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Αριθμός Εγκυκλίου Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ο.Π. : ΤΕ – 7/2021  

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2021 

1.1 Αιτιολόγηση 

Λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία πρόκρισης ποδηλατών σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και 
λοιπές διατάξεις 

1.2 Περιγραφή Εγκυκλίου 

70.0.001  Για την αγωνιστική περίοδο του 2021, η διαδικασία πρόκρισης θα ισχύει για τα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα: 

α) Δρόμου Αντοχής (RR) κατηγοριών Ανδρών Ελιτ και Μάστερς, 
β) Ατομικής Χρονομέτρησης (ITT) κατηγοριών Ανδρών Ελίτ και Μάστερς, 
γ) Ορεινής Ποδηλασίας Ολυμπιακής Απόστασης (XCO) κατηγοριών Ανδρών Ελίτ, 
Νέων Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και Μάστερς, και  
δ) Ορεινής Ποδηλασίας Σκυταλοδρομίας (XCR) 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Ανδρών 

70.0.002 Η πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής (RR), θα είναι ως 
ακολούθως: 

α) Οι τρεις (3) πρώτοι νικητές των Περιφερειακών (Τοπικών) Πρωταθλημάτων 
δρόμου αντοχής, των έξι περιφερειακών ενώσεων – επιτροπών. (σύνολο 18) 

β) Οι εβδομήντα (70) πρώτοι της της τελευταίας πριν το πρωτάθλημα βαθμολογίας 
της Λίγκας Elite 2021. (σύνολο 70) 
γ) Οι ποδηλάτες με Ελληνική Υπηκοότητα, που αγωνίζονται σε ομάδες UCI δρόμου 
και ποδηλάτες με Eλληνική Yπηκοότητα, που αγωνίζονται σε αγωνιστικές ομάδες 
του εξωτερικού, και είναι κάτοχοι δελτίου Elite ή U23 της ομοσπονδίας της χώρας, 
στην οποία ανήκει η ομάδα τους. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικής Χρονομέτρησης Δρόμου Ανδρών 

70.0.003 Η πρόκριση θα είναι για αυτούς που πληρούν κάποιο από τα κριτήρια α, β, γ του 
άρθρου 70.0.002.  Επιπλέον και εφόσον δεν έχουν προκριθεί κάποιοι από τα κριτήρια, 
δικαίωμα συμμετοχής, μόνο στο αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης θα έχουν και 
οι τρεις πρώτοι νικητές των Περιφερειακών (Τοπικών) Πρωταθλημάτων Ατομικής 
Χρονομέτρησης. 

70.0.004 Σε κάθε περίπτωση η πρόκριση του κάθε αθλητή είναι ονομαστική και δεν 
μεταβιβάζεται σε αθλητή από το ίδιο ή από άλλο σωματείο. 

70.0.005 Εαν στους εβδομήντα πρώτους της βαθμολογίας της Λίγκας Elite βρίσκονται οι τρεις 
πρώτοι νικητές των Περιφερειακών (Τοπικών Πρωταθλημάτων) ή είναι Έλληνες 
ποδηλάτες που αγωνίζονται σε κλαμπ του εξωτερικού και ευκαιριακά αγωνίστηκαν σε 
έναν ή περισσότερους αγώνες της Λίγκας Elite, οι θέσεις πρόκρισης θα μετακινούνται 
στον 71ο, 72ο, 73ο κλπ. της ατομικής βαθμολογίας της Λίγκας Elite, μέχρι την 
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συμπλήρωση του αριθμού 60 από το κριτήριο β, του παραπάνω άρθρου (70.0.002) 

70.0.006 Εαν για κάποιο λόγο το Περιφερειακό (Τοπικό) Πρωτάθλημα δεν διεξαχθεί πριν το 
αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οι θέσεις προκρισης μεταφέρονται στο κριτήριο 
β (βαθμολογία Λίγκας Elite 2021) και αφορά τους ποδηλάτες της εν λόγω Τοπικής 
Επιτροπής – Ένωσης. 

