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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 

 

    Ο Α.Σ «Ο ΠΡΩΤΕΑΣ» με την έγκριση  της τεχνικής επιτροπής της Ε.Ο. 

Ποδηλασίας και με την υποστήριξη του ν.π.δ.δ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας 

διοργανώνει Διασυλλογικούς Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας, στην Παραλία στα 

Κανάκια Σαλαμίνας την Κυριακή 06/10/2019.. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

 ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ – ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (XCO) 

 OPEN Άνδρες: 17-29, 30-39, 40+ και Γυναίκες 17+ 

 MINI Μεγάλα και ΜΙΝΙ Μικρά (XCC) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝA - ΚΥΡΙΑΚΗ  06/10/2019 

 09:00 Έναρξη λειτουργίας Γραμματείας. 

 09:40 Τεχνικό Συνέδριο στο χώρο της Γραμματείας 

 10:00 ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ (AΓΟΡΙΑ–ΚΟΡΙΤΣΑ) 15min  

 10:30 ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ (AΓΟΡΙΑ–ΚΟΡΙΤΣΑ) 20min 

 11:00 ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – 11:02 ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 40min 

 12:00 ΠΑΙΔΕΣ 50 min – 12:05 OPEN 

 14:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ: 

Διαδρομή 4400μ. για τις μεγάλες κατηγορίες και 2200μ. για την κατηγορία ΜΙΝΙ 

σε έδαφος χωμάτινο και μονοπάτια.  Θα πραγματοποιείται σύντομη ενημέρωση πριν 

την εκκίνηση κάθε κατηγορίας. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Στους διασυλλογικούς αγώνες, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που 

ανήκουν στη δύναμη των  Σωματείων της Ε.Ο.Π. στις κατηγορίες της προκήρυξης. 

Στην κατηγορία ΟΠΕΝ συμμετέχουν οποιοσδήποτε επιθυμεί (σε ηλικία 17 ετών και 

άνω), με προσκόμιση εγγράφου πιστοποίησης καλής υγείας άθλησης.   

Ενδέχεται να ζητηθεί και έγγραφο που πιστοποιεί την ηλικία του συμμετέχοντα. 

Ουδεμία ευθύνη φέρει ο  διοργανωτής για τυχόν ατυχήματα ή φθορά ποδηλατικού 

υλικού. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σε έντυπο του σωματείου τους, ως την Τρίτη 02/10/2019 στις 20:00μμ, στα e-

mails: info@proteascycling.gr  και/ή vkapar@gmail.com  

Για τις κατηγορίες open στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.proteascycling.gr/register/ 

Για τις κατηγορίες open κόστος συμμετοχής 10 ευρώ. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 

Η Γραμματεία των αγώνων θα λειτουργεί στον χώρο εκκίνησης τερματισμού από τις 

09.00.  Οι ποδηλάτες που θα συμμετάσχουν θα προσέρχονται εως και 30’ πριν την 

εκκίνηση της κατηγορίας τους, για υπογραφή φύλλου αγώνα και παραλαβή αριθμών 

αγώνα. Το Τεχνικό συνέδριο θα γίνει πλησίον της Γραμματείας στις 09.40 με 

παρουσία εκπροσώπων ομάδων, υποχρεωτική. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

Ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π. και ειδικότερα αυτοί για την Ορεινή Ποδηλασία.  

Θα υπάρχουν δύο (2) ζώνες τροφοδοσίας στην εκκίνηση (+ τεχνική βοήθεια) και 

στα 2,300 μέτρα. 

mailto:info@proteascycling.gr
mailto:vkapar@gmail.com
https://www.proteascycling.gr/register/
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ 

 1ος Νικητής κάθε κατηγορίας : Μετάλλιο – Δίπλωμα  

 2ος Νικητής κάθε κατηγορίας : Μετάλλιο - Δίπλωμα 

 3ος Νικητής κάθε κατηγορίας : Μετάλλιο – Δίπλωμα 

 4ος ,5ος, 6ος Δίπλωμα 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ: Παπαμιχαήλ Χρήστος (Κριτής ΕΟΠ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: Βαξεβανίδης Παναγιώτης : 6977229699 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη και τους κανονισμούς της 

Ε.Ο.Π. αποφασίζει επιτόπου και τελεσίδικα η αγωνόδικος επιτροπή  που έχει και το 

δικαίωμα τροποποίησης του αγώνα και σύμπτυξη κατηγοριών. 


