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Αριθμός Εγκυκλίου Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ο.Π. : ΤΕ – 3/2023  

 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΓΩΝΩΝ (ΆΡΘΡΟ 1.4.012Γ) ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

1.1 Αιτιολόγηση 

Τροποποίηση Άρθρου 1.4.12γ Γενικών Κανονισμών Ε.Ο.Π. και διευκρινήσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι σωματεία, που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο σωματείων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, δεν μπορούν να εμφανίζονται ως διοργανωτές αγώνων. Πέραν της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών αυτής, των σωματείων 
- μελών της Ε.Ο.Π, που εντάσσονται στο αθλητικό μητρώο σωματείων, επίσημους 
(βαθμολογούμενους) αγώνες ποδηλασίας επιτρέπεται να διοργανώνουν μόνον επιχειρήσεις με 
ΚΑΔ, που σχετίζεται με αθλητικές δραστηριότητες. 

1.2 Περιγραφή Εγκυκλίου 

Το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

1.4.012γ. Βαθμολογία Σωματείων που διοργανώνουν αγώνες 

Το σωματείο – διοργανωτής αγώνα θα λαμβάνει τους παρακάτω βαθμούς στην 
ομαδική του βαθμολογία, ανά συμμετοχή ποδηλάτη (-ισσας): 

Τύπος Αγώνα: Τελική Γενική Κατάταξη 
ανά αγώνισμα 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ όλων των κατηγοριών 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (ΤΟΠΙΚΑ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
(συνδιοργάνωση με Ένωση – Επιτροπή) 2 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΤΑΣ και ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ στο καλεντάρι της UCI 

3 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ και ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ στο καλεντάρι UCI 

4 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (συνδιοργάνωση με Ε.Ο. 
Ποδηλασίας) 4 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (συνδιοργάνωση με 
Ε.Ο. Ποδηλασίας) 6 

Για πολυήμερους αγώνες που διεξάγονται με την μορφή ΕΤΑΠ (Ποδηλατικοί Γύροι 
Δρόμου, MTB Stage Races, 6-Day Πίστας κλπ.) κάθε συμμετοχή σε ΕΤΑΠ/αγώνισμα 
θα δίνει έναν πόντο, ανεξαρτήτως την κλάση του αγώνα (πχ. Διασυλλογικός, Διεθνής 
κλπ.) 
Για την συνδιοργάνωση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδος 
στο σωματείο θα απονέμεται το ήμισυ των βαθμών, που προβλέπεται στην αντίστοιχη 
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στήλη. 

Για την συνδιοργάνωση των Τοπικών Πρωταθλημάτων στο σωματείο θα απονέμεται 
το ήμισυ των βαθμών, που προβλέπεται στην αντίστοιχη στήλη. 

Σε όλους τους αγώνες θα υπάρχει πλαφόν βαθμολογίας, ανά διοργάνωση (μονοήμερη 
ή πολυήμερη) ως ακολούθως: 

 

Τύπος Αγώνα: Πλαφόν βαθμών 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ / ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 150 

ΑΓΩΝΕΣ ΛΙΓΚΑΣ / ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 300 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 400 

ΑΓΩΝΕΣ στο καλεντάρι UCI 500 

Βαθμολογία διοργάνωσης θα δικαιούται κάθε σωματείο - διοργανωτής ακόμα και για 
αγωνίσματα ή κατηγορίες, που δεν συμπληρώνουν το ελάχιστο όριο συμμετοχών, 
όπως αυτό προβλέπεται για κάθε κατηγορία. 

Ποδηλάτες (-ισσες) που εμφανίζονται στα αποτελέσματα`ως ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ (OTL), 
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ (DNF), ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗΚΕ (DSQ) θα λαμβάνονται υπόψη ως συμμετοχές.  
Αντίθετα, ποδηλάτες που εμφανίζονται ως ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ, ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ (DNS) 
κλπ. δεν θα δίνουν βαθμούς στην διοργάνωση. 

Ερασιτέχνες Ποδηλάτες (Sportive) , που δεν ανήκουν σε σωματεία – μέλη Ε.Ο.Π. ή 
άλλης ομοσπονδίας του εξωτερικού ή ομάδες UCI, και συμμετέχουν σε αγώνες με 
ανοικτή συμμετοχή (Open, Granfondo κλπ.) δεν θα υπολογίζονται για να δίνουν 
βαθμούς στην διοργάνωση. 

Εάν δύο ή περισσότερα σωματεία συνδιοργανώνουν κάποιον αγώνα, η 
βαθμολογία θα δίδεται στο σωματείο, που εμφανίζεται ως ο “κύριος 
φορέας” της διοργάνωσης, και μεταξύ άλλων διεκπεραιώνει την 
αλληλογραφία με την Ε.Ο. Ποδηλασίας.  Σε περίπτωση, που η 
συνδιοργάνωση δεν είναι με σωματείο αλλά με άλλον φορέα (πχ. εταιρίες με 
άσκηση δραστηριότητας διοργάνωσης αγώνων) το σωματείο θα πρέπει σε 
κάθε φάση της προετοιμασίας και της τέλεσης του αγώνα, να εμφανίζεται 
ως ο “κύριος φορέας” της διοργάνωσης. 

