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Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις
Οι αγώνες της Ποδηλασίας διέπονται από τεχνικούς κανόνες οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στους
Κανονισμούς Διεξαγωγής Αγώνων Ποδηλασίας. (ΕΟΠ).
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (E.O.Ποδηλασίας, για συντομία) σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου 2725/99 καταρτίζει Κανονισμό διαιτησίας, Ο παρών Κανονισμός οφείλει να είναι σύμφωνος με
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2725/99, να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών
και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των Οργάνων
Διαιτησίας και γενικά των Διαιτητών. (ν. 2725/99 Α44§1).
Για το άθλημα της ποδηλασίας, όπου Διαιτητής ο σωστός όρος είναι Κομισάριος και Κριτής. (ΕΟΠ)
Ως κλάδος αγωνισμάτων ποδηλασίας ορίζονται τα διαφορετικά αγωνίσματα ποδηλασίας, που
καλλιεργούνται από την Ε.Ο. Ποδηλασίας, όπως Ποδηλασία Δρόμου, Ορεινή Ποδηλασία, Ποδηλασία
Πίστας, BMX, Cyclo-Cross, Καλλιτεχνική Ποδηλασία κ.ά. (ΕΟΠ)

Κεφάλαιο 1: Κριτής
Άρθρο 2. Ρόλος
Ο Κομισάριος ή ο Κριτής είναι ένα πρόσωπο, που διορίζεται από τα αρμόδια όργανα διαιτησίας της
Ε.Ο. Ποδηλασίας, για να διασφαλίσει ότι οι αγώνες ποδηλασίας συμμορφώνονται με τις διατάξεις των
εν ισχύ Κανονισμών του αθλήματος. (UCI)
Οι Κομισάριοι και οι Κριτές τόσο ως άτομα όσο και ως ομάδα (Αγωνόδικος Επιτροπή) μπορούν να
κατευθύνουν το αγωνιστικό μέρος ενός αγώνα ποδηλασίας και να διασφαλίσουν ότι στην διοργάνωση
ενός αγώνα, ο τρόπος διεξαγωγής είναι σύμφωνα με του Κανονισμούς, και εφαρμόζονται οι ορθές
τεχνικές διατάξεις των Κανονισμών για κάθε αγώνισμα, που διαιτητεύουν. (UCI)
Ο διοργανωτής ενός αγώνα θα είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την ασφάλεια της διοργάνωσης
και των εγκαταστάσεων του αγώνα. Θα εξασφαλίσει επίσης, ότι οι Κομισάριοι και οι Κριτές, που
διαιτητεύουν στον αγώνα θα μπορούν να εργαστούν με τις βέλτιστες συνθήκες. (UCI)
O διοργανωτής ή εκπρόσωπός του αναλαμβάνει την όποια υλική διαχείριση του αγώνα. Ενδεχόμενα
οργανωτικά προβλήματα, που προέρχονται από ελλείψεις υλικών θα επιλυθούν από τον διοργανωτή
του αγώνα σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, και μετά από διαβούλευση με την Αγωνόδικο
Επιτροπή. (UCI)
Οι Κομισάριοι και οι Κριτές βεβαιώνουν ότι οι ποδηλάτες που είναι παρόντες στη γραμμή εκκίνησης
είναι εξοπλισμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς (ποδήλατο, ρούχα, αριθμούς αναγνώρισης κλπ.) Η
εκκίνηση ενός αγώνα θα δοθεί από – ή υπό τον έλεγχο – ενός Κομισάριου ή Κριτή (πχ. Αφέτης) και
μόνο αυτός κρίνει την εγκυρότητα της εκκίνησης. (UCI)
Οι Κομισάριοι και οι Κριτές θα καταγράφουν τις παραβάσεις των Κανονισμών και θα επιβάλλουν τις
προβλεπόμενες ποινές. (UCI)
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Άρθρο 3. Προϋποθέσεις
Ο τίτλος του Κριτή απονέμεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, η οποία είναι αρμόδια για
την έκδοση του σχετικής ταυτότητας. (UCI)
Κριτές έχουν το δικαίωμα να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, καθώς και αλλοδαποί, που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα. (ΕΟΠ)
Η ηλικία ενός Κριτή (Ομοσπονδιακού, Περιφερειακού ή Βοηθητικού) μπορεί να είναι το ελάχιστο
δεκαοχτώ (18) ετών, ενώ αντίστοιχα η ηλικία ενός Εθνικού ή Ελίτ Εθνικού Κριτή μπορεί να είναι το
ελάχιστο εικοσιένα (21) ετών. Η λήξη της καριέρας ενός Κριτή - βάση ηλικίας είναι τα εβδομήντα (70)
έτη. Οι ηλικίες υπολογίζονται με βάση το ημερολογιακό έτος γέννησης, και όχι την ημερομηνία
γέννησης. (ΕΟΠ/UCI)

Άρθρο 4. Επίπεδα
Οι Κριτές της Ε.Ο. Ποδηλασίας, ανάλογα με τις ικανότητές τους και τον τίτλο που κατέχουν,
διακρίνονται σε 2 κύριες βαθμίδες με έξι (6) κατηγορίες, ιεραρχικά:
Α) Κομισάριοι
1. Διεθνής Κομισάριος UCI
2. Εθνικός Κομισάριος UCI (Elite)
Β) Κριτές
1. Εθνικός Κριτής (Κριτής Α)
2. Ομοσπονδιακός Κριτής (Κριτής Β)
3. Περιφερειακός Κριτής (Κριτής Γ)
4. Βοηθητικός Κριτής

Άρθρο 5.

Διεθνής Κομισάριος

Ο τίτλος του Διεθνή Κομισάριου απονέμεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία σε Κριτές, που έχουν
πετύχει σε ανάλογες εξετάσεις και πρακτική αξιολόγηση, που διοργανώνονται από αυτήν. Οι Διεθνείς
Κομισάριοι είναι εξειδικευμένοι Κριτές και ο τίτλος τους συνοδεύεται και από τον κλάδο αγωνισμάτων
στον οποίο έχουν αποκτήσει τον τίτλο (π.χ.: Διεθνής Κομισάριος Ορεινής Ποδηλασίας).
Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής Διεθνών Κομισάριων προσδιορίζονται
από τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ως ακολούθως:
 Να φέρει τον τίτλο του Εθνικού Κριτή (ή του Εθνικού Κομισάριου Ελίτ, για κάποιους κλάδους
αγωνισμάτων).
 Να προταθεί από την Ε.Ο. Ποδηλασίας, η οποία είναι αρμόδια να υποβάλλει την αίτηση
συμμετοχής του ενδιαφερόμενου, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγραφα:
o Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, που να αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι μεταξύ 25 και 50
ετών, το έτος της επιλογής του από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
o Βεβαίωση ότι έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα και αποκτήσει τον τίτλο του Εθνικού
Κομισάριου Ελίτ
o Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει υπηρετήσει ενεργά, ως Εθνικός Κομισάριος Ελίτ, τα δυο
(2) τελευταία χρόνια πριν την επιλογή του.
 Να έχει άριστη γνώση των Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
 Να έχει γνώση της επίσημης γλώσσας του μαθήματος (Αγγλικά ή Γαλλικά)
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Οι Διεθνείς Κομισάριοι πέραν των καθηκόντων, που τους αναθέτει η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε
οποιαδήποτε χώρα, στην Ελλάδα μπορούν να λειτουργούν ως επικεφαλής της Αγωνοδίκου Επιτροπής
(Αλυτάρχης) σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα του αγωνίσματός τους κατά αυστηρή προτεραιότητα
έναντι των υπολοίπων επιπέδων των Κριτών, σε περιφερειακά και τοπικά πρωταθλήματα, σε
διασυλλογικούς και άλλους αγώνες σε οποιαδήποτε περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας. (ΕΟΠ/UCI)

