δυνατοτήτων του, μπορεί να προσφέρει επίδομα διαβίωσης.

Πέραν του αριθμού αυτού και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι 
ομάδες, τα σωματεία ή οι μεμονωμένοι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν με δικά τους έξοδα.

Άρθρο 137
(UCI 1.2.075)  Η συνεισφορά του διοργανωτή στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ομάδων ή των 
ποδηλατών αποτελεί αντικείμενο απευθείας διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

Το επίδομα διαβίωσης, όπως ονομάζεται θα περιλαμβάνει διαμονή, γεύματα και ποτά (μόνο μεταλλικό 
νερό) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Άρθρο 138
(UCI 1.2.076) Το επίδομα διαβίωσης θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.

Άρθρο 139
Διαδικασίες αγώνα
(UCI 1.2.077)  Την υλική διαχείριση του αγώνα αναλαμβάνει ο Οργανωτής ή εκπρόσωπος αυτού.

Τα  καθαρά  υλικά  οργανωτικά  προβλήματα  θα  επιλυθούν  από  τον  Οργανωτή  σύμφωνα  με  τους 
ισχύοντες κανονισμούς και μετά από διαβούλευση με την Αγωνόδικο Επιτροπή.

Άρθρο 140
(UCI 1.2.078)  Ο Αλυτάρχης, μαζί με τους άλλους αγωνοδίκες, αναλαμβάνει την αθλητική διοίκηση και 
επίβλεψη του αγώνα.

Άρθρο 141
Συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε αγώνες
(UCI 1.2.079)  Όλοι οι κάτοχοι δελτίων πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ευπρεπώς ντυμένοι και να 
συμπεριφέρονται σωστά σε όλες τις περιστάσεις, ακόμη και αν δεν αγωνίζονται.

Θα απέχουν από οποιεσδήποτε πράξεις βίας, απειλές ή προσβολές ή οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη 
συμπεριφορά, καθώς και να θέσουν άλλα άτομα σε κίνδυνο.

Δεν  μπορούν  με  λόγια,  χειρονομίες,  γραπτώς  ή  με  άλλο  τρόπο  να  βλάψουν  τη  φήμη  ή  να 
αμφισβητήσουν  την  τιμή  άλλων  κατόχων  δελτίων,  αξιωματούχων,  χορηγών,  ομοσπονδιών  ή  της 
ποδηλασίας γενικότερα.  Το δικαίωμα της κριτικής θα ασκείται με κόσμιο και εύλογο τρόπο και με 
μέτρο.
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Άρθρο 142
(UCI  1.2.080)   Όλοι  οι  κάτοχοι  δελτίου,  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα,  θα  συμμετέχουν  σε  αγώνες 
ποδηλασίας με αθλητικό και δίκαιο τρόπο.  Θα προσπαθήσουν να συμβάλουν δίκαια στην αθλητική 
επιτυχία του αγώνα.

Άρθρο 143
(UCI 1.2.081)  Οι ποδηλάτες θα υπερασπιστούν τις ευκαιρίες τους, με αγωνιστικό τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμπαιγνία ή συμπεριφορά που ενδέχεται να παραποιήσει ή να αντίκειται 
στα συμφέροντα του αγώνα.

Άρθρο 144
(UCI 1.2.082) Οι ποδηλάτες πρέπει να ενεργούν με μέγιστη προσοχή. Θα θεωρούνται υπεύθυνοι για 
τυχόν ατυχήματα που προκαλούν.  Με τον τρόπο που συμπεριφέρονται στον αγώνα, θα τηρούν την 
Νομοθεσία.

Άρθρο 145
(UCI 1.2.083) Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση γυάλινων δοχείων κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Άρθρο 146
Αρχηγός της ομάδας - Team Manager
(ΕΟΠ)   Κατά  την  διάρκεια  των  αγώνων,  κάθε  ομάδα,  θα  εκπροσωπείται  από  έναν  μάνατζερ,  που 
ορίζεται από την διοίκηση της ομάδας, για το σκοπό αυτό.
Ο αρχηγός της ομάδας είναι οφείλει να γνωρίζει καλά τους ισχύοντες κανονισμούς και να είναι κάτοχος 
δελτίου.

