
 
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 



Πρόλογος Προέδρου της Ε.Ο.Ποδηλασίας, 
Βασίλη Διαμαντόπουλου 
Το Πανελλήνιο πρωτάθληµα είναι η κορυφαία ετήσια εκδήλωση της ποδηλασίας σε κάθε 
αγώνισµα, µε τους ποδηλάτες όλων των κατηγοριών, όλων των σωµατείων µας αλλά και 
τους φιλάθλους, να το περιµένουν µε ανυποµονησία.  Όλοι οι Έλληνες ποδηλάτες έχουν 
ως πρωταρχικό στόχο να φορέσουν την φανέλα µε την Ελληνική σηµαία, την φανέλα του 
πρωταθλητή Ελλάδος, µια διάκριση, που ανήκει µόνο στους καλύτερους της χώρας µας. 

Για να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα, οι ποδηλάτες µας, πρέπει να είναι σίγουροι 
ότι µπορούν να αγωνιστούν κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, γι' αυτό και ο 
ρόλος του "οικοδεσπότη" στις διοργανώσεις µας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας εκτιµά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σας να γίνετε 
"οικοδεσπότες" των εκδηλώσεών µας, και τη δέσµευση σας ως πιθανοί συνδιοργανωτές. 

Για να απλοποιήσουµε τη διαδικασία υποβολής προσφορών, παρουσιάζουµε για πρώτη 
φορά αυτόν τον συνοπτικό, και πρακτικό οδηγό που ετοιµάστηκε από τους έµπειρους 
συνεργάτες µας.  Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε τους πιθανούς "οικοδεσπότες" να 
συντάξουν µια υποψηφιότητα που περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, για την 
επιτυχηµένη διοργάνωση ενός πρωταθλήµατος. 

Αφού σας ευχαριστήσω για το σηµαντικό για εµάς ενδιαφέρον, σας εύχοµαι καλή τύχη 
στη διαδικασία υποβολής των προσφορών σας και ελπίζω ότι θα µπορέσουµε να έρθουµε 
στην πόλη ή την περιοχή σας µε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. 
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Σύντομο Ιστορικό 

Η ποδηλασία είναι ένα άθληµα, από τα πιο δηµοφιλή στην υφήλιο, το 

οποίο είναι στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων από την πρώτη 

τους σύγχρονη εκδοχή (Αθήνα 1896). 

Η ποδηλασία περιλαµβάνει διάφορους κλάδους αγωνισµάτων, µε  πιο 

σηµαντικούς την Ποδηλασία Δρόµου, την Ποδηλασία Πίστας και την 

Ορεινή Ποδηλασία, µε δεκάδες αγωνίσµατα, αρκετά εκ των οποίων 

διοργανώνονται και ως Πανελλήνια πρωταθλήµατα. 

Τα Πανελλήνια πρωταθλήµατα ποδηλασίας είναι ο µακροβιότερος θεσµός, αφού ουσιαστικά 

προϋπήρχαν της ίδιας της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας.  Το πρώτο χρονολογείται το µακρινό 

1937. 

Κάθε χρόνο διεξάγονται περίπου 30 διαφορετικά αγωνίσµατα σε επίπεδο Πανελληνίου 

πρωταθλήµατος, σε 10 ηλικιακές κατηγορίες αρρένων και θηλέων. 
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Τα πλεονεκτήματα της φιλοξενίας ενός 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

 

Η φιλοξενία ενός Πανελληνίου πρωταθλήµατος βοηθάει µια πόλη ή µια ευρύτερη περιοχή, να 

πετυχαίνει οικονοµικούς, τουριστικούς και κοινωνικούς στόχους.  Μια ακόµα περισσότερο 

αποτελεσµατική στρατηγική είναι µια πόλη να φιλοξενήσει πολλά ποδηλατικά events σε διάστηµα 3-

4 ετών, µε σκοπό την δηµιουργία δεσµών µεταξύ της ποδηλασίας και της πόλης. 

 

Κυρίαρχα οφέλη: 

• Αύξηση της δηµοτικότητας µιας περιοχής/πόλης. 

• Ανάδειξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης της αγωνιστικής ποδηλασίας. 

