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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Διασυλλογικός Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας ΜΤΒ-XCC 

“ATHLOS RACE MTB 2023” 

 
Το Αθλητικό Σωματείο Υποστήριξης Αθλητικής Απόδοσης ΑΘΛΟΣ, διοργανώνει την Κυριακή 19 
Φεβρουαρίου 2023, Διασυλλογικό Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας ΜΤΒ-XCC στην τοποθεσία Δάσος 
Κέρης, στο Ηράκλειο. 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Μίνι Μεγάλα Α-Κ, Μίνι Μικρά Α-Κ 
και Μάστερς Άνδρες-Γυναίκες 

Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ, και δίνει βαθμολογία στην ατομική 
και ομαδική κατάταξη της ΕΟΠ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 

Κυριακή 19 – 2 – 2023 

 09:30 Άνοιγμα Γραμματείας 

 10:00 Τεχνικό Συνέδριο Αρχηγών Ομάδων 

 10:30 – 11:15 XCC Παίδες / Κορασίδες (45’) – Μάστερς Άνδρες/Γυναίκες (60΄) 

 11:45 Απονομές επάθλων 

 12:00 -12:30 XCC Παμπαίδες / Παγκορασίδες (25΄) 

 12:35 – 12:55 XCC Μίνι Μεγάλα Αγόρια - Κορίτσια (20΄) 

 13:00 -13:20 XCC Μίνι Μικρά Αγόρια - Κορίτσια (20΄) 

 13:45 Απονομές επάθλων 

Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν οι αθλητές, που ανήκουν στα σωματεία της δύναμης της 
Τ.Ε. Κρήτης και έχουν δελτίο ενεργό για το 2023. Στο αγώνα κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να 
συμμετάσχει με απεριόριστο αριθμό αθλητών – τριών. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι δηλώσεις συμμέτοχής πρέπει να έχουν σταλεί μέχρι την Παρασκευή 17/2/2023 με email στο 
spscrete@hotmail.com. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 

Την Κυριακή 19/2/2023 η Γραμματεία θα λειτουργεί πλησίον της εκκίνησης/τερματισμού των 
αγώνων σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Η Γραμματεία θα ανοίξει στις 09:30 για την παράδοση 
δελτίων και την παραλαβή αριθµών από τον εκπρόσωπο του σωματείου, συγκεντρωτικά για όλους 
τους αθλητές του. 

Τα δελτία θα παρακρατούνται μέχρι το πέρας των αγώνων. Η Επιστροφή των αριθμών και η 
παραλαβή των δελτίων των αθλητών θα γίνεται συγκεντρωτικά από τον εκπρόσωπο του σωματείου 
στην γραμματεία, αμέσως μετά το πέρας του αγώνα. 

Οι αθλητές, θα προσέρχονται για υπογραφή στο Φύλλο Αγώνα, έως και 30΄πριν την εκκίνηση της 
κατηγορίας τους, με την επίδειξη της ατομικής Κάρτας Υγείας, με την αγωνιστική τους ενδυμασία 
και τους αριθμούς τοποθετημένους.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 

Το Τεχνικό Συνέδριο/Ενημέρωση θα γίνει πλησίον της Γραμματείας την Κυριακή 19/2/2023 στις 
10:10. Η παρουσία των αρχηγών - εκπροσώπων των ομάδων (ένας ανά ομάδα είναι υποχρεωτική). 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
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Ο αγώνας διεξάγεται με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας και της UCI, για ότι δεν προβλέπεται 
στους κανονισμούς της Ε.Ο.Π.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π. 

Εξοπλισμός:Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι  υποχρεωμένοι  να έχουν ποδηλατική 
ενδυμασία (κράνος -  ειδικά ποδηλατικά παπούτσια κλπ.) σύμφωνη με τους 
κανονισμούς και  τις εγκυκλίους.  

Ζώνες Τροφοδοσίας/Τεχνικής Βοήθειας: Θα γίνει ενημέρωση στο Τεχνικό Συνέδριο για την ακριβή 
τοποθεσία. 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: 

1ος, 2ος 3ος Νικητής, Μετάλλιο και ∆ίπλωµα για τις κατηγορίες και υποκατηγορίες που αναφέρονται 
στην παρούσα. Ο 4ος, 5ος, 6ος νικητής θα λάβει τιμητικό δίπλωμα. 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε χώρο πλησίον της εκκίνησης/τερματισμού των αγώνων. Οι νικητές 
θα προσέλθουν με την αγωνιστική τους ενδυμασία και χωρίς ποδήλατα. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ: 

Σε περίπτωση που ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ αποφασίσει ελέγχους, θα 
υπάρξει ενημέρωση για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΠ, της UCI και 
του ΕΟΚΑΝ. 

ΠΟΙΝΕΣ: Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της ΕΟΠ και 
όπου δεν προβλέπεται, της UCI. 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Μπαρδάκου Άννα (6944868690) 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

I. Με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης των αγώνων. 

II. Άπαντες οι συμμετέχοντες στους αγώνες με οποιαδήποτε μορφή, αθλητές, προπονητές, 
συνοδοί, θεατές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διοργάνωση, αποδέχονται όπως τα προσωπικά τους 
στοιχεία, τα αποτελέσματα αγώνων με τις επιδόσεις, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτών, να δίνονται 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να 
επεξεργάζονται από τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: 

Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αποφασίζεται επιτόπου από την Αγωνόδικο Επιτροπή. 
Οι αθλητές/τριες συμμετέχουν στους αγώνες µε δικιά τους ευθύνη και ο διοργανωτής δεν έχει 
καµία υποχρέωση για κάθε ενδεχόμενο ατύχημα ως και φθορά ή απώλεια αγωνιστικού υλικού, 
ενδυμάτων κλπ. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να συμπτύξουν κατηγορίες σύμφωνα  µε τους 
Κανονισμούς της ΕΟΠ και να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των αγώνων και την διαδρομή σε 
περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή και ασφαλής η πρόσβαση για τους 
αγωνιζόμενους σε όλα τα σημεία της διαδρομής. 
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ΧΑΡΤΕΣ/ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Μίνι μικρά και μεγάλα  Μήκος στροφής: 1.090μ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Παμπαίδων – Παγκορασίδων Μήκος στροφής: 1.500μ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Παίδων – Κορασίδων – Μάστερς Μήκος στροφής: 3.700μ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