Άρθρο 147
(UCI  1.2.085)   Ο  αρχηγός  της  ομάδας  θα  φροντίσει  ώστε  οι  ποδηλάτες  της  ομάδας  του,  να 
παρευρίσκονται στις απαιτούμενες ώρες και μέρη (υπογραφές, εκκίνηση, έλεγχος αντιντόπινγκ, κ.λπ.).

Ανταποκρίνεται όταν κληθεί από τον Αλυτάρχη ή από τον Οργανωτή.

Άρθρο 148
(UCI  1.2.086)   Ο  αρχηγός  της  ομάδας  θα  εκπροσωπεί  τους  ποδηλάτες  ενώπιον  της  Αγωνοδίκου 
Επιτροπής.

Άρθρο 149
(ΕΟΠ)   Σε  περίπτωση  απουσίας  αρχηγού  ομάδας,  οι  ποδηλάτες  αυτοπροσώπως  μπορούν  να 
εκπροσωπούν τον εαυτό τους ενώπιον της Αγωνοδίκου Επιτροπής και/ή του Οργανωτή, παραμένουν 
υπεύθυνοι για απαιτούμενες ενέργειες - πράξεις πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα, με όσα 
δικαιώματα τους παραχωρήσει ο Αλυτάρχης των αγώνων.
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Άρθρο 150
Συνέδριο των αρχηγών των ομάδων
(UCI 1.2.087)  Το αργότερο 24 ώρες και όχι λιγότερο από δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ο 
Οργανωτής πρέπει να συγκαλέσει σε κατάλληλο χώρο, συνάντηση (Τεχνικό Συνέδριο) με το προσωπικό 
της οργάνωσης, τους αρχηγούς των ομάδων, τους Κριτές, και κατά περίπτωση, πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα  για  ουδέτερα  οχήματα,  τις  υπηρεσίες  δημόσιας  τάξης,  για  να  γίνει  ο  συντονισμός  στα 
αντίστοιχα καθήκοντά τους, η ενημέρωση με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αγώνα, και η γνώση των 
μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τους τομείς καθενός από τους παραπάνω.

(UCI  1.2.088)   Στο  συνέδριο,  αυτό  οι  επίτροποι  θα  επαναλάβουν  τις  ισχύουσες  διατάξεις  των 
κανονισμών,  ιδιαίτερα  αυτές  που  αφορούν  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  του  αγώνα.  Ο  Οργανωτής 
ανακοινώνει τυχόν ειδικές νομικές διατάξεις, που ενδέχεται να ισχύουν, π.χ. σε σχέση με το ντόπινγκ.

Άρθρο 151
(ΕΟΠ)  Σε περίπτωση που το επίπεδο ενός αγώνα δεν απαιτεί συνάντηση των φορέων, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο άρθρο 150 το συνέδριο, μπορεί και να μην διεξαχθεί και να αντικατασταθεί από 
σύντομη Τεχνική Ενημέρωση του Αλυτάρχη προς τους αρχηγούς των ομάδων, με υποχρεωτική και την 
παρουσία  του  Οργανωτή,  με  στόχευση  στα  ειδικά  χαρακτηριστικά  του  αγώνα.   Η  διάταξη  του 
προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για αγώνες που είναι ενταγμένοι και στο Διεθνές Καλεντάρι, καθώς 
και στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Άρθρο 152
Έλεγχος Συμμετοχών
(UCI 1.2.089) Ο Οργανωτής θα παράσχει στην Αγωνόδικο Επιτροπή σε εύθετο χρόνο μια λίστα με τους 
ποδηλάτες, που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα, και οι οποίοι έχουν επιβεβαιωθεί ως βασικοί ή 
αναπληρωματικοί ποδηλάτες (entry list).

(UCI 1.2.090) Πριν από το Τεχνικό Συνέδριο, ο αρχηγός της ομάδας ή ο εκπρόσωπός του, πρέπει να 
επιβεβαιώσει ενώπιον της Αγωνοδίκου Επιτροπής, την ταυτότητα των ποδηλατών που θα ξεκινήσουν, 
υπογράφοντας τη επίσημη φόρμα συμμετοχής (Άρθρο 110) όπου και θα επισημάνει τα ονόματα των 
ποδηλατών, που θα λάβουν εκκίνηση. Η Αγωνόδικος Επιτροπή ελέγχει τα δελτία των ποδηλατών και 
διασφαλίζει ότι περιλαμβάνονται στην λίστα εκκίνησης (start list).

