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Για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2023, θα ισχύουν οι παρακάτω κατηγορίες αθλητών και αθλητριών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ UCI
Ονομασία Αρρένων Ονομασία Θηλέων Ηλικία (το 2023) Έτος Γέννησης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ονομασία Αρρένων Ονομασία Θηλέων Ηλικία (το 2023) Έτος Γέννησης

ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 15-16 ετών 2008-2007
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 13-14 ετών 2010-2009
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11-12 ετών 2012-2011
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9-10 ετών 2014-2013
ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 ετών 2016-2015
O Οι αθλητές που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία Masters θα έχουν την δυνατότητα να το επιλέξουν.

Δελτία επίσης θα πρέπει να εκδώσουν υποχρεωτικά όλοι όσοι εμπλέκονται με την διοργάνωση 
ενός αγώνα, ήτοι:  

· Ποδηλάτες  συμμετέχοντες  σε  ανοικτές  (open)  αγωνιστικές  εκδηλώσεις  “ποδηλασίας  για  όλους” 
(cycling for all), οι οποίοι θα εκδίδουν δελτίο Sportive.

· Το  προσωπικό  ομάδας  ή  σωματείου,  όπως:  i.  Γενικός  Διευθυντής  ii.  Αρχηγός  ομάδας  (Team 
Manager) iii. Προπονητής iv. Ιατρός v. Παραϊατρικός Βοηθός vi. Μηχανικός vii. Οδηγός

· Ατζέντες - επίσημοι εκπρόσωποι αθλητών.
· Συνοδοί αθλητών - οδηγοί μοτοσυκλέτας (motorcycle, moped, derny).
· Άλλες αποδεκτές από την Ε.Ο.Ποδηλασίας ιδιότητες, η οποία προσδιορίζεται στο δελτίο.
· Αξιωματούχοι,  όπως:  i.  Διοικητικοί  της  Ε.Ο.Ποδηλασίας,  των  Επιτροπών,  των  Ενώσεων  ή  των 

σωματείων - μελών (ο τίτλος θα προσδιορίζεται στο δελτίο).
· Κομισάριοι και Κριτές (ο τίτλος θα προσδιορίζεται στο δελτίο).
· Ποδηλάτες ΑμΕΑ.
· Ταξινομητές ποδηλασίας ΑμΕΑ (ο τίτλος θα προσδιορίζεται στο δελτίο).
· Άλλοι  ρόλοι  (π.χ.  Χρονομέτρης,  χειριστής  photo-finish,  παρουσιαστής  αγώνων,  εκφωνητής 

radio-tour, κλπ.) που θα προσδιορίζεται στο δελτίο.
· Το προσωπικό διοργάνωσης αγώνων, όπως: i. Διαχειριστής της διοργάνωσης, ii. Διευθυντής αγώνα ή 

iii. άλλη σχετική ιδιότητα, η οποία θα προσδιορίζεται στο δελτίο.
· Οδηγοί οχημάτων σε αγώνες ποδηλασίας δρόμου.

Εάν  ένας  κάτοχος  δελτίου  εκτελεί  πολλαπλούς  ρόλους  στην  ποδηλασία,  υποχρεούται  να 
υποβάλει αίτηση και να λάβει δελτίο για καθέναν από τους ρόλους αυτούς.  
Υπενθυμίζεται ότι ένας ποδηλάτης, που ανήκει σε ομάδα, εγγεγραμμένη στην UCI (UCI registered teams) 
δεν επιτρέπεται να εκτελεί κάποιον άλλον ρόλο, μέσα στη ποδηλασία. 
Για να εκδοθεί δελτίο με την ιδιότητα του Προπονητή, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος 
στο μητρώο προπονητών της Γ.Γ.Α,  και  να δηλωθεί  από σωματείο  ποδηλασίας  ή την Ένωση (εφόσον 
πρόκειται για περιφερειακό προπονητή), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου.
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