• Αύξηση τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

• Κάλυψη από κανάλια επικοινωνίας, προς ανάδειξη της περιοχής/πόλης. 

• Δηµιουργία πλατφόρµας προβολής της περιοχής µέσω του αθλητισµού, γενικότερα.  
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Το πρωτάθλημα σε αριθμούς 

• Διοργανώσεις από µια έως και τέσσερεις αγωνιστικές ηµέρες. 

• Διεξαγωγή από δύο ως και τεσσάρων διαφορετικών 

αγωνισµάτων (στην ποδηλασία πίστας µπορούν να φτάσουν και 

τα δέκα αγωνίσµατα). 

• Ταυτόχρονη διοργάνωση δύο ή περισσότερων αγωνιστικών 

κατηγοριών και ηλικιακών γκρουπ. 

• Συµµετοχή 60 µέχρι 230 αθλητών ανά αγώνισµα (στοιχεία 2022) 

• Προσέλκυση αθλητών, οµάδων και φιλάθλων µε µέση διαµονή 

δύο ηµερών. 
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Αρμοδιότητες - Ευθύνες 

 

Κατανομή Αρμοδιοτήτων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
Συνδιοργανωτής  

Ε.Ο.Π. Σωματείο ΕΟΠ, Ο.Τ.Α. 
Περιφερειακή Διοίκηση, κλπ. 

Διοργάνωση των αγώνων (ορισμός τοποθεσιών, ✓  

Συντονισμός, υψηλή επιστασία των αγώνων, επίβλεψη διαδικασιών ✓  

Οδηγίες διοργάνωσης, αγωνιστικές προδιαγραφές, προκήρυξη αγώνων ✓  

Κατασκευές εκκίνησης/τερματισμού, λοιπά σκηνικά (πάνελ απονομών, κιγκλιδώματα,  
τέντες, βοηθητικοί χώροι, τουαλέτες, εξέδρες κ.λπ.) 

✓  

Σήμανση διαδρομής ✓  

Χρονομέτρηση, παραγωγή αποτελεσμάτων ✓  

Οργάνωση ελέγχων antidoping και σχετικά κόστη ✓  ✓  

Έπαθλα, μετάλλια και φανέλες πρωταθλητών ✓  

Φιλοξενία, εξυπηρέτηση των χορηγών και των επισήμων της Ε.Ο.Π. 
(μέλη ΔΣ, χορηγοί ΕΟΠ, μέλη αγωνόδικου επιτροπής κ.λπ.) 

✓  

Προσωπικό αγώνων για το στήσιμο της εκδήλωσης ✓  ✓  

Προσωπικό αγώνων για την ασφάλεια της εκδήλωσης (Αστυνομία, ιατρικό προσωπικό, 
ασθενοφόρο, moto -marshals, επόπτες διαδρομής κ.λπ.) 

✓  

Αγωνόδικος Επιτροπή (διορισμός, κάλυψη αμοιβής) ✓  

Υπηρεσίες προβολής (ΜΜΕ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) ✓  ✓  

Τιτλοφόρηση - κατευθυντήριες οδηγίες προβολής (σχεδίαση αφίσας κ.λπ.) ✓  

Διαφήμιση και προβολή φιλοξενίας των αγώνων πριν την τέλεσή τους ✓  

Τοπική προβολή και διαφήμιση ✓  

Δελτία τύπου με το πέρας των αγώνων ✓  

Τηλεοπτική παραγωγή Κατόπιν συμφωνίας 
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Οφέλη συνδιοργανωτών 

1. 100% απευθείας συµφωνίες µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για φιλοξενία και λοιπές παροχές 

2. 100% έσοδα από πώληση προϊόντων (Merchandising) 

3. 100% έσοδα από πώληση φαγητών και αναψυκτικών επί τόπου 

4. Δυνατότητα παράλληλης εκδήλωσης εκθεσιακού ή άλλου χαρακτήρα (πχ. λαϊκός αγώνας 

ποδηλασίας) και 100% έσοδα από ενοικίαση χώρων. 

5. 100% έσοδα από τοπικές χορηγίες, µετά από έγκριση της ΕΟΠ. 

