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Αριθμός Εγκυκλίου Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ο.Π. : ΤΕ – 2/2023 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1.1  Αιτιολόγηση
Ορισμός ανώτατων - κατώτατων ορίων συμμετοχών και κατατάξεις σε αγώνες

1.2 Περιγραφή Εγκυκλίου

ΟΡΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΣΕ  ΑΓΩΝΕΣ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ποδηλασία Δρόμου:
1. Σε αγωνίσματα δρόμου με μαζική εκκίνηση, για να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας το 

ελάχιστο  των  συμμετοχών  είναι  οκτώ  (8)  ποδηλάτες/-ισσες.   Αγωνίσματα  μαζικής 
εκκίνησης είναι οι αγώνες δρόμου αντοχής, τα granfondo, οι αναβάσεις, τα criterium, 
και οι αγώνες τύπου πίστας.

2. Σε  περίπτωση συμμετοχής  μικρότερου των οκτώ ποδηλατών/-ισσων,  επιτρέπεται  η 
συγχώνευση διαφορετικών κατηγοριών (αρρένων ή θηλέων ή και των δύο φύλων), με 
τις  προϋποθέσεις  ότι  οι  κατηγορίες  που  συγχωνεύονται,  θα  χρησιμοποιούν  το  ίδιο 
μέγιστο ανάπτυγμα στο ποδήλατο, και τα αγωνιστικά χιλιόμετρα θα προσαρμόζονται 
στην  μικρότερη  κατηγορία.   Σε  αυτούς  τους  αγώνες,  με  συμμετοχή  δυο  ή 
περισσότερων  κατηγοριών,  η  κατάταξη  θα  είναι  ξεχωριστή  για  κάθε  κατηγορία 
(ξεχωριστά φύλλα αγώνα).

3. Οι  διατάξεις  της  προηγούμενης  παραγράφου  δεν  εφαρμόζονται  σε  αγώνες  και 
αγωνίσματα  μαζικής  εκκίνησης  του  πανελληνίου  πρωταθλήματος,  με  εξαίρεση  το 
Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Δρόμου  Αντοχής  Γυναικών  Elite,  όπου  επιτρέπεται  η 
συμμετοχή Γυναικών Elite, K23 και Νεανίδων σε κοινή κατάταξη (17+).

4. Σε αγωνίσματα δρόμου, που χαρακτηρίζονται ως “χρονομέτρηση” (ατομική ή ομαδική) 
δεν εφαρμόζεται ελάχιστο όριο συμμετοχής, και ο αγώνας διεξάγεται ανεξάρτητα από 
το  σύνολο  των  συμμετεχόντων  ανά  κατηγορία,  με  ξεχωριστό  φύλλο  αγώνα  ανά 
κατηγορία.

5. Σε αγώνες ΕΤΑΠ (σε οποιαδήποτε κατηγορία) η κατάταξη (και κατά συνέπεια και η 
σύνταξη/συμπλήρωση  του  φύλλου  αγώνα)  είναι  κοινή  για  τις  κατηγορίες,  για  τις 
οποίες ξεκινούν τον αγώνα (πχ. Γενική Κατάταξη 17+, Γενική Κατάταξη Μάστερς).

Ορεινή Ποδηλασία:

6. Σε όλα τα αγωνίσματα ορεινής ποδηλασίας με εξαίρεση τα αγωνίσματα του Eliminator 
(XCE), και του 4-Cross (4X) δεν εφαρμόζεται ελάχιστο όριο συμμετοχής, και ο αγώνας 
διεξάγεται  ανεξάρτητα  από  το  σύνολο  των  συμμετεχόντων  ανά  κατηγορία,  με 
ξεχωριστή κατάταξη ανά κατηγορία,  και  αποστάσεις αγωνισμάτων σύμφωνα με την 
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προκήρυξη του κάθε αγώνα.

7. Βάση κανονισμών UCI,  σε  αγώνες Eliminator  (XCE) και  4-Cross (4Χ) θα πρέπει  να 
ξεκινήσουν  τουλάχιστον  έξι  (6)  ποδηλάτες  τον  προκριματικό  γύρο,  διαφορετικά  ο 
αγώνας δεν θα διεξαχθεί.  Δεν επιτρέπονται συγχωνεύσεις κατηγοριών, με εξαίρεση τις 
παρακάτω περιπτώσεις:

i. Άνδρες Elite - Νέοι Άνδρες - Έφηβοι, υποχρεωτικά κοινή κατάταξη σε όλους 
τους αγώνες (Άνδρες 17+), βάση κανονισμών UCI.

ii. Γυναίκες Elite - Νέες Γυναίκες - Νεάνιδες, υποχρεωτικά κοινή κατάταξη σε 
όλους τους αγώνες (Γυναίκες 17+), βάση κανονισμών UCI.

