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Αριθμός Εγκυκλίου Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ο.Π. : ΤΕ- 9A/2021 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΛΙΓΚΑΣ ELITE 

1.1 Αιτιολόγηση 

Λεπτομέρειες για την διεξαγωγή και όροι συμμετοχής σε αγώνες δρόμου λίγκας ελίτ. 

1.2 Περιγραφή Εγκυκλίου 

ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΤ 2021 

90.0.001   Οι αγώνες Λίγκας Ελίτ Δρόμου είναι μονοήμεροι αγώνες δρόμου αντοχής με πανελλήνια 
συμμετοχή και διαμοιρασμό στο ετήσιο καλεντάρι τόσο χρονολογικά όσο και 
γεωγραφικά 

90.0.002  Σκοπός – στόχος των αγώνων αυτών, πέραν της αναβάθμισης της ποιότητας και του 
αγωνιστικού επιπέδου είναι η πρόκριση για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ελιτ 
Ανδρών. 

Κλάση αγώνων: 

90.0.003  Πρόκειται για αγώνες οι οποιοι θα δίνουν ποντους στην ατομική και σωματειακή 
κατάταξη της Ε.Ο.Ποδηλασίας (άρθρο 1.4.012) αντίστοιχους της στήλης Πανελλήνια 
Κύπελλα. Δημιουργείται ειδική κλάση για την βαθμολογία των αγώνων Λίγκας ως 
διοργάνωση (Εγκύκλιος ΤΕ-8/2021). 

Αριθμός και Γεωγραφική Κατανομή Αγώνων: 

90.0.004  Οι αγώνες θα είναι έξι (6) ανά αγωνιστική περίοδο και ένας (1) ανά Περιφέρειακη 
Ενότητα (Τοπική Επιτροπή – Ένωση) της Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

Διοργανωτές: 

90.0.005  Σωματεία – μέλη Ε.Ο.Π. και/ή Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις σε περίπτωση, που δεν 
βρεθεί σωματείο να διοργανώσει τον αγώνα Λίγκας. 

Αποστάσεις – Προφίλ Διαδρομών: 

90.0.006 Οι αποστάσεις των μονοήμερων αυτών αγώνων θα κυμαίνονται: 

Ελάχιστο σε χλμ. Μέγιστο σε χλμ. 

110 140 

Η προεκκίνηση (εφόσον υπάρχει δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των 
παραπάνω ορίων. 

Το προφίλ των διαδρομών θα είναι μικτό και θα προτιμούνται/επιλέγονται διαδρομές 
με κοινό σημείο εκκίνησης/τερματισμού. 
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Κατηγορίες: 
90.0.007  Ο αγώνας Λίγκας είναι για ποδηλάτες αρρένες 17 ετών και άνω (Άνδρες Elite, Νέοι 

Άνδρες, Έφηβοι), που θα αγωνίζονται σε κοινή κατάταξη και ελέυθερο ανάπτυγμα.  
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι εξήντα (60) ποδηλάτες ή δέκα (10) 
Ομάδες.  Αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι εκατόν εβδομήντα έξι 
(176) ποδηλάτες ή εικοσιεννέα (29) Ομάδες. 
Δικαίωμα συμμετοχής:   

90.0.008  Αποκλειστικά για ομάδες των έξι 6 αθλητών, με ελάχιστο όριο για να εκκινήσει μια 
ομάδα είναι τέσσερις (4) ποδηλάτες.  Ολες οι ομάδες, ανεξάρτητα τον τύπο ομάδας, 
αγωνίζονται με κοινή ενδυμασία η οποία θα είναι διαφορετική και ξεχωριστή για 
κάθε ομάδα, που συμμετέχει. 
Οι ομάδες που συμμετέχουν στην λίγκα μπορεί να είναι: 

- Σωματειακές ομάδες (συμμετοχή ποδηλατών, που ανήκουν αποκλειστικά στο 
ίδιο σωματείο) 

- Εθνικές ομάδες (συμμετοχή ποδηλατών της ίδιας εθνικότητας)  

- Περιφερειακές ομάδες (συμμετοχή ποδηλατών από σωματεία της ίδιας Τοπικής 
Επιτροπής – Ένωσης της Ε.Ο.Ποδηλασίας) 

- Μικτές ομάδες (συμμετοχή ποδηλατών, από δύο ή περισσότερα σωματεία, που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν το ελάχιστο αριθμό συμμετοχής).  Ως Μικτή 
Ομάδα θεωρείται και σωματειακή ομάδα που παρόλο που μπορεί να 
συμμετάσχει με τον ελάχιστο αριθμό αθλητών τέσσερις (4) δέχεται προσθήκη 
αθλητών από άλλο σωματείο. 

- Αμιγώς Εφηβικές ομάδες (συμμετοχή μόνο εφήβων αθλητών 17-18ετών από το 
ίδιο σωματείο ή από περισσότερα του ενός σωματεία). 

