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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ                                    
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1.2.002 ΚΑΙ 1.2.003 ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π) 

1.1 Αιτιολόγηση 

Τροποποίηση και διευκρινήσεις στα άρθρα 1.2.002 και 1.2.003. 

1.2 Περιγραφή Εγκυκλίου 

1.2.002      Θα υπάρχει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα (καλαντάρι) και μια αγωνιστική περίοδος για τα 
παρακάτω αγωνίσματα ποδηλασίας, ως εξής: 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 ΔΡΟΜΟΣ: 15 Φεβρουαρίου έως 31 Οκτωβρίου 

 ΠΙΣΤΑ: 1 Απριλίου έως 31 Μαρτίου (εννοείται του επόμενου έτους) 
 ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: 15 Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου 

 BMX (Αγωνιστικό): 15 Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου 

 ΣΥΚΛΟΚΡΟΣ: 1 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (εννοείται του επόμενου 
έτους) 

                                                 

Επίσης είναι δυνατόν να διεξάγονται με την άδεια της Ε.Ο.Ποδηλασίας τα παρακάτω 
επίσημα αναγνωρισμένα, από την UCI, αγωνίσματα : 

 Trials, 

 Καλλιτεχνική Ποδηλασία και Σικλόσφαιρα (Indoor), 

 BMX (ελεύθερου στυλ). 

καθώς και αγωνίσματα για τις κατηγορίες:  
 Ποδηλασία για όλους, 
 Ποδηλασία για Άτομα με Αναπηρίες. 

 

Για τα αγωνίσματα αυτά η αγωνιστική περίοδος θα είναι:  
15 Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου 
 

1.2.003     Το αγωνιστικό πρόγραμμα εκδίδεται για ένα έτος ή μια αγωνιστική περίοδο. 
Ειδικά για τα αγωνίσματα της ποδηλασίας που αναφέρονται παραπάνω ή 
υιοθετούνται από την UCI και εντάσσονται στους κανονισμούς αυτής, και δεν 
καλλιεργούνται συστηματικά στην Ελληνική επικράτεια, μπορούν να εντάσσονται στο 
αγωνιστικό πρόγραμμα (καλαντάρι) της Ε.Ο.Ποδηλασίας εφόσον δηλώνονται από 
σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Ποδηλασίας ή άλλους φορείς, χωρίς να παίρνουν καμία 

βαθμολογία ή απόκτηση άλλου δικαιώματος στην Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

Οι αγώνες για τα αγωνίσματα αυτά, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από τους 
παρόντες κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας, θα διεξάγονται σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους από την UCI, κανονισμούς για κάθε αγώνισμα και αγώνα.   
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Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας θα αποφασίζει τουλάχιστον ένα έτος μετά την 
διοργάνωση κάποιου εκ των παραπάνω αγωνισμάτων και αγώνων, εάν αυτό θα 
ενταχθεί και θα υιοθετηθεί πλήρως από την Ε.Ο.Ποδηλασίας με την αντίστοιχη 
απόκτηση βαθμών. 

 

Κριτήρια πλήρους ένταξης ενός νέου αγωνίσματος ή αγώνα από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, 
μπορεί να είναι: 

 Η μαζικότητα και η ανταπόκρισή του από το φίλαθλο κοινό. 

 Η θέση του και η δημοτικότητά του, στο παγκόσμιο ποδηλατικό στερέωμα. 
 Το ενδιαφέρον των σωματείων της Ε.Ο.Ποδηλασίας για διεξαγωγή τέτοιων 

αγώνων. 

 Το ενδιαφέρον χορηγών. 

 Λόγοι αγωνιστικού σχεδιασμού που θα εξετάσει η Τεχνική Επιτροπή της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας 

  

1.3 Μεταβατικές διατάξεις – εξαιρέσεις 

 

Η Εγκύκλιος αυτή έχει άμεση εφαρμογή. 

 
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας   
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