Εφόσον δεν συμπληρώνουν το ελάχιστο όριο συμμετοχής:

iii. Κορασίδες και Παγκορασίδες
iv. Μίνι Μεγάλα αγόρια και Κορίτσια
v. Μίνι Μικρά Αγόρια και Κορίτσια

vi. Σούπερ Μίνι Αγόρια και Κορίτσια
vii. Μάστερς, όλα τα ηλικιακά γκρουπ (σε Άνδρες και Γυναίκες)

8. Σε  αγώνες  ΕΤΑΠ  ορεινής  ποδηλασίας,  η  κατάταξη  (και  κατά  συνέπεια  και  η 
σύνταξη/συμπλήρωση  του  φύλλου  αγώνα)  είναι  κοινή  για  τις  κατηγορίες,  για  τις 
οποίες ξεκινούν τον αγώνα, με διαχωρισμό μόνο το φύλο του ποδηλάτη (πχ.  Γενική 
Κατάταξη Ανδρών, Γενική Κατάταξη Γυναικών).

Ποδηλασία Πίστας:

9. Σε αγωνίσματα πίστας με μαζική εκκίνηση, για να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας το 
ελάχιστο  των  συμμετοχών  είναι  οκτώ  (8)  ποδηλάτες/-ισσες.   Αγωνίσματα  μαζικής 
εκκίνησης  είναι  οι  αγώνες  Πόντων,  Μάντισον,  Σκρατς,  Τέμπο,  Αποκλεισμού  και 
Όμνιουμ.   Σύμφωνα  με  το  προηγούμενα  εδάφια  της  παραγράφου,  η  ελάχιστη 
επιτρεπτή συμμετοχή στο ομαδικό αγώνισμα του Μάντισον είναι τέσσερεις (4) ομάδες.

10. Ειδικά, και βάση κανονισμών UCI, στο αγώνισμα του Σπριντ, για να πραγματοποιηθεί 
ένας αγώνας το ελάχιστο των συμμετοχών είναι οκτώ (8) ποδηλάτες/-ισσες.

11. Ειδικά, και βάση κανονισμών UCI, στο αγώνισμα του Κειρίν, για να πραγματοποιηθεί 
ένας αγώνας το ελάχιστο των συμμετοχών είναι δέκα (10) ποδηλάτες/-ισσες. 

12. Σε  περίπτωση  συμμετοχής  μικρότερου  αριθμού  αθλητών/ομάδων  από  αυτά  που 
αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11, επιτρέπεται η συγχώνευση διαφορετικών 
κατηγοριών (αρρένων ή θηλέων ή και των δύο φύλων), με τις προϋποθέσεις ότι οι 
κατηγορίες  αυτές  θα χρησιμοποιούν το  ίδιο  μέγιστο ανάπτυγμα στο ποδήλατο.   Οι 
αποστάσεις  των  αγωνισμάτων  θα  είναι  σύμφωνες  με  τους  κανονισμούς  της 
μεγαλύτερης σε συμμετοχή κατηγορίας.  Σε αγώνες με συμμετοχή δυο ή περισσότερων 
κατηγοριών,  η κατάταξη θα είναι  ξεχωριστή για κάθε κατηγορία (ξεχωριστά φύλλα 
αγώνα).   Παρόλα  αυτά  για  να  λάβουν  κατάταξη  οι  ποδηλάτες,  θα  πρέπει  να 
ολοκληρώσουν την απόσταση του αγωνίσματος, που συμμετέχουν, και σε περίπτωση, 
που εγκαταλείψουν ή κλειστούν στροφή, ακόμα και από αθλητή άλλης κατηγορίας, δεν 
κατατάσσονται.  Ειδικά για το αγώνισμα του Σπριντ, σε περίπτωση λιγότερων των οκτώ 
συμμετοχών, ο αγώνας θα χαρακτηρίζεται ως ατομική χρονομέτρηση 200μ. με φόρα, 
και το αγώνισμα θα ολοκληρώνεται σε αυτή την φάση.

13. Σε όλα τα αγωνίσματα πίστας Ανδρών Elite και βάση Κανονισμών UCI, μπορούν να 
συμμετέχουν  σε  κοινή  κατάταξη  και  ποδηλάτες,  που  διανύουν  την  τελευταία  τους 
χρονιά στην κατηγορία Εφήβων.
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14. Σε  όλα  τα  αγωνίσματα  πίστας  Γυναικών  Elite,  μπορούν  να  συμμετέχουν  σε  κοινή 
κατάταξη και ποδηλάτισσες της κατηγορίας Νεανίδων (πρώτης ή δεύτερης χρονιάς), 
εφόσον οι αποστάσεις των αγωνισμάτων προσαρμοστούν στην μικρότερη κατηγορία, 
αυτή των Νεανίδων.