Διοργανώσεις, που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός αγωνίσματα και 
διεξάγονται σε συνεχείς αγωνιστικές ημέρες (πχ. πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Δρόμου Ατομ. Χρονομέτρησης - Αντοχής, διασυλλογικοί αγώνες με πολλαπλά 
αγωνίσματα, που τελούνται στην ίδια ή σε κοντινή τοποθεσία, με τον ίδιο διοργανωτή 
και τις ίδιες κατηγορίες), θα εφαρμόζεται το πλαφόν για το σύνολο της 
διοργάνωσης. 

1.3 Διαδικασία – Μεταβατικές Διατάξεις – Εξαιρέσεις 

Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός Τοπικού Πρωταθλήματος ως συνδιοργάνωση Τοπικής 
Επιτροπής/Ένωσης και Σωματείου 

1. Το σωματείο θα αποστέλλει στην Τοπική Επιτροπή - Ένωση σε εύλογο χρόνο, 
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τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία της διοργάνωσης, σχετική 
επιστολή ενδιαφέροντος της ανάληψης της συνδιοργάνωσης, όπου θα περιγράφει 
αναλυτικά και αριθμημένα τις προτάσεις – παροχές – διευκολύνσεις, που θα κάνει 
προς τις Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις, ως συνδιοργανωτής.   

2. Το Δ.Σ. της Τοπικής Επιτροπής - Ένωσης αφού συνεδριάσει, θα λαμβάνει απόφαση 
αποδοχής της συνδιοργάνωσης, η οποία θα γίνεται γνωστή (με σχετική αλληλογραφία) 
στην Ε.Ο. Ποδηλασίας, στα σωματεία – μέλη της εκάστοτε Τοπικής Επιτροπής – 
Ένωσης (πχ. ότι το XXXX Τοπικό Πρωτάθλημα είναι συνδιοργάνωση με τον ΧΧΧΧ 
σωματείο), καθώς επίσης και στο ενδιαφερόμενο σωματείο (ότι αποδέχεται την 
υποστήριξη για την διεξαγωγή του Τοπικού Πρωταθλήματος 

3. Κατά την προετοιμασία (συγγραφή, έκδοση) της προκήρυξης των αγώνων, η Τοπική 
Επιτροπή - Ένωση θα αποστέλλει προς στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π. προς 
έκδοση άδειας αγώνα εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών, φάκελο με τα 
παρακάτω: 

3.1. Τον Τεχνικό Οδηγό των αγώνων, (όπου θα αναφέρεται ότι η διοργάνωση 
αποτελεί συνδιοργάνωση με το ΧΧΧΧ σωματείο – μέλος της). 

3.2. Την επιστολή του σωματείου – μέλους, με τις προτάσεις – παροχές – 
διευκολύνσεις, ως προς την διεξαγωγή των αγώνων, 

3.3.  Την επιστολή της Τοπικής Επιτροπής – Ένωσης, με την απόφαση του Δ.Σ. 
αυτής, περί αποδοχής της συνδιοργάνωσης. 

3.4. Το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της διοργάνωσης από 
πλευράς συνδιοργανωτή σωματείου. 

4. Κατά την διάρκεια της σύνταξης των φύλλων αγώνα, θα αναγράφεται ως 
διοργανωτής, πλέον της Τοπικής Επιτροπής – Ένωσης και το Σωματείο, που 
συνδιοργώνει τους αγώνες. 

5. Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π. αφού εξετάζει το φάκελο, με εστίαση στην ποιότητα 
και ποσότητα των παροχών – διευκολύνσεων, καθώς και αν υπάρχει πληρότητα του 
φακέλου ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα, και έχουν τηρηθεί οι χρονικές προθεσμίες, 
θα προχωρά σε έκδοση της άδειας του αγώνα, με συνδιοργανωτές την εκάστοτε 
Τοπική Επιτροπή/Ένωση και το σωματείο που συνδιοργανώνει.  Η Τεχνική Επιτροπή 
της Ε.Ο.Π. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την συνδιοργάνωση εφόσον ο φάκελος 
δεν είναι πλήρης ή οι παροχές είναι ελάχιστες και/ή δεν κρίνονται ικανοποιητικές για 
έναν αγώνα Τοπικού Πρωταθλήματος. 

6. Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π. διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδώσει την αντίστοιχη 
βαθμολογία, εφόσον η έκθεση του Αλυτάρχη των αγώνων, δεν αναφέρει τις 
συμφωνημένες παροχές, ως προς την συνδιοργάνωση Τοπικής Επιτροπής/Ένωσης και 
σωματείου.  

Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο. Ποδηλασίας   


