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Αριθμός Εγκυκλίου Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ο.Π. : ΤΕ- 9/2022 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ MTB 2022 

1.1 Αιτιολόγηση 

Λεπτομέρειες για την διεξαγωγή και όροι συμμετοχής σε αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας Κυπέλλου ΜΤΒ XCO σε 
αντικατάσταση της υπ.αριθμόν 9Β-2021 εγκύκλιο της Τ.Ε. 

1.2 Περιγραφή Εγκυκλίου 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ MTB (League XCO) 2022 

90.1.001  Οι αγώνες Εθνικού Κυπέλλου MTB (Λίγκας XCO) είναι μονοήμεροι αγώνες ορεινής 
ποδηλασίας στο αγώνισμα του Cross Country Ολυμπιακής διαδρομής (XCO) με 
πανελλήνια συμμετοχή και διαμοιρασμό στο ετήσιο καλεντάρι τόσο χρονολογικά όσο 
και γεωγραφικά. 

90.1.002   Σκοπός – στόχος των αγώνων αυτών, πέραν της αναβάθμισης της ποιότητας και 
του αγωνιστικού επιπέδου είναι η πρόκριση για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα XCO 
σε όλες τις κατηγορίες. 

Κλάση αγώνων: 

90.1.003  Πρόκειται για αγώνες οι οποίοι θα δίνουν πόντους στην ατομική και σωματειακή 
κατάταξη της Ε.Ο.Ποδηλασίας (άρθρο 1.4.012, 012Α και 012Β) αντίστοιχους της 
στήλης Πανελλήνια Κύπελλα.  Σωματεία – διοργανωτές λαμβάνουν βαθμούς 
συνδιοργάνωσης, όπως αυτό προβλέπεται στην εγκύκλιο Νο.4-2022 της Τ.Ε. της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

Αριθμός και Γεωγραφική Κατανομή Αγώνων: 

90.1.004  Οι αγώνες θα είναι τέσσερις (4) ως (6) ανά αγωνιστική περίοδο και διαμοιρασμένοι 
γεωγραφικά στην Ελληνική Επικράτεια. 

Διοργανωτές: 

90.1.005  Σωματεία – μέλη Ε.Ο.Ποδηλασίας υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ποδηλασίας, καθώς και 
Τοπικές Επιτροπές – Ενώσεις, και άλλοι φορείς υπό την διαχείριση της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

Αποστάσεις – Προφίλ Διαδρομών: 

90.1.006 Οι αποστάσεις των διαδρομών θα κυμαίνονται: 

Ελάχιστο σε χλμ. Μέγιστο σε χλμ. 

4 6 

Το προφίλ των διαδρομών θα είναι όσο πιο τεχνικό και θα προτιμούνται/επιλέγονται 
διαδρομές που έχουν δοκιμαστεί κατά το παρελθόν και έχουν κοινή αποδοχή ως 
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τεχνικές, με απαιτήσεις. 

Κατηγορίες – Διάρκεια: 
90.1.007 Ο αγώνας Κυπέλλου XCO είναι για ποδηλάτες κατηγοριών: Ανδρες (Νέοι σε κοινή 

κατάταξη), Έφηβοι, Παίδες, Γυναίκες, Νεάνιδες, Κορασίδες και Μάστερς Ανδρες και 
Γυναίκες. 

Σε περίπτωση, που κάποια κατηγορία δεν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο 
συμμετοχής (Εγκύκλιος Τ.Ε-Ε.Ο.Π. 5/2022) θα εφαρμόζονται οι συγχωνεύσεις 
κατηγοριών, όπως προκύπτουν από την σχετική εγκύκλιο με την σύμφωνη γνώμη 
του Τεχνικού Επιτετραμμένου του αγώνα ή σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί, της 
Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ποδηλασίας.  Ως Γενική Οδηγία, και με γνώμωνα την 
ανάπτυξη και αγωνιστική ετοιμότητα, οι αγώνες Κυπέλλου θα διεξάγονται ακόμα και 
χωρίς να τελούν υπό την βαθμολογική – στατιστική αξιολόγηση της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται ως ακολούθως: 

Κατηγορίες Διάρκεια (λεπτά) 

Άνδρες – Γυναίκες (ΕΛΙΤ/K23) 80-90’ 

Έφηβοι – Νεάνιδες 60-70’ 

Παίδες – Κορασίδες 40-50’ 

Μάστερς Άνδρες – Γυναίκες 60-70’ 

Δικαίωμα συμμετοχής:   
90.1.008  Συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι αγωνιστικού δελτίου των κατηγοριών του άρθρου 

90.1.007 
Περιορισμοί συμμετοχών αθλητών: 

90.1.009  Αθλητές αλλοδαποί ή με ελληνική υπηκοότητα, με δελτίο άλλης εθνικής ομοσπονδίας 
πλην Ε.Ο.Ποδηλασίας, 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. 

Παράβολο Συμμετοχής: 
90.1.010 Ορίζεται υποχρεωτικό παράβολο συμμετοχής αγώνα και ανά συμμετέχουσα ομάδα, 

ως εξής: 

Κατηγορία Παράβολο 

Μάστερς Ανδρες – Γυναίκες 15,-€ 

Άνδρες – Γυναίκες (Ελίτ/Κ23) 15,-€ 

Έφηβοι – Νεάνιδες 15,-€ 

Παίδες – Κορασίδες 10,-€ 

Το παράβολο θα κατατίθεται απευθείας στον διοργανωτή με τρόπο, που θα ορίζεται 
στην προκήρυξη. Το παράβολο θα συνεισφέρει στα έξοδα της διοργάνωσης. 

