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Cross-country – Eliminator (Ελιμινέϊτορ) - XCE 

 

Στους αγώνες cross country eliminator μπορούν να λάβουν ποδηλάτες και 

ποδηλάτισσες ηλικίας 17 ετών και άνω. 

  

Διαδρομή  

4.2.010 Η διαδρομή ενός αγώνα ελιμινέϊτορ  θα πρέπει να είναι μήκους μεταξύ 

500 και 1000 μέτρων και να περιλαμβάνει φυσικά και / ή τεχνητά 

εμπόδια, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.009.  

Η διαδρομή πρέπει να είναι 100% προσβάσιμη με ποδήλατο, 

αποφεύγοντας στενά τμήματα διαδρομής (μονοπάτια) και, όπου είναι 

δυνατόν, η διαδρομή  δεν θα πρέπει να έχει στροφές μεγαλύτερες των 

180°. Η περιοχή εκκίνησης και τερματισμού πρέπει να είναι 

διαφορετικές (διαχωρισμένες) έτσι ώστε να μπορεί να διεξάγεται ένα 

σύντομο πρόγραμμα αγώνων. Εμπόδια όπως δέντρα, σκάλες (πάνω / 

κάτω), καταβάσεις (πτώσεις), γέφυρες ή ξύλινες κατασκευές μπορούν 

να δημιουργήσουν μια δυναμική σύντομη διαδρομή. Η διαδρομή θα 

πρέπει να σηματοδοτείται σύμφωνα με τα άρθρα 4.2.020 έως 4.2.029. 

Εκτός από τα παγκόσμια πρωταθλήματα XCE, όλοι οι άλλοι αγώνες 

XCE θα θεωρούνται αγώνες κατηγορίας 3.      

Οργάνωση του αγώνα 

Προκριματικός γύρος 

4.2.011 Τουλάχιστον 8 - 12 ποδηλάτες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο γύρο 

προκριματικών, διαφορετικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 

(οργανωθεί) ένας αγώνας XCE. Το πλήρες πρόγραμμα, που 

περιλαμβάνει τον προκριματικό γύρο και τον κυρίως αγώνα  θα πρέπει 

να διεξάγεται την ίδια ημέρα. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η 

UCI μπορεί να επιτρέψει τη διαίρεση του προγράμματος του αγώνα 

σε 2 διαφορετικές ημέρες (μία ημέρα για τον κύκλο προκριματικών και 

μία ημέρα για τον κυρίως αγώνα). 

Ο προκριματικός γύρος έχει την μορφή μιας ατομικής χρονομέτρησης 

όπου ο κάθε ποδηλάτης τρέχει για μία φορά την διαδρομή. Οι 

καλύτεροι 32 ποδηλάτες (8x4) ή 36 ποδηλάτες (6x6) προκρίνονται 

στον κυρίως αγώνα (βλ. Παραρτήματα 5-6). Σε περίπτωση ισοπαλίας 
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στον χρόνο, μεταξύ των ποδηλατών κατά τη διάρκεια του 

προκριματικού γύρου, η σειρά τους καθορίζεται από την πιο πρόσφατη 

κατάταξη του XCO της UCI. Αν οι ποδηλάτες δεν έχουν καμία 

κατάταξη στην ατομική κατάταξη XCO της UCI, για να καθορισθούν 

οι θέσεις τους, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Τα νούμερα των αθλητών για τον προκριματικό γύρο, θα δίδονται 

σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ατομική κατάταξη του XCO της UCI 

και με την ακόλουθη σειρά:  

1. Ποδηλάτες ελίτ και κάτω των 23 με αύξουσα κατάταξη σύμφωνα με 

την κατάταξη του XCO της UCI. 

 

2. Ποδηλάτες έφηβοι με αύξουσα κατάταξη σύμφωνα με την κατάταξη 

του XCO της UCI. 

 

3. Ποδηλάτες ελίτ και κάτω των 23 χωρίς κατάταξη XCO της UCI, με 

τυχαία σειρά. 

 

4.  Ποδηλάτες έφηβοι χωρίς κατάταξη XCO της UCI, με τυχαία σειρά. 

 

Οι ποδηλάτες παίρνουν εκκίνηση διαδοχικά, σύμφωνα με το νούμερο 

πλάτης, όπου ο κατώτερος (μεγαλύτερος) αριθμός παίρνει εκκίνηση 

πρώτα.  

Οι γυναίκες παίρνουν εκκίνηση πριν από την κατηγορία ανδρών. 

(Κείμενο τροποποιημένο στις 1.02.12, 1.07.12) 

 

Ο κυρίως αγώνας 

4.2.012 Τα νούμερα για τον κυρίως αγώνα κατανέμονται με βάση τα 

αποτελέσματα του προκριματικού γύρου, αρχίζοντας με τον αριθμό 1 

για τον νικητή του προκριματικού γύρου.  