----------------------- 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Μάστερς 

70.0.007 Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο αγώνισμα Δρόμου Αντοχής της κατηγορίας 
Μάστερς, και πιο συγκεκριμένα των υποκατηγοριών Α, Β και Γ είναι οι εκατόν 
είκοσι (120) συμμετοχές. 

70.0.008 Για το 2020, η πρόκριση θα δίδεται μέσα από τα αποτελέσματα των Περιφερειακών 
(Τοπικών) Πρωταθλημάτων Δρόμου Αντοχής, ως ακολούθως: 

 Ε.ΠΟ.Σ.Κ.......50 πρώτοι 
 Τ.Ε.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Δ.Ε...20 πρώτοι 
 Τ.Ε.ΚΡΗΤΗΣ....15 πρώτοι 
 Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ....15 πρώτοι 
 Τ.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.....15 πρώτοι 
 Τ.Ε.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.....5 πρώτοι 

70.0.009 Η πρόκριση του κάθε αθλητή είναι ονομαστική και δεν μεταβιβάζεται σε αθλητή από 
το ίδιο ή από άλλο σωματείο.  Οι θέσεις πρόκρισης ανά Τοπική Επιτροπη ή Ένωση, 
αφορούν την κατηγορία Μάστερς στο σύνολό της και όχι αναλυτικά ανά 
υποκατηγορία Α, Β, Γ, Δ ή ΓΥΝ.  

70.0.010 Εαν κάποια Τοπική Επιτροπή ή Ένωση το επιθυμεί, μπορεί να μειώσει τον συνολικό 
αριθμό πρόκρισης από τα αποτελέσματα του πρωταθλήματός της (όπως αυτό 
αναφέρεται στο άρθρο 70.0.008, μέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%) και να διαθέσει τις 
επιπλέον θέσεις σε ποδηλατες, που ενώ έχουν την ικανότητα να είναι στην πρόκριση, 
δεν κατάφεραν να την κερδίσουν πχ. λόγω εγκατάλειψης από ατύχημα ή μηχανική 
βλάβη ή λόγω ασθένειας ή άλλο σοβαρό λόγο. 

Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΟΠ, μπορεί αιτιολογημένα να απορρίψει την συμμετοχή 
ποδηλάτη (-ες), που τους δόθηκε πρόκριση από την Τοπική Επιτροπή – Ένωση στην 
οποία ανοίκουν, σύμφωνα με την δυνατότητα που τους παρέχει.  

Εαν κάποια Τοπική Επιτροπή – Ένωση διεξαγάγει Περιφερειακό (Τοπικό) Πρωτάθλημα 
σε υποκατηγορίες Μάστερς ξεχωριστά, για την πρόκριση θα λαμβάνεται υπόψη η 
Γενική Κατάταξη της κατηγορίας, και όχι τα αποτελέσματα των υποκατηγοριών.  
Εφόσον οι υποκατηγορίες έχουν ξεχωριστή εκκίνηση ο αριθμός πρόκρισης ανά 
εκκίνηση θα είναι ευθύνη της Τοπικής Επιτροπής – Ένωσης και θα αναφέρεται στην 
προκήρυξη των αγώνων. 

70.0.011 Για να κατοχυρωθεί μια κατάταξη ποδηλάτη ως πρόκριση θα πρέπει η θέση που έχει 
καταφέρει ο ποδηλάτης να είναι εντός του ορίου χρόνου του νικητή του Τοπικού 
Πρωταθλήματος Masters, και με την διαδρομή συμπληρωμένη στο σύνολό της, σε 
περίπτωση διεξαγωγής του τοπικού πρωταθλήματος σε κυκλική διαδρομή. 