Περιορισμοί συμμετοχών αθλητών: 
90.0.009  Αθλητές – μέλη του ίδιου σωματείου συμμετέχουν στην ίδια Ομάδα (σωματειακή, 

περιφερειακή ή μικτή)  Εξαίρεση: Ποδηλάτες που αγωνίζονται ως μέλη της Εθνικής 
Ομάδας ή ως μέλη σε αμιγώς εφηβικές ομάδες, όπως αυτή περιγράφεται στο 
προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον των σωματειακών, μικτών 
ή περιφερειακών Ομάδων. 

Αθλητές – μέλη Ομάδων UCI: Συμμετέχουν μόνο ως μέλη Εθνικών Ομάδων ή με την 
σωματειακή Ομάδα στην οποία ανήκουν στην Ελλάδα, εφόσον οι κανονισμοί UCI και 
το συμβόλαιό τους με την ομάδα UCI, το επιτρέπει.  

Αθλητές αλλοδαποί ή με ελληνική υπηκοότητα, με δελτίο άλλης εθνικής ομοσπονδίας 
πλην Ε.Ο.Π. συμμετέχουν μόνο κατόπιν γραπτής άδειας της Ομοσπονδίας τους, η 
οποία θα αναφέρει τον (τους) αγώνα (-ες) ή την χρονική περίοδο, καθώς και την 
ονομασία της ομάδας στην οποία θα συμμετέχει. 
Περιορισμοί συμμετοχών Ομάδων: 

90.0.010  Σωματειακή Ομάδα: Κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) μόνο Ομάδα.  
Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή αμιγούς εφηβικής ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται 
στο προηγούμενο εδάφιο.  Στην περίπτωση αυτή το σωματείο μπορεί να συμμετέχει 
με δευτερη ομάδα, με διαφορετική εμφάνιση. 

Εθνική Ομάδα: Η συμμετοχή είναι μια ανά χώρα και ανά ηλικιακή κατηγορία (Άνδρες 
ή Νέοι ή Έφηβοι).  Δεν επιτρέπεται στον ίδιο αγώνα λίγκας η συμμετοχή δεύτερης 
Εθνικής Ομάδας από την ίδια χώρα, έστω και αν οι συνθέσεις των ομάδων 
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αποτελούνται από ποδηλάτες διαφορετικής κατηγορίας. 

Περιφερειακή Ομάδα: Η συμμετοχή είναι μια ανά Τοπική Επιτροπή – Ένωση και ανά 
ηλικιακή κατηγορία (Άνδρες ή Νέοι ή Έφηβοι).  Δεν επιτρέπεται στον ίδιο αγώνα 
λίγκας η συμμετοχή δεύτερης Περιφερειακής Ομάδας από την ίδια Τοπική Επιτροπή 
– Ένωση, έστω και αν η συνθέσεις των ομάδων αποτελούνται από ποδηλάτες 
διαφορετικής κατηγορίας. 

90.0.011 Για Ομάδες, που έρχονται από το εξωτερικό ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής είναι τρεις (3), 
οποιαδήποτε μορφή να έχουν από αυτές που αναφέρονται σε προηγούμενο εδάφιο. 

Παράβολο Συμμετοχής: 
90.0.012 Ορίζεται υποχρεωτικό παράβολο συμμετοχής εκατό (100) ευρώ ανά μονοήμερο 

αγώνα και ανά συμμετέχουσα ομάδα. Το παράβολο θα κατατίθεται στον διοργανωτή 
με τρόπο, που θα ορίζεται στην προκήρυξη. Το παράβολο θα συνεισφέρει στα έξοδα 
της διοργάνωσης και τα πριμ νίκης. 

Δήλωση Συμμετοχής: 
90.0.013 Οι Ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποιον αγώνα Λίγκας θα πρέπει 

να στείλουν το αίτημά τους εως και είκοσι (20) μέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα. 

Οι Ομάδες, θα αποστείλουν την αναλυτική δήλωση συμμετοχής (με τα ονόματα των 
έξι (6) αθλητών που θα συμμετέχουν και μέχρι τρεις (3) ακόμα αναπληρωματικούς 
εως και εβδομηνταδύο (72) ώρες πριν την εκκίνηση.  Μετά την προθεσμία αυτή δεν 
επιτρέπεται καμμία προσθήκη/μεταβολή δήλωσης συμμετοχής, παρά μόνο 
αντικατάσταση δηλωμένων συμμετεχόντων με δηλωμένους αναπληρωματικούς κάθε 
ομάδας. 

Οι Ομάδες θα υποβάλλουν την δήλωση συμμετοχής στο ειδικό έντυπο που θα 
παρέχεται από τον διοργανωτή. 

