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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΓΧΝΑ MOUNTAIN BIKE 
 
 Ο Πνδειαηηθόο Γπκλαζηηθόο Σύιινγνο Λάξηζαο δηνξγαλώλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ηνλ δηαζπιινγηθό Αγώλα Οξεηλήο Πνδειαζίαο XCC. Ο παξαπάλσ 
αγώλαο είλαη εληαγκέλνο ζην αγσληζηηθό θαιεληάξη ηεο Δ.Ο.Π. θαη δίλεη βαζκνινγία ζηελ 
αηνκηθή θαη ζσκαηεηαθή θαηάηαμε ηεο Δ.Ο.Π.. 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΓΧΝΑ: Παίδσλ, Κνξαζίδσλ, Πακπαίδσλ, Παγθνξαζίδσλ, Μίλη Μεγάια, 
Μίλη Μηθξά θαη Σνύπεξ κίλη. 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: Κπξηαθή 12 Φεβξνπαξίνπ 2023 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  9:00  Άλνηγκα Γξακκαηείαο 
 11:00  Σνύπεξ κίλη (ρξόλνο 15’) 
   Μίλη κηθξά (ρξόλνο 15’) 
   Μίλη κεγάια  (ρξόλνο 15’) 

Πακπαίδεο, Παγθνξαζίδεο (ρξόλνο 20’) 
Παίδεο, Κνξαζίδεο (ρξόλνο 25’) 

 13:30  Λήμε αγώλσλ 
Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ ιήμε ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρώλ. 
 
ΣΟΠΟΘΔΙΑ: Άιζνο Μεδνύξινπ, Λάξηζα (link) 
 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ: Γαζηθνί δξόκνη – κνλνπάηηα (κήθνο ζηξνθήο 1.800 κέηξα). 
 
ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα δηαζέηνπλ αγσληζηηθό δειηίν 
ΔΟΠ ή άιιεο πνδειαηηθήο νκνζπνλδίαο, ελεξγό γηα ην 2023. 
 
ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο νινθιεξώλνληαη ηελ  

Πέμπηε 9 Φεβροσαρίοσ 2023 
Σσκαηεία – κέιε ΔΟΠ, κπνξνύλ λα απνζηείινπλ νκαδηθή δήισζε ζπκκεηνρήο 
(ζπκπιεξώλνληαο ηελ ζρεηηθή θόξκα), ζηελ δηέπζπλζε e-mail: pgslarissas@gmail.com, 
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκόο δειηίνπ, ην έηνο γέλλεζεο θαη ην 
νλνκαηεπώλπκν θάζε πνδειάηε (-ζζαο). Γελ ζα γίλνπλ εγγξαθέο ζηνλ ρώξν ηεο 
Γξακκαηείαο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κόλν γηα παξάδνζε αξηζκώλ θαη ππνγξαθέο ζηα 
θύιια αγώλα. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Παξάβνιν ζπκκεηνρήο:  

 5,- € αλά αζιεηή-ηξηα γηα ηηο θαηεγνξίεο ζνύπεξ κίλη, κίλη κηθξά & κίλη κεγάια 
 7,- € αλά αζιεηή-ηξηα γηα ηηο θαηεγνξίεο πακπαίδσλ/παγθνξαζίδσλ, 
 10,- € αλά αζιεηή-ηξηα γηα ηηο θαηεγνξίεο παίδσλ/θνξαζίδσλ, 

 
Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πιεξσκέο ζην ρώξν ηεο ρώξν ηεο Γξακκαηείαο θαη ε εμόθιεζε ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζσγκενηρωηικά ανά ζωμαηείο ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ 
ζπιιόγνπ: 

https://www.google.com/maps/place/%CE%86%CE%BB%CF%83%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%85/@39.6202633,22.3917283,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb28357db73d1b863!8m2!3d39.6202633!4d22.3917283
mailto:pgslarissas@gmail.com


 

 
Φνξεγνί:  

Σράπεδα Πειραιώς - IBAN: GR2101726090005609102034115 
Γικαιούτος: Ποδελαηικός Γσμναζηικός ύλλογος Λάριζας 

 
ΣΟΠΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ – ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ:  Θα ιεηηνπξγεί ζε ρώξν πιεζίνλ ηεο 
εθθίλεζεο, ηελ εκέξα ηνπ αγώλα από ηηο 9:00. Οη Αξρεγνί ησλ νκάδσλ ζα πξνζέξρνληαη 
γηα ηελ επίδεημε δειηίσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αξηζκώλ αγώλα. Υπνγξαθέο ζηα θύιια 
αγώλα, κέρξη θαη 30’ πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε θαηεγνξίαο.  Κάζε πνδειάηεο ζα πξνζέξρεηαη 
γηα ππνγξαθή κε ηελ αγσληζηηθή ηνπ ελδπκαζία θαη ηνλ αξηζκό αγώλα ηνπνζεηεκέλν. 
Τερληθή Δλεκέξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ Αιπηάξρε, 45’ πξηλ ηελ εθθίλεζε θάζε 
θαηεγνξίαο. 
 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ: Ο αγώλαο δηνξγαλώλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Ο. Πνδειαζίαο, θαη 
πην ζπγθεθξηκέλα ζην άζιεκα ηεο Οξεηλήο Πνδειαζίαο θαζώο θαη απηνύο ηεο UCI. 
 
ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ:  Μηα (1) δίπια ζηελ πεξηνρή 
Δθθίλεζεο/Τεξκαηηζκνύ.  Μόλν εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνη – κεραληθνί νκάδσλ ζα 
έρνπλ πξόζβαζε ζηελ δώλε ηξνθνδνζίαο, ηερληθήο βνήζεηαο θαη ζα θέξνπλ θαξηειάθη πνπ 
ζα ηνπο παξαρσξεζεί από ηνλ δηνξγαλσηή.   
 
Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ 80% ή ηεο απόζπξζεο αζιεηώλ πνπ ράλνπλ ζηξνθή, ζα 
απνθαζηζηεί από ηελ Αγσλόδηθν επηηξνπή θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο αζιεηέο, ζην ηερληθό 
ζπλέδξην. 
 
ΔΠΑΘΛΑ: Ο Νηθεηήο (-ηξηα) θάζε θαηεγνξίαο, ζα ιάβεη θύπειιν. Οη ηξεηο πξώηνη ζα 
ιάβνπλ κεηάιιην. Οη έμε πξώηνη πνδειάηεο (-ηζζεο) θάζε θαηεγνξίαο όπσο απηέο 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζα θαιεζηνύλ ζηηο απνλνκέο θαη ζα ιάβνπλ δίπισκα. Απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε γηα ηελ ηέιεζε απνλνκήο βξαβείσλ γηα θάπνηα θαηεγνξία είλαη ε ζπκκεηνρή 
έμε πνδειαηώλ (ή ηξηώλ γηα ηηο γπλαηθείεο θαηεγνξίεο) αλά επίζεκε θαηεγνξία Δ.Ο.Π.. Σε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα γίλεη ζπγρώλεπζε θαηεγνξηώλ θαη απνλνκέο επάζισλ. 
 
ΑΠΟΝΟΜΔ: Σε πεξίπησζε, πνπ νη ζπλζήθεο θαηά ηεο παλδεκίαο ην επηηξέςνπλ, ζα 
ππάξμεη ελεκέξσζε από ηνλ δηνξγαλσηή γηα ηελ ώξα ηέιεζεο ησλ απνλνκώλ. 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΙΝΣΟΠΙΝΓΚ: Σε πεξίπησζε πνπ ην Δζληθό Σπκβνύιην Καηαπνιέκεζεο 
Νηόπηλγθ απνθαζίζεη ειέγρνπο, ζα ππάξμεη ελεκέξσζε γηα ηνπο εκπιεθόκελνπο, ζύκθσλα 
κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Ο.Π., ηεο UCI θαη ηνπ ΔΣΚΑΝ. 
 
ΠΟΙΝΔ: Σηνλ αγώλα ζα εθαξκνζηνύλ νη πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ηεο 
ΔΟΠ θαη όπνπ δελ πξνβιέπεηαη, ηεο UCI. 
 
ΑΛΤΣΑΡΥΗ ΑΓΧΝΑ: Θα απνθαζηζηεί από ηελ Δ.Ο.Π. 
 
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΧΝΑ: Τζηιίθεο Εαθείξεο, Τει 6944053711, pgslarissas@gmail.com 
 
ΑΠΟΓΟΥΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: 

I. Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγώλα, ν πνδειάηεο απνδέρεηαη ην πεξηερόκελν θαη 
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ησλ αγώλσλ. 

II. Άπαληεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγώλεο κε νπνηαδήπνηε κνξθή, αζιεηέο, 
πξνπνλεηέο, ζπλνδνί, ζεαηέο θαη όινη νη εκπιεθόκελνη ζηελ δηνξγάλσζε, 

mailto:pgslarissas@gmail.com


 

 
Φνξεγνί:  

απνδέρνληαη όπσο ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, ηα απνηειέζκαηα αγώλσλ κε ηηο 
επηδόζεηο, ηηο θσηνγξαθίεο, ηα βίληεν απηώλ, λα δίλνληαη ζηνλ έληππν θαη 
ειεθηξνληθό Τύπν, ζηα ειεθηξνληθά κέζα δηθηύσζεο θαη επηθνηλσλίαο, θαη λα 
επεμεξγάδνληαη από ηνλ δηνξγαλσηή ηνπ αγώλα θαη ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο απηνύ 

 

ΡΤΘΜΙΗ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ: Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγώλα 
απνθαζίδεη επηηόπνπ θαη ηειεζίδηθα ε Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα 
ηξνπνπνίεζε ηεο.  
 

Ο δηνξγαλσηήο ζύιινγνο δελ έρεη θακηά επζύλε γηα ηπρόλ θζνξά αζιεηηθνύ πιηθνύ ή 
αηπρήκαηνο. 
 
Σηνπο αγώλεο ζα εθαξκνζηεί ην ελ ηζρύ πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν ηεο Δ.Ο.Π, θαηά ηεο 
παλδεκίαο Covid-19. 
 
ΓΙΑΓΡΟΜΗ - ΤΦΟΜΔΣΡΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

 
 