Ο κυρίως αγώνας περιλαμβάνει σειρές αγώνων αποκλεισμού, στις 

οποίες στις οποίες οι ποδηλάτες κατανέμονται και συμμετέχουν, 

σύμφωνα με τους πίνακες των Παραρτημάτων 5 και 6 – Σύνθεση 

σειρών XCE.  

Σειρά διεξαγωγής αγώνων :  

- πρώτα οι άνδρες έως ότου οι γυναίκες έρθουν στον ίδιον αριθμό 

σειρών με τους άνδρες.  
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τελικοί:  

- μικρός τελικός γυναικών ακολουθούμενος από τον μεγάλο τελικό 

γυναικών  

- μικρός τελικός ανδρών, ακολουθούμενος από τον μεγάλο τελικό 

ανδρών.  

Η σκόπιμη επαφή με ώθηση, τράβηγμα ή με άλλο τρόπο που έχει σαν 

αποτέλεσμα ένας αντίπαλος να επιβραδύνει, να πέσει ή να βγει από 

την πορεία δεν επιτρέπεται και οδηγεί σε αποκλεισμό (DSQ) αυτού 

που το προκάλεσε. 

Κατά τη διακριτική ευχέρεια και απόφαση της αγωνοδίκου επιτροπής, 

ένας ποδηλάτης μπορεί να υποβιβαστεί (REL) και να καταταγεί σε μία 

θέση διαφορετική από την θέση πού πραγματικά τερμάτισε.  

Οι ποδηλάτες που δεν τερμάτισαν (DNF), που αποκλείστηκαν (DSQ) 

ή που δεν εκκίνησαν (DNS) στους ημιτελικούς, δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν στο μικρό τελικό. Η τελική κατάταξη του αγώνα 

καταρτίζεται σε ομάδες με την ακόλουθη σειρά:  

1. Όλοι οι ποδηλάτες που αγωνίζονται στον μεγάλο τελικό, εκτός από 

τους ποδηλάτες που αποβάλλονται (DSQ).  

2. Όλοι οι ποδηλάτες που αγωνίζονται στον μικρό τελικό, εκτός από 

τους ποδηλάτες που αποβάλλονται (DSQ). 

3. Ποδηλάτες που δεν τερμάτισαν (DNF) ή που δεν εκκίνησαν (DNS) 

στους ημιτελικούς.  

4. Η κατάταξη των άλλων ποδηλατών καθορίζεται από τον γύρο μέχρι 

τον οποίον έφτασαν, κατόπιν από την κατάταξη πού πήραν στην σειρά 

που αγωνίστηκαν, στη συνέχεια από το νούμερο πού είχαν στον 

αγώνα.  

Σε κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες, οι ποδηλάτες DNF 

κατατάσσονται πριν από τους ποδηλάτες DNS. Σε περίπτωση 

περισσοτέρων του ενός ποδηλατών με DNF ή DNS, ο διαχωρισμός και 

η κατάταξη θα γίνεται σύμφωνα με το νούμερο που έχει ο κάθε 

αθλητής στον αγώνα. Οι ποδηλάτες DNF ή DNS στον πρώτο γύρο του 

κυρίως αγώνα παρατίθενται χωρίς κατάταξη. 

Οι ποδηλάτες DSQ στον κυρίως αγώνα παρατίθενται χωρίς κατάταξη. 

Οι ποδηλάτες που δεν προκρίθηκαν για τον κυρίως αγώνα δεν 

περιλαμβάνονται στην τελική κατάταξη.  
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Σημείωση: Σε περίπτωση DSQ, οι επόμενοι ποδηλάτες θα ανέβουν 

προς τα πάνω στην τελική κατάταξη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

ενός DSQ στο μεγάλο τελικό, ο νικητής του μικρού τελικού θα 

καταταχθεί τέταρτος στην τελική κατάταξη. (Τροποποιημένο κείμενο 

στις 1.02.12) 

Ειδικοί κανονισμοί 

4.2.013 Γραμμές πλέγματος (κουλουάρ) εκκίνησης θα πρέπει να σχεδιασθούν 

στο έδαφος σύμφωνα με τον αριθμό αθλητών που θα παίρνουν 

εκκίνηση. Οι ποδηλάτες θα πρέπει να  ευθυγραμμισθούν (να πάρουν 

θέση) ο ένας δίπλα στον άλλο σε μία γραμμή. Κατά την εκκίνηση κάθε 

σειράς, οι ποδηλάτες μπορούν να επιλέξουν την θέση εκκίνησης ένας 

-  ένας με την σειρά, σύμφωνα με το νούμερό τους. Ο ποδηλάτης με 

το μικρότερο νούμερο επιλέγει πρώτος. 