Άρθρο 6. Εθνικός Κομισάριος Ελίτ
Ο τίτλος του Εθνικού Κομισάριου Ελίτ θα απονέμεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε
αντίστοιχα αγωνίσματα της ποδηλασίας, που ορίζονται από αυτήν, σε πρόσωπα, τα οποία έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς μια σχολή, εγκεκριμένη από αυτήν, με καθηγητές που έχουν οριστεί από αυτήν.
Ο τίτλος αυτός είναι υποχρεωτικό προσόν ενός υποψηφίου για τον τίτλο του Διεθνή Κομισάριου στους
κλάδους της ποδηλασίας δρόμου, της ποδηλασίας πίστας, της Ορεινής Ποδηλασίας και του BMX.
Για να μπορέσει κάποιος να γίνει αποδεκτός σε σχολή επίλεκτων εθνικών κομισάριων πρέπει να έχει τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Να είναι κάτοχος τίτλου Εθνικού Κριτή της Ε.Ο. Ποδηλασίας
 Να προταθεί από την Ε.Ο. Ποδηλασίας
 Να έχει καλή γνώση της γλώσσας των μαθημάτων (Γαλλικά, Αγγλικά ή Ισπανικά)
Οι Εθνικοί Κομισάριοι Ελίτ μπορούν να λειτουργούν ως επικεφαλής της Αγωνοδίκου Επιτροπής
(Αλυτάρχης) σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα του αγωνίσματός τους κατά προτεραιότητα έναντι των
υπολοίπων επιπέδων των Κριτών (πλην Διεθνών Κομισάριων), σε περιφερειακά και τοπικά
πρωταθλήματα, σε διασυλλογικούς και άλλους αγώνες σε οποιαδήποτε περιφέρεια της ελληνικής
επικράτειας. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως βοηθητικοί Κριτές σε οποιαδήποτε κατηγορία
αγώνων. (ΕΟΠ/UCI)

Άρθρο 7. Εθνικός Κριτής (Εθνικός Α)
Οι Εθνικοί Κριτές μπορούν να λειτουργούν ως επικεφαλής της Αγωνοδίκου Επιτροπής (Αλυτάρχης) σε
Πανελλήνια Πρωταθλήματα, σε περιφερειακά και τοπικά πρωταθλήματα, σε διασυλλογικούς και
άλλους αγώνες σε οποιαδήποτε περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας. Μπορούν επίσης να
συμμετέχουν ως βοηθητικοί Κριτές σε οποιαδήποτε κατηγορία αγώνων. (ΕΟΠ)

Άρθρο 8. Ομοσπονδιακός Κριτής (Εθνικός Β)
Οι Ομοσπονδιακοί Κριτές, μπορούν να λειτουργούν ως επικεφαλής της Αγωνοδίκου Επιτροπής
(Αλυτάρχης) σε περιφερειακά και τοπικά πρωταθλήματα, σε διασυλλογικούς και άλλους αγώνες σε
οποιαδήποτε περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως βοηθητικοί
Κριτές σε οποιαδήποτε κατηγορία αγώνων. (ΕΟΠ)

Άρθρο 9. Περιφερειακός Κριτής (Εθνικός Γ)
Οι Περιφερειακοί Κριτές μπορούν να λειτουργούν ως επικεφαλής της Αγωνοδίκου Επιτροπής
(Αλυτάρχης) σε Περιφερειακά και Τοπικά Πρωταθλήματα, σε Διασυλλογικούς και άλλους τοπικούς
αγώνες της περιφέρειας, που έχουν την μόνιμη κατοικία τους. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως
βοηθητικοί Κριτές σε οποιαδήποτε κατηγορία αγώνων. (ΕΟΠ)
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Άρθρο 10. Βοηθητικός Κριτής
Οι Βοηθητικοί Κριτές συμμετέχουν σε διάφορους υποστηρικτικούς σε κάποιον αγώνα ρόλους.
Οφείλουν να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες του αθλήματος και να είναι κάτοχοι δελτίου. Δεν
μπορούν να είναι Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής. Σε όλους τους αγώνες ένα Μέλος της Αγωνοδίκου
Επιτροπής θα ορίζεται ως επικεφαλής των Marshals, και σε συνεργασία με τον διοργανωτή θα τους
τοποθετεί σε ανάλογες θέσεις.
Οι Βοηθητικοί Κριτές, μπορεί να είναι πρόσωπα με σχετική εμπειρία σε αγώνες, με γνώση των
Κανονισμών, και οφείλουν να είναι κάτοχοι δελτίου Ε.Ο. Ποδηλασίας. Εφόσον δεν έχουν κάποια άλλη
ιδιότητα μέσα στο άθλημα, απ’ όπου θα προκύψει δελτίο Ε.Ο. Ποδηλασίας σε ισχύ, οφείλουν να
υποβάλλουν αίτηση ενέργειας Κριτή, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 25 του παρόντος. (ΕΟΠ)

Άρθρο 11. Κωλύματα - Περιορισμοί
Εκτός των περιπτώσεων που χορηγείται εξαίρεση βεβαιωμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Ποδηλασίας, ένας Κριτής όπου απέκτησε τον τίτλο στην Ελλάδα, μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του,
μόνον στην Ελληνική επικράτεια και αντίστοιχο κώλυμα υπάρχει για Κριτές, ανεξαρτήτου υπηκοότητας,
όπου απέκτησαν τον τίτλο στην αλλοδαπή. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για
τους Διεθνείς Κομισάριους. (UCI)
Οι εν ενεργεία Διαιτητές, Κριτές, Χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο της
ποδηλασίας, Μέλη των οικείων Συνδέσμων, μπορούν να είναι Μέλη αθλητικού Σωματείου που
καλλιεργεί την ποδηλασία, δεν επιτρέπεται όμως να είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε Ενώσεις ή την Ε.Ο.
Ποδηλασίας. (ν. 2725/99 Α3§4)
Ένας εν ενεργεία Κομισάριος ή Κριτής Ποδηλασίας δεν μπορεί να είναι κάτοχος δελτίου ποδηλάτη
αγωνιστικής ομάδας, εγγεγραμμένης στους πίνακες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (UCI Team) ή
Εθνικής ομάδας οποιουδήποτε κλάδου αγωνισμάτων της ποδηλασίας ή σωματείου - μέλους της Ε.Ο.
Ποδηλασίας. (UCI/ΕΟΠ)
Ένας εν ενεργεία Κομισάριος ή Κριτής Ποδηλασίας δεν μπορεί να συνάπτει σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας με την Ε.Ο. Ποδηλασίας ή με αθλητική ένωση ή με αθλητικό σωματείο - μέλος της Ε.Ο.
Ποδηλασίας, ως τεχνικό προσωπικό (διευθυντής ομάδας, προπονητής, μηχανικός, παραϊατρικό
προσωπικό, φυσιοθεραπευτής κ.ά) των παραπάνω. (ΕΟΠ)