15. Σε  ομαδικά  αγωνίσματα  πίστας  Εφήβων  ή  Νεανίδων,  μπορούν  να  συμμετέχουν  σε 
κοινή κατάταξη και ποδηλάτες/-ισσες, που διανύουν την τελευταία τους χρονιά στην 
κατηγορία Παίδων και Κορασίδων, αντίστοιχα.

16. Για τα πανελλήνια πρωταθλήματα δεν ισχύει το εδάφιο της παραγράφου 12, σχετικά με 
την περίπτωση συγχώνευσης κατηγοριών διαφορετικού φύλου.

17. Στα αγωνίσματα πίστας, που χαρακτηρίζονται ως χρονομέτρηση ή καταδίωξη (ατομική 
ή  ομαδική)  δεν  εφαρμόζεται  ελάχιστο  όριο  συμμετοχής,  και  ο  αγώνας  διεξάγεται 
ανεξάρτητα από το σύνολο των συμμετεχόντων ανά κατηγορία, με ξεχωριστό φύλλο 
αγώνα ανά κατηγορία.

18. Το  αγώνισμα  του  Ομαδικού  Σπριντ,  για  τις  ανάγκες  της  παρούσης  λογίζεται  ως 
αγώνισμα χρονομέτρησης.

Λοιπά αγωνίσματα:

19. Σε  αγώνες  Cyclo-Cross,  Trials,  και  BMX  Ελεύθερο  (Freestyle),  δεν  εφαρμόζεται 
ελάχιστο όριο συμμετοχής, και ο αγώνας διεξάγεται ανεξάρτητα από το σύνολο των 
συμμετεχόντων ανά κατηγορία.

20. Σε  αγώνες  BMX  Αγωνιστικό  (Racing),  το  ελάχιστο  όριο  συμμετεχόντων  για  να 
πραγματοποιηθεί μια κατηγορία είναι πέντε (5), διαφορετικά απορροφούνται από την 
αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία, σε ενιαίο αγώνα/κατάταξη.

Γενικά:

21. Σε αγώνες (όλα τα αγωνίσματα), με κοινή εκκίνηση πολλών κατηγοριών σε ίδιο χρόνο, 
και που περιλαμβάνουν εκτός από αθλητές σωματείων, αθλούμενους χωρίς ή με δελτίο 
(Sportive), η κατάταξη που θα λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση των αθλητών 
(και κατά συνέπεια και η σύνταξη/συμπλήρωση του φύλου αγώνα) είναι μία ενιαία για 
Άνδρες  (όλες  οι  επιμέρους  κατηγορίες)  και  αντίστοιχα  μια  για  Γυναίκες  (όλες  οι 
επιμέρους κατηγορίες).  Οι αγώνες με κοινή συμμετοχή και αθλούμενων (πχ. Granfondo, 

Marathon κ.α.) θα περιλαμβάνονται στο καλεντάρι “Ποδηλασία για Όλους”.

22. Με εξαίρεση τα αγωνίσματα XCO και  XCC της Ορεινής Ποδηλασίας,  και  τον αγώνα 
αποκλεισμού στην ποδηλασία πίστας κατάταξη λαμβάνουν μόνον όσοι ολοκληρώσουν 
τον  αγώνα  τους.  Ενδέχεται  να  υπάρξουν  επιμέρους  εξαιρέσεις  του  προηγούμενου 
εδαφίου,  όσον  αφορά την  υποχρέωση να  τερματίσει  ένας  ποδηλάτης  για  να  λάβει 
κατάταξη (κυρίως σε τελικές φάσεις αγωνισμάτων ποδηλασίας πίστας), που μπορεί να 
προκύπτουν από ατυχήματα, και περιγράφονται στους κανονισμούς της ποδηλασίας 
πίστας.

