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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

ΑΓΩΝΑ ΜΤΒ- OPEN  
 

Η Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας - Θράκης, παράλληλα με τους 
αγώνες Πρωταθλήματος Δρόμου Μακεδονίας-Θράκης, διοργανώνει την Κυριακή 25 
Οκτωβρίου 2020, σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης αγώνες Open MTB XCO. Οι αγώνες 
θα γίνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Α Γ Ω Ν Ω Ν 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
Η εκκίνηση-τερματισμός των αγώνων θα γίνει από τη θέση Λιβάδι πίσω από τον Βράχο της 
Ιεράς Μονής Παναγίας Καλαμούς Ξάνθης. 
Ακολουθώντας τον δρόμο μετά την γέφυρα του Κοσύνθου ποταμού, στα 3 χλμ. ανηφορικού 
ασφαλτικού οδοστρώματος συναντάμε το 2ο Μοναστήρι κατά σειρά και συνεχίζοντας αλλά 2 
χλμ. σε χωμάτινη διαδρομή βρισκόμαστε στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25-10-2020, XCO  
 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Cross country 5,2 km, διάρκεια 1:15 
 
Ζώνη τροφοδοσίας/Παροχή τεχνικής βοήθειας: 20 μ. μετά την εκκίνηση 
 
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 13:35 
Απονομές (επί τόπου στο σημείο της εκκίνησης)  

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ:  
Οι αγώνες διεξάγονται με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας και με τους Κανονισμούς 
της UCI για ότι δεν προβλέπεται στους κανονισμούς της ΕΟΠ. για την Ορεινή ποδηλασία. 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους κάρτα Υγείας σε ισχύ ή Ιατρική Βεβαίωση, 
καθώς και το Δελτίο καταγραφής αθλούμενου covid (επισυνάπτεται). Κανένας αθλητής δεν 
μπορεί να συμμετέχει αν δεν επιδείξει στην γραμματεία τα παραπάνω.  
Η Δήλωση συμμετοχής open σε έντυπο (επισυνάπτεται)    
Παράβολο Συμμετοχής για τις open κατηγορίες 10 €, με τραπεζική κατάθεση στον 
λογαριασμό της Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. μέχρι Τετάρτη 21/10/20 και αποστολή του αποδεικτικού με το 
όνομα του συμμετέχοντα και το έτος γέννησης, στο epsmath@otenet.gr Σε περίπτωση που 
η πληρωμή γίνει επί τόπου, την ημέρα των αγώνων το παράβολο θα είναι 20 €. 
 

ΙΒΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ –GR 1901710750006075040030796 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί στον χώρο της εκκίνησης από τις 08:30 την ημέρα 
των αγώνων.  
Τα έντυπα covid θα κατατεθούν στον Υπεύθυνο covid-19 των αγώνων, ο οποίος θα 
βρίσκεται πλησίον της Γραμματείας. 
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:  1ος Νικητής Κύπελλο - Χρυσό μετάλλιο - Δίπλωμα 

2ος Νικητής   Αργυρό μετάλλιο - Δίπλωμα 
3ος Νικητής  Χάλκινο μετάλλιο - Δίπλωμα 
 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ:  Πλησίον του τερματισμού, αμέσως μετά τον τέλος των αγώνων.  
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

1. Με τη συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και τους 
όρους της παρούσης προκήρυξης των αγώνων. 

2. Άπαντες οι συμμετέχοντες στους αγώνες με οποιαδήποτε μορφή, αθλητές, 
προπονητές, συνοδοί, θεατές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση, αποδέχονται 
όπως τα προσωπικά τους στοιχεία, τα αποτελέσματα των αγώνων με τις επιδόσεις, 
τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτών, να δίνονται στο έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στα 
ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να επεξεργάζονται από τον 
διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού.  

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ: Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη του αγώνα 
και του βασικού κανονισμού της Ε.Ο.Π. αποφασίζει επιτόπου τελεσίδικα η Αγωνόδικος 
Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης του αγώνα.  
Η Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή καταστροφή υλικού, 
οποιουδήποτε συμμετέχει στον αγώνα, με οποιαδήποτε ιδιότητα. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Χάρτης-Υψομετρικά, Δηλώσεις συμμετοχής, έντυπο covid-19. 
 
 
 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
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