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PODILATIS MOUNTAIN BIKE RACE & JUNIOR CUP 2021 

12 Σεπτεμβρίου 

Ο Ποδηλάτης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη διοργανώνει στα 
πλαίσια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Marathon,διασυλλογικούς αγώνες ποδηλασίας 
στις 12 Σεπτεμβρίου στο Νέο Πετρίτσι Σερρών. 

Οι αγώνες συμπεριλαμβάνουν διασυλλογικούς Ορεινής Ποδηλασίας στις κατηγορίες 
Παίδων, Παμπαίδων, Παγκορασίδων και Μίνι. 
Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ, και δίνει βαθμολογία 
στην ατομική και σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ. 

Πρόγραμμα: 

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου  

 09:00 Τεχνικό Συνέδριο αγώνα μικρών κατηγοριών στην Πλατεία Νέου Πετριτσίου  
 09:30 Εκκίνηση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Masters, Ελιτ Γυναίκες 
 10.00 Εκκίνηση Αγώνα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ελίτ Ανδρών 
 10.10 – 10.50 Παίδες (40’) 
 11.00 – 11.30 Παμπαίδες, Παγκορασίδες (30’) 
 11.40 – 12.00 ΜΙΝΙ Mεγάλα  (20΄) 
 12.10 – 12.25 ΜΙΝΙ Μικρά (15΄) 
 14.00 Απονομές Πανελληνίου Πρωταθλήματος και διασυλλογικών 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ XCC ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Η διαδρομή είναι εντός του Οικισμού στο Πετρίτσι.  Σημείο εκκίνησης η κεντρική Πλατεία 
Νεου Πετριτσιου.  Το μήκος της διαδρομής είναι 2290μ. (Short Track) σε ειδικά 
διαμορφωμένη διαδρομή για τις ανάγκες του αγώνα, χωρίς ιδιαίτερες υψομετρικές 
διαφορές και είναι σηματοδοτημένη σε όλο το μήκος της. 

Σημείο εκκίνησης και Τερματισμού η κεντρική Πλατεία Ν.Πετριτσίου 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΒΟΛΟ: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που είναι κάτοχοι δελτίου για το 2021 και 
που θα προσκομίσουν Κάρτα Υγείας. 

Για τις επίσημες κατηγορίες Δηλώσεις Συμμετοχής ΜΟΝΟ στην επισυναπτόμενη Φόρμα.  
Η κατηγορία open δηλώνει συμμετοχή στο racesystem.gr   MEXΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 
 06/09  και ΩΡΑ 16.00  Kάθε σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με απεριόριστο 
αριθμό αθλητών αθλητριών.   

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμέτοχής των σωματείων πρέπει να έχουν 
σταλεί μέχρι ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  06 Σεπτεμβρίου και ΩΡΑ 16.00 με email 
στο info@podilatis.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 

Θα λειτουργεί στο χώρο της εκκίνησης.  Γραμματεία του αγώνα από τις 08:00 για 
παραλαβή αριθμών από τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας. 

Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται για υπογραφή μέχρι και 30’ πριν την εκκίνηση της 
κατηγορίας τους, φέροντες την αγωνιστική τους εμφάνιση και τους αριθμούς του αγώνα. 

Τεχνικό Συνέδριο αγώνα μικρών κατηγοριών, στις 09:00 στην Πλατεία Νέου Πετριτσίου  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
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Ο αγώνας διεξάγεται με τους κανονισμούς της ΕΟ Ποδηλασίας και της UCI, για ότι δεν 
προβλέπεται στους κανονισμούς της ΕΟΠ. 

Για το αγώνισμα του XCC είναι σε ισχύ η εγκύκλιος της Τ.Ε. Νο6 

Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους αγωνιζόμενους. 

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά αθλητικού εξοπλισμού  
ατυχήματος κλπ.  

ΕΠΑΘΛΑ: Μετάλλια θα απονεμηθούν στους 3 Πρώτους Νικητές καθώς και διπλώματα 
συμμετοχής στους 6 πρώτους αθλητές 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ: Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης 
Ντόπινγκ αποφασίσει ελέγχους, θα υπάρξει ενημέρωση για τους εμπλεκόμενους, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΠ, της UCI και του ΕΣΚΑΝ. 

ΠΟΙΝΕΣ:  Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους 
κανονισμούς της ΕΟΠ και όπου δεν προβλέπεται, της UCI. 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ: Θα ανακοινωθεί 

Διευθυντής του Αγώνα : Λευτέρης Ακριτίδης 6932280305 info@podilatis.gr 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:  
1. Με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και 

τους όρους της παρούσας προκήρυξης των αγώνων. 
2. Άπαντες οι συμμετέχοντες στους αγώνες με οποιαδήποτε μορφή, αθλητές, 

προπονητές, συνοδοί, θεατές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διοργάνωση, 
αποδέχονται όπως τα προσωπικά τους στοιχεία, τα αποτελέσματα αγώνων με τις 
επιδόσεις, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτών, να δίνονται στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να 
επεξεργάζονται από τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού. 

ΧΑΡΤΗΣ/ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 

 