Οι ποδηλάτες που έχουν επιβεβαιωθεί και περιλαμβάνονται στην λίστα εκκίνησης, δεν μπορούν πλέον 
να  αντικατασταθούν,  με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  των  ειδικών  κανονισμών  κάποιων 
αγωνισμάτων, που προβλέπουν διαφορετικά.

Επίσης, η Αγωνόδικος Επιτροπή ελέγχει τις εξουσιοδοτήσεις από την εθνική ομοσπονδία των κατόχων 
δελτίων αυτής, που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 112.

Οι  διαχειριστικές  αυτές  ενέργειες  πρέπει  να  οργανωθούν,  έτσι  ώστε  να  έχουν  ολοκληρωθεί  το 
αργότερο 15 λεπτά πριν από το Τεχνικό Συνέδριο ή την Τεχνική Συνάντηση.
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Άρθρο 153
(UCI 1.2.091) Μόνο ο ποδηλάτης, του οποίου το δελτίο έχει ελεγχθεί θα λάβει τον (τους) αριθμό (-ους) 
αγώνα, που του αναλογούν.

Άρθρο 154
(UCI 1.2.092)  Ένας ποδηλάτης του οποίου το δελτίο δεν μπόρεσε να επαληθευθεί και/ή του οποίου 
δεν  έχει  ισχύ,  λόγω  τιμωρίας  του,  δεν  μπορεί  να  ξεκινήσει  τον  αγώνα  και  δεν  μπορεί  να 
περιλαμβάνεται στην κατάταξη αυτού.

Άρθρο 155
(UCI 1.2.093)  Ο έλεγχος των δελτίων θα πραγματοποιείται σε χώρο επαρκούς μεγέθους και ο οποίος 
θα είναι μη προσβάσιμος στο κοινό.

Άρθρο 156
Εκκίνηση του αγώνα
(ΕΟΠ)  Για  όλους  τους  αγώνες,  οι  ποδηλάτες  πρέπει  να  υπογράψουν  το  φύλλο  αγώνα,  υπό  την 
επίβλεψη ενός ή περισσοτέρων Κριτών, πριν από την εκκίνηση σε χρόνο, που ορίζεται από το Τεχνικό 
Οδηγό των αγώνων.

Οι υπογραφές στα φύλλα αγώνα θα μπορεί να γίνεται σε χώρο δίπλα στην εκκίνηση. Οι ποδηλάτες θα 
προσέρχονται με τους αριθμούς αγώνα τοποθετημένους στην αγωνιστική τους εμφάνιση. Εξαίρεση 
αποτελούν οι  αγώνες χρονομέτρησης,  όπου η υπογραφή στο φύλλο αγώνα ακολουθεί  τον τεχνικό 
έλεγχο του εξοπλισμού.

Άρθρο 157
(UCI 1.2.095)  Η εκκίνηση θα γίνεται με πιστόλι, σφυρίχτρα, κουδούνι, σημαία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 158
(UCI 1.2.096) Η εκκίνηση θα δοθεί από – ή υπό τον έλεγχο – ενός Κριτή (Αφέτης) και μόνο αυτός θα 
κρίνει την εγκυρότητα της εκκίνησης.

Άρθρο 159
(UCI 1.2.097) Μια λανθασμένη εκκίνηση θα υποδεικνύεται με διπλή βολή με πιστόλι, διπλό σφύριγμα 
ή διπλό κουδούνι.

Άρθρο 160
(UCI 1.2.098)   Οι Κριτές επαληθεύουν ότι οι ποδηλάτες, που είναι παρόντες στη γραμμή εκκίνησης 
είναι εξοπλισμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς (ποδήλατο, ενδυμασία, αριθμούς αγώνα κ.λπ..).

Άρθρο 161
Τερματισμός του αγώνα - γραμμή τερματισμού
(UCI 1.2.099)  Η γραμμή τερματισμού θα περιλαμβάνει μια γραμμή πλάτους 4εκ. βαμμένη με μαύρο 
χρώμα σε μια λευκή λωρίδα πλάτους 72εκ, αφήνοντας έτσι 34εκ. λευκού σε κάθε πλευρά της μαύρης 
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γραμμής.  Για αγώνες ορεινής ποδηλασίας η λευκή λωρίδα πρέπει να είναι 20εκ, αφήνοντας έτσι 8εκ. 
σε κάθε πλευρά της μαύρης γραμμής.

