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Μαρούσι, 10 Ιανουαρίου 2022 
Αρ.Πρωτ. 0067 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Σχετικά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας του έτους 2022, στο αγώνισμα του Enduro, 
που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουλίου 2022, στην Αράχοβα Βοιωτίας, μετά από καταγγελία του 
σωματείου Σπαρτιατικός ΓΣ στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, 
ακολουθώντας τις συστάσεις του αρμοδίου τμήματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω δεδομένα: 

1. την λίστα δηλωμένων αθλητών, όπως αυτή ανακοινώθηκε από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο. 
Ποδηλασίας, στις 6 Ιουλίου 2022 και περιλάμβανε δώδεκα ποδηλάτες στην κατηγορία Ανδρών 
17 ετών και άνω, 

2. την μη προσέλευση ενός εκ των δηλωμένων δώδεκα ποδηλατών, 

3. την εμφάνιση στον έλεγχο συμμετοχών, δυο επιπλέον αθλητών, των οποίων οι δηλώσεις 
συμμετοχής παρελήφθησαν ετεροχρονισμένα, τηρώντας όμως τις ορθές διαδικασίες (μέσω 
συμπλήρωσης δήλωσης συμμετοχής και αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των 
σωματείων) και την αποδοχή της συμμετοχής τους από την διορισμένη από την Κ.Ε.Κ. της Ε.Ο. 
Ποδηλασίας, Αγωνόδικο Επιτροπή, η οποία βασίστηκε στα άρθρα των κανονισμών της Ε.Ο.Π. 
1.2.043 και 1.2.054, αλλά και στην σύμφωνη γνώμη τόσο των εκπροσώπων των ομάδων, που 
παρευρέθηκαν στο Τεχνικό Συνέδριο, όσο και του Τεχνικού Επιτετραμμένου της Ε.Ο.Π. 

4. την διαπίστωση του Τμήματος Τεχνικών Αθλημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι η 
εκπρόθεσμη συμμετοχή δυο επιπλέον αθλητών είναι αντικανονική και παραβιάζει τους όρους 
της προκήρυξης, η οποία κοινοποιήθηκε στην Ε.Ο.Π. Με την ΑΠ.7978/09/01/2023 επιστολή του, 

5. Την εγκύκλιο της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π. 5/2022, που αναφέρει ότι σε περίπτωση μη 
προσέλευσης των δηλωμένων αθλητών (–τριων), κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγωνίσματος, 
ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται κανονικά και/ή με μειωμένη απόσταση/διάρκεια, και θα 
λαμβάνει αξιολόγηση διασυλλογικού αγώνα της αντίστοιχης κατηγορίας, εφόσον καλύπτονται 
τα ελάχιστα όρια συμμετοχών διασυλλογικού αγώνα (άρθρο κανονισμών ΕΟΠ 1.4.018b). 

Αποφασίζει την μη αναγνώριση του αγώνα ως το επίσημο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο αγώνισμα 
Ορεινής Ποδηλασίας Enduro για το 2022, παρά την συμμετοχή και κατάταξη δεκατριών αθλητών. 

Ως εκ τούτου, ο αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας Enduro, που διεξήχθη στις 9 και 10 Ιουλίου 2022, στην 
Αράχοβα Βοιωτίας θα αξιολογηθεί ως διασυλλογικός αγώνας κατηγορίας Ανδρών 17 ετών και άνω, με 
διοργανωτή το σωματείο - μέλος της Ε.Ο.Π. “Αθλητικός Όμιλος Θησέας”, που υπήρξε από την αρχή ο 
συνδιοργανωτής της εν λόγω εκδήλωσης.  Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας δεν αναγνωρίζει 
κανένα προνόμιο πρωταθλητή Ελλάδος στους τρεις πρώτους νικητές του αγώνα, και δεν θα εκδώσει 
βεβαιώσεις νίκης για κανένα λόγο και ιδιαίτερα δε για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα προνομίων 
διακεκριμένων αθλητών, που τηρείται στην ΓΓΑ, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος το 
αιτηθεί. 
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Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στην στατιστική αξιολόγηση του 
αγώνα και την τροποποίηση της βαθμολογίας των αθλητών της ορεινής ποδηλασίας για το 2022, 
καθώς και της βαθμολογίας των σωματείων για το 2022, όπως αυτή προκύπτει τόσο από το άθροισμα 
των βαθμών των αθλητών κάθε σωματείου, όσο και από τους βαθμούς της διοργάνωσης ενός 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των αθλητών και των ενεργών 
σωματείων, και δεν επιθυμεί να ακυρώσει τους κόπους αυτών, τηρώντας παράλληλα τόσο τις 
διατάξεις των Κανονισμών αυτής, όσο και τις αποφάσεις και εισηγήσεις των διαφόρων ελεγκτικών 
οργάνων.  Ζητά επίσημα συγνώμη από τους αθλητές και τα σωματεία, για την όποια αναστάτωση 
προκαλεί η αλλαγή αυτή, και ιδιαίτερα δε για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τέλεση 
του αγώνα μέχρι την παρούσα ανακοίνωση, χρόνο για τον οποίο δεν μπορεί να φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη. 

 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας 

Διαμαντόπουλος Βασίλης Τβισς Σαμπρίνα 

 