Άρθρο 12. Γενικά
Κάθε Κριτής θα ενεργεί ουδέτερα και ανεξάρτητα. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμμετέχει στην
διοργάνωση του αγώνα, που διαιτητεύει. Εάν γνωρίζει οποιαδήποτε πτυχή που θα μπορούσε να θέσει
υπό αμφισβήτηση την ουδετερότητά του οφείλει να αρνηθεί αμέσως τον διορισμό του σε κάποιον
αγώνα. (UCI)
Ένας εν ενεργεία Κριτής Ποδηλασίας, κατά την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του, δεν μπορεί
να φέρει οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία θα έρχεται σε αντίθεση τόσο με την καθαυτή άσκηση των
καθηκόντων του όσο και με την ουδετερότητα των αποφάσεων του. (ΕΟΠ)

7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Κεφάλαιο 2: Όργανα Διαιτησίας
Άρθρο 13. Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας
Για το άθλημα της Ποδηλασίας μπορεί να συσταθεί μία Ομοσπονδία Κριτών, ύστερα από απόφαση της
Γ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισμένων Συνδέσμων Κριτών. Η Ομοσπονδία αυτή αποτελεί το
ανώτατο όργανο των Κριτών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα
του Αστικού Κώδικα. (ν. 2725/99 Α43Α§1)
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση Ομοσπονδίας
Κριτών Ποδηλασίας, ως Ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου σε
πανελλήνια εμβέλεια λογίζεται ο Σύνδεσμος Κριτών Ποδηλασίας, που είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή
εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι, είναι αυτός που έχει τα περισσότερα μέλη. (ν. 2725/99
Α43Α§2)
Το έργο της Ομοσπονδίας Κριτών Ποδηλασίας είναι:
1. Η λειτουργία των Σχολών Εθνικών Κριτών Ποδηλασίας, η εποπτεία των Σχολών Ομοσπονδιακών
και Περιφερειακών Κριτών, που διοργανώνονται από τους εκάστοτε Συνδέσμους, και ο ορισμός
καθηγητών διαιτησίας σε όλες τις Σχολές,
2. Η υποβολή πινάκων των εν ενεργεία Κριτών για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, των
εθνικών κυπέλλων, των διεθνών αγώνων και πρωταθλημάτων που διεξάγονται στην Ελλάδα, και
άλλων αγώνων ποδηλασίας πανελληνίου ενδιαφέροντος.
3. Η υποβολή του Πίνακα των μη εν ενεργεία Κριτών στην ποδηλασία.
4. Η ονομασία καθηγητών διαιτησίας.
5. Η διενέργεια εξετάσεων των Κριτών κάθε επιπέδου. (ν. 2725/99 Α43Α§3)

Άρθρο 14. Σύνδεσμοι Κριτών Ποδηλασίας
Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης σωματείων ποδηλασίας, όπως αυτές συστήνονται κατ’
άρθρο 11§1 του ν. 2725/99, επιτρέπεται να συσταθεί ένας μόνο Σύνδεσμος Κριτών Ποδηλασίας. Μέλη
των Συνδέσμων Κριτών είναι αποκλειστικά και μόνο Κριτές με τίτλο Κριτή Ποδηλασίας, ανεξαρτήτως
επιπέδου, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του Συνδέσμου.
Οι σύνδεσμοι Κριτών έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή πινάκων εν ενεργεία ή μη Κριτών για τους
αγώνες τοπικών και διασυλλογικών πρωταθλημάτων, που διεξάγονται στα γεωγραφικά όρια της
Αθλητικής Ένωσης, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των Κριτών των Σχολών
Ομοσπονδιακών και Περιφερειακών Κριτών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της
Ομοσπονδίας Κριτών Ποδηλασίας (ν. 2725/99 Α43§5)

Άρθρο 15. Αυτοτέλεια
Οι Σύνδεσμοι και η Ομοσπονδία Κριτών έχουν διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια. (ν.
2725/99 Α43Α§4)

Άρθρο 16. Κεντρική Επιτροπή Κριτών
Στην Ε.Ο. Ποδηλασίας λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Κριτών (Κ.Ε.Κ. για συντομία), της οποίας
η θητεία είναι διετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα της ποδηλασίας όλες τις αρμοδιότητες σχετικά
με:
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1. Την επιλογή και τον διορισμό σε αγώνες του εθνικού αγωνιστικού προγράμματος,
2. Την αξιολόγηση του έργου και την αποκωδικοποίηση των εκθέσεων των αγώνων, και
3. Τον πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών, των Παρατηρητών Διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών
οργάνων διαιτησίας των Εθνικών Πρωταθλημάτων, των Κυπέλλων Ελλάδας, και των λοιπών
αγώνων ποδηλασίας, που διεξάγονται στην Ελληνική επικράτεια. (ν. 2725/99 Α44§2α)
Η Κ.Ε.Κ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς Κομισάριους υψηλού κύρους, καθηγητές διαιτησίας,
και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία Εθνικούς ή Ομοσπονδιακούς Κριτές. Ο
ορισμός των μελών της Κ.Ε.Κ. γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας, με πλειοψηφία των τριών
πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, και μπορούν να παυτούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων
πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. (ν. 2725/99 Α44§2β)
Η Κ.Ε.Κ. συνεργάζεται τόσο με την Ε.Ο. Ποδηλασίας και τις λοιπές επιτροπές αυτής, όσο και με την
Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της
διαιτησίας του αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας για την
προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση περιφερειακών και κεντρικών
σεμιναρίων διαιτησίας. (ν. 2725/99 Α44§2γ)