Άρθρο 162
(UCI 1.2.100) Ο τερματισμός συμβαίνει τη στιγμή που το ελαστικό του μπροστινού τροχού συναντά το 
κατακόρυφο επίπεδο που ανεβαίνει  από την αρχική άκρη της γραμμής τερματισμού. Για το σκοπό 
αυτό, η ετυμηγορία του Photo-Finish θα είναι οριστική.

Εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά,  ο  τερματισμός  μπορεί  επίσης  να  καταγραφεί,  χρησιμοποιώντας 
οποιοδήποτε κατάλληλο τεχνικό μέσο που είναι αποδεκτό από την Αγωνόδικο Επιτροπή.

Άρθρο 163
(UCI 1.2.101)  Σε αγώνες ποδηλασίας δρόμου, ποδηλασίας βουνού, Αγωνιστικού BMX και Cyclo-Cross, 
ένα πανό με την ένδειξη «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ή FINISH» πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί πάνω από τη 
γραμμή τερματισμού και κάθετα στο δρόμο ή την διαδρομή.  Σε περίπτωση που το πανό λείπει  ή 
καταστραφεί, η γραμμή τερματισμού θα επισημαίνεται με μια ασπρόμαυρη καρό σημαία.

Ένα πανό θα χρησιμοποιείται επίσης για κάθε τερματισμό ή για το πέρασμα οποιουδήποτε ενδιάμεσου 
σημείου για κατάταξη καθώς και στην κορυφή ορεινών περασμάτων κατά τη διάρκεια αγώνων δρόμου. 
Σε περίπτωση που το πανό έχει εξαφανιστεί ή καταστραφεί, θα χρησιμοποιείται ασπρόμαυρη καρό 
σημαία.

Για αγώνες δρόμου αντί για ένα πανό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο πάνελ, που τοποθετούνται σε 
κάθε πλευρά του δρόμου, που υποδεικνύει τα ενδιάμεσα και τα ορεινά περάσματα. Τα πάνελ πρέπει 
να έχουν επαρκές ύψος ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητά τους από τους αναβάτες και τα οχήματα 
που ακολουθούν.

Άρθρο 164
(ΕΟΠ)  Το Photo-Finish ή άλλο ανάλογο τεχνικό μέσο απαιτείται για:
· αγώνες ποδηλασίας δρόμου
· αγώνες ποδηλασία πίστας
· αγώνες αγωνιστικού BMX

(UCI 1.2.103)  Το φιλμ, η ηλεκτρονική λωρίδα καταγραφής χρόνου και οποιοδήποτε άλλο μέσο, στο 
οποίο  καταγράφεται  ο  τερματισμός  θεωρούνται  έγκυρα  έγγραφα.   Όλα  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη 
μπορούν να τα συμβουλευτούν εάν αμφισβητηθεί η σειρά τερματισμού.

Άρθρο 165
Χρονομέτρηση αγώνα
(UCI 1.2.104)  Για κάθε αγώνα, η Ε.Ο.Ποδηλασίας θα ορίζει επαρκή αριθμό κριτών  χρονομέτρησης, που 
διαθέτουν την σχετική άδεια να έχουν αυτή την ιδιότητα. 
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Άρθρο 166
(UCI 1.2.105)  Οι Κριτές Χρονομέτρησης καταγράφουν τους χρόνους σε έντυπο που υπογράφουν και 
παραδίδουν στον κριτή αφίξεων.

Άρθρο 167
(UCI 1.2.106)  Οι χρόνοι λαμβάνονται με χρήση ηλεκτρονικής μηχανής μέτρησης χρόνου.

Στα  χρονομετρημένα  αγωνίσματα  ποδηλασίας  πίστας,  και  στα  αγωνίσματα  ορεινής  ποδηλασίας 
Κατάβασης,  Four-Cross,  και  Enduro  οι  χρόνοι  υπολογίζονται  στο  πλησιέστερο  1000ο  του 
δευτερολέπτου.

