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Η Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ποδηλασίας Πίστας 
Οµνιουµ 2012, στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών και Εφήβων, στο Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο, 
ΟΑΚΑ.  
 
Επίσης διοργανώνει και Ηµερίδα Πίστας Οµνιουµ στις κατηγορίες Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων, 
όπου στα επιµέρους αγωνίσµατα, οι αθλητές θα αγωνιστούν στις αντίστοιχες αποστάσεις της 
κατηγορίας τους. 
 
Παράλληλα µε την συνεργασία της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας ΑΜΕΑ, διοργανώνει και το 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ποδηλασίας Πίστας ΑΜΕΑ 2012,.   

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ: 

1.1 Ηµεροµηνία: 29 – 30/09/2012 

1.2 Τόπος: Αθήνα – Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο ΟΑΚΑ (Πίστα 250µ.) 

1.3 Κανονισµοί Αγώνων Οµνιουµ: 

3.2.247. Ο αγώνας  Οµνιουµ αποτελείται από έξι (6) επιµέρους αγωνίσµατα τα οποία πρέπει να 
διεξαχθούν σε δύο αγωνιστικές ηµέρες, µε την ακόλουθη σειρά : 

 

1. Ένας γύρος (στροφή) πίστας Ατοµικής χρονοµέτρησης (µε εκκίνηση εν κινήσει). 
 

2. Αγώνας Πόντων, απόστασης ανάλογης µε την κάθε κατηγορία, όπως φαίνεται στο άρθρο 
3.2.117 των Κανονισµών. 

 

3. Αγώνας µε Αποκλεισµό. 
 

4. Ατοµική Καταδίωξη (Πουρσουίτ), απόστασης ανάλογης µε την κάθε κατηγορία, όπως 
φαίνεται στο άρθρο 3.2.052 των Κανονισµών Πίστας, χωρίς τελικό, σε σειρές, µε αντιπάλους 
κάθε φορά δύο ποδηλάτες σύµφωνα µε την γενική ατοµική κατάταξη µετά τον  αγώνα µε 
Αποκλεισµό. 

 

5. Αγώνας Σκράτς απόστασης ανάλογης µε την κάθε κατηγορία, όπως φαίνεται στο άρθρο 
3.2.174 των Κανονισµών Πίστας. 

 

6. 500 µ. ή 1000 µ. Ατοµικής Χρονοµέτρησης (σε σειρές, µε αντιπάλους κάθε φορά δύο 
ποδηλάτες σύµφωνα µε την γενική ατοµική κατάταξη µετά τον αγώνα Σκράτς). 

 
 ∆ιοργάνωση του αγώνα 
     
3.2.248. Όπου αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει ένα διάλειµµα 30 τουλάχιστον λεπτών, µεταξύ δύο 

αγωνισµάτων. 
 
3.2.249. Κάθε ποδηλάτης που δεν παίρνει εκκίνηση σε κάποιο από τα αγωνίσµατα του Οµνιουµ, αποκλείεται από 

την συµµετοχή στα υπόλοιπα αγωνίσµατα που ακολουθούν και θα θεωρείται σαν ποδηλάτης που 
εγκατέλειψε τον αγώνα. Έτσι λοιπόν θα εµφανίζεται τελευταίος στην γενική ατοµική κατάταξη µε την 
σηµείωση ΕΓΚΕΤΕΛΕΙΨΕ (ΕΓΚ). 

 
 Κατάταξη 
 
3.2.250. Μετά από κάθε αγώνισµα θα ανακοινώνονται πλήρη αποτελέσµατα. 
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3.2.251. Ένα σύνολο (άθροισµα) θέσεων µε αύξουσα σειρά, ενηµερωµένο µετά από κάθε αγώνισµα, που θα 
αποτελεί την γενική Ατοµική Κατάταξη µέχρι την στιγµή εκείνη, θα ανακοινώνεται µετά από κάθε 
αγώνισµα. Νικητής θα είναι ο ποδηλάτης που έχει το µικρότερο (λιγότερο) σύνολο κατατάξεων. 

 
3.2.252. Σε περίπτωση ισοβαθµίας (ισοπαλίας), νικητής αναδεικνύεται ό αθλητής που έχει αντίστοιχα τον 

ταχύτερο (µικρότερο) άθροισµα χρόνου στα αγωνίσµατα ατοµικής χρονοµέτρησης. 

 

1.4 Οι αγώνες διεξάγονται µε τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας και ειδικότερα για την ποδηλασία πίστας. 

