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Διασυλλογικός Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας ΜΤΒ-XCC 

Προφήτης Ηλίας 2023 
 

Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ρεθύμνης "Άτλας" διοργανώνει την Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου 2023, διασυλλογικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας ΜΤΒ-α) XCO (Cross Country 
Olympic) στις κατηγορίες Έφηβοι – Νεανίδες - Παίδες - Κορασίδες – Μάστερς (ΑΝΔ-ΓΥΝ) 
και β) XCC (Cross Country Short Track) στις κατηγορίες Παμπαίδες, Παγκορασίδες, Μίνι 
Μεγάλα (Α-Κ), Μίνι Μικρά (Α-Κ) στη τοποθεσία Πευκάκια – Προφήτης Ηλίας στο Ρέθυμνο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 

 8:30 Άνοιγμα Γραμματείας 

 10:00 XCC Μίνι Μικρά Αγόρια – Κορίτσια (15') 

 10:25 XCC Μίνι Μεγάλα Αγόρια – Κορίτσια (20') 

 10:55 XCC Παμπαίδες – Παγκορασίδες (25') 

 11:40 XCO Παίδες – Κορασίδες (45') 

 12:30 XCO Έφηβοι – Νεανίδες – Μάστερς Ανδ. – Μάστερς Γυν. (70’) 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 

Η διαδρομή είναι στον λόφο "Πευκάκια" του Ρεθύμνου. 

Το μήκος της διαδρομής XCC είναι 1100μ. (συνημμένα χάρτης) και είναι σηματοδοτημένη 
σε όλο το μήκος της. 

Το μήκος της διαδρομής XCO είναι 3500μ. ( 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ:  Η τοποθεσία της εκκίνησης και του 
τερματισμού θα βρίσκεται εντός του λόφου Πευκάκια, σε ανοικτό χώρο, ο οποίος θα είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένος να μπορεί να στηθεί και χώρος προθέρμανσης για τους 
αθλητές. 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΤΛΑΣ 



 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΒΟΛΟ:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές 
που θα είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία δύναμης της ΕΟΠ, κάτοχοι δελτίου για το 2023, 
και που θα προσκομίσουν Κάρτα Υγείας σε ισχύ. Kάθε σωματείο έχει δικαίωμα να 
συμμετάσχει με απεριόριστο αριθμό αθλητών – αθλητριών. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Οι δηλώσεις συμμέτοχής των σωματείων πρέπει να έχουν 
σταλεί μέχρι την Τετάρτη 8/2/2023 και ώρα 21:00 με email στο 
atlaspodilasia@gmail.com 

Κόστος συμμετοχής υπάρχει στις κατηγορίες Μάστερς, και είναι 10,-€, πληρωτέα στην 
Γραμματεία των αγώνων, με την επίδειξη των δελτίων - παραλαβή των αριθμών 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ:  Θα λειτουργεί στο χώρο της εκκίνησης από τις 08:30 την ημέρα 
του αγώνα.  Κατάθεση δελτίων και παραλαβή αριθμών με ευθύνη των εκπροσώπων των 
ομάδων από την Γραμματεία του αγώνα, μέχρι το Τεχνικό Συνέδριο. 

Οι αθλητές προσέρχονται για υπογραφή στο Φ.Α. μέχρι και 30’ πριν την εκκίνηση της 
κατηγορίας τους, με την αγωνιστική τους εμφάνιση και τους αριθμούς πλάτης 
τοποθετημένους. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Θα διεξαχθεί στο χώρο της 
Γραμματείας, παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε ομάδα, στις 09:15 

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

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά αθλητικού εξοπλισμού ή 
ατυχήματος κλπ.  Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους αγωνιζόμενους. 

ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Με βάση την πανελλήνια κατάταξη 2022 για την Ορεινή Ποδηλασία. 
Θα ανακοινωθεί με το πέρας του Τεχνικού Συνεδρίου. 

ΕΠΑΘΛΑ:  Για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος 
αριθμός πέντε συμμετοχών, στους τρεις πρώτους νικητές θα δοθούν μετάλλια κατάταξης 
και διπλώματα.  Επίσης, δίπλωμα θα λάβουν οι 4οι, 5οι και 6οι της κατάταξης στις 
κατηγορίες Παμπαίδων, Παγκορασίδων και Μίνι (Μεγάλα και Μικρά). 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ:  Θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του αγώνα εντός του πάρκου . 

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 ΑΓΩΝΑ:  Θα οριστεί από ΕΟΠ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: Ταταράκης Μιχάλης (6936110262) 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

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

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, τους συνδιοργανωτές αυτού και να επεξεργάζονται από τον 
διοργανωτή του αγώνα. 

Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των αγώνων, σε 
περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η τήρηση αυτού, καθώς και 
τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

ΧΑΡΤΗΣ XCC 

 

ΧΑΡΤΗΣ XCO 

Θα ανακοινωθεί άμεσα. 


