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Αριθμός Εγκυκλίου Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ο.Π. : ΤΕ – 7/2022  

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
2022 

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 2022, η διαδικασία πρόκρισης θα ισχύει για τα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα: 

α) Δρόμου Αντοχής (RR) όλων των κατηγοριών 
β) Δρόμου Ατομικής Χρονομέτρησης (ITT) όλων των κατηγοριών 
γ) Ορεινής Ποδηλασίας Ολυμπιακής Απόστασης (XCO) όλων των κατηγοριών 
δ) Ορεινής Ποδηλασίας Short-Track (XCC) όλων των κατηγοριών 
δ) Ορεινής Ποδηλασίας Σκυταλοδρομίας (XCR) 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής 

70.0.002 Η πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής (RR), θα δίνεται σε 
όποιον αθλητή: 

α) Εχει συμμετοχή, με τερματισμό εντός ορίου χρόνου στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής της αντίστοιχης ή μικρότερης κατηγορίας για την 
προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ή 

β) Έχει συμμετοχή σε τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες Δρόμου Αντοχής (RR) ή 
Κριτηρίου (CRIT), με τερματισμό εντός ορίου χρόνου σε δύο (2) από αυτούς, 
εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, από την έναρξη αυτής μέχρι και έικοσι 
(20) μέρες, πριν την διεξαγωγή του αντίστοιχου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

γ) Οι ποδηλάτες με Ελληνική υπηκοότητα, που αγωνίζονται σε ομάδες UCI δρόμου, 
και ποδηλάτες με Eλληνική υπηκοότητα, που αγωνίζονται σε αγωνιστικές ομάδες 
του εξωτερικού, και είναι κάτοχοι ενεργού δελτίου αγωνιστικής κατηγορίας της 
Ομοσπονδίας της χώρας, στην οποία διαμένουν, έχουν απευθείας δικαίωμα 
συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής της κατηγορίας τους. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικής Χρονομέτρησης 

70.0.003 Η πρόκριση θα είναι για αυτούς που πληρούν κάποιο από τα κριτήρια α, β ή 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. 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Cross Country XCO και XCC 

70.0.005 Η πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cross Country (XCO) και/ή το αντίστοιχο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Short-Track (XCC) θα είναι ως ακολούθως: 

α) Ποδηλάτες που θα συμμετάσχουν και θα λάβουν κατάταξη στα Περιφερειακά 
(Τοπικά) Πρωταθλήματα MTB-XCO, των έξι περιφερειακών ενώσεων – επιτροπών, 
κάθώς επίσης και σε έναν αγώνα του Εθνικού Κυπέλλου 2022 εκ των τριών που 
προηγούνται του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

γ) Οι Ποδηλάτες με Ελληνική υπηκοότητα, που αγωνίζονται σε ομάδες UCI Ορεινής 
Ποδηλασίας, και ποδηλάτες με Eλληνική υπηκοότητα, που αγωνίζονται σε 
αγωνιστικές ομάδες του εξωτερικού, και είναι κάτοχοι ενεργού δελτίου αγωνιστικής 
κατηγορίας της Ομοσπονδίας της χώρας, στην οποία διαμένουν, έχουν απευθείας 
δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας XCO και/ή 
XCC της κατηγορίας τους. 

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

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Σκυταλοδρομίας XCR 

70.0.007 Δεδομένου ότι για να δηλωθεί κάποιος ποδηλάτης στην Σκυταλοδρομία πρέπει να έχει 
δηλωθεί και για το αντίστοιχο αγώνισμα του XCO ή XCC 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 ή XCC 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 τέσσερις (4) 
ποδηλάτες (-ισσες), ενώ θα μπορεί να δηλώνονται και δυο (2) αναπληρωματικοί. 

70.1.002 Για την κατηγορία Μάστερς, όπου χωρίζεται σε αντίστοιχα ηλικιακά γκρουπ ο αριθμός 
μέγιστης συμμετοχής ανά σωματείο σε όλη την κατηγορία προσαυξάνεται κατά μια 
(1) θέση.  

70.1.003 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). 
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Στα ομαδικά αγωνίσματα (Σπριντ, Καταδίωξη και Μάντισον) η συμμετοχή θα είναι μια 
(1) ομάδα ανά σωματείο. 

70.1.004 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 

70.1.005 Προκειμένου να κατωχυρώνεται η συμμετοχή του κάθε ποδηλάτη στην διαδικασία 
πρόκρισης, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ορθά φύλλα αγώνα, και να αποστέλλονται 
εγκαίρως στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, με ευθύνη των διοργανωτών, 
ακόμα και αν αυτά δεν προσμετρώνται στην στατιστική αξιολόγηση της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

70.1.006 Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας μπορεί να δώσει δικαίωμα συμμετοχής σε 
ποδηλάτη (-ισσα), ο οποίος δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια των άρθρων 70.0.002 
και 70.0.005, εφόσον γραπτώς και δικαιολογημένα ο ποδηλάτης αιτηθεί αυτό, τριάντα 
(30) τουλάχιστον μέρες πριν την τέλεση του αντίστοιχου πρωταθλήματος. 

 
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας   