 

1.5 Ειδικοί Κανονισµοί Αγώνων : 

1.5.1 Στο Πρωτάθληµα και στην Ηµερίδα, κάθε σωµατείο, µέλος της Ε.Ο.Ποδηλασίας έχει δικαίωµα 
συµµετοχής στους αγώνες µε 2 αθλητές / αθλήτριες το πολύ ανά κατηγορία.   

1.5.2 Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δηλώσουν συµµετοχή, περισσότεροι από 24 ποδηλάτες, 
τότε θα διεξαχθει ένας προκριµατικός αγώνας πόντων σε 2 σειρές, ώστε στο όµνιουµ να προκριθεί, 
ανάλογα µε το σύνολο των συµµετοχών, ένας συνολικός αριθµός 20 – 24 αθλητών, που θα 
καθορισθεί µετά το πέρας αποστολής των ∆ηλώσεων Συµµετοχής.     

1.5.3 Αλλαγές στις δηλώσεις συµµετοχής ή ακυρώσεις συµµετοχών, µπορούν να γίνουν µέχρι 
και την λήξη του Τεχνικού Συνεδρίου. Αλλαγές αθλητών επιτρέπονται µόνο µε 
δηλωµένους ως αναπληρωµατικούς ποδηλάτες.   

1.5.4 Χωρίς να παραβλέπονται οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, ποδηλάτης (-ισσα), που δεν 
θα εµφανιστεί να αγωνιστεί,  στο σωµατείο του θα επιβάλλεται πρόστιµο 50€ ανά περίπτωση.  

1.5.5 Επίσηµες προπονήσεις για όλες τις κατηγορίες: To πρόγραµµα θα διαµορφωθεί µε την λήξη των 
δηλώσεων συµµετοχής.  

1.5.6 Η χρήση κράνους και ποδηλάτου µε προδιαγραφές πίστας είναι υποχρεωτική και στις προπονήσεις.  
Επίσης κατά την διάρκεια των επίσηµων προπονήσεων και των αγώνων δεν επιτρέπεται η χρήση 
οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής (ενδοεπικοινωνίας, walkman, mp3 player κλπ.) µε κίνδυνο 
αποκλεισµού του ποδηλάτη. 

1.5.7 Στα αγωνίσµατα οι ποδηλάτες θα συµµετέχουν µε τις επίσηµες δηλωµένες για το 2012 
εµφανίσεις των σωµατείων τους. Για τον λόγο αυτό όποιο σωµατείο δεν έχει αποστείλει 
την επίσηµη εµφάνιση του για το 2012 σε σχέδιο ή φωτογραφία, θα πρέπει να το κάνει 
το συντοµότερο δυνατό και µέχρι την Παρασκευή 21/09/2012, και ώρα 14:00 µµ,  στο 
e-mail της Οµοσπονδίας ή ταχυδροµικώς.  

1.6 Τόπος και Ώρες Λειτουργίας Γραµµατείας: Η Γραµµατεία των αγώνων θα λειτουργεί σε αίθουσα του 
ποδηλατοδροµίου, το Σάββατο 29/09/2012, από τις 08:30 – 10:30. 

1.7 Ο έλεγχος των δελτίων και η επιβεβαίωση των συµµετοχών στην Γραµµατεία των αγώνων θα γίνει το 
Σάββατο 29/09/2012, από τις 08:30 – 10:30.  

1.8 ∆ηλώσεις Συµµετοχής: 
 

1.8.1 Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να αποσταλούν µέχρι και την Παρασκευή 
21/09/2012, και ώρα 12:00 µµ,  στο Fax. 210-6859739 η στο e-mail της Οµοσπονδίας 
eopbike@otenet.gr, στο επισυναπτόµενο έντυπο συµµετοχής. 

1.8.2 Στις δηλώσεις συµµετοχής θα φαίνεται µε ευκρίνεια, το ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός δελτίου, και το 
έτος γέννησης του αθλητή.  Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός – Συνοδός κάθε σωµατείου. 

1.8.3 Σωµατείο, που δεν θα συµπληρώσει την επίσηµη φόρµα συµµετοχής των αγώνων, δεν θα λάβει 
µέρος στους αγώνες. 

1.8.4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Την ∆ευτέρα 24/09/2012, τα σωµατεία θα µπορούν να ενηµερώνονται από 
την Οµοσπονδία, για το ποιες κατηγορίες έχουν συµπληρώσει τον ελάχιστο αριθµό 
συµµετεχόντων που απαιτείται για την διεξαγωγή των αγώνων, ώστε να προσαρµόσουν 
τον προγραµµατισµό της µετακίνησης, διαµονής και διατροφής τους.      

