
Προκήρυξη Διασυλλογικού Αγώνα
Ορεινής Ποδηλασίας XCC Βαθύ 25-02-2023

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Ο Ποδηλατικός Όμιλος Αγίου Νικολάου «ΠΟΑΝ » σε συνεργασία με τον ΠΑΟΔΑΝ
διοργανώνει το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023, Διασυλλογικό Αγώνα Ορεινής
Ποδηλασίας XCC στον Άγιο Νικόλαο στην τοποθεσία Βαθύ Αγίου Νικολάου Λασιθίου ,
με την επωνυμία XCC ΒΑΘΥ  CHALLENGE 1 .

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:

Σουπερ Μίνι  A-K, Μίνι Μικρά A-K, Μίνι Μεγάλα Α-Κ , Παμπαίδες,
Παγκορασίδες, Παίδες,Κορασίδες, Μαστερς Α-Γ, Ο αγώνας περιλαμβάνεται
στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ, και δίνει  βαθμολογία στην ατομική και
σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: Κυκλική
Διαδρομή μήκους 800μ.(XCC)

∙ 10:00 Σούπερ Μίνι ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ (10’)
∙ 10:20 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ (15’)
∙ 10:45 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ (20’)
∙ 11:15 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (20’)
.11:35 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΙΝΙ
∙ 11:45 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (25’)
∙ 12:20 ΠΑΙΔΕΣ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (30’)

∙ 13:10 ΜΑΣΤΕΡΣ ΑΝΔ, ΓΥΝ(30’)

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις συμμετοχές. Τελικό
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.

4. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:
Σύμφωνα με τους χάρτες που επισυνάπτονται παρακάτω:

https://strava.app.link/Dq6htiIqsqb
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5. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ:
Εκκίνηση/Τερματισμός όλων των κατηγοριών στην περιοχή ΒΑΘΥ Αγίου Νικολάου
Λασιθίου
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Αριθμός αθλητών ανά ομάδα απεριόριστος. Για όλους τους αγωνιζόμενους
απαραίτητη η επίδειξη στη Γραμματεία της ατομικής ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ σε ισχύ.

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Οι δηλώσεις συμμΕτοχής πρέπει να έχουν σταλεί μέχρι την Τετάρτη 22/02/2023 και
ώρα 20:00 με email στο poagnikolaou@gmail.com αποκλειστικά με την φόρμα
συμμετοχής (σε μορφή excel)
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7. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:
Εφαρμόζεται το επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο αγώνων τηςΕ.Ο.Π.

8. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ:
Η Γραμματεία θα λειτουργεί από τις 08:30 στο χώρο της εκκίνησης. Κατάθεση
δελτίων και παραλαβή αριθμών με ευθύνη των εκπροσώπων των ομάδων από την
Γραμματεία του αγώνα μία ώρα πριν την εκκίνηση.

9. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Θα διεξαχθεί στο χώρο
της εκκίνησης στις 09:15

10.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Ο αγώνας διεξάγεται με τους κανονισμούς της ΕΟΠοδηλασίας και
της UCI, για ότι δεν προβλέπεται στους κανονισμούς της ΕΟΠ. Σε ισχύ οι εγκύκλιοι
Νο.3/2022 (Εξοπλισμός μικρών κατηγοριών) και Νο10-1/2022(Αγώνισμα XCC) της ΤΕ
της ΕΟΠ. Η κατηγορία Μίνι Μικρά, και Σούπερ Μίνι υποχρεωτικά, με ποδήλατα με
μέγιστη διάμετρο τροχού τις 27.5”

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους αγωνιζόμενους τόσο στους
αγώνες, όσο και στην επίσημη προπόνηση.

Ζώνη Τροφοδοσίας – Τεχνικής Βοήθειας: Θα λειτουργήσει στο σημείο που φαίνεται
στους χάρτες των διαδρομών.

12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ:

Στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν μετάλλιο και
δίπλωμα, στον 4ο, 5ο και 6ο δίπλωμα.

13. ΑΠΟΝΟΜΕΣ :

Περιοχή ΒΑΘΥ Αγίου Νικολάου, 10’ μετά τον τερματισμό της τελευταίας
χρονολογικά κατηγορίας, για  τις κατηγορίες ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ∙
ΠΑΙΔΕΣ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

∙ ΜΑΣΤΕΡΣ ΑΝΔ, ΓΥΝ.

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

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

16. ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ: Ο Αλυτάρχης θα οριστεί από την Ε.Ο. Ποδηλασίας. 17.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: Μανώλης Δημήτριος (τηλ.6948304378)

18. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ: Ιδιώτης Ιατρός θα οριστεί με ευθύνη του διοργανωτή. Θα
υπάρχει ασθενοφόρο σε ετοιμότητα από τον ΤομέαΕΚΑΒ/Γενικό Νοσοκομείο Αγίου
Νικολάου.

19. 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.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά αθλητικού
εξοπλισμού ή ατυχήματος κλπ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με τον αγώνα, θα βρείτε στοτηλέφωνο

6981065711, email poagnikolaou@gmail.com και στη σελίδα του Ποδηλατικού ΟμίλουΑγίουΝικολάου στο

Facebook: https://www.facebook.com/poagn

20. ΧΑΡΤΕΣ/ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

Τοποθετημένη πινέζα
https://maps.app.goo.gl/6jYfGkV2FUD25D8U8

4





5