Άρθρο 17. Περιφερειακά και Τοπικά Όργανα Διαιτησίας
Προκειμένου για Περιφερειακά Πρωταθλήματα και διασυλλογικούς ή άλλους αγώνες με συμμετοχή
αθλητών από διάφορες περιοχές της χώρας, μπορούν να συγκροτηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.
Ποδηλασίας, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Κ. τριμελείς περιφερειακές επιτροπές κριτών, που
συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ. σχετικά με τη διαιτησία για Περιφερειακά
Πρωταθλήματα και άλλους αγώνες της δικαιοδοσίας τους. (ν. 2725/99 Α44§2δ)
Αντίστοιχα, με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας Ένωσης, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Κ. μπορεί
να οριστεί Υπεύθυνος Συντονιστής Κριτών (μονομελές όργανο διαιτησίας) και να συγκεντρώσει όλες τις
αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ. σε επίπεδο Τοπικών Πρωταθλημάτων και των αγώνων τοπικής σημασίας. (ν.
2725/99 Α44§2ε)
Τα Μέλη των Περιφερειακών και Τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν τα
καθήκοντά τους σε συνεργασία με την Κ.Ε.Κ. και παύονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης,
κατά τα προβλεπόμενα του Άρθρου 16 του παρόντος. (ν. 2725/99 Α44§2στ)
Το έργο και οι εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθείται και παρακολουθείται χωρίς δικαίωμα
ψήφου από έναν μη εν ενεργεία διαιτητή, που ορίζεται για μεν Κ.Ε.Κ. και τα περιφερειακά όργανα
διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Κριτών Ποδηλασίας, για δε τα τοπικά όργανα
διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου συνδέσμου διαιτητών. (ν. 2725/99 Α44§2η)

Άρθρο 18. Αποφάσεις
Οι αποφάσεις των Οργάνων Διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης
από άλλα όργανα ή επιτροπές της Ε.Ο. Ποδηλασίας ή της οικείας Ένωσης. (ν. 2725/99 Α44§2ζ)

Άρθρο 19. Σχολές Κριτών
Ένας Περιφερειακός ή Ομοσπονδιακός Κριτής θα πρέπει:
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Να μην είναι μικρότερος των 18 ετών και όχι μεγαλύτερος από 65 ετών κατά την χρονιά της
επιλογής για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης.
Να έχει παρακολουθήσει έναν κύκλο θεωρητικών μαθημάτων για Περιφερειακούς ή
Ομοσπονδιακούς Κριτές και να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις.
Να έχει καλή γνώση των Κανονισμών της Ποδηλασίας.

Για να ολοκληρωθεί η απόκτηση του τίτλου του Περιφερειακού ή Ομοσπονδιακού Κριτή θα πρέπει
εντός δύο (2) μηνών από την λήξη του κύκλου των θεωρητικών μαθημάτων, ο υποψήφιος να
συμμετάσχει και να περάσει με επιτυχία πρακτικές εξετάσεις σε Τοπικό Πρωτάθλημα ή Διασυλλογικό
αγώνα ανά κλάδο αγωνισμάτων , για τον οποίο θα αποκτήσει τον τίτλο του Κριτή.
Για τους επιτυχόντες Κριτές, η απόκτηση του τίτλου Περιφερειακός ή Ομοσπονδιακός εξαρτάται από
την συνολική βαθμολογία στην εξέταση θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων.
Ένας Εθνικός Κριτής θα πρέπει:
 Να έχει ήδη αποκτήσει τον τίτλο Ομοσπονδιακού Κριτή.
 Να μην είναι μικρότερος των 21 ετών και όχι μεγαλύτερος από 55 ετών κατά την χρονιά της
επιλογής για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης.
 Να έχει παρακολουθήσει έναν κύκλο θεωρητικών μαθημάτων για Εθνικούς Κριτές και να περάσει
με επιτυχία τις εξετάσεις.
 Να έχει άριστη γνώση των Κανονισμών της Ποδηλασίας.
 Να έχει ασκήσει τα καθήκοντα του Κριτή, τα δύο (2) τελευταία χρόνια, πριν την επιλογή της
παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε Τοπικό Πρωτάθλημα ή Διασυλλογικό Αγώνα, κατ’ ελάχιστον
σε πέντε (5) αγώνες, εκ των οποίων τους δύο (2) σε θέση Αλυτάρχη. Αρμόδιος να βεβαιώσει την
συμμετοχή του, ως Μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής είναι ο Σύνδεσμος στον οποίο ανήκει ο
Κριτής, και σε περίπτωση μη λειτουργίας αυτού, η Ε.Ο. Ποδηλασίας.
Για να ολοκληρωθεί η απόκτηση του τίτλου του Εθνικού Κριτή θα πρέπει εντός δύο (2) μηνών από την
λήξη του κύκλου των θεωρητικών μαθημάτων, ο υποψήφιος να συμμετάσχει και να περάσει με
επιτυχία πρακτικές εξετάσεις σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ελλάδος ανά κλάδο
αγωνισμάτων, για τον οποίο θα αποκτήσει τον τίτλο του Κριτή.
Για τις Σχολές Διεθνών Κριτών και Ελίτ Εθνικών Κριτών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής ρυθμίζονται από
τους αντίστοιχους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και αναφέρονται εν συντομία στα Άρθρα
5 και 6 του παρόντος, αντίστοιχα. (ΕΟΠ)

Άρθρο 20. Επιπρόσθετα κριτήρια
Πέραν των ως άνω κριτηρίων ανά Σχολή, και ειδικά σε περίπτωση υπεράριθμων υποψηφίων, ως
κριτήρια συμμετοχής θα λαμβάνονται επίσης, υπόψη και κατά σειρά προτεραιότητας:
1. Εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων
2. Απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών
3. διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.
4. Τίτλοι σπουδών, και κατά προτίμηση πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α.
5. Γνώση ξένης γλώσσας
6. Ηλικία
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7.

Φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες,
εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις (ν. 2725/99 Α46§2)