6. Μέρος των επισκεπτών, ξαναγυρίζουν ως τουρίστες στην περιοχή 
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Χρονοδιάγραμμα υποψηφιοτήτων 

Δεκέµβριος (µέχρι 

20/12): έγγραφη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος 
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Ιανουάριος (µέχρι 31/1) 

επιλογή υποψήφιων πόλεων 

Μάρτιος (µέχρι 31/3): 

υπογραφή συµφωνητικού 

 

Αγώνες 



Φάκελος υποψηφιότητας περιεχόμενα 

και απαιτήσεις 
1. Τοποθεσία 

Περιοχή (περιφέρεια - περιφερειακή ενότητα) 

Γεωγραφικός προσδιορισµός (δήµος, τοποθεσία) 

Προσβασιµότητα και ευκολία προσέγγισης (αεροδρόµια, δροµολόγια πλοίων, οδικές αρτηρίες κ.λπ) 

Χωρητικότητα σε µονάδες φιλοξενίας 

Εγκαταστάσεις για τους συµµετέχοντες (ντουζ, αποδυτήρια, χώρος φύλαξης ποδηλάτων κ.λπ) 

2. Προτεινόµενες Διαδροµές (εφόσον υπάρχει ιστορικό στην περιοχή) 

3. Λεπτοµέρειες Διαδροµών 

Αναλυτική περιγραφή διαδροµής, ζώνες τροφοδοσίας, τεχνικές λεπτοµέρειες κ.λπ. 

Αρχεία GPS 

Προφίλ διαδροµών (υψοµετρικά) 

Σχέδιο ασφαλείας 

Ιατρική και παραϊατρική βοήθεια 

Τεχνική βοήθεια (ουδέτερο σέρβις - πάροχος) 
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Φάκελος υποψηφιότητας περιεχόμενα 

και απαιτήσεις 

4. Πρόγραµµα Αγώνων (προτεινόµενο) 

5. Φιλοξενία (καταλύµατα - παροχές - εκπτώσεις) 

6. Ασφάλεια 

Σχέδιο Ιατρικής κάλυψης (ασθενοφόρα, διασώστες, τοπικά νοσοκοµεία, 

χώρος πρώτων βοηθειών κ.λπ) 

Σχέδιο Ασφάλειας και εκκένωσης χώρων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης 
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7. Συνοπτικός Προϋπολογισµός (Ανάλογα το πρωτάθληµα) 

8. Υποστήριξη και Συστάσεις 

Επιστολή υποστήριξης από τοπικές αρχές (περιφέρεια, δήµος) 

Επιστολή υποστήριξης από τοπική Ένωση - επιτροπή ποδηλασίας 

Παρουσίαση των βασικών ατόµων της οργανωτικής επιτροπής (αναφορά και σε προηγούµενες εκδηλώσεις όπου 

αυτοί συµµετείχαν) 



Κριτήρια επιλογής της υποψηφιότητας 

Τοπογεωγραφικά κριτήρια 

• Προσβασιµότητα στην περιοχή 

• Επίπεδο ποδηλατικής κουλτούρας και ανάπτυξης της 

περιοχής 

• Συνολική εικόνα τοποθέτησης διαδροµών (αν είναι 

παραπάνω της µιας) 

• Χαρακτηριστικά διαδροµών (κατάλληλο σιρκουί 

αγώνων, τεχνικά, υψοµετρικά, οµορφιά τοπίου, 

κ.λπ.) 

Οικονοµικά Κριτήρια 

• Καταβολή εγγύησης 

• Καταλληλότητα - επάρκεια προϋπολογισµού 

• Αναπτυξιακές οικονοµικά ευκαιρίες (µεγάλοι τοπικοί 

χορηγοί κ.α.) 