70.0.012 Η δήλωση της τελικής λίστας πρόκρισης, όπως θα προκύψει μέσα από τα 
αποτελέσματα αγώνα είναι ευθύνη της αντίστοιχης Τοπικής Επιτροπής – Ένωσης, και 
θα αποστέλλεται στην ΕΟΠ, τριάντα (30) τουλάχιστον μέρες πριν την διαξαγωγή του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
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70.0.013 Εαν μετά τις τελικές δηλώσεις συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα υπάρχουν 
θέσεις προς διάθεση, θα καταλαμβάνονται από ποδηλάτες που έχουν αποστείλει μέσω 
του σωματείου τους, αίτημα για συμμετοχή ελευθέρας (wild card) και έχουν δηλωθεί 
ως αναπληρωματικοί στην δήλωση συμμετοχής. Απαραίτητη προυπόθεση να έχουν 
συμμετάσχει σε τρεις (3) τουλάχιστον διασυλλογικούς αγώνες δρόμου αντόχής εντός 
του 2021, και να έχουν τερματίσει σε δυο από αυτούς. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικής Χρονομέτρησης Δρόμου Μάστερς 

70.0.014 Η πρόκριση θα είναι για αυτούς που πληρούν το αγωνιστικό κριτήριο του άρθρου 
70.0.008.  Επιπλέον και εφόσον δεν έχουν προκριθεί κάποιοι από το κριτήριο αυτό, 
δικαίωμα συμμετοχής, μόνο στο αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης θα έχουν και 
οι τρεις πρώτοι νικητές των Περιφερειακών (Τοπικών) Πρωταθλημάτων Ατομικής 
Χρονομέτρησης. 

----------------------- 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Cross Country XCO 

70.0.015 Η πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cross Country (XCO) θα είναι ως 
ακολούθως: 

α) Οι τρεις (3) πρώτοι νικητές ανά κατηγορία των Περιφερειακών (Τοπικών) 
Πρωταθλημάτων MTB-XCO, των έξι περιφερειακών ενώσεων – επιτροπών. 

β) Οι πρώτοι της τελευταίας πριν το πρωτάθλημα βαθμολογίας της Λίγκας XCO 
2021, ως εξής: 

Β.1) Ανδρες (Elite και Νέοι), Παίδες, Μάστερς: 30 πρώτοι 
Β.2) Έφηβοι: 15 πρώτοι 
Β.3) Γυναίκες, Νεάνιδες, Κορασίδες: 10 πρώτες 

γ) Οι ποδηλάτες με Ελληνική Υπηκοότητα, που αγωνίζονται σε ομάδες UCI Ορεινής 
Ποδηλασίας και ποδηλάτες με Eλληνική Yπηκοότητα, που αγωνίζονται σε 
αγωνιστικές ομάδες του εξωτερικού, και είναι κάτοχοι δελτίου Elite, U23, Masters ή 
Juniors της ομοσπονδίας της χώρας, στην οποία ανήκει η ομάδα τους. 

70.0.016 Η πρόκριση του κάθε αθλητή είναι ονομαστική και δεν μεταβιβάζεται σε αθλητή από 
το ίδιο ή από άλλο σωματείο.  Οι θέσεις πρόκρισης που αφορούν την κατηγορία 
Μάστερς αναφέρονται στο σύνολό της και όχι αναλυτικά ανά υποκατηγορία Α, Β, Γ, Δ 
ή Γυναικών. 

70.0.017 Εαν στους πρώτους της βαθμολογίας της Λίγκας XCO βρίσκονται οι τρεις πρώτοι 
νικητές των Περιφερειακών (Τοπικών Πρωταθλημάτων) ή είναι Έλληνες ποδηλάτες 
που αγωνίζονται σε κλαμπ του εξωτερικού και ευκαιριακά αγωνίστηκαν σε έναν ή 
περισσότερους αγώνες της Λίγκας XCO, οι θέσεις πρόκρισης θα μετακινούνται στους 
επόμενους της ατομικής βαθμολογίας της Λίγκας XCO, ανά κατηγορία, μέχρι την 
συμπλήρωση του αριθμού από το κριτήριο β, του παραπάνω άρθρου (70.0.015) 

70.0.018 Εαν για κάποιο λόγο το Περιφερειακό (Τοπικό Πρωτάθλημα) δεν διεξαχθεί πριν το 
αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ή δεν συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο 
συμμετοχών ανά κατηγορία, έτσι ώστε να διεξαχθεί το Περιφερειακό (Τοπικό) 
Πρωτάθλημα, οι θέσεις προκρισής μεταφέρονται στο κριτήριο β (βαθμολογία Λίγκας 
XCO 2021). 

