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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας 
Πίστας 2012 στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών. 

 
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ: 

1.1 Ημερομηνία: 12 – 14/10/2012 

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

1.3 Αγωνίσματα: 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Ταχύτητα Ταχύτητα 
1000 μ. Ατομική Χρονομέτρηση  500 μ. Ατομική Χρονομέτρηση  
Ατομικό Πουρσουίτ 4 χλμ. Ατομικό Πουρσουίτ 3 χλμ. 
Κέιριν Κέιριν 
Αγώνας Πόντων 30 χλμ. Αγώνας Πόντων 20 χλμ. 
Σκράτς 15χλμ. Σκράτς 10 χλμ. 
Ομαδικό Σπρίντ Ομαδικό Σπρίντ 
Ομαδικό Πουρσουίτ 4 χλμ.  
Μάντισον 25 χλμ.  

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 Κάθε σωματείο, μέλος της Ε.Ο.Ποδηλασίας έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες, με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις : 

 
• Οι Πρωταθλητές Ελλάδος του 2011, στα παραπάνω ατομικά αγωνίσματα συμμετέχουν 

ονομαστικά, επιπλέον του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανά σωματείο. 
• Κάθε ποδηλάτης της κατηγορίας Ανδρών, μπορεί να συμμετάσχει το μέγιστο σε πέντε (5) 

αγωνίσματα, εκ των οποίων το ένα (1) θα είναι υποχρεωτικά ομαδικό. 
• Κάθε ποδηλάτισσα της κατηγορίας Γυναικών θα συμμετάσχει το μέγιστο σε πέντε (5) αγωνίσματα, 

εκ των οποίων το ένα (1) θα είναι υποχρεωτικά ομαδικό. 
• Στο Ομαδικό Πουρσουίτ Ανδρών, κάθε ομάδα αποτελείται από τέσσερεις (4) ποδηλάτες. Μια 

ομάδα δεν επιτρέπεται να εκκινήσει με λιγότερους ποδηλάτες.   
• Στους αγώνες Ομαδικό Πουρσουίτ, Ομαδικό Σπρίντ και Μάντισον κάθε σωματείο μπορεί να  

συμμετέχει με μια (1) ομάδα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. 

1.5.2 Στα 200μ. Ταχύτητας, για την κατηγορία Ανδρών θα προκριθούν οι 16 καλύτεροι χρόνοι των 
προκριματικών, ενώ αντίστοιχα για τις Γυναίκες οι 8 καλύτεροι χρόνοι. 

1.5.3 Η συμμετοχή ενός ποδηλάτη στο Κέιριν είναι ανεξάρτητη από την συμμετοχή του στην Ταχύτητα. 
(Δεν υποχρεούται να συμμετάσχει στην Ταχύτητα εφόσον δεν το επιθυμεί). 

1.5.4 Στον αγώνα Πόντων σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δηλώσουν συμμετοχή, περισσότεροι 
από 24 ποδηλάτες, τότε θα διεξήχθη ένας προκριματικός αγώνας Πόντων σε 2 σειρές, έτσι ώστε 
στον τελικό να προκριθεί ένας συνολικός αριθμός 20 - 24 αθλητών.     

1.5.5 Τα αγωνίσματα στα οποία θα δηλώσει συμμετοχή αριθμός ποδηλατών η ποδηλατισσών, λιγότερος 
από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από τους κανονισμούς, δεν θα διεξαχθούν.  
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1.5.6 Εάν στο Τεχνικό Συνέδριο ανακοινωθεί η ματαίωση ενός αγώνα, λόγω έλλειψης συμμετοχών, οι 
ποδηλάτες μπορούν να δηλώσουν άλλο αγώνισμα που επιθυμούν να συμμετάσχουν το αργότερο 
μέχρι την λήξη του Τεχνικού Συνεδρίου, τηρουμένων των παραπάνω προβλέψεων. 

1.5.7 Αλλαγές στις δηλώσεις συμμετοχής ή ακυρώσεις συμμετοχών, μπορούν να γίνουν μέχρι 
και την λήξη του Τεχνικού Συνεδρίου.  Από την στιγμή έναρξης των αγώνων, μέχρι και 
την προηγούμενη ημέρα κάθε αγωνίσματος, αλλαγές αθλητών επιτρέπονται μόνο με 
δηλωμένους ως αναπληρωματικούς ποδηλάτες. Την ημέρα διεξαγωγής ενός 
αγωνίσματος δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή δηλωμένου ποδηλάτη. 