Βραβεύσεις – Έπαθλα: 
90.0.014 Αμέσως μετά από κάθε αγώνα, και εντός δεκαπέντε 15 λεπτών από τον τερματισμό 

τους, θα βραβεύονται οι τρεις πρώτοι νικητές του αγώνα, ο καλύτερος Νέος και ο 
καλύτερος Έφηβος. 

Θα βραβεύεται επίσης και η καλύτερη ομάδα, αθροίζοντας τον χρόνο των τριών (3) 
καλύτερων αθλητών της.  Σε περίπτωση ισοπαλίας η καλύτερη ομάδα καθορίζεται από 
το άθροισμα των πόντων των τριών καλύτερων αθλητών της, και σε περίπτωση νεας 
ισοπαλίας λαμβάνεται υπόψη η θέση του πρώτου εκ των τριων καλύτερων αθλητών 
κάθε ομάδας. 

Άλλες ατομικές βραβεύσεις (πχ. ενδιάμεσα έπαθλα ευθείας, ανάβασης κλπ) είναι 
προαιρετικές. 

Χρηματικά Πριμ: 
90.0.015 Για τους οκτώ (8) πρώτους της Γενικής Κατάταξης κάθε αγώνα, ως εξής: 

Θέση Χρημ.Πριμ: Θέση:  

1η 80 € 5η 30 € 

2η 60 € 6η 20 € 

3η 40 € 7η 20 € 

4η 30 € 8η 20 € 
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Τα χρηματικά πριμ θα δίδονται στους νικητές με την λήξη των αγώνων ή το αργότερο 
εντός 5 ημερών, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Συνεισφορά διοργανωτή στα έξοδα συμμετοχής των ομάδων: 
90.0.016 Είναι προαιρετική, και επαφίεται στις δυνατότητες του διοργανωτή.  Για τους δύο 

αγώνες λίγκας που θα διεξαχθούν στην νησιωτική χώρα (περιφέρειες Τ.Ε.Κρήτης και 
Τ.Ε.Δωδεκανήσου), θα εξασφαλιστεί από τον διοργανωτή έκπτωση στις ακτοπλοικές 
μετακινήσεις ομάδων (ατόμων και οχημάτων) ύψους 40-50%. 

Βαθμολογία Λίγκας Elite 2021: 
90.0.017 Η κατάταξη του αγώνα θα δίνει ανάλογη της θέσης ατομική βαθμολογία, για τους 

ποδηλάτες. Η Βαθμολογία είναι η εξης:  

Θέση Πόντοι Θέση Πόντοι Θέση Πόντοι 
1η 100 19η 36 37η 18 
2η 80 20η 35 38η 17 
3η 70 21η 34 39η 16 
4η 65 22η 33 40η 15 
5η 60 23η 32 41η 14 
6η 58 24η 31 42η 13 
7η 56 25η 30 43η 12 
8η 54 26η 29 44η 11 
9η 52 27η 28 45η 10 

10η 50 28η 27 46η 9 
11η 48 29η 26 47η 8 
12η 46 30η 25 48η 7 
13η 44 31η 24 49η 6 
14η 42 32η 23 50η 5 
15η 40 33η 22   
16η 39 34η 21 51η μέχρι τέλος  3 
17η 38 35η 20 Εκτός Χρόνου 2 
18η 37 36η 19 Εγκατάλειψη 1 

Ομαδική Βαθμολογία:  
Η ομαδική βαθμολογία θα περιλαμβάνει Σωματειακές, Περιφερειακές, Μικτές και 
αμιγώς Εφηβικές ομάδες.  Οι βαθμοί για την κάθε ομάδα, θα είναι το σύνολο των 
βαθμών που κατέκτησαν οι αθλητές της, που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα, 
στον οποίο πέτυχαν την βαθμολογία. 
Ποδηλάτες, που συμμετέχουν σε διαφορετικής μορφής Όμάδα από αγώνα σε αγώνα, 
συγκεντρώνουν όλους τους βαθμούς που κατακτούν σε κάθε αγώνα ως ατομική 
βαθμολογία, αλλά προκειμένου για την ομαδική βαθμολογία οι βαθμοί θα αποδίδονται 
στην ομάδα με την οποία συμμετείχαν όταν κέρδισαν βαθμούς. 
Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών λαβάνεται υπόψη η θέση κατάταξης στον τελευταίο 
αγώνα, ενώ σε ισοβαθμία στην ομαδική βαθμολογία θα ληφθεί υπόψη η κατάταξη του 
καλύτερου αθλητή – μέλους της Ομάδας, στον τελευταίο αγώνα. 

Λοιπά Οργανωτικά Θεματα: 
90.0.018 Η Ε.Ο.Ποδηλασίας όταν οριστικοποιήσει τις διοργανώσεις θα εκδόσει ειδικό τεχνικό 

οδηγό, που θα ενημερώνει τους διοργανωτές για οργανωτικής φύσεως θέματα και 
λοιπές ενέργειες.  

1.3 Μεταβατικές διατάξεις – εξαιρέσεις 

 

 
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας   