70.0.019 Εαν μετά τις τελικές δηλώσεις συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα υπάρχουν 
θέσεις προς διάθεση, θα καταλαμβάνονται από ποδηλάτες που έχουν αποστείλει μέσω 
του σωματείου τους, αίτημα για συμμετοχή ελευθέρας (wild card) και έχουν δηλωθεί 
ως αναπληρωματικοί στην δήλωση συμμετοχής.  Απαραίτητη προυπόθεση να έχουν 
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συμμετάσχει σε τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες MTB-XCO εντός του 2021, και να έχουν 
τερματίσει σε δυο από αυτούς. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Σκυταλοδρομίας XCR 

70.0.020 Δεδομένου ότι για να δηλωθεί κάποιος ποδηλάτης στην Σκυταλοδρομία πρέπει να έχει 
δηλωθεί και για το αντίστοιχο αγώνισμα του XCO της κατηγορίας του, δικαίωμα 
συμμετοχής στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας XCR έχουν τα σωματεία, των οποίων 
οι αθλητές (-τριες) έχουν λάβει πρόκριση για το αγώνισμα του XCO και μπορούν 
συνδιαστικά (όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς) να σχηματίσουν τετράδα 
ομαδικής σκυταλοδρομίας. 

----------------------- 

Περιορισμοί Συμμετοχών ανά αγώνισμα σε αγωνίσματα Πίστας και Δρόμου 
(Ατομική Χρονομέτρηση).  

70.1.001 Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Δρόμου Ατομικής Χρονομέτρησης σε όλες 
τις κατηγορίες, ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής ανά σωματείο είναι τρεις (3) 
ποδηλάτες, ενώ θα μπορεί να δηλώνονται και δυο (2) αναπληρωματικοί. 

70.1.002 Για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πίστας, για τα ατομικά αγωνίσματα: 
 Σκρατς, 

 Πόντοι, 

 Αποκλεισμού, 

 Κειρίν και 

 Όμνιουμ 

και σε όλες τις κατηγορίες η μέγιστη συμμετοχή αθλητών (-τριων) ανά αγώνισμα ανά 
κατηγορία, θα είναι οι δυο (2) ποδηλάτες, ενώ θα μπορεί να δηλώνεται και ένας (1) 
αναπληρωματικός. 

Στα υπόλοιπα ατομικά αγωνίσματα η συμμετοχή αθλητών (-τριων) ανά αγώνισμα, ανά 
κατηγορία είναι τρεις (3) ποδηλάτες (-ισσες). 

Στα ομαδικά αγωνίσματα (Σπριντ, Καταδίωξη και Μάντισον) η συμμετοχή θα είναι μια 
(1) ομάδα ανά σωματείο. 

70.1.003 Η οριστική συμμετοχή θα επικυρώνεται από τον Αρχηγό της Ομάδας, πριν το Τεχνικό 
Συνέδριο του αγώνα ή (προκειμένου για τα πρωταθλήματα της πίστας) την 
προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής του αγωνίσματος ή ότι άλλο προβλέπεται από 
τους όρους της προκήρυξης των αγώνων, και έκτοτε δεν θα επιτρέπεται αλλαγή με 
αναπληρωματικούς ποδηλάτες. 

1.3 Μεταβατικές διατάξεις – εξαιρέσεις 

70.2.001 Προκειμένου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής Μάστερς οι 
υποκατηγορίες Masters Δ και Masters Γυναίκες, θα αγωνίζονται εφεξής σε 
ξεχωριστό αγώνα, σε σχεση με τις υπόλοιπες υποκατηγορίες με την προυπόθεση ότι 
θα συμπληρωθούν τα ελάχιστα όρια συμμετοχής των υποκατηγοριών αυτών, για την 
τέλεση ενός πανελληνίου πρωταθλήματος (12 Masters Δ – 8 Masters Γυναίκες).  Για 
τις υποκατηγορίες αυτές, δεν θα ισχύει καμμια διαδικασία πρόκρισης. 

 
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας   