 

Αθλητικά Κριτήρια 

• Συµβατότητα αγωνισµάτων των πρωταθληµάτων µε την 

περιοχή 

• Αναµενόµενο ενδιαφέρον από συµµετέχοντες και 

φιλάθλους 

• Στρατηγική (γεωγραφική) κατανοµή πρωταθληµάτων 

της ΕΟΠ 

• Ανάπτυξη της ποδηλασίας, γενικότερα 

Άλλα κριτήρια 

• Χρονική διάρκεια συνεργασίας µε ΕΟΠ (ένα ή 

περισσότερα έτη ανάθεσης) 

• Εµπειρία Οργανωτή 

• Δέσµευση από ενδιαφερόµενα µέρη (περιφέρεια, ΟΤΑ, 

υποστηρικτές κ.α.) 
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Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία 

Ποδηλασίας 
Η Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας ιδρύθηκε το 1973 και διαθέτει σήµερα περί τους 5000 ενεργούς αθλητές.  Τα 
σωµατεία - µέλη της είναι περίπου 90, µοιρασµένα σε 6 τοπικές επιτροπές και ενώσεις (Αττικής, Κεντρικής Ελλάδος, 
Μακεδονίας - Θράκης, Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος, Κρήτης και Δωδεκανήσου.  Κύριος σκοπός της Ε.Ο.Π είναι η 
διάδοση, ανάπτυξη και προβολή του αθλήµατος της ποδηλασίας. 

Στην Ελλάδα καλλιεργούνται συστηµατικά η ποδηλασία δρόµου, η ποδηλασία πίστας, η ορεινή ποδηλασία, το cyclo-
cross, το αγωνιστικό και free-style BMX, καθώς και το e-cycling sports. 

 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ της Ε.Ο.Ποδηλασίας, που διεξάγονται σε ετήσια βάση: 

ΔΡΟΜΟΣ: 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Elite Ανδρών - Γυναικών 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Νέων Ανδρών - Γυναικών (Κ23) 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Εφήβων - Νεανίδων (Κ19) 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Masters Ανδρών - Γυναικών 

Πανελλήνια Πρωταθλήµατα αναπτυξιακών κατηγοριών (Κ17, Κ15) 

ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος 

ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Αγωνισµάτων Cross Country 

(XCO, XCC, XCR, XCE) 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Μαραθωνίου (XCM) 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κατάβασης (Downhill) 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Enduro 

Πανελλήνιες Ηµέρες Νεολαίας (K13,Κ11, Κ9) 

Εθνικό Κύπελλο XCO (διεθνείς αγώνες) ΠΙΣΤΑ 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Elite Ανδρών - Γυναικών 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κ19 - Κ17 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Omnium 

Athens International Grand-Prix 

ΛΟΙΠΑ: 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Cyclo-Cross (Masters - Juniors -Elite) 

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ΒΜΧ Freestyle 

Η έδρα της Ε.Ο.Π. είναι στο Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο της Αθήνας 
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Κόστος συμφωνίας ανάληψης 

Κατηγορία Α: 7000,- € Φιλοξενία: 100 κλίνες + 2 γεύµατα x 2 ηµέρες  

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Δρόµου Elite Ανδρών - Γυναικών 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ορεινής Ποδηλασίας Αγωνισµάτων Cross - Country  

Κατηγορία Β: 5000,- € Φιλοξενία: 60 κλίνες + 2 γεύµατα x 2 ηµέρες 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Δρόµου Masters Ανδρών - Γυναικών 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Δρόµου Νέων (Κ23) και Εφήβων - Νεανίδων 

• Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Δρόµου αναπτυξιακών κατηγοριών (Κ17, Κ15) 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Πίστας Elite Ανδρών - Γυναικών 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Πίστας Κ19 - Κ17 

Κατηγορία Γ: 3000,-€ Φιλοξενία: 20 κλίνες + 2 γεύµατα x 2 ηµέρες 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ορεινής Ποδηλασίας Μαραθώνιου 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ορεινής Ποδηλασίας Κατάβασης 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ορεινής ποδηλασίας Enduro 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Omnium 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Cyclo-Cross 

• Πανελλήνιο Πρωτάθληµα BMX Free-style 

12 

 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2021-2025 
Έκδοση 1.3 - 15.11.2022 (ΚΛΑΔΟ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ) 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2022 2023 2024 2025 
ΔΡΟΜΟΣ ANTOXH - ΑΤ.ΧΡΟΝ.  

ΝΕΩΝ Α/Γ (U23) - ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 15 - 17 Απριλίου 

ΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ & Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση (3ηµ) 

21-23 Απριλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΑΝΤΟΧΗ - ΑΤ.ΧΡΟΝ.  