Άρθρο 21. Διδακτέα ύλη, εξετάσεις
Η διδακτέα ύλη, οι ώρες εκπαίδευσης, οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, το διδακτικό προσωπικό
για κάθε επίπεδο Σχολής Κριτών καθορίζονται από Κανονισμό Λειτουργίας της εκάστοτε Σχολής, που
επιμελείται η Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας.
Η εξέταση θα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος (γραπτό και προφορικό) και ένα πρακτικό μέρος.
Τα μαθήματα θα οργανώνονται χωριστά για κάθε κλάδο αγωνισμάτων ποδηλασίας. Κάθε σχολή θα
μπορεί να περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές δοκιμασίες για έναν ή περισσότερους κλάδους
αγωνισμάτων.
Το πρόγραμμα κάθε Σχολής θα περιλαμβάνει ένα Γενικό μέρος κατάρτισης, κοινό για όλα τα
αγωνίσματα ποδηλασίας, και ένα Ειδικό μέρος κατάρτισης αφιερωμένο σε κάθε κλάδο αγωνισμάτων
ποδηλασίας .
Το Γενικό μέρος περιλαμβάνει:
 Καταστατικό και Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Ο. Ποδηλασίας (γενικά)
 Γενικοί Κανονισμοί αγώνων Ποδηλασίας.
 Πειθαρχικοί Κανονισμοί
 Κανονισμοί Αντιντόπινγκ (γενικά) και
 Κανονισμοί Διαιτησίας
 Κώδικας Δεοντολογίας, ηθικές και ψυχολογικές πτυχές της θέσης του Κριτή
Το Ειδικό μέρος διεξάγεται για τους παρακάτω κλάδους αγωνισμάτων:
1. Ποδηλασία Δρόμου
2. Ποδηλασία Πίστας
3. Ορεινή Ποδηλασία
4. Cyclo-Cross
5. Αγωνιστικό BMX
6. Ελεύθερο BMX (Freestyle)
7. Trials
8. Συκλόμπαλα και Καλλιτεχνική Ποδηλασία
9. Ποδηλασία Α.με.Α (Paracycling) σε συνεργασία με την Ε.Α.ΟΜ.Α.με.Α.
Σε περίπτωση αποτυχίας απόκτησης του τίτλου Κριτή, ο υποψήφιος θα επιτρέπεται να επανέλθει στις
εξετάσεις για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του παρόντος. Δύο
αποτυχίες στον ίδιο κλάδο αγωνισμάτων συνεπάγονται αποκλεισμό από τις εξετάσεις του
συγκεκριμένου αγωνίσματος ποδηλασίας. (ΕΟΠ/UCI)
Το κόστος συμμετοχής σε κάθε Σχολή καθορίζεται ανά περίπτωση, από την Ομοσπονδία Κριτών
Ποδηλασίας. (ΕΟΠ)
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Άρθρο 22. Σεμινάρια Κριτών
Σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε αγωνίσματος ποδηλασίας , η Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας, σε
συνεργασία με την Ε.Ο. Ποδηλασίας, δύναται να διοργανώσει τακτικά ή έκτακτα σεμινάρια διαιτησίας.
Το οργανόγραμμα των σεμιναρίων Κριτών ανά αγώνισμα ποδηλασίας ανά αγωνιστική περίοδο θα
ανακοινώνεται δυο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την τέλεση αυτών, και θα τελούνται κατά προτίμηση,
πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου του εκάστοτε αγωνίσματος ποδηλασίας.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι:
1. Η πληρότητα των απαιτούμενων επιπέδων δεξιότητας των Κριτών.
2. Η εκπαίδευση των Κριτών σε νέους Κανονισμούς, όποτε αυτοί προκύπτουν.
3. Η υπενθύμιση των υπαρχόντων κανονισμών στους Κριτές και η αποσαφήνιση αμφιλεγόμενων και
δύσκολων στην κρίση σημείων του αγώνα.
4. Η απόκτηση εμπειριών για τους Κριτές, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών.
Τα σεμινάρια μπορούν να διεξάγονται με φυσική παρουσία των Κριτών ή με την μέθοδο της
τηλεδιάσκεψης. Όταν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, προβλέπεται η προβολή οπτικοακουστικών
μέσων με χαρακτηριστικές φάσεις από αγώνες, όπου γίνεται σχολιασμός, καθώς και η απόδοση
πόντων και ποινών από τους υποψήφιους διαιτητές. (ΕΟΠ)
Είναι δυνατόν κάποια σεμινάρια να ολοκληρώνονται με αξιολόγηση επάρκειας. Οι Κριτές
αξιολογούνται γραπτώς, προφορικώς ή συμμετέχουν σε αγώνες (πρακτικό μέρος).
Τα σεμινάρια εκπαίδευσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων, καθώς και οι αξιολογήσεις, διευθύνονται
από Καθηγητές διαιτησίας, που ορίζονται από την Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας. (ΕΟΠ/UCI)
Κριτές, οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στα σεμινάρια εκπαίδευσης και βελτίωσης δεξιοτήτων, είναι
δυνατόν να μην διορίζονται πλέον σε αγώνες.

Άρθρο 23. Περίπτωση μη ύπαρξης Ομοσπονδίας ή Συνδέσμου Κριτών Ποδηλασίας
Αν δεν υφίσταται Ομοσπονδία ή Σύνδεσμος Κριτών Ποδηλασίας, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από
την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή από άλλες επιτροπές,
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας. (ν. 2725/99 Α43Α§2)

Κεφάλαιο 3: Διορισμός Κομισάριων και Κριτών
Άρθρο 24. Διορισμός
Ο διορισμός ενός Κομισάριου ή Κριτή βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται από τον παρόντα
Κανονισμό και μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν μόνο με αλλαγή του Κανονισμού μερικώς
ή στο σύνολό του. (UCI)

Άρθρο 25. Δήλωση Ενέργειας
Στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου και προκειμένου για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους
πίνακες, οι Κομισάριοι και οι Κριτές απαιτείται να έχουν υποβάλλει:
1. Δήλωση ενέργειας, σε έντυπο που χορηγείται από την Ε.Ο. Ποδηλασίας.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
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3.

Υπεύθυνη δήλωσης του ν. 1599/1986 από όπου θα προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του
κάθε Κομισάριου ή Κριτή, κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3
του ν. 2725/1999, και ότι σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα
υπάρξει συμπληρωματική δήλωση. (ν. 2725/99 Α46§3)

Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεπόμενων, συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να
έχει υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα από αυτά που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999, διαγράφεται από τους πίνακες
και δεν μπορεί στο έξης να ασκεί καθήκοντα Κριτή ή Παρατηρητή Διαιτησίας. (ν.2725/99 Α46§4)

Άρθρο 26. Αγωνόδικος Επιτροπή
Η Αγωνόδικος Επιτροπή (ή αλλιώς Πάνελ Κομισάριων και Κριτών) αποτελείται από Κομισάριους και
Κριτές, που διορίζονται για την επίβλεψη ενός συγκεκριμένου αγώνα ποδηλασίας. Ο αριθμός των
Μελών και η θέση των Κριτών, που θα διοριστούν θα γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στο
προσάρτημα του παρόντα Κανονισμού, και εξαρτάται από το αγώνισμα και το επίπεδο κάθε αγώνα.
(UCI)
Πέραν των ρόλων που έχει ατομικά ένας Κομισάριος και ένας Κριτής η Αγωνόδικος Επιτροπή ελέγχει
επίσης, όπου απαιτείται τις άδειες συμμετοχής από την εθνική ομοσπονδία αλλοδαπών αθλητών, που
συμμετέχουν σε αγώνες στην Ελληνική επικράτεια. (UCI)

Άρθρο 27. Επικεφαλής Αγωνοδίκου Επιτροπής (Αλυτάρχης)
Ο επικεφαλής της Αγωνοδίκου Επιτροπής (Αλυτάρχης) προκειμένου για διεθνή αγώνα εντός της
\Ελληνικής επικράτειας, διορίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως
προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Στους υπόλοιπους αγώνες
διορίζεται από την Κ.Ε.Κ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας ή άλλα αρμόδια όργανα διαιτησίας. (ΕΟΠ)
Ο Αλυτάρχης μαζί με τα υπόλοιπα Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής αναλαμβάνει την αγωνιστική
διοίκηση και επίβλεψη του αγώνα. (UCI)
Ο Αλυτάρχης καθορίζει τη θέση των υπολοίπων Κομισάριων και Κριτών στον αγώνα, στο μέτρο του
δυνατού με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όλοι να συμμετέχουν σε διάφορες θέσεις. (ΕΟΠ)
Ο Αλυτάρχης βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή (ή την μη
εφαρμογή) των Κανονισμών Αγώνων. Αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας, θα πρέπει να
συμβουλευτεί τα υπόλοιπα Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής. (ΕΟΠ)
Ο Αλυτάρχης μπορεί να ορίσει κάποιον Κριτή, Μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, να εκτελεί μέρος ή το
σύνολο των καθηκόντων του, κατά την εξέλιξη του αγώνα. (UCI)

