
                      

                                                     

                                                            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ:  
Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Σαλαμίνας «Πρωτέας»
XCO, στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στο δάσος των Κανακίων.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Μίνι Μικρά (Αγόρια/Κορίτσια), Μίνι Μεγάλα (Αγόρια/Κορίτσια), Παμπαίδ
Κορασίδες, και Sportive 17+. 
Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο α
σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ:
Ημερομηνία : Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 
Η περιοχή διεξαγωγής του αγώνα είναι το Δάσος Κανάκια της νήσου Σαλαμίνας. Η απόσταση κάθε 
στροφής είναι 4200μ. (Συνημμένος χάρτης)
Παίδων/Κορασίδων, Sportive/Open
Οι κατηγορίες μίνι μικρά και μίνι μεγάλα θα αγωνιστούν σε διαδρομή 2200μ (Συνημμένος χάρτης 2)
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
1. Κάθε σωματείο συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό αθλητών ανά κατηγορία.

Sportive/Open συμμετέχουν ποδηλάτες με δελτίο 
κάρτα υγείας ή πρόσφατη ιατρική βεβαίωση
ΕΟΠ σε διαφορετική κατηγορία από αυτή της προκήρυξης μπορούν να συμμετάσχουν στην 
κατηγορία αυτή.  

2. Μέχρι την 10η Φεβρουαρίου
(αυστηρά μέσω συνημμένης φόρμας) στο 

3. Παράβολο Συμμετοχής: 
Για όλες τις κατηγορίες 10 ευρώ

Εκκίνηση

11:00

1

12

13:15

14:15
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Σαλαμίνας «Πρωτέας» διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας
, στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στο δάσος των Κανακίων. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: 
Μίνι Μικρά (Αγόρια/Κορίτσια), Μίνι Μεγάλα (Αγόρια/Κορίτσια), Παμπαίδες, 

ο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ, και δίνει βαθμολο
 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 
Φεβρουαρίου 2022 

Η περιοχή διεξαγωγής του αγώνα είναι το Δάσος Κανάκια της νήσου Σαλαμίνας. Η απόσταση κάθε 
μ. (Συνημμένος χάρτης) για τις κατηγορίες Παμπαίδων/πανκορασίδων, 

Open. 
μίνι μεγάλα θα αγωνιστούν σε διαδρομή 2200μ (Συνημμένος χάρτης 2)

Κάθε σωματείο συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό αθλητών ανά κατηγορία.
συμμετέχουν ποδηλάτες με δελτίο Sportive ή χωρίς αγωνιστικό 

ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης.  Ποδηλάτες με ενεργό δελτίο 
ΕΟΠ σε διαφορετική κατηγορία από αυτή της προκήρυξης μπορούν να συμμετάσχουν στην 

Φεβρουαρίου 2022 θα πρέπει να αποσταλούν οι αναλυτικές δηλώσεις
(αυστηρά μέσω συνημμένης φόρμας) στο info@alterbiketours.gr  

Για όλες τις κατηγορίες 10 ευρώ. 

Εκκίνηση Κατηγορίες 

11:00 Μίνι Μικρά (Αγόρια-Κορίτσια) – 20΄

11:40 Μίνι Μεγάλα (Αγόρια-Κορίτσια) –

12:20 Παμπαίδες – Πανκορασίδες – 40΄ 

13:15 Παίδες – Κορασίδες – 45΄ 

14:15 Sportive/Οπεν – 60΄ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 18900 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας 

ες, Πανκορασίδες, Παίδες-

θμολογία στην ατομική και 

Η περιοχή διεξαγωγής του αγώνα είναι το Δάσος Κανάκια της νήσου Σαλαμίνας. Η απόσταση κάθε 
Παμπαίδων/πανκορασίδων, 

μίνι μεγάλα θα αγωνιστούν σε διαδρομή 2200μ (Συνημμένος χάρτης 2) 

Κάθε σωματείο συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό αθλητών ανά κατηγορία.  Στην κατηγορία 
αγωνιστικό δελτίο, άπαντες με 

Ποδηλάτες με ενεργό δελτίο 
ΕΟΠ σε διαφορετική κατηγορία από αυτή της προκήρυξης μπορούν να συμμετάσχουν στην 

οι αναλυτικές δηλώσεις συμμετοχής 

20΄ 

– 30΄ 

 



                      

                                                     

                                                            