23. Σε περίπτωση, που για λόγους συμμετοχής περισσοτέρων των επιτρεπόμενων από τους 
Κανονισμούς ποδηλατών/-ισσών, καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή προκριματικών 
σειρών (κυρίως σε αγωνίσματα πίστας και/ή ορεινής ποδηλασίας), οι ποδηλάτες που 
δεν  προκρίνονται  στον  τελικό  του  αγωνίσματος  ή  σε  επόμενη  κύρια  φάση  του 
αγωνίσματος, θα κατατάσσονται όλοι στην τελευταία θέση του αγωνίσματος (πχ.  σε 
αγώνα σκρατς, με την συμμετοχή 32 αθλητών, σε πίστα που δέχεται μέχρι 24 αθλητές, αυτοί που 

δεν προκρίνονται μέσω των προκριματικών σειρών θα καταλαμβάνουν όλοι την 25η θέση, εφόσον 
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έχουν ολοκληρώσει την απόσταση του προκριματικού αγώνα). 

24. Βάση Κανονισμών UCI, στο αγώνισμα του Eliminator (XCE) ποδηλάτης/-σσα, που δεν 
προκρίνεται μετά τον προκριματικό γύρο στην κύρια φάση του αγώνα (εφόσον έχει 
ολοκληρώσει την απόσταση), δεν θα περιλαμβάνεται στην τελική κατάταξη, και στο 
φύλλο αγώνα θα έχει την ένδειξη “συμμετοχή”.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
25. Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία,  όλοι  οι  ποδηλάτες/-ισσες μπορούν να συμμετάσχουν σε 

οποιονδήποτε αγώνα στο εξωτερικό, που διοργανώνεται σε χώρα, με ομοσπονδία - μέλος της UCI, 
αφού πρώτα ζητήσουν έγκριση από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.  Ποδηλασίας,  τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) μέρες πριν την έναρξη του αγώνα, για κάθε αγώνα που θα συμμετάσχουν, και 
αφού αποκτήσουν παράλληλα και  την διεθνή αθλητική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται  από την 
αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ο. Ποδηλασίας, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου στο οποίο ανήκει ο εν 
λόγω ποδηλάτης/-ισσα.

26. Το σωματείο θα προσκομίζει και βεβαίωση ασφάλισης του ποδηλάτη στο εξωτερικό, με 
καλύψεις αντίστοιχες του ασφαλιστήριου συμβολαίου, που ισχύει στην Ελλάδα. 

27. Η συμμετοχή αθλητών (-τριων) κατόχων διεθνούς αθλητικής ταυτότητας, εκδιδομένης από την 
Ε.Ο. Ποδηλασίας, σε αγώνα στο εξωτερικό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και άδεια της Ε.Ο. 
Ποδηλασίας, δεν θα αξιολογείται, 

28. Εξαιρούνται των υποχρεώσεων των παραγράφων 24, 25 και 26, οι ποδηλάτες, οι οποίοι είναι μέλη 
σε  ομάδες  UCI,  οι  οποίοι  θα  προσκομίζουν  τα  αποτελέσματά  τους,  εφόσον  θέλουν  να 
αξιολογηθούν οι συμμετοχές τους σε αγώνες UCI του εξωτερικού.

29. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ένας Κομισάριος (Αλυτάρχης) ενός αγώνα να αρνηθεί την εκκίνηση σε 
ποδηλάτες  οποιασδήποτε  κατηγορίας,  εάν  ζητήσει  την  έγγραφη  συγκατάθεση  της  οικείας 
ομοσπονδίας των ποδηλατών, και οι τελευταίοι δεν την προσκομίσουν.

30. Διεθνή αθλητική ταυτότητα υποχρεούνται να εκδίδουν και οι αρχηγοί, προπονητές, συνοδοί των 
ομάδων ή μεμονωμένων αθλητών, που συμμετέχουν σε αγώνες στο εξωτερικό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

31. Συμμετοχή αθλητών, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης 
εθνικής  ομοσπονδίας  σε  αγώνες  του  Εθνικού  Αγωνιστικού  Προγράμματος.   Είναι  δυνατή  η 
συμμετοχή αθλητών,  που έχουν μεν την Ελληνική υπηκοότητα αλλά έχουν εκδώσει  αθλητική 
ταυτότητα σε άλλη εθνική ομοσπονδία (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού).  Η συμμετοχή τους είναι 
αποδεκτή  σε  όλους  τους  αγώνες  που  διοργανώνονται  στην  Ελλάδα,  με  εξαίρεση  τα  Τοπικά 
(Περιφερειακά) πρωταθλήματα, που διεξάγονται με συμμετοχή αποκλειστικά αθλητών – μελών 
των σωματείων της εκάστοτε Τοπικής Ένωσης ή Επιτροπής.  Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση 
συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται από το σωματείο (ή την ομάδα) της 
χώρας του εξωτερικού, στο οποίο ανήκει ο αθλητής.  Εξαίρεση αποτελεί η κλήση και συμμετοχή 
στην Εθνική τους Ομάδα. Οι ποδηλάτες αυτοί, θα πρέπει να έχουν γραπτή άδεια από την εθνική 
ομοσπονδία, που έχει εκδώσει την διεθνή αθλητική ταυτότητα, ότι τους επιτρέπει να συμμετέχουν 
σε αγώνες στην Ελλάδα.

32. Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης εθνικής ομοσπονδίας σε 
αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος.  Είναι δυνατή η συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών 
με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης εθνικής ομοσπονδίας σε αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού 
Προγράμματος, αλλά με τους παρακάτω όρους:
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1. Οι αλλοδαποί αθλητές θα πρέπει να έχουν γραπτή άδεια από την εθνική τους ομοσπονδία 
ότι τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε αγώνες στην Ελλάδα.

2. Η συμμετοχή τους περιορίζεται μόνο σε διασυλλογικούς αγώνες, Κύπελλα Ελλάδος και σε 
διεθνείς αγώνες ενταγμένοι στο καλεντάρι της UCI.

3. Απαγορεύεται  η συμμετοχή τους σε παντός είδους Εθνικά και  Τοπικά (Περιφερειακά) 
Πρωταθλήματα.

4. Οι αλλοδαποί αθλητές με αθλητικές ταυτότητες δελτία άλλης εθνικής ομοσπονδίας, που 
συμμετέχουν σε αγώνα του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος θα πρέπει να φορούν 
την φανέλα της ομάδας που εκπροσωπούν στην χώρα τους.

33. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή Έλληνα ή αλλοδαπού, με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) άλλης 
εθνικής ομοσπονδίας με τα χρώματα ενός Ελληνικού σωματείου ή μικτής ομάδας.  Εξαιρείται η 
συμμετοχή  σε  αγώνες  δρόμου  μονοήμερους  ή  με  ΕΤΑΠ,  όπου  συμμετέχουν  ομάδες  (και  όχι 
μεμονωμένες συμμετοχές), όπου αθλητής με αθλητική ταυτότητα άλλης εθνικής ομοσπονδίας, θα 
πρέπει να έχει και την γραπτή άδεια της ομάδας που εκπροσωπεί στην χώρα που έχει εκδώσει την 
αθλητική του ταυτότητα.

34. Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών με αθλητική ταυτότητα (δελτίο) Ε.Ο.Ποδηλασίας.  Επιτρέπεται η 
συμμετοχή  αλλοδαπών αθλητών,  που  διαμένουν  μόνιμα  στην  Ελλάδα  και  έχουν  εγγραφεί  σε 
σωματεία  –  μέλη  της  Ε.Ο.Ποδηλασίας  (και  ως  εκ  τούτου  έχουν  αθλητική  ταυτότητα  της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας) σε όλους τους αγώνες του Εθνικού Αγωνιστικού Προγράμματος, εκτός από τα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

1.3 Ειδικές διατάξεις:
1. Σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις προσθήκες/τροποποιήσεις αυτού, σε 

αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα  (μεταξύ  αυτών  και  η  ποδηλασία),  χορηγούνται  οικονομικές  παροχές, 
ευεργετήματα,  και  διευκολύνσεις,  που  προσδιορίζονται  στις  σχετικές  παραγράφους 
του Νόμου.

2. Εφόσον πρόκειται για ευεργετήματα, που προκύπτουν από αγωνιστικές διακρίσεις σε 
πανελλήνια  πρωταθλήματα,  προκύπτουν  προϋποθέσεις  για  την  αναγνώριση  της 
διάκρισης, από πλευράς Υπουργείου Αθλητισμού και λοιπών κρατικών φορέων, ήτοι:

1. Η διάκριση να έχει επιτευχθεί σε αγώνα κατηγοριών Ανδρών, Νέων Ανδρών, 
Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Νέων Γυναικών, Νεανίδων, και Κορασίδων.

2. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών πρέπει να συμμετέχουν 
οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές/-τριες από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά 
αγώνισμα.

3. Για τα ομαδικά αγωνίσματα της ποδηλασίας η ελάχιστη συμμετοχή είναι έξι (6) 
τουλάχιστον ομάδες από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα.

3. Οι παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν επηρεάζουν την διεξαγωγή ή αξιολόγηση 
του αγωνίσματος, για την Ε.Ο. Ποδηλασίας ή την UCI, όπως αυτή προκύπτει από τις 
διατάξεις  της  παρούσας  εγκυκλίου.   Αφορούν  μόνον,  την  απόκτηση  των 
ευεργετημάτων που δίνει ο Αθλητικός Νόμος.

Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας


