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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ 
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2022 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας με τη συνεργασία του Δήμου Ιστιαίας - 
Αιδηψού, διοργανώνει στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2022  το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ποδηλασίας Δρόμου στις κατηγορίες  Παμπαίδων και Παγκορασίδων .  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι και κάτοχοι δελτίου Ε.Ο. 

Ποδηλασίας ή άλλης Ομοσπονδίας μέλους της UCI, σε ισχύ για το 2022, των κατηγοριών, 

που αναφέρονται παραπάνω, με τις εξής προϋποθέσεις: 

Α) Το Σωματείο τους έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο  

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. για το 2022.  

Β) Έχουν προκριθεί, βάση της Εγκυκλίου ΤΕ-ΕΟΠ 7/2022, η οποία αναφέρει:  

70.0.002 Η πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής (RR), θα δίνεται 

σε όποιον αθλητή: 

α) 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 είκοσι (20) μέρες, πριν την 

διεξαγωγή του αντίστοιχου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 

β) Κατ’ εξαίρεση για τα σωματεία Νοτίου και Βορείου Αιγαίου δικαίωμα συμμετοχής στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου Αντοχής έχουν και οι τρεις (3) πρώτοι αθλητές του 

αντίστοιχου Τοπικού Πρωταθλήματος. 

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. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10/2022 

 10:30 – 12:30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ για παραλαβή αριθμών στο 
Δημαρχείο Λουτρών Αιδηψού. Τους αριθμούς παραλαμβάνει ο δηλωμένος αρχηγός της ομάδας 
και μόνον αυτός, αφού προσκομίσει: 

α) τα Δελτία των αθλητών 
β) την Κάρτα Υγείας των αθλητών 
γ) την Υπεύθυνη Δήλωση της τήρησης του εν ισχύ Υγειονομικού Πρωτοκόλλου των αγώνων. 

 13:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στο Δημαρχείο Λουτρών Αιδηψού. 
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 16:00 ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9,5 ΧΛΜ. 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΙΑΙΑ (2ο Δημοτικό Σχολείο) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΙΣΤΙΑΙΑ – ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ 

 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ: Θα ανακοινωθεί 
  
Υπογραφές στο φύλλο αγώνα: 15’ πριν την εκκίνηση του κάθε αγωνιζόμενου, αφού 
περάσει τεχνικό έλεγχο. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/10/2022 

 10:00 ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 29 ΧΛΜ. (3 στροφές)  
Άνοιγμα Γραμματείας για υπογραφές αθλητριών στα φύλλα αγώνων στις 08:50 .  

Εκκίνηση: Λουτρά Αιδηψού (οδός 25ης Μαρτίου – έμπροσθεν του Άλσους) . 

 

 11:45 ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 38,7 ΧΛΜ. (4 στροφές) 

Διαδρομή: (και για τις δύο κατηγορίες): Εκκίνηση: Λουτρά Αιδηψού (Οδός 25ης Μαρτίου - έμπροσθεν 

του Άλσους) - Μακεδονομάχων - Φρύνης - αριστερά προς Περιφερειακή οδό Αιδηψού-Ιστιαίας - 1ος 

κυκλικός κόμβος - δεξιά προς Αιδηψός (κέντρο) - αριστερά προς ΕΟ Αιδηψού-Ιστιαίας - προς Παραλία - 

παραλιακή οδός Αγίου Νικολάου - προς Λουτρά Αιδηψού - αριστερά προς Ιστιαία - και δεξιά προς οδό 

Γ.Γεννηματά - δεξιά οδός Ηρακλέους - δεξιά οδός 25ης Μαρτίου - Άλσος (9.6 χλμ.) 

 13:30 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ : Θα ανακοινωθεί . 

Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Δηλώσεις Συμμετοχής, στο έντυπο που επισυνάπτεται με αποστολή στο email της Ε.Ο. Ποδηλασίας: 

eopbike@otenet.gr   μέχρι την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00.  Μετά την ημερομηνία 

αυτή, θα μπορούν να γίνονται μόνο αφαιρέσεις συμμετοχών ή αντικατάσταση μόνο με αναπληρωματικούς 

αθλητές που έχουν δηλωθεί αναπληρωματικοί στην αρχική δήλωση. 