Σε  άλλους  αγώνες,  οι  χρόνοι  θα  λαμβάνονται  τουλάχιστον  στο  πλησιέστερο  δευτερόλεπτο.  Τα 
αποτελέσματα θα ανακοινώνονται με ελάχιστη χρονική μονάδα, το δευτερόλεπτο.

Επιπλέον είναι απαραίτητο και χρήσιμο να πραγματοποιείται και χειροκίνητη τήρηση χρόνου.

Άρθρο 168
(UCI 1.2.107)  Όταν πολλοί ποδηλάτες τερματίζουν σε ένα γκρουπ, όλοι οι ποδηλάτες του ίδιου γκρουπ 
θα πιστώνονται με τον ίδιο χρόνο.

Εάν υπάρχει διαφορά ενός δευτερολέπτου ή περισσότερων μεταξύ του πίσω μέρους του πίσω τροχού 
του  τελευταίου  ποδηλάτη  σε  ένα  γκρουπ  και  του  μπροστινού  τροχού  του  πρώτου  ποδηλάτη  του 
επόμενου γκρουπ, οι κριτές χρονομέτρησης θα δίνουν νέο χρόνο στον πρώτο ποδηλάτη αυτού του 
γκρουπ.

Οποιαδήποτε διαφορά ενός δευτερολέπτου ή περισσότερο (πίσω τροχός – μπροστινός τροχός) μεταξύ 
των ποδηλατών συνεπάγεται νέο χρόνο.

Άρθρο 169
Κατάταξη αγώνα
(UCI 1.2.108)  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους Ειδικούς Κανονισμούς κάποιου αγωνίσματος, 
κάθε ποδηλάτης, προκειμένου να καταταγεί,  θα ολοκληρώσει τον αγώνα αποκλειστικά με δική του 
προσπάθεια, χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Άρθρο 170
(UCI 1.2.109)  Ο ποδηλάτης για να λάβει κατάταξη, μπορεί να διασχίσει τη γραμμή τερματισμού με τα 
πόδια, με την προϋπόθεση ότι έχει μαζί του το ποδήλατό του.

Άρθρο 171
(UCI 1.2.110)  Η σειρά τερματισμού, ο αριθμός των πόντων που κέρδισαν και ο αριθμός των γύρων που 
καλύφθηκαν θα καταγράφονται από τον κριτή αφίξεων. Εάν είναι απαραίτητο, η κατάταξη καθορίζεται 
χρησιμοποιώντας διαθέσιμα τεχνικά μέσα.
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Άρθρο 172
(UCI 1.2.111)  Με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών, 
η κατάταξη του αγώνα μπορεί να διορθωθεί από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, εντός 30 ημερών από το τέλος 
του αγώνα, σε περίπτωση ουσιωδών λαθών στον καταγραφή της σειράς τερματισμού των αναβατών.

Η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  θα  ειδοποιήσει  τον  Οργανωτή  και  όλους  τους  εμπλεκόμενους  ποδηλάτες  για 
οποιαδήποτε τέτοια διόρθωση, εάν είναι απαραίτητο μέσω της ομάδας τους.  Για αγώνες ενταγμένους 
στο  Διεθνές  Καλεντάρι,  ενημερώνει  επίσης  την  Παγκόσμια  Ομοσπονδία.  Η  Ε.Ο.Ποδηλασίας  θα 
διασφαλίζει επίσης ότι τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από τη διόρθωση της κατάταξης θα επιλυθούν 
σωστά.

Άρθρο 173
Τελετή Απονομών
(UCI  1.2.112)  Όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  ποδηλάτες,  σύμφωνα  με  την  θέση,  τις  κατατάξεις  και  τις 
επιδόσεις  τους  σε  έναν  αγώνα,  θα  συμμετέχουν  σε  επίσημες  τελετές  όπως  π.χ.  η  παρουσίαση 
φανελών,  η απονομή κυπέλλων,  ανθοδεσμών ή μεταλλίων,  η συμμετοχή σε τιμητικούς γύρους,  σε 
συνέντευξη τύπου και παρόμοια.

Άρθρο 174
(ΕΟΠ)  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ποδηλάτες θα εμφανίζονται σε επίσημες τελετές φορώντας 
την αγωνιστική τους ενδυμασία.