Για την κατηγορία Sportive
αυτής θα δοθούν στο Ίδρυμα

 
4. Τα παράβολα συμμετοχής θα καταβληθούν συγκεντρωτικά ανά σωματείο, μέχρι και 

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου
Tours.  Οι Αρχηγοί των ομάδων συστήνεται να έχουν μαζί τους το αποδεικτικό της κατάθεσης για 
επιβεβαίωση. 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 
Θα λειτουργήσει την Κυριακή 1
από τους Αρχηγούς των Ομάδων αποκλειστικά, στον χώρο της εκκίνησης/τερματισμού για παραλαβή 
αριθμών αγώνα. Υπογραφή στα φύλλα αγώνα για
εκκίνησή τους, επιδεικνύοντας την ατομική κάρτα
στην αγωνιστική τους, εμφάνιση.
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022, 10:
ανακοίνωση των στροφών για κάθε κατηγορία, καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών. 
Υποχρεωτική η παρουσία ενός μόνον εκπρόσωπου ανά σωματείο, τηρώντας το υγειονομικό 
πρωτόκολλο. 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Ο αγώνας διεξάγεται με τους κα
στους κανονισμούς της ΕΟΠ. 
 
Ο αγώνας διεξάγεται με βάση το επικαιροποιημένο υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο της Ε.Ο.Π. και 
τις οδηγίες της Γ.Γ.Α.  
- Εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες
- Μη εμβολιασμένοι (συνολικά) 5% των συμμετεχόντων. 

Μη εμβολιασμένοι ενήλικες 
48ωρών.  
Μη εμβολιασμένοι ανήλικοι (Μέχρι 18 ετών): επίδ

- Στην παραπάνω ποσόστωση (95
προπονητές – προσωπικό διοργανωτή 

- Οι Αρχηγοί των Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση, 
φροντίσουν να τηρείται σε κάθε ομάδα το ποσοστό που αναφέρεται ως άνω. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
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Sportive/Open το παράβολο θα είναι 15 ευρώ. Τα έσοδα της
Ίδρυμα Ελπίδα (για τα παιδιά με καρκίνο). 

Τα παράβολα συμμετοχής θα καταβληθούν συγκεντρωτικά ανά σωματείο, μέχρι και 
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, στο ΙΒΑΝ GR2102601860000610200777901 

Οι Αρχηγοί των ομάδων συστήνεται να έχουν μαζί τους το αποδεικτικό της κατάθεσης για 

13 Φεβρουαρίου 2022 από 9:15 με 10:15 για παραλαβή των αριθμών 
από τους Αρχηγούς των Ομάδων αποκλειστικά, στον χώρο της εκκίνησης/τερματισμού για παραλαβή 
αριθμών αγώνα. Υπογραφή στα φύλλα αγώνα για τους συμμετέχοντες, εως και 30' λεπτά πριν την 
εκκίνησή τους, επιδεικνύοντας την ατομική κάρτα υγείας τους, και έχοντας τον αριθμό τοποθετημένο 
στην αγωνιστική τους, εμφάνιση. 

Φεβρουαρίου 2022, 10:30 πμ θα γίνει τεχνική ενημέρωση από τον Αλυτάρχη, και 
ανακοίνωση των στροφών για κάθε κατηγορία, καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών. 
Υποχρεωτική η παρουσία ενός μόνον εκπρόσωπου ανά σωματείο, τηρώντας το υγειονομικό 

ς κανονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και της UCI, 

ται με βάση το επικαιροποιημένο υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο της Ε.Ο.Π. και 

Εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες με πιστοποιητικό σε ισχύ: Ποσοστό 95% των 
Μη εμβολιασμένοι (συνολικά) 5% των συμμετεχόντων.  
Μη εμβολιασμένοι ενήλικες (18 ετών και άνω): επίδειξη PCR Test εντός 72 ωρών ή Rapid Test 

Μη εμβολιασμένοι ανήλικοι (Μέχρι 18 ετών): επίδειξη Self Test εντός 24 ωρών. 
Στην παραπάνω ποσόστωση (95-5) συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι (αθλητές 

προσωπικό διοργανωτή – αγωνόδικος επιτροπή).  
Οι Αρχηγοί των Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση, 
φροντίσουν να τηρείται σε κάθε ομάδα το ποσοστό που αναφέρεται ως άνω. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 18900 
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Τα έσοδα της κατηγορίας 

Τα παράβολα συμμετοχής θα καταβληθούν συγκεντρωτικά ανά σωματείο, μέχρι και την 
2102601860000610200777901 - δικαιούχος Alter Bike 

Οι Αρχηγοί των ομάδων συστήνεται να έχουν μαζί τους το αποδεικτικό της κατάθεσης για 

για παραλαβή των αριθμών 
από τους Αρχηγούς των Ομάδων αποκλειστικά, στον χώρο της εκκίνησης/τερματισμού για παραλαβή 

τους συμμετέχοντες, εως και 30' λεπτά πριν την 
υγείας τους, και έχοντας τον αριθμό τοποθετημένο 

τεχνική ενημέρωση από τον Αλυτάρχη, και 
ανακοίνωση των στροφών για κάθε κατηγορία, καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών. 
Υποχρεωτική η παρουσία ενός μόνον εκπρόσωπου ανά σωματείο, τηρώντας το υγειονομικό 

, για ότι δεν προβλέπεται 

ται με βάση το επικαιροποιημένο υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο της Ε.Ο.Π. και 

με πιστοποιητικό σε ισχύ: Ποσοστό 95% των συμμετεχόντων.  

(18 ετών και άνω): επίδειξη PCR Test εντός 72 ωρών ή Rapid Test 

ειξη Self Test εντός 24 ωρών.  
5) συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι (αθλητές Ομάδας – 

Οι Αρχηγοί των Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση, και θα 
φροντίσουν να τηρείται σε κάθε ομάδα το ποσοστό που αναφέρεται ως άνω.  



                      

                                                     

                                                            

Ζώνη Τροφοδοσίας : Θα υπάρχει μια 
φέροντες ειδική διαπίστευση, και τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο (χ
Εξοπλισμός : Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική, εντός του αγωνιστικού χώρου τόσο στους αγώνες 
όσο και στις επίσημες προπονήσεις.
Θέση στην εκκίνηση - κριτήρια (ιεραρχικά) :
Ποδηλασίας της ΕΟΠ 
 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ: 
Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας Μετάλλιο 
 
ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 
Εφόσον οι συνθήκες κατά της πανδημία το επιτρέψουν, θα υπάρχει εημέρωση από τους διοργανωτές 
για την ώρα και τον χώρο εκκίνησης/τερματισμού.
τους ενδυμασία και χωρίς ποδήλατα.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ: 
Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ αποφασίσει ελέγχους, θα υπάρξει 
ενημέρωση για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΠ, της 
 
ΠΟΙΝΕΣ: 
Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της ΕΟΠ και όπου δεν 
προβλέπεται, της UCI. 
 
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ:  Θα ανακο
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ:  κος Παναγιώτης Βαξεβανίδης
 
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 βίν
και ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να επεξεργάζονται από 
τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού.
• Απρόβλεπτα θέματα: Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, 
τόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή, σε συνεργασία με τον διοργανωτή και τον Τεχνικό Επιτετραμένο της 
Ε.Ο.Π. Η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, των ημερομηνιών 
των αγώνων, καθώς επίσης και των τεχνικών όρων της 
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Θα υπάρχει μια διπλή ζώνη Τροφοδοσίας, με δικαίωμα εισόδου μόνο σε 
φέροντες ειδική διαπίστευση, και τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο (χρήση μάσκας κλπ).

Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική, εντός του αγωνιστικού χώρου τόσο στους αγώνες 
όσο και στις επίσημες προπονήσεις. 

κριτήρια (ιεραρχικά) :  Τελευταία εν ισχύ ατομική Βαθμολογία Ορεινή

πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας Μετάλλιο - Δίπλωμα.. 

Εφόσον οι συνθήκες κατά της πανδημία το επιτρέψουν, θα υπάρχει εημέρωση από τους διοργανωτές 
κκίνησης/τερματισμού.  Οι ποδηλάτες προσέρχονται με την αγωνιστική 

τους ενδυμασία και χωρίς ποδήλατα. 

Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ αποφασίσει ελέγχους, θα υπάρξει 
για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΠ, της 

Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της ΕΟΠ και όπου δεν 

ακοινωθεί. 

Παναγιώτης Βαξεβανίδης, τηλ. 6977229699, email: info

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους της 

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. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, 
τόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή, σε συνεργασία με τον διοργανωτή και τον Τεχνικό Επιτετραμένο της 
Ε.Ο.Π. Η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, των ημερομηνιών 
των αγώνων, καθώς επίσης και των τεχνικών όρων της προκήρυξης. 
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ζώνη Τροφοδοσίας, με δικαίωμα εισόδου μόνο σε 
ρήση μάσκας κλπ). 

Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική, εντός του αγωνιστικού χώρου τόσο στους αγώνες 

Τελευταία εν ισχύ ατομική Βαθμολογία Ορεινής 

Εφόσον οι συνθήκες κατά της πανδημία το επιτρέψουν, θα υπάρχει εημέρωση από τους διοργανωτές 
Οι ποδηλάτες προσέρχονται με την αγωνιστική 

Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ αποφασίσει ελέγχους, θα υπάρξει 
για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΠ, της UCI και του ΕΣΚΑΝ. 

Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της ΕΟΠ και όπου δεν 

info@proteascycling.gr 

Με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους της 

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 

τεο αυτών, να δίνονται στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να επεξεργάζονται από 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα αποφασίζει επί 
τόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή, σε συνεργασία με τον διοργανωτή και τον Τεχνικό Επιτετραμένο της 
Ε.Ο.Π. Η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, των ημερομηνιών 
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