Δήλωση Συμμετοχής: 
90.1.011 Τα σωματεία, θα αποστείλουν την αναλυτική δήλωση συμμετοχής (με τα ονόματα 

των αθλητών που θα συμμετέχουν ως και ενενήντα έξι (96) ώρες πριν την 
εκκίνηση, στην Ε.Ο.Ποδηλασίας.  Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιτρέπεται καμμία 
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προσθήκη/μεταβολή δήλωσης συμμετοχής, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της 
Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ποδηλασίας.   

Ποδηλάτης (-ισσα), που δεν εμφανίζεται να αγωνιστεί ενώ είναι δηλωμένος, και δεν 
έχει ενημερώσει αυτός ο ίδιος, ο Αρχηγός της Ομάδας του ή το σωματείο του, μέχρι 
πριν το Τεχνικό Συνέδριο, για την μη συμμετοχή του, θα τιμωρείται με αφαίρεση 
πέντε (5) βαθμών από την Γενική Βαθμολογία του Κυπέλλου.  Εαν αυτό συμβεί και 
δεύτερη φορά με τον ίδιο ποδηλάτη, θα μηδενίζεται και θα αποβάλλεται από την 
συνέχεια του θεσμού ενώ η Ομάδα του θα λαμβάνει επιπλέον ποινή δέκα (10) 
πόντων. 

Οι Ομάδες θα υποβάλλουν την δήλωση συμμετοχής στο ειδικό έντυπο – αρχείο, που 
θα παρέχεται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας, χωρίς τροποποιήσεις, παραλήψεις στοιχείων ή 
άλλες αλλοιώσεις, με κίνδυνο η δήλωση συμμετοχής, να μην γίνει αποδεκτή. 

Βραβεύσεις – Έπαθλα: 
90.1.012 Αμέσως μετά από την λήξη του αγώνα, και της τελευταίας κατηγορίας (εκκίνησης 

κατηγοριών) θα βραβεύονται οι πέντε (5) πρώτοι νικητές (-τριες) του αγώνα, κάθε 
κατηγορίας.   

Για τους Masters, και για να υπάρξει ξεχωριστή απονομή επάθλων ανά ηλικιακή 
υποκατηγορία, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι (6) σε κάθε υποκατηγορία.   

Για όλες τις κατηγορίες θηλέων, οι βραβεύσεις θα διεξάγονται ανεξαρτήτως του 
αριθμού συμμετοχών αυτών.   

Άλλες ατομικές βραβεύσεις (καθώς και χρηματικά έπαθλα) είναι προαιρετικές και στην 
διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή. 

Συνεισφορά διοργανωτή στα έξοδα συμμετοχής των ομάδων: 
90.1.013 Είναι προαιρετική, και επαφίεται στις δυνατότητες του διοργανωτή.  Για αγώνες 

Κυπέλλου, που θα διεξαχθούν στην νησιωτική χώρα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί από 
τον διοργανωτή έκπτωση στις ακτοπλοικές μετακινήσεις ομάδων (ατόμων και 
οχημάτων) ύψους 40-50%. 

Βαθμολογία Εθνικού Κυπέλλου (Λίγκας XCO) 2022: 
90.1.014 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   
18η 37 36η 19 Εγκατάλειψη 1 
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Σε περίπτωση κοινής εκκίνησης/κατάταξης κατηγοριών, η βαθμολογία αποδίδεται 
ενιαία ανά εκκίνηση.    

Η Βαθμολογία του Κυπέλλου χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Κατηγορίες: 

Άνδρες Ελιτ Μάστερς 30-39 Γυναίκες Ελίτ και Νέες 

Άνδρες Νέοι Μάστερς 40-49 Νεάνιδες 

Έφηβοι Μάστερς 50-59 Κορασίδες 

Παίδες Μάστερς 60+ Μάστερς Γυναίκες 30+ 

Ομαδική Βαθμολογία: Η ομαδική βαθμολογία θα περιλαμβάνει Σωματειακές ομάδες 
και ομάδες UCI, που οι αθλητές τους, συμμετέχουν στα Εθνικά Κύπελλα.  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, σε 
κάθε κατηγορία, αφαιρούμενους τους αρνητικούς πόντους, που προέρχονται από 
ποινές. 
Ισοβαθμίες: 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. 

Ποινές Αφαίρεσης Βαθμών:  Η Ε.Ο.Ποδηλασίας είναι αποκλειστική κάτοχος και 
διαχειρίστρια της βαθμολογίας του Εθνικου Κυπέλλου.  Μπορεί να επιβάλλει ποινές 
αφαίρεσης βαθμών κυπέλλου σε αθλητές οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι σε αγωνιστικές 
παραβάσεις.  Αρμόδια για την επιβολή των ποινών αυτών είναι η Τεχνική Επιτροπή, 
πριν την περίπτωση του αποκλεισμού από μελλοντικούς αγώνες Κυπέλλου, για την 
οποία αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

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

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

Η έκδοση της προκήρυξης των αγώνων είναι ευθύνη της Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

1.3 Μεταβατικές διατάξεις – εξαιρέσεις 

- 

 
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας   