1.5.8 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. Σε 
συνέχεια των παραπάνω, στην Ομάδα (Σωματείο) που δεν θα προσέλθει να αγωνιστεί σε ομαδικό 
αγώνισμα θα επιβάλλεται πρόστιμο 100€ ανά περίπτωση. 

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

1.5.10 Η χρήση κράνους και ποδηλάτου με προδιαγραφές πίστας είναι υποχρεωτική και στις επίσημες 
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. 

1.5.11 Σε όλα τα 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  Δευτέρα 8/10/2012, και ώρα 14:00 
μμ,  στο e-mail της Ομοσπονδίας eopbike@otenet.gr  ή ταχυδρομικώς.  

1.6 Τόπος και Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: Η Γραμματεία θα λειτουργεί σε αίθουσα του 
ποδηλατοδρομίου, την Παρασκευή 12/10/2012, από τις 08:30 – 10:00.   

1.7 Δηλώσεις Συμμετοχής: 
 

1.7.1 Η δήλωση πρέπει να αποσταλεί μέχρι και την Παρασκευή 5/10/2012, και ώρα 14:00 μμ,  
στο Fax. 210-6859739 η στο e-mail της Ομοσπονδίας eopbike@otenet.gr, στο 
επισυναπτόμενο έντυπο συμμετοχής. 

1.7.2 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 ομάδας. 

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

1.8 Τεχνικό Συνέδριο: Παρασκευή 12/10/2012 10:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας. Η παρουσία των αρχηγών των ομάδων είναι υποχρεωτική. Οι αρχηγοί των 
ομάδων, θα πρέπει να παρουσιάσουν την επίσημη εμφάνιση του Σωματείου τους για το 
2012 ή φωτογραφία της. 

1.9 Έπαθλα: 
1.9.1 Μετάλλιο και δίπλωμα στους τρεις πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κατηγορίας, κάθε 

αγωνίσματος. 

1.9.2 Στον Πρωταθλητή Ελλάδος ή στα μέλη της Πρωταθλήτριας Ομάδας θα απονεμηθεί φανέλα του 
Πρωταθλητή Ελλάδος. 

1.9.3 Κύπελλο θα απονεμηθεί στην Πρωταθλήτρια Ομάδα Ανδρών και Γυναικών. 

  

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

1.11 Πρόγραμμα Αγώνων: Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετα το 
Τεχνικό Συνέδριο. 

1.12 Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του αγώνα (πχ. Ματαίωση  
αγωνισμάτων κλπ.).  Αρμόδιοι για την κατάρτιση και επισημοποίηση του προγράμματος του αγώνα καθώς 
και για ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής και ο 
Αλυτάρχης του αγώνα. 
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1.13 Πρωταθλήτρια Ομάδα: 

1.13.1  Κάθε ομάδα που οι ποδηλάτες της θα καταλαμβάνουν μια από τις 8 πρώτες θέσεις, σε κάποιο από 
τα αγωνίσματα, θα τις απονέμονται πόντοι, ως ακολούθως: 

1η θέση:10, 2η θέση:8, 3η θέση:6, 4η θέση:5, 5η θέση:4, 6η θέση:3, 7η θέση:2, 8η θέση:1 

1.13.2  Η Ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα λάβει τον τίτλο της 
Πρωταθλήτριας Ομάδας Πίστας 2012 για τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών χωριστά. 

1.13.3  Σε περίπτωση ισοπαλίας σε πόντους, ο τίτλος θα απονεμηθεί στην ομάδα, η οποία θα κατακτήσει 
τις περισσότερες πρώτες θέσεις, ακολούθως τις δεύτερες κ.ο.κ., μέχρι να αναδειχθεί η νικήτρια 
ομάδα. 

 

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΑΣ 
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 

    ΡΟΔΟ:            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). 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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: 

ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ 
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 200 Μ.    11’’400    13’’800 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 1’11’’500    42’’000 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ  5’00’’000 4’28’’000 
ΚΕΙΡΙΝ 12 ΠΡΩΤΟΙ 6 ΠΡΩΤΕΣ 
ΠΟΝΤΟΙ 12 ΠΡΩΤΟΙ 6 ΠΡΩΤΕΣ 
ΣΚΡΑΤΣ 12 ΠΡΩΤΟΙ 6 ΠΡΩΤΕΣ 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΥΡΣΟΥΙΤ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  
ΜΑΝΤΙΣΟΝ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

 
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. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
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