Ο Τεχνικός οδηγός των αγώνων θα ορίζει αν θα μπορούν να φέρουν μαζί τους στο βάθρο απονομών, 
και τα ποδήλατά τους.

Σε αγώνες δρόμου η τελετή απονομών για μια κατηγορία θα πραγματοποιείται δέκα 10 λεπτά με τον 
τερματισμό των νικητών. Κάθε φορά που διοργανώνονται δύο ή περισσότεροι αγώνες δρόμου την ίδια 
ημέρα και στην ίδια τοποθεσία, ο Οργανωτής μπορεί να πραγματοποιήσει την τελετή απονομών από 
κοινού για όλους τους αγώνες. Ωστόσο, η τελετή απονομής για τον πρώτο αγώνα θα πραγματοποιηθεί 
το πολύ δύο ώρες μετά τον τερματισμό του.

Άρθρο 175
Εποπτεία των αγώνων
(UCI 1.2.114)   Η γενική εποπτεία των διοργανώσεων, που τοποθετούνται στο Εθνικό Καλεντάρι θα 
ρυθμίζεται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, με κανονισμούς, και εγκυκλίους που μπορεί να εκδίδει.

Άρθρο 176
Αγωνόδικος Επιτροπή
(UCI 1.2.115) Οι διαδικασίες σε αγώνες ποδηλασίας θα επιβλέπονται από την Αγωνόδικο Επιτροπή.  
Ο διοργανωτής θα μεριμνήσει ιδιαίτερα για να εξασφαλίσει ότι οι Κριτές μπορούν να εργαστούν υπό 
τις βέλτιστες συνθήκες.
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Άρθρο 177
(ΕΟΠ)  Ο ορισμός του κάθε Κριτή, τα ειδικά καθήκοντα αυτού, ο αριθμός των μελών της Αγωνοδίκου 
Επιτροπής, καθώς και όλες οι διατάξεις που αφορούν τους Κριτές ορίζονται στο σχετικό Κανονισμό 
Διαιτησίας της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

Άρθρο 178
Ενστάσεις - Προσφυγές
(ΕΟΠ)  Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στον πειθαρχικό κανονισμό της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας,  δεν  γίνεται  δεκτή  καμία  προσφυγή  ή  ένσταση  κατά  των  παρατηρήσεων  των 
γεγονότων, των εκτιμήσεων της κατάστασης στους αγώνες και της εφαρμογής των κανονισμών αγώνων 
ή κατά οποιασδήποτε άλλης απόφασης της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή κατά περίπτωση από μεμονωμένο 
Κριτή.

Παρόλα αυτά, επιτρέπεται από κάποιο αγωνιζόμενο ή εκπρόσωπό του (πχ. το σωματείο του) να γίνει 
γραπτή προσφυγή, η οποία θα κατατεθεί στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας,  σε διάστημα 
πέντε το πολύ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του αγώνα.

Η προσφυγή θα πρέπει να είναι γραμμένη σε επίσημο έγγραφο του σωματείου που ανήκει ο αθλητής 
και θα είναι υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα αυτού. Θα πρέπει να φέρει 
την σφραγίδα του σωματείου, να είναι πλήρως αιτιολογημένη με σαφή περιγραφή των γεγονότων και 
του  αιτήματος  του  αγωνιζόμενου,  και  να  συνοδεύεται  από  τα  αποδεικτικά  στοιχεία   που  να 
τεκμηριώνουν την προσφυγή αυτή.

Ο παρών Κανονισμός,  που  περιέχει  εκατό  εβδομήντα  οκτώ (178)  άρθρα,  εγκρίθηκε  από  τη  Γενική 
Συνέλευση  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Ποδηλασίας  στις  21  Οκτωβρίου  2022,  η  οποία  έγινε  με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 8 του Ν. 4712/2020. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον 
πληρεξούσιο  Δικηγόρο  από  κοινού  ή  ξεχωριστά  ο  κάθε  ένας  να  προβούν  σε  συμπληρώσεις  ή 
τροποποιήσεις  που  θα  υποδειχθούν  από  την  αρμόδια  διεύθυνση  της  Γ.Γ.Α.  μετά  τον  νενομισμένο 
έλεγχο και θα τεθεί σε ισχύ, ευθύς ως εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου2022
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Διαμαντόπουλος Σαμπρίνα Τβισς


