
 
 
 
Η Δλληνική Ομοζπονδία Ποδηλαζίας ζε ζσνεργαζία με ηον Α.. ‘’ΠΡΩΣΔΑ’’, διοργανώνει 
ηο Πανελλήνιο Πρφηάθλημα 2015 ζηην Ορεινή Ποδηλαζία ζηα αγφνίζμαηα ηοσ Cross 
Country (Ανηοτής) και ηοσ Team Relay (κσηαλοδρομία)  

 

1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ: 
 

1.1  Ημερομηνία:  19  Ιοσλίοσ 2015 
 

1.2  Σόπος: Κανάκια -  ΑΛΑΜΙΝΑ. 
 

1.3  Αγφνίζμαηα :  α) κσηαλοδρομία (Team Relay) 
            β) Ανηοτή - Cross Country Ολσμπιακής Μορθής (XCO) 

1.4  Οη αγώλεο δηεμάγνληαη κε ηνπο Θαλνληζκνύο ηεο Δ.Ο. Πνδειαζίαο. 
 

κσηαλοδρομία (Team Relay) - Ανηοτή  (Cross Country) Ολσμπιακής Μορθής (XCO)   
 

1.5     Γιαδρομή:  
Σηξθνπί 5 ρικ. κε ρσκάηηλνπο δξόκνπο θαη δαζηθά κνλνπάηηα, ζηελ πεξηνρή Θαλάθηα Σαιακίλαο.  
 

1.6     Διδικοί Κανονιζμοί αγώνα XCO: 
 
1.6.1. Ζ δηαδξνκή ζα είλαη ζεκαηνδνηεκέλε 24 ώξεο πξηλ ηνλ αγώλα, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο 

Θαλνληζκνύο. 
1.6.2. Πξνπόλεζε γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο, όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν πξόγξακκα. 
1.6.3. Θα ππάξρεη Εώλε ηξνθνδνζίαο, Τερληθήο Βνήζεηαο, ζεκαηνδνηεκέλε.  
1.6.4. Ζ ρξήζε θξάλνπο θαη αξηζκνύ αγώλσλ, είλαη σποτρεφηική και ζηις προπονήζεις. 
1.6.5. Θαηά ηε δηεμαγσγή αγώλα θάπνηαο θαηεγνξίαο, πνδειάηεο άιισλ θαηεγνξηώλ απαγνξεύεηαη λα 

βξίζθνληαη εληόο ηεο δηαδξνκήο, κε θίλδπλν απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. 
1.6.6. Γηα ηελ θαηεγνξία Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ: Ζ ζεηξά ζηελ εθθίλεζε θαζνξίδεηαη σο εμήο: Πξώηα 

νη ΄Διιελεο πνδειάηεο πνπ έρνπλ πόληνπο UCI, κε θζίλνπζα ζεηξά, αθνινύζσο νη 20 πξώηνη ή 
νη 10 πξώηεο, ζηελ Γεληθή Θαηάηαμε Αζιεηώλ Οξεηλήο Πνδειαζίαο 2014 θαη θαηόπηλ κε ηε 
ζεηξά ιήςεο ηεο Γήισζεο Σπκκεηνρήο. 

1.6.7. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Δθήβσλ – Λεαλίδσλ – Παίδσλ – Θνξαζίδσλ, ε ζεηξά ζηελ εθθίλεζεο 
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμε ΚΤΒ ηνπ 2014 (πξώηα νη 20 πξώηνη – 10 πξώηεο) θαη 
θαηόπηλ κε ηε ζεηξά ιήςεο ηεο Γήισζεο Σπκκεηνρήο. 

1.6.8. Γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο, ζα ηζρύεη ν θαλνληζκόο ηνπ 80%. 
1.6.9. Σερμαηίζας θεφρείηαι ο αθληηής – ηρια ποσ έτει καλύυει ηοσλάτιζηον ηο ½ ηης 

ζσνολικής διαδρομής . 
 

1.6.10. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα θαηεγνξία δελ ζπκπιεξώλεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό 
ζπκκεηνρώλ, δελ ζα δηεμαρζεί . Ζ Δ.Ο.Π κεηά  ην ηέινο ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζα βγάιεη 
αλαθνίλσζε, εάλ θάπνηα θαηεγνξία δελ ζπκπιεξώζεη. 
 

1.7 Σόπος και ώρες Λειηοσργίας Γραμμαηείας για όλοσς ηοσς αγώνες:  Ζ Γξακκαηεία ζα 
ιεηηνπξγήζεη  ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο ηελ Κσριακή 19/07/2015, από ηις 08:30 . Τηο ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ δειηίσλ θαη ε παξαιαβή ησλ αξηζκώλ  ηνπ αγώλα.  

 
 

1.8 Γηλώζεις σμμεηοτής: 
 



1.11.1. Όια ηα ζσκαηεία έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε απεξηόξηζην αξηζκό αζιεηώλ – 
ηξηώλ, κέρξη ηελ Σεηάρηη 15/7/15 και ώρα 14.00΄ ζηο Fax 210 6859739, η 
ζηο e-mail eopbike@otenet.gr, ζηο επιζσναπηόμενο ένησπο ζσμμεηοτής. 
Γηλώζεις μεηά ηην παραπάνφ ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονηαι δεκηές.  

