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  Αρ. Πρωτ.:2404    Μαρούσι,  15 Νοεμβρίου 2019 

 

 Π ρ ο ς 

 --Ενώσεις – Τοπικές Επιτροπές 

 --Σωματεία  Μέλη Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 

 

Θέμα :Φύλλα Αγώνων 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,   

 

Για τη σωστή αξιολόγηση και καταγραφή των διοργανώσεων σας από το τμήμα 

μηχανογράφησης, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή και το  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας , θα 

θέλαμε να σας επισημάνουμε τη σωστή και  έγκυρη αποτύπωση των αγώνων στο επίσημο 

έντυπο – Φύλλο Αγώνων της Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!  :   

Στο Φύλλο Αγώνα αποτυπώνουμε ολοκληρωμένη και πλήρη διεξαγωγή του αγώνα . 
 
Αρμόδιοι είναι οι αναγραφόμενοι κριτές που υπογράφουν το Φ.Α., με υπεύθυνο όλων, τον 
Αλυτάρχη του αγώνα  ( με βασική προϋπόθεση να είναι επίσημος κριτής της ΕΟΠ και πάντα 
γνώστης των  παρόντων Κανονισμών της Ποδηλασίας με κάθε ισχύουσα τροποποίηση αυτού). 
 

Αναλυτικά  : 

--Καθαρή εγγραφή όλων των στοιχείων, χωρίς μουτζούρες (ΟΧΙ μπλάνκο). 

--Ολοκληρωμένη συμπλήρωση των στοιχείων του αγώνα. 

--Καθαρή και σωστή συμπλήρωση του αριθμού μητρώου του αθλητή-τριας που συμμετέχει 

στον αγώνα, πάντα μετά από έλεγχο του ισχύοντος για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο 

δελτίου αθλητικής ιδιότητας. 

--Έλεγχο της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, η οποία ισχύει για ένα έτος μετά την έκδοσή της. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!   

1. Η έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να γίνει πριν την διεξαγωγή του 

συγκεκριμένου αγώνα (σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης, όπως αυτή αναγράφεται                              

επάνω στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας). 

2.  Οι κατηγορίες συμμετοχής των αθλητών-τριών στον συγκεκριμένο αγώνα, θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΠ (1.4.018 έως και 1.4.023). 

                       

--Με κεφαλαία γράμματα συμπληρώνουμε το επώνυμο και το όνομα του αθλητή-τριας. 

--Για τη συμμετοχή αθλητή-τριας σε αγώνα απαιτείται η παραλαβή αριθμού από τη γραμματεία 

των αγώνων.  Ο συγκεκριμένος αριθμός καταγράφεται στο Φ.Α. ως νούμερο αθλητή. 

--Για την κάθε συμμετοχή καταγράφεται ολογράφως (χωρίς αποσιωπητικά),το σωματείο στο 

οποίο ανήκει ο αθλητής-τρια. 

--Στην στήλη σειρά άφιξης, θα πρέπει να αναγράφεται σωστά και υπεύθυνα η  θέση τερματισμού  
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έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά αποτελέσματα του αγώνα ( Η Ομοσπονδία είναι 
υποχρεωμένη να  καταγράψει ότι αναγράφεται στο Φ.Α.). 
--Σε όλους τους αγώνες θα πρέπει να υπάρχει επίσημη χρονομέτρηση και καταγραφή αυτής. 

--Ο κάθε αθλητής-αθλήτρια που συμμετέχει στον αγώνα, θα πρέπει απαραίτητα και  

αυτοπροσώπως να υπογράφει στο Φ.Α. . 

 

Μετά το τέλος του εκάστοτε αγώνα ο Αλυτάρχης είναι υποχρεωμένος να κλείνει (με  γραμμή) το 

Φ.Α. και να καταγράφει συνοπτικά τις παρατηρήσεις του και τυχόν συμβάντα του αγώνα (π.χ. 

τραυματισμούς, ποινές κ.λ.π.).  

 

Παράλληλα ο Αλυτάρχης καταθέτει απαραίτητα έγγραφη έκθεση του  Αγώνα, η οποία συνοδεύει το 

Φ.Α. στην κατάθεσή του στην Ε.Ο.Π. 

 

Εφόσον οι κριτές έχουν ελέγξει την σωστή και πλήρη αποτύπωση του αγώνα στο Φ.Α., 

υπογράφουν αυτό και αναγράφουν ολογράφως το ονοματεπώνυμό τους. 

 

Το κάθε Φ.Α. έχει τρία (3) αντίτυπα :  

α) Το πρωτότυπο θα πρέπει να σταλεί  στην Ε.Ο.Π. εντός δέκα (10) ημερών (σύμφωνα με τον 

αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στην Ε.Ο.Π.), συνοδευόμενο πάντα από την έκθεση 

του Αλυτάρχη του αγώνα. 

β) Αντίγραφο αποστέλλεται στην Τοπική Επιτροπή – Ένωση στην οποία ανήκει ο διοργανωτής. 

γ) Αντίγραφο παραμένει στο αρχείο του διοργανωτή. 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας εύχεται σε όλους καλές και σωστές διοργανώσεις αγώνων 

για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2020, με πολλές και καλές επιτυχίες στους αθλητές-τριές μας. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 
 
        Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

 
 
 
 
    ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΚΡΙΜΙΖΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ 
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