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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με τον Α.Σ.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ και τον 

Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστιμπέη διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2021 

στην Ορεινή Ποδηλασία στo αγώνισμα Marathon (XCM) για την κατηγορία Ανδρών-

Γυναικών Elite & Masters.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ: 
 
1.Ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2021 
Τόπος:  Νέο Πετρίτσι Σερρών 
Αγώνισμα:  Mountain bike Cross Country Marathon (XCM) 
 
2.Διαδρομή:  
Συνολικά 64 χλμ.

-  

 63.7 km Road Cycling Route on Strava 

Εκκίνηση – Τερματισμός :  Πλατεία Νέου Πετριτσίου  

Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτημένη 24 ώρες πριν τον αγώνα, όπως προβλέπεται από τους 
Κανονισμούς. 
 
Οι αγώνες διεξάγονται με τους Κανονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και της UCI 
 
 
3. Ειδικοί Κανονισμοί 
 
Η χρήση κράνους και αριθμού αγώνων, είναι υποχρεωτική και στις προπονήσεις. 
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Θέση κατά την εκκίνηση 
 

Α) Ποδηλάτες (-ισσες), που έχουν πόντους στην παγκόσμια κατάταξη της UCI, 
Β) Ποδηλάτες που έχουν πόντους στην τελευταία έκδοση της ατομικής βαθμολογίας της Ε.Ο.Π. για 
την ορεινή ποδηλασία για το 2021, 
Γ) Τρέχουσα σωματειακή βαθμολογία της Ε.Ο.Π. για το αγώνισμα του ΜΤΒ 
Δ) Κλήρωση 
Για την κατηγορία Μάστερς τα κριτήρια ως άνω, με εξαίρεση το κριτήριο Α.  
 
Τερματίσαντες θα θεωρούνται οι αθλητές – τριες που θα έχουν ολοκληρώσει την διαδρομή.  Όριο 
Χρόνου θεωρείται το 100% του χρόνου του πρώτου νικητή κάθε κατηγορίας. (οι Μάστερς 
λογίζονται ως ενιαία κατηγορια). 
 
Θα υπάρχουν 6 Ζώνες τροφοδοσίας, Τεχνικής Βοήθειας, σηματοδοτημένες. Για την πρόσβαση στις 
Ζώνες απαιτείται η χρήση διαπίστευσης, που κάθε σωματείο θα παραλάβει από την Γραμματεία των 
αγώνων. 
 
4.  Τόπος και ώρες Λειτουργίας Γραμματείας για όλους τους αγώνες: 

Η Γραμματεία θα λειτουργήσει  σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι παρακάτω.  Τις ώρες 
λειτουργίας θα γίνεται ο έλεγχος των δελτίων και η παραλαβή των αριθμών  του αγώνα από τον 
αρχηγό της ομάδας. Οι αθλητές θα υπογράφουν το φύλλο αγώνα με προσέλευση ανά ομάδα, έως 
και 30΄ πριν την εκκίνηση.  Θα ανακοινωθεί πρόγραμμα προσέλευσης των ομάδων για υπογραφή 
στα φύλλα αγώνα. 
 
5.  Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με απεριόριστο αριθμό αθλητών – τριών, μέχρι 
την Παρασκευή 3/9/2021 και ώρα 12:00 στο e-mail: eopbike@otenet.gr, στο 
επισυναπτόμενο έντυπο συμμετοχής το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό (όχι σκαναρισμένο – όχι 
pdf). Δηλώσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, αυστηρά δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
Δεν επιτρέπονται προσθήκες αθλητών παρά μόνο αφαιρέσεις ή αλλαγές από δηλωμένους 
ως αναπληρωματικούς. 
 
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα φαίνεται με ευκρίνεια, ο αριθμός δελτίου και η κατηγορία του αθλητή. 
Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός – Συνοδός κάθε ομάδας (με τηλ. Και προσωπικό emai, o οποίος 
δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δηλωμένος ως αγωνιζόμενος). 
 
Στις κατηγορίες ανδρών – γυναικών θα πρέπει να είναι δηλωμένος και ο αριθμός UCI ID. 
 