Άρθρο 28. Κριτής Αφίξεων
Ένα από τα Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα ενεργεί ως Κομισάριος ή Κριτής τερματισμού
(Αφίξεων). Με δική του ευθύνη μπορεί να επιτρέψει σε άλλα πρόσωπα, προσωπικό υποστήριξης του
διοργανωτή και κάτοχοι δελτίου, να τον βοηθήσουν.
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Ο Κομισάριος ή Κριτής Αφίξεων θα είναι ο αυτός που αποφασίζει αποκλειστικά για τον Τερματισμό. Σε
ειδικό έντυπο, που θα υπογράψει και παραδώσει στον Αλυτάρχη, θα σημειώσει την σειρά
τερματισμού, τον αριθμό πόντων και τον αριθμό γύρων, που κάλυψε κάθε ποδηλάτης.
Ο διοργανωτής θα πρέπει να εφοδιάσει τον Κομισάριο ή Κριτή Αφίξεων, με ένα μικρό, υπερυψωμένο
και σκεπασμένο βάθρο, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του.

Άρθρο 29. Βοηθός Αλυτάρχη
Ένα από τα Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα μπορεί να ορίζεται ως Βοηθός Αλυτάρχη, σε όποιο
αγώνισμα ή κατηγορία αγώνων κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με το Πίνακα Σύνθεσης Αγωνοδίκου
Επιτροπής.

Άρθρο 30. Γραμματέας
Ένα από τα Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα ορίζεται από την Κ.Ε.Κ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας ως ο
Γραμματέας του αγώνα, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον διοργανωτή και το προσωπικό αυτού, πριν
και κατά την διάρκεια του αγώνα για την ορθή και έγκαιρη παραγωγή των σειρών εκκίνησης και των
αποτελεσμάτων του αγώνα. Ο Γραμματέας προετοιμάζει τα φύλλα αγώνα και/ή τις λίστες εκκίνησης
και με την έγκριση του Αλυτάρχη τις κοινοποιεί. Με την βοήθεια των άλλων μελών της Αγωνοδίκου
Επιτροπής ελέγχει τα δελτία και ενδεχομένως και άλλα αποδεικτικά ταυτοποίησης των αθλητών και
του προσωπικού των ομάδων.

Άρθρο 31. Λοιπές θέσεις Μελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής
Οι θέσεις και τα ειδικά καθήκοντα των υπολοίπων μελών μιας Αγωνοδίκου Επιτροπής (όπως πχ.
Αφέτης, Διαιτητής Κριτής, Κομισάριος Μότο κ.α.) μπορούν να οριστούν από τον Αλυτάρχη πριν τον
αγώνα, ή ανάλογα την βαρύτητα του αγώνα απευθείας από την Κ.Ε.Κ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας .

Άρθρο 32. Χρονομέτρης
Για κάθε αγώνα η Ε.Ο. Ποδηλασίας θα ορίζει επαρκή αριθμό Κομισάριων ή Κριτών Χρονομέτρησης. Ο
Κριτής Χρονομέτρησης μπορεί να υποστηριχθεί από άλλα πρόσωπα, κατόχους δελτίων, προκειμένου
να βελτιώσουν την εργασία τους, συμπεριλαμβανομένων και παροχών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.
Ο Κριτής Χρονομέτρησης θα καταγράφει τους χρόνους σε έντυπο, που θα το υπογράφει με την λήξη
του αγώνα ή και θα το παραδίδει στον Κριτή Αφίξεων.
Ο Κριτής Χρονομέτρησης μπορεί να οριστεί επιπλέον των μελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής, και
υποχρεούται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις αυτών στον βαθμό
που του αναλογεί. (ΕΟΠ/UCI)

Άρθρο 33. Συνάντηση Αγωνοδίκου Επιτροπής.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα συνεδριάζει πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, και σε περίπτωση αγώνα
περισσοτέρων ημερών, πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής.
Τα Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα παρίστανται επίσης στο Τεχνικό Συνέδριο με τον διοργανωτή
και τους Αρχηγούς των Ομάδων.
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Άρθρο 34. Έκθεση Αγώνα
Η Αγωνόδικος Επιτροπή και κατ’ επέκταση ο Αλυτάρχης, ως επικεφαλής αυτής οφείλει μετά από κάθε
αγώνα να συντάξει λεπτομερή έκθεση για τον αγώνα, χρησιμοποιώντας το έντυπο, που παρέχεται για
τον σκοπό αυτό, από την Ε.Ο. Ποδηλασίας. Θα συνοδεύεται από την λίστα εκκίνησης, τα τελικά
αποτελέσματα και τα φύλλα αγώνων.
Στην έκθεση αυτή θα επισυνάπτονται επίσης, τα φύλλα του Κομισάριου ή Κριτή Χρονομέτρησης, οι
αναφορές μεμονωμένων Κριτών, καθώς και έκθεση Ιατρού αγώνα, εφόσον στον αγώνα υπήρξε
καταγεγραμμένο ιατρικό συμβάν.
Η έκθεση θα αποστέλλεται από τον Αλυτάρχη εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση
του αγώνα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συστημένα και αυστηρά μόνον στην Ε.Ο. Ποδηλασίας. Σε
περίπτωση, που τα πρωτότυπα φύλλα αγώνα αποσταλούν στην Ε.O.Ποδηλασίας με ευθύνη του
διοργανωτή, η έκθεση της Αγωνοδίκου Επιτροπής θα περιέχει οπωσδήποτε λίστα με τα ολοκληρωμένα
τελικά αποτελέσματα.
Ο Αλυτάρχης οφείλει εντός δώδεκα (12) ωρών από την ολοκλήρωση κάθε του αγώνα, να στείλει με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα τελικά αποτελέσματα, όπως αυτά επικυρώθηκαν από την Αγωνόδικο
Επιτροπή.