1.11.2. Σα ζφμαηεία ποσ επιθσμούν να καλύυοσν ηοσς ποδηλάηες ηοσς με Σετνική 
Βοήθεια ζηο Cross Country, θα πρέπει να δηλώζοσν και Μητανικό - 
Σροθοδόηη Ομάδας. ε διαθορεηική περίπηφζη οι ποδηλάηες θα πρέπει να 
κάνοσν μόνοι ηοσς τρήζη, ηοποθέηηζη ηφν ανηαλλακηικών.  

1.11.3. Σηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα θαίλεηαη κε επθξίλεηα, ν αξηζκόο δειηίνπ θαη ε 
θαηεγνξία ηνπ αζιεηή. Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη θαη ν Αξρεγόο – Σπλνδόο θάζε νκάδαο. 

 
1.9 Σετνικό σνέδριο: Σην Κσριακή 19/7/2015 και ώρα 09:00  ζην ρώξν ηεο εθθίλεζεο 

ζηα ΚΑΝΑΚΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ. 
 

1.10 Έπαθλα: 
1.13.1. Κεηάιιην θαη δίπισκα ζηνπο ηξείο πξώηνπο ληθεηέο ή ληθήηξηεο θάζε θαηεγνξίαο, πνπ 

ζα δηεμαρζεί. 
 
1.13.2. Σηνλ ληθεηή θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζεί ε Φαλέια ηνπ Πξσηαζιεηή Διιάδνο 2015 

γηα ην αγώληζκα ζην νπνίν ζα αλαθεξπρζεί πξσηαζιεηήο, ηελ νπνία θαη ππνρξενύηαη 
λα θνξά ζε όινπο ηνπο αληίζηνηρνπο αγώλεο ηεο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία αλαδείρζεθε 
πξσηαζιεηήο, κέρξη ην αληίζηνηρν Πξσηάζιεκα Διιάδνο ηνπ 2016. 
  

1.10 Απονομές Δπάθλφν: Κε ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ αγσληζκάησλ, ζα γίλνπλ απνλνκέο. Οη 
πνδειάηεο ζα πξνζέξρνληαη κε ηελ επίζεκε ελδπκαζία ησλ νκάδσλ ηνπο. 

 
1.11 Πρόγραμμα Αγώνφν: 

 
 

Κσριακή 19/7/2015 

10:00    Αγώνας XCO – Παίδφν – Νεανίδφν – Κοραζίδφν (διάρκεια 1 ώρα) 
 

11:15   Αγώνας XCO - Δθήβφν – Γσναικών (διάρκεια 1:15 – 1:30) 
 

13:00    Αγώνας XCO Ανδρών (διάρκεια 1:30 – 1:45) 
 

 

17:00   TEAM RELAY 
 

   
1.12 Σο πρόγραμμα μπορεί να ηροποποιηθεί ζύκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε αγώλα 

(π.ρ. θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζπκκεηνρέο, θ.ι.π.). Αξκόδηνη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επηζεκνπνίεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αγώλα θαζώο θαη γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεη ε παξνύζα πξνθήξπμε, είλαη 
ν Αιπηάξρεο, ν Τερληθόο Δπηηεηξακκέλνο ηεο Δ.Ο.Π. θαη ε Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή. 

ΣΙΜΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ 

Τα παπακάηω ξενοδοσεία ηηρ Σαλαμίναρ, έσοςν κάνει ηιρ εξήρ πποζθοπέρ, για ηα Σωμαηεία : 

 
Ξενοδοτείο Βοηζαλάκια:   Πρφχνό και 1 γεύμα: 31 εσρώ καηά άηομο 

Βιάρνο Αρηιιέαο  
Αθηή Θεκηζηνθιένπο 64, Σειήληα 

18902 - Σαιακίλα 
+30 210.46.71.334 

+30 6972.088.278  

votsalakia1936@yahoo.gr 

http://www.votsalakiahotel.com 

mailto:eopbike@otenet.gr
mailto:votsalakia1936@yahoo.gr
http://www.votsalakiahotel.com/


 

Ξενοδοτείο Γαβριήλ:     Πρφχνό και 1 γεύμα: 29 εσρώ καηά άηομο 

www.hotelgavriil.4ty.gr 

Γηεύζπλζε: ΑΓΓ. ΣΗΘΔΙΗΑΛΟΥ 8 - ΑΗΑΛΤΔΗΟ  

Πεξηνρή: Σαιακηλα  
Τ.Θ.: 18900  

Τειέθσλν: 2155003555  

Θηλεηό: 6944283393  
E-mail: hotelgavriil@gmail.com  

 

 
 

           Δ.Ο. ΠΟΓΗΛΑΙΑ 
 

http://www.hotelgavriil.4ty.gr/
http://www.directory.4ty.gr/el/%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1
mailto:hotelgavriil@gmail.com