MASTERS ΑΝΔ-ΓΥΝ 

Μέθανα Τροιζηνίας 

24-25 Σεπτεµβρίου, ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ & Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση (2ηµ) 

20-21 Μαίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΑΝΤΟΧΗ - ΑΤ.ΧΡΟΝ.  

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ELITE 

Παρανέστι Δράµας 

24 - 26 Ιουνίου, ΠΟ ΔΡΑΜΑΣ & Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση (3ηµ) 

23 - 25 Ιουνίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΑΝΤΟΧΗ - ΑΤ.ΧΡΟΝ.  

ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U17) 

Τρίκαλα Κορινθίας 

9-10 Ιουλίου, ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ & Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση (3ηµ) 

1-3 Σεπτεµβρίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΑΝΤΟΧΗ - ΑΤ.ΧΡΟΝ.   

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U15) 

Ιστιαία - Αιδηψός 

8-9 Οκτωβρίου, Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΟΡΕΙΝΗ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 

DH (DOWNHILL) MASTERS - ELITE - JUNIORS - U17 Τύρναβος, 10 Απριλίου 

ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Σε διάθεση (1ηµ) 

9 Απριλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

XCM (MARATHON) MASTERS - ELITE (Α/Γ) Αργιθέα Καρδίτσας 

29 Μαΐου, Ο.Τ.Α. 

*Αργιθέα Καρδίτσας (1ηµ) 

28 Μαίου, Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ENDURO MASTERS - ELITE 17+ Αράχωβα Βοιωτίας 

10 Ιουλίου, ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ 

Σε διάθεση (1ηµ) 

11 Ιουνίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

XCO-XCC-XCR ELITE - U23 - JUNIORS - EMTB Νεάπολη Λασιθίου 

22-24 Ιουλίου 

ΠΟ ΔΡΗΡΟΣ & Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση (3ηµ)  

23-25 Ιουλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

XCO-XCC MASTERS - U17 - U15 Σε διάθεση (2ηµ) 

14-15 Ιουλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

XCE (ELIMINATOR) MASTERS - ELITE 17+ - U17 - 

U15 

Μόλυβος Λέσβου 

1 Οκτωβρίου, Ο.Τ.Α. 

Σε διάθεση (1ηµ) 

16 Ιουλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΠΙΣΤΑ ΟΜΝΙΟΥΜ  

ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι 

5 Μαΐου, ΕΟΠ 

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι (1ηµ) 

28 Μαρτίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΛΟΙΠΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι 

6-7 Μαΐου, ΕΟΠ  

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι (3ηµ) 

 31.3 - 2 Απριλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

OMNIUM 

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ELITE 

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι 

27 Ιουλίου, ΕΟΠ 

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι (1ηµ) 

26 Ιουλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΛΟΙΠΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ELITE 

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι 

29-30 Ιουλίου, ΕΟΠ 

Ο.Α.Κ.Α. - Μαρούσι (3ηµ) 

28-30 Ιουλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

CYCLOCROSS CYCLO-CROSS MASTERS - ELITE - JUNIORS Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, 6 Φεβρουαρίου 

ΑΣΚ ΑΛΦΑ 

Σε διάθεση (1ηµ) 

29 Ιανουαρίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

BMX ΒΜΧ RACING ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

ΑΓΩΝ.ΧΩΡΟΥ 

Σε διάθεση Σε διάθεση 

ΒΜΧ URBAN (FLATLAND/PARK),  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) 

Σε διάθεση (2ηµ) 

1-2 Ιουλίου 

Σε διάθεση Σε διάθεση 



Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ 
αντιπροσωπεύουν τις τρέχουσες 
απαιτήσεις της Ε.Ο.Π. και θέµατα, που 
αφορούν προϋποθέσεις διεξαγωγής 
Πανελληνίων Πρωταθληµάτων 
Ποδηλασίας.  Τα περιεχόµενα του 
παρόντος ενδέχεται να εξελιχθούν και να 
τροποποιηθούν. 
 
Ουσιαστικές τροποποιήσεις θα 
αναφέρονται και θα συζητιούνται άµεσα 
στον συνδιοργανωτή και θα  
αντικατοπτρίζονται µέσω του 
συµφωνητικού που συνάπτεται µε 
τον/τους συνδιοργανωτή/-τες 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: eopbike@otenet.gr 

  


