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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο “Α.Σ.Ρ.ΕΛΑΦΟΣ” με την στήριξη του ΔΟΠΑΡ και της κοινότητας Καλυθιών   διοργανώνει το 
3Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ELAFOS διασυλλογικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας a) Cross Country Olympic 
(XCO) και β) Cross Country Short Track (XCC),  το  Σάββατο 18/02/2023 ως εξής: 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :Άγιος Ιωάννης Καλυθιων 

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Ελίτ Άνδρες και Γυναίκες, Μάστερς Άνδρες και Γυναίκες, Έφηβοι, Νεάνιδες, 
Παίδες, Κορασίδες, Παμπαίδες, Παγκορασίδες, Μίνι Μεγάλα Αγόρια και Κορίτσια,  Μίνι Μικρά 
Αγόρια και Κορίτσια. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΣΑΒΒΑΤΟ  18/02/2023: 

 11:00 XCO Άνδρες, Γυναίκες (Elite/k23), Μάστερς Άνδρες και Γυναίκες (75)’ 

 12:25 XCO Έφηβοι, Νεάνιδες (60’), Παίδες, Κορασίδες (45’) 

 13:35 XCO Παμπαίδες, Παγκορασίδες (35’) 

 14:20 XCC Μίνι Μεγάλα Α-Κ 15’  

 14:45 XCC Μίνι Μικρά Α-Κ 15’ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 
 Σιρκουί 4χλμ σε χωμάτινο έδαφος για το XCO. 
 Σιρκουί 830 μέτρα σε χωμάτινο έδαφος για το XCC. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 

Στις παραπάνω κατηγορίες, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που έχουν Δελτίο 
Αθλητικής Ιδιότητας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας εν ισχύ για το 2023 και 
προσκομίσουν την ατομική τους Κάρτα Υγείας.  Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει 
με απεριόριστο αριθμό αθλητών/αθλητριών.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποσταλούν από τα σωματεία   μέχρι την Τετάρτη 14/2/2023 και ώρα 
21.00 στο e-mail elafoscyclingteam@yahoo.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : 

Η Γραμματεία θα ανοίξει στις 09:30, για την επίδειξη δελτίων και την παραλαβή αριθµών από τον 
αρχηγό – εκπρόσωπο του σωματείου, συγκεντρωτικά για όλους τους αθλητές του.  

Οι αθλητές θα προσέρχονται για υπογραφή στο φύλλο αγώνα ανά ομάδα, και ανά κατηγορία, με 
την αγωνιστική τους ενδυμασία και τα νούμερα αγώνα εμφανώς τοποθετημένα, έως και 30’ πριν 
την εκκίνηση τους. Υποχρεούνται να φέρουν μαζί την κάρτας υγείας τους, και να την επιδεικνύουν 
στη Γραμματεία του αγώνα, κατά την υπογραφή τους, προκειμένου να αγωνιστούν. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :  Το Τεχνικό Συνέδριο/Ενημέρωση θα γίνει πλησίον της Γραμματείας μια 
(1) ώρα πριν την εκκίνηση.  Η παρουσία των αρχηγών - εκπροσώπων των ομάδων (ένας ανά 
ομάδα είναι υποχρεωτική). 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :   Οι αγώνες διεξάγονται µε τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας και ειδικότερα 
αυτούς για την Ορεινή Ποδηλασία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ   ΤΗΣ   ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ   ΕΙΝΑΙ   ΣΕ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΤΟ   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.   

Αγώνισμα XCC :  Θα διεξαχθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 10.2/2022 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της ΕΟΠ. 

Εξοπλισμός :  Εντός της αγωνιστικής διαδρομής, η χρήση αριθμού ποδηλάτου και κράνους είναι 
υποχρεωτική για όλους τους αγωνιζόμενους πριν, μετά και κατά την διάρκεια των αγώνων και 
προπονήσεων.  

Σειρά εκκίνησης :  Σύμφωνα με την τελευταία ανακοινωμένη ατομική κατάταξη της ΕΟΠ, κατόπιν 
την τελευταία σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ (ένας αθλητής ανά ομάδα – διαδοχικά μέχρι τέλους 
των συμμετεχόντων). 

Ζώνες Τροφοδοσίας/Τεχνικής Βοήθειας :  Θα γίνει ενημέρωση στο Τεχνικό Συνέδριο για την 
ακριβής τοποθεσία.  Πρόσβαση στις Ζώνες Τεχνικής Βοήθειας, μόνον από κατόχους «πάσου», 
που χορηγείται από την Γραμματεία αποκλειστικά στον αρχηγό της ομάδας, σε αριθμό ανάλογο 
των συμμετεχόντων κάθε ομάδας (με απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής).  Οι 
μηχανικοί/τροφοδότες θα φέρουν το πάσο σε εμφανές σημείο καθόλη την διάρκεια παραμονής 
τους στην Ζώνη. 

Ιατρική κάλυψη : Ιδιώτης Ιατρός που θα οριστεί με ευθύνη του διοργανωτή, κάλυψη από 
ασθενοφόρο σε ετοιμότητα από τον Τομέα ΕΚΑΒ /Γενικό Νοσοκομείο ΡΟΔΟΥ . 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ : 

 1ος νικητής Κύπελλο, χρυσό μετάλλιο και δίπλωμα 
 2ος νικητής αργυρό μετάλλιο και δίπλωμα 
 3ος νικητής χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα 
 4ος, 5ος και 6ος δίπλωμα. 

Βραβεύσεις ανά κατηγορία σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πραγματοπιηθούν, εφόσον 
συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον ποδηλάτες ανά κατηγορία. 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ:   Οι απονομές θα γίνουν μετά το πέρας των αγώνων στις 15:15 εντός του χώρου 
του μοναστηριού.  Οι ποδηλάτες προσέρχονται με την αγωνιστική τους ενδυμασία. 

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 ανακοινωθεί από την Ε.Ο.Π. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: Κελεπέρα Μίκα, 6977608726, elafoscyclingteam@yahoo.gr 

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. 

III. Ο όμιλος «Α.Σ.Ρ ΕΛΑΦΟΣ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα ή 
καταστροφή υλικου, οποιουδήποτε συμμετέχει στον αγώνα με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

IV. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη και του βασικού κανονισμού της Ε.Ο.Π. 
αποφασίζει επί τόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης 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/ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 

XCO 
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XCC 

 
 
 
 

ΑΣΡ ΕΛΑΦΟΣ 
 

 