Δήλωση συμμετοχής, η οποία δεν αναγράφει το όνοματεπώνυμο, το κινητό τηλέφωνο και το e-mail του 

αρχηγού της ομάδας, που υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται στους αγώνες και θα εκπροσωπεί την ομάδα, 

δεν θα γίνεται δεκτή. Στην Ατομική Χρονομέτρηση ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών είναι 

τέσσερις (4) αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες ανά Σωματείο, ενώ μπορούν να δηλωθούν και 

2 αναπληρωματικοί (εγκύκλιος Τ.Ε. 7/22)  

Κανονισμοί: Ισχύουν οι Κανονισμοί για την Ποδηλασία Δρόμου.  

Ανάπτυγμα ποδηλάτου: 6,10 μ.(ρυθμιζόμενο). 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΕ_3-2022 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).  

Για ότι δεν προβλέπεται στους κανονισμούς αυτούς, αποφασίζουν ο Αλυτάρχης, σε συνεργασία με τους 

διοργανωτές και τις Αστυνομικές Αρχές. 
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 Ειδικότερα: 

 Στo αγώνισμα αντοχής Παμπαίδων, θα υπάρξει όριο χρόνου (πόρτα) στα 10 λεπτά από τη 

διέλευση του πρώτου αθλητή, σε κάθε στροφή .  Αθλητές που δεν περάσουν το όριο των 10 λεπτών, 

θα παραδίδουν τους αριθμούς τους, στον κριτή του αγώνα, και θα εγκαταλείπουν. 

 Στο αγώνισμα αντοχής Κορασίδων, θα υπάρξει όριο χρόνου (πόρτα) στα 12 λεπτά από τη 

διέλευση της της πρώτης αθλήτριας, σε κάθε στροφή .  Αθλήτριες που δεν περάσουν το όριο των 

12 λεπτών, θα παραδίδουν τους αριθμούς τους, στον κριτή του αγώνα, και θα εγκαταλείπουν. 

 Όριο Χρόνου Τερματισμού : 15% του χρόνου του νικητή/νικήτριας. 

 Στον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ. 

 Στον αγώνα αντοχής επιτρέπεται συνοδεία από ένα όχημα ανά σωματείο, το οποίο θα φέρει 

διακριτικά, που θα παραλάβει ο Αρχηγός της Ομάδας. 

 Οι ομάδες που επιθυμούν, θα έχουν δικές τους συσκευές επικοινωνίας (VHF) προκειμένου να 

επικοινωνούν με την αγωνόδικο και να ακούν ανακοινώσεις από το κανάλι του αγώνα. Η 

συχνότητα είναι 152.075  . 

Βραβεύσεις:  Φανέλα Πρωταθλητή (-τριας) και μετάλλια στους νικητές (-τριες) .  

Έλεγχος Αντιντόπινγκ: Θα υπάρξει ενημέρωση στους συμμετέχοντες 

Ποινές: Εφαρμόζονται οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. και όπου δεν 

προβλέπεται της UCI. 

Αγωνόδικος Επιτροπή – Αλυτάρχης: Θα ανακοινωθεί. 

Οι αθλητές,  αθλήτριες, προπονητές και συνοδοί των Σωματείων,  παίρνουν μέρος στους αγώνες 

με δική τους ευθύνη. 

Για το λόγο αυτό η Ε.Ο.Π. , οι συνδιοργανωτές, η αγωνόδικος επιτροπή και τα στελέχη του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 

τυχόν τραυματισμό, σωματική βλάβη, πρόκληση υλικών ζημιών και αστική ευθύνη κατά τρίτων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π. 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ 
 
Οι Συνδιοργανωτές έχουν εξασφαλίσει ειδικές τιμές για  διαμονή . Επισυνάπτεται λίστα ξενοδοχείων – 
ενοικιαζόμενων δωματείων του Συλλόγου Ξενοδόχων Λουτρών Αιδηψού (ενδεικτικά η διαμονή ξεκινά από 20 
ευρώ ανά άτομο, ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό) . 
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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ : 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ : https://www.strava.com/routes/2995996158052866364 

 

 

 

ΑΝΤΟΧΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ: https://www.strava.com/routes/3002123821251800540 
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ΑΝΤΟΧΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: https://www.strava.com/routes/2997847800384572832 

 

 
 

 

Ε.Ο. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
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