Αθλητές – αθλήτριες που δεν έχουν, να φροντίσουν έγκαιρα να εκδώσουν από το αρμόδιο τμήμα 
της Ε.Ο.Π. 
 
Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών, δεν 
θα διεξαχθεί (12 για ανδρικές και 8 για γυναικείες κατηγορίες). Η Ε.Ο.Π μετά το τέλος των 
δηλώσεων συμμετοχής θα στείλει ενημέρωση, εάν κάποια κατηγορία δεν συμπληρώσει τον 
απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών. 
 
Για την κατηγορία Μάστερς προκειμένου να γίνουν κατατάξεις – απονομές επάθλων ανα 
υποκατηγορία  (Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄ γυν. ) πρέπει να συμμετέχουν τουλ. 12 ποδηλάτες (8 ποδηλάτισες) 
ανά υποκατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνουν συγχωνεύσεις υποκατηγοριών).  
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Τα σωματεία που επιθυμούν να καλύψουν τους ποδηλάτες τους με Τεχνική Βοήθεια, θα 
πρέπει να δηλώσουν και Μηχανικό - Τροφοδότη Ομάδας, το ανώτερο μέχρι 2 άτομα (επι 
πλέον του αρχηγού), λόγω του εν ισχύ υγειονομικού πρωτοκόλλου.  Σε διαφορετική 
περίπτωση οι ποδηλάτες θα πρέπει να κάνουν μόνοι τους χρήση, τοποθέτηση των 
ανταλλακτικών. 
 
6.  Τεχνικό Συνέδριο:  Το Σάββατο 11/9/2021 Στο Πολιστικό  Κέντρο Πετριτσίου   
 
7.   Έπαθλα: 
Μετάλλιο και δίπλωμα στους τρείς πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κατηγορίας Elite και Masters.  

Στον νικητή (ή την νικήτρια) της Γενικής Ατομικής Κατάταξης, θα απονεμηθεί η Φανέλα του 

Πρωταθλητή Ελλάδος 2021, για το αγώνισμα του XCM, την οποία και υποχρεούται να φορά σε 

όλους τους αντίστοιχους αγώνες της κατηγορίας, στην οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής, μέχρι το 

αντίστοιχο Πρωτάθλημα Ελλάδος του 2022. 

8.  Πρόγραμμα Αγώνων: 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021 

17:00–19:00 Λειτουργία γραμματείας – έλεγχος δελτίων – παραλαβή αριθμών στο 

Πνευματικό Κέντρο Πετριτσίου   

 

19:30  Τεχνικό Συνέδριο Στο Πνευματικό Κέντρο Πετριτσίου    

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9/2021 

08:00  Λειτουργία Γραμματείας στο χώρο του αγώνα, για υπογραφές. 

09:30           Εκκίνηση Μάστερς (Α-Γ), Ελίτ Γυναικών 

10:00  Εκκίνηση Ελίτ Ανδρών 

14:00  Βραβεύσεις νικητών όλων των κατηγοριών στην Πλατεία Νέου 

Πετριτσίου 

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του αγώνα (π.χ. καιρικές       
συνθήκες, συμμετοχές, κ.λ.π.). Αρμόδιοι για την κατάρτιση και επισημοποίηση του προγράμματος 
του αγώνα καθώς και για ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι ο Αλυτάρχης, ο Τεχνικός 
Επιτετραμμένος της Ε.Ο.Π. και η Αγωνόδικος Επιτροπή. 
 
Ο διευθυντής του αγώνα είναι ο ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ info@podilatis.gr 6932280305 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα (συμπεριλαμβανομένου και της διαμονής) θα 

απευθυνθείτε στον συνδιοργανωτή σύλλογο και στον Διευθυντή του αγώνα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ 

Ο συνδιοργανωτής σύλλογος θα προσφέρει διαμονή σε συμμετέχοντες αθλητές, την παραμονή του 
αγώνα, καθώς επίσης και το δείπνο του Σαββάτου. 

 

Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
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