
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΤΒ

Ο  Κωακός  Όμιλος  Ποδηλασίας  διοργανώνει  διασυλλογικούς  αγώνες  ορεινής 
ποδηλασίας (XCE) Eliminator και Cross Country Short Track (XCC) με την επωνυμία 
2ο  Ιπποκράτειο  ΜΤΒ.  Οι  αγώνες  θα  πραγματοποιηθούν  το  Σάββατο  και  την 
Κυριακή,και την Δευτερα 25-26-27 Φεβρουαριου 2023 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες  
ΠΑΙΔΩΝ,  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ,  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,  ΜΙΝΙ  ΜΕΓΑΛΑ  Α-Κ,  ΜΙΝΙ 
ΜΙΚΡΑ Α-Κ.
Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ, και δίνει βαθμολογία 
στην ατομική και σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Σάββατο, 25/02/2023
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Εκκίνησης/Τερματισμού:  Κως,  περιοχή:  Διεθνές  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα, 
Κως.
11:00 Άνοιγμα Γραμματείας
11:30 - 12:30  Προπόνηση διαδρομής
12:45  XCC Μίνι μικρά (15')
13.30  XCC Μίνι Μεγάλα (20')
14.30  XCC Παμπαίδες, Παγκορασίδες (30')
15:35  XCC Παίδες, Κορασίδες (30')
Κυριακή 26/02/2023
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Εκκίνησης/Τερματισμού:  Κως,  περιοχή:  Διεθνές  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα, 
Κως.
8:00 Άνοιγμα Γραμματείας
8:30 - 9:15 Προπόνηση διαδρομής
09.30 XCE ΤΙΜΕ ΤRIAL και κατόπιν
Μίνι μικρά Κ-Α, Μίνι μεγάλα Κ-Α, Παγκορασίδες, Παμπαίδες, Κορασίδες, Παίδες 
Δευτερα 27/02/2023
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  Εκκίνησης/Τερματισμού:  Κως,  περιοχή:  Διεθνές  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα, 
Κως.
08:30 Άνοιγμα Γραμματείας
08:45 - 09:30 Προπόνηση διαδρομής 
09.45 XCC Μίνι Μικρά Α-Κ (15')



10.30 XCC Μίνι Μεγάλα Α-Κ (20')
11.20 XCC Παμπαίδες, Παγκορασίδες (30')
12:30 XCC Παίδες, Κορασίδες (30')
Το πρόγραμμα των αγώνων μπορεί μερικώς να τροποποιηθεί την σύμφωνη γνώμη 
διοργανωτών και Αλυτάρχη, μετά την παραλαβή όλων των δηλώσεων συμμετοχής.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
• Αγώνας XCC (Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, Κως) 800m. Η διαδρομή αυτή, αφορά 
την κατηγορία Μίνι, και στους 2 XCC αγώνες.
• Αγώνας XCC (Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, Κως) 1500m.
• Αγωνας ΧCE (Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, Κως) 600m. 
ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  αθλητές  -  ποδηλάτες  που 
ανήκουν σε σωματεία της Ε.Ο.Π. και έχουν εκδώσει δελτίο αθλητικής ιδιότητας για το 
2023. Τα σωματεία, που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν φόρμα 
συμμετοχής, ορθά συμπληρωμένη και να περιλαμβάνει και το όνομα του αρχηγού 
κάθε ομάδας
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν από τα 
σωματεία μέχρι την

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/02/2023 και ώρα 19:00 στο email: info.koakop@gmail.com
Παράβολο  συμμετοχής  αξίας  10,€  για  καθε  αγωνηστικη  μερα  για  ολους  τους 
συμμετέχοντες. Αθλητες που θα συμμετεχουν και τις τρεις ημερες 20€ συνολο.  Η 
κατάθεση  των  παραβόλων  θα  γίνει  στον  τραπεζικό  λογαριασμό 
(GR1202603560000140201397804)  ανα  ομαδα  και  θα  πρεπει  να  αποστελετε  η 
απόδειξη με την δήλωση συμμετοχής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  Η  Γραμματεία  των  αγώνων  θα  λειτουργεί  το 
Σάββατο από τις 11.00, Κυριακή 08.00 και Δευτέρα 08.30 και θα είναι ανοικτή για την 
παραλαβή των αγωνιστικών αριθμών και την υπογραφή στα φύλλα αγώνα.
Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται για υπογραφή στο φύλλο αγώνα, με την αγωνιστική 
τους εμφάνιση και τους αριθμούς τοποθετημένους.
Τεχνικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μία ώρα πριν από κάθε αγώνα στον χώρο της 
Γραμματείας.  Η  παρουσία  των  αρχηγών  των  ομάδων  είναι  υποχρεωτική.  Οι 
εκπρόσωποι των ομάδων, που θα συμμετέχουν στο Τεχνικό Συνέδριο θα πρέπει να 
είναι αυστηρά και μόνον αυτοί, που θα αναφέρονται στην δήλωση συμμετοχής του 
κάθε σωματείου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  Ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π. για την Ορεινή Ποδηλασία και για 
ότι  δεν προβλέπεται  από αυτούς από τους κανονισμούς της UCI.   Σε ισχύ και  η 
εγκύκλιος Νο.10.1/2022 της ΤΕ-ΕΟΠ. (αγώνισμα XCC)
Στο  αγώνισμα  του  ELIMINATOR  για  να  διεξαχθεί  μία  κατηγορία  θα  πρέπει  να 
συμμετέχουν το λιγότερο έξι ποδηλάτες (-ισες), διαφορετικά και όπου προβλέπεται 
από την εγκύκλιο Νο.2-2023 της ΤΕ/ΕΟΠ θα υπάρχουν συγχωνεύσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι  αγώνες  διεξάγονται  με  βάση  το  επικαιροποιημένο  υγειονομικό 
αγωνιστικό πρωτόκολλο της Ε.Ο.Π.
Ζώνη Τεχνικής Βοήθειας - Τροφοδοσίας: Θα υπάρχει μια ζώνη για το αγώνισμα του 
XCC, όπως αυτή φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη.
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ:  Στον 1ο νικητή απονέμεται κύπελλο, χρυσό μετάλλιο και 
δίπλωμα,  στον  2ο  νικητή  ασημένιο  μετάλλιο  και  δίπλωμα  και  στον  3ο  χάλκινο 
μετάλλιο  και  δίπλωμα.  Επιπλέον  των  παραπάνω  επάθλων  θα  δοθεί  αναμνηστικό 
δίπλωμα στον 4ο, 5ο και 6ο νικητή (-τρια).
ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 15’ μετά την λήξη των αγώνων κάθε ημέρας, συγκεντρωτικά
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.
Ιατρική κάλυψη από Ιατρικό προσωπικό και ασθενοφόρο όχημα.
ΠΟΙΝΕΣ:  Στον  αγώνα  θα  εφαρμοστούν  οι  ποινές  που  αναφέρονται  στους 
κανονισμούς της ΕΟΠ και όπου δεν προβλέπεται, της UCI.
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ: Θα οριστεί από την ΕΟΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: Αλευράκης Γέωργιος, 6973408458
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,  και  να 
επεξεργάζονται από τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού.
ΙΙΙ. Ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα ή 
καταστροφή υλικού, οποιουδήποτε συμμετέχει στον αγώνα με οποιαδήποτε ιδιότητα.
IV. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη του αγώνα αποφασίζει επιτόπου 
και τελεσίδικα η Αγωνόδικος Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίηση της 
παρούσης.