Άρθρο 35. Αποζημίωση
Οι Κομισάριοι και οι Κριτές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση και καταβολή των εξόδων κίνησης,
εκτός από την περίπτωση Διεθνών Κομισάριων, που διορίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για
να συμμετέχουν στην Αγωνόδικο Επιτροπή. (UCI)
Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των Κομισάριων, των
Κριτών, των Τεχνικών Επιτετραμμένων, των Καθηγητών διαιτησίας και των βοηθητικών οργάνων της
διαιτησίας καθορίζονται από το Δ.Σ. της E.O.Ποδηλασίας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Κ. και της
Ομοσπονδίας Κριτών Ποδηλασίας πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, με την έκδοση
αντίστοιχου παραστήματος του παρόντος κανονισμού. (ν. 2725/99 Α44§2θ)

Άρθρο 36. Εξουσίες Αγωνοδίκου Επιτροπής.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή επαληθεύει ότι οι ειδικοί κανονισμοί και διατάξεις, που επρόκειτο να
εφαρμοστούν σε έναν αγώνα, συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς του αθλήματος. Μπορεί να
διορθώσει διατάξεις που δεν είναι σύμφωνες και θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές κατά το Τεχνικό
Συνέδριο των Αρχηγών των Ομάδων.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα διορθώσει οποιαδήποτε παρατυπία διαπιστώσει στον αγώνα.
Κάθε Κομισάριος και Κριτής παρατηρεί ατομικά τις παραβάσεις και τις σημειώνουν σε αναφορές, που
φέρουν τις υπογραφές τους. Οι αναφορές των Κομισάριων και Κριτών αποτελούν πειστικές αποδείξεις
των γεγονότων, που παρατηρούν, ελλείψει αποδείξεων για το αντίθετο.

15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Η Αγωνόδικος Επιτροπή καταγράφει τις αποφάσεις μεμονωμένων Κομισάριων και Κριτών και
εφαρμόζει και/ή επιβεβαιώνει τις επιβαλλόμενες ποινές, με πλειοψηφία. (UCI)
Επιπλέον, καθένας από τους Κριτές - Μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής ενός αγώνα, δικαιούται ατομικά
να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:
 Να αρνηθεί να επιτρέψει την εκκίνηση σε ποδηλάτες που δεν συμμορφώνονται με τους
Κανονισμούς ή που προφανώς δεν βρίσκονται σε ικανή κατάσταση για να συμμετάσχουν στον
αγώνα.
 Να δίνει προειδοποιήσεις σε αθλητές και να κάνει παραινέσεις.
 Να απομακρύνει αμέσως από τον αγώνα:
o έναν ποδηλάτη, που διαπράττει σοβαρή ποινή
o έναν ποδηλάτη, που προφανώς δεν είναι σε ικανή κατάσταση για να συνεχίσει τον αγώνα,
o έναν ποδηλάτη, ο οποίος έχει καθυστερήσει τόσο ώστε να μην μπορεί να προλάβει ξανά τον
αγώνα ή να αποτελεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους ποδηλάτες
Οι αποφάσεις αυτές καταγράφονται σε υπογεγραμμένη έντυπη αναφορά.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή ή, εάν είναι απαραίτητο, κάθε Κομισάριος και Κριτής ατομικά, θα λάβει όλες
τις αποφάσεις που μπορεί να απαιτηθούν για τη διασφάλιση της σωστής διεξαγωγής του αγώνα. Οι
αποφάσεις αυτές θα λαμβάνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Κανονισμών της
ποδηλασίας και, στο μέτρο του δυνατού, μετά από διαβούλευση με τον διοργανωτή του αγώνα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του διοργανωτή ή σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσης του
προβλήματος εγκαίρως, η έναρξη του αγώνα μπορεί να καθυστερήσει ή μπορεί να ακυρωθεί ή μπορεί
να διακοπεί εφόσον είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Αγωνόδικος Επιτροπή, μπορεί να αποχωρήσει από ένα
αγώνα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν εντολής της
Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής ή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. (UCI)
Εάν ένας αγώνας ή μια φάση αγώνα οδηγηθεί με ασυνήθιστα χαμηλή μέση ταχύτητα, η Αγωνόδικος
Επιτροπή μπορεί μετά από διαβούλευση με τον διοργανωτή, να αποφασίσει να μειώσει ή να ακυρώσει
μέρος ή το σύνολο των επάθλων. (UCI)

Άρθρο 37. Παρενόχληση - Προσφυγή
Σε περίπτωση που κάτοχος δελτίου της Ε.Ο. Ποδηλασίας ασκεί οποιαδήποτε παρενόχληση σε
Κομισάριο ή Κριτή ή στα καθήκοντα αυτού, ο Αλυτάρχης του αγώνα, θα προβαίνει σε μέτρα, όπως
αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 38 του παρόντος. (ΕΟΠ)
Με την επιφύλαξη του Άρθρου 43 για πειθαρχικά θέματα, δεν γίνεται δεκτή καμία προσφυγή κατά των
παρατηρήσεων των γεγονότων, των εκτιμήσεων της κατάστασης, της εφαρμογής των Κανονισμών
και/ή κατά οποιασδήποτε άλλης απόφασης της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή μεμονωμένου Κριτή. (UCI)

Άρθρο 38. Μη εφαρμογή οδηγιών - υποδείξεων
Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αγώνα, που είναι κάτοχοι δελτίων οποιασδήποτε ιδιότητας, που δεν
ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των Κομισάριων και Κριτών μπορούν να τιμωρούνται άμεσα
με αποβολή από μία (1) ημέρα έως έξι (6) μήνες και/ή με πρόστιμο από 100- έως 10.000-Ευρώ. (UCI)
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Άρθρο 39. Κριτήρια διορισμού Κριτών
Ο τίτλος ενός Κομισάριου και Κριτή Ποδηλασίας δεν δίνει το δικαίωμα σε κάποιο πρόσωπο που τον
κατέχει, να ασκήσει τα καθήκοντα του, από μόνος του και χωρίς την έγκριση της Ε.Ο. Ποδηλασίας και
των αρμόδιων διαιτητικών οργάνων. (UCI)
Αναλόγως την διαθεσιμότητα και όπου μπορεί να εφαρμοστεί, η Αγωνόδικος Επιτροπή θα
αντιπροσωπεύει και τα δύο φύλα. (UCI)
Η σειρά προτεραιότητας στον ορισμό των μελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής για κάθε επίπεδο αγώνα
και αναλόγως την διαθεσιμότητα και την κατηγορία αγώνα, θα είναι σύμφωνα με το Άρθρο 4 του
παρόντα Κανονισμού, δηλαδή: Διεθνής Κομισάριος, Εθνικός Κομισάριος Ελίτ (για Ποδηλασία Δρόμου,
Ποδηλασία Πίστας, Ορεινή Ποδηλασία και BMX), Εθνικός, Ομοσπονδιακός και τέλος Περιφερειακός
Κριτής. (ΕΟΠ)
Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα επικουρείται από Κριτή Χρονομέτρησης και Γραμματέα Αγώνα (Κριτής), που
διορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού. (UCI)
Ένας Κριτής εάν δεν διοριστεί από την Κ.Ε.Κ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας μπορεί να διοριστεί από
Περιφερειακά και/ή Τοπικά Όργανα Διαιτησίας, και να λειτουργήσει ως βοηθητικός Κριτής. (ΕΟΠ)

Άρθρο 40. Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία
Κριτές σε αγώνες ατόμων με αναπηρία διορίζονται Κριτές ποδηλασίας, οι οποίοι έχουν
παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία. (ν. 2725/99
Α29§8)