1.9 Το Τεχνικό Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 29/09/2012, στις 10:30 στην αίθουσα 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας. Η παρουσία των αρχηγών των σωµατείων είναι 
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υποχρεωτική. Οι αρχηγοί των σωµατείων, θα πρέπει να παρουσιάσουν την επίσηµη 
εµφάνιση του Σωµατείου τους για το 2012 ή φωτογραφία της. 

1.10 Έπαθλα: 

1.10.1 Μετάλλιο και δίπλωµα στους τρεις πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κατηγορίας, για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθληµα και την Ηµερίδα Οµνιουµ. 

1.10.2 Στον Πρωταθλητή Ελλάδος κάθε κατηγορίας, θα απονεµηθεί φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος. 

1.11 Απονοµές Επάθλων: Όπως ορίζονται από το πρόγραµµα.  Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται στις 
απονοµές υποχρεωτικά µε την αγωνιστική τους ενδυµασία. 

1.12 Πρόγραµµα Αγώνων: Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραµµα το όποιο θα τροποποιηθεί µετά την λήψη 
των δηλώσεων Συµµετοχής. Το πρόγραµµα θα οριστικοποιηθεί µετά το Τεχνικό Συνέδριο.  

Το πρόγραµµα µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του αγώνα. Αρµόδιοι για την 
κατάρτιση και επισηµοποίηση του προγράµµατος του αγώνα καθώς και για ότι δεν προβλέπει η παρούσα 
προκήρυξη, είναι ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής και ο Αλυτάρχης του αγώνα. 

  

 

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΟΜΝΙΟΥΜ 2012 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

2.1 Στα σωµατεία της Κρήτης, Ρόδου, Μυτιλήνης,  θα πληρωθούν για κάθε αθλητή – συνοδό το εισιτήριο F/B σε 
τετράκλινη καµπίνα (ένας συνοδός ανά τέσσερις αθλητές), ως εξής: 

   ΚΡΗΤΗ:   80 ευρώ 

    ΜΥΤΙΛΗΝΗ:  80 ευρώ 

    ΡΟ∆Ο:            100 ευρώ 

2.2   Στα σωµατεία µε έδρα τα νησιά, θα δοθούν 120 ευρώ για το ναύλο αυτοκινήτου, για µέχρι 4 αθλητές και 180 
ευρώ για περισσότερους αθλητές – τριες, µε την προϋπόθεση ένας τουλάχιστον αθλητής – τρια να έχει µπει 
στα παρακάτω όρια. 

2.3 Σε όλα τα σωµατεία των πόλεων που απέχουν από 100 χλµ. και άνω από την Αθήνα,   θα δοθούν 0,20 
ευρώ ανά χλµ. για καύσιµα αυτοκινήτου, και τα έξοδα των διοδίων µε την προσκόµιση των αποδείξεων (ένα 
αυτοκίνητο ανά τέσσερα άτοµα). 

 

∆ΙΑΜΟΝΗ - ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

2.4   Στα σωµατεία των περιοχών που απέχουν από 500 χλµ. και άνω από την Αθήνα,  θα δοθούν 120 ευρώ για 
κάθε αθλητή και ένα συνοδό ανά 4 αθλητές, για έξοδα διαµονής-διατροφής. Στα υπόλοιπα Σωµατεία (εκτός 
αυτών µε έδρα τους νοµούς Αττικής-Εύβοιας) θα δοθούν 100 ευρώ για κάθε αθλητή. 

 

ΟΡΙΑ 

2.5 Τα  ποσά των παραγράφων 2.1, 2.2, 2,3 και 2.4 θα δοθούν για τους παρακάτω αθλητές – τριες: 

Κατηγορία Ανδρών : Οι 10 πρώτοι της τελικής κατάταξης 

Κατηγορία Εφήβων : Οι 8 πρώτοι της τελικής κατάταξης 

Κατηγορία Γυναικών : Οι 6 πρώτες της τελικής κατάταξης  

2.6 Για το ποσό που δικαιούνται, βάση των παραπάνω, τα σωµατεία θα πρέπει να καταθέσουν γραµµάτιο   
είσπραξης, εντός 5 ηµερών το αργότερο.   

 
 

 

Ε.Ο. ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ 