Άρθρο 41. Στολή
Οι Κριτές που διορίζονται σε αγώνες, θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τη προβλεπόμενη στολή. Η
στολή θα πρέπει να είναι καθαρή, σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και σκισίματα. Η προβλεπόμενη
στολή θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση που προκύπτει από διορισμό Κριτή. (ΕΟΠ)
Οι Διεθνείς Κομισάριοι που διορίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και/ή την Ε.Ο.Ποδηλασίας στο
αντίστοιχο αγώνισμα ποδηλασίας, θα φορούν τις επίσημες στολές, που παρέχονται από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία. Οι στολές αυτές μπορούν να φορεθούν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια τέτοιων
αποστολών. (UCI)
Οι Εθνικοί Κομισάριοι Ελίτ και οι Κριτές Α, Β και Γ, θα φορούν την επίσημη στολή, που παρέχεται από
την Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας. Τα χρώματα και/ή ο συνδυασμός αυτών αποφασίζεται από την
Ομοσπονδία Κριτών Ποδηλασίας. Υποχρεωτικά θα φέρουν το λογότυπο της Ε.Ο. Ποδηλασίας και/ή της
Ομοσπονδίας Κριτών Ποδηλασίας. Δεν επιτρέπεται να έχουν κανένα άλλο διακριτικό, και/ή
διαφημιστικό λογότυπο εκτός και αν υπάρχει η έγκριση της Ε.Ο. Ποδηλασίας. (ΕΟΠ)
Το λογότυπο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας δεν πρέπει να εμφανίζεται στις στολές, που
χρησιμοποιούν οι Κριτές, με εξαίρεση τους Διεθνείς. (UCI)
Σε περίπτωση, που κάποιος Κριτής δεν φέρει την επίσημη στολή, δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα
για τα οποία έχει διοριστεί, απομακρύνεται από τους αγωνιστικούς χώρους και υπόκεινται σε
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πειθαρχικό έλεγχο και κυρώσεις. (ΕΟΠ)

Άρθρο 42. Παρατηρητής Διαιτησίας
Η Κ.Ε.Κ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας, σε αγώνες ιδιαίτερης σημασίας, μπορεί να διορίσει Παρατηρητή
Διαιτησίας. Η παρουσία του έχει να κάνει με την απόδοση συγκεκριμένων ή του συνόλου των
διορισμένων από αυτήν, Κριτών.
Ο ρόλος του Παρατηρητή Διαιτησίας δίνεται σε πρόσωπο υψηλού κύρους, όπως μη εν ενεργεία Κριτές
με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία ως Εθνικοί ή Ομοσπονδιακοί Κριτές, καθηγητές διαιτησίας ή εν
ενεργεία Διεθνείς Κριτές. Τα Μέλη της Κ.Ε.Κ. της Ε.Ο. Ποδηλασίας μπορούν να ασκούν καθήκοντα
Παρατηρητή Διαιτησίας, εφόσον το επιθυμούν.
Ο Παρατηρητής Διαιτησίας, στον αγώνα που διορίζεται δεν μπορεί να είναι και Μέλος της Αγωνοδίκου
Επιτροπής, μπορεί όμως να βοηθήσει το έργο αυτής, εάν του ζητηθεί και εάν η εργασία του, το
επιτρέπει. Δεν λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
Ο Παρατηρητής οφείλει να υποβάλλει έγγραφη έκθεση προς την Κ.Ε.Κ. σχετικά με την αξιολόγηση των
Κριτών, με κλίμακα από το ένα (1) μέχρι το (5) σε κάθε τομέα, που θα του ζητηθεί να αξιολογήσει.
Σε περίπτωση χαμηλής αξιολόγησης ενός ή περισσοτέρων Κριτών η Κ.Ε.Κ. θα μπορεί να επιβάλλει
πειθαρχικές κυρώσεις στους υπό αμφισβήτηση Κριτές. (ΕΟΠ)

Κεφάλαιο 4: Πειθαρχικές Ευθύνες Κριτών
Άρθρο 43. Πειθαρχικές ευθύνες Κριτών
Όλοι οι Κομισάριοι και οι Κριτές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο όταν διορίζονται σε οποιοδήποτε
αγώνα. Οι Κομισάριοι και οι Κριτές θα πρέπει ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν δεν ασκούν καθήκοντα,
να συμπεριφέρονται κόσμια εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, να συμμορφώνονται με τον
Κώδικα Δεοντολογίας των Κομισάριων και Κριτών και δεν επιτρέπεται να προκαλούν καμία υλική ή
ηθική βλάβη σε συνάδελφο, σε διοργανωτή, σε αθλητή, σε προπονητή, σε κάτοχο δελτίου, σε φίλαθλο,
στην Ε.Ο. Ποδηλασίας, και στην ποδηλασία ως άθλημα γενικότερα. (UCI)
Σε περίπτωση που ένας Κομισάριος ή Κριτής συμπεριφέρεται απρεπώς προς άλλους εμπλεκόμενους σε
έναν αγώνα, θα του γίνεται σύσταση από τον Αλυτάρχη, και εφόσον δεν συμμορφωθεί θα
απομακρύνεται από την διοργάνωση.
Δεν επιτρέπεται σε κανέναν Κομισάριο ή Κριτή να ασκεί καθοδήγηση ή παρότρυνση αθλητών κατά την
εξέλιξη ενός αγώνα, ακόμα και στην περίπτωση που ο Κριτής βρίσκεται σε διάλειμμα.
Οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, μπορεί να επιφέρει
πειθαρχικές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους Κομισάριους και Κριτές.
Η Ε.Ο. Ποδηλασίας, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Κ. και ανάλογα το ύψος της παράβασης μπορεί να
επιβάλλει:
 Γραπτή Επίπληξη
 Αναστολή καθηκόντων ως και 12 μήνες

18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
 Διαγραφή από τους Πίνακες Διαιτησίας
 Ανάκληση της ιδιότητας του Κριτή
καθώς και οποιοδήποτε άλλο πειθαρχικό μέτρο που προβλέπεται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της
Ε.Ο. Ποδηλασίας. (ΕΟΠ)

Κεφάλαιο 5: Ανενεργοί Κριτές
Άρθρο 44 Ανενεργοί Κριτές
Στην περίπτωση που ένας Κομισάριος ή Κριτής δεν υποβάλλει δήλωση ενέργειας, για περισσότερο από
δύο συνεχή έτη, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσει σεμινάρια διαιτησίας με αξιολόγηση
επάρκειας, προκειμένου να επανενταχθεί στους Πίνακες εν ενεργεία Κριτών.
Στην περίπτωση, που ένας Κομισάριος ή Κριτής δεν υποβάλλει δήλωση ενέργειας για περισσότερο από
πέντε έτη, χάνει τον τίτλο του Κριτή και υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου Σχολή Κριτών
αντίστοιχη του τίτλου, τον οποίο κατείχε.
Στις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων και μέχρι την έναρξη λειτουργίας Σχολής ή Σεμιναρίου, ο
ανενεργός Κριτής θα μπορεί να συμμετέχει μόνον ως βοηθητικός Κριτής. (ΕΟΠ)

Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει σαράντα πέντε (45) 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
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