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Ο «Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Π., τον καθιε-

ρωμένο διασυλλογικό ποδηλατικό αγώνα «Ανάβαση στο Φλαμπούρι Πάρνηθας», με Πα-

νελλήνια συμμετοχή, στις κατηγορίες Ανδρών – Νέων, Εφήβων και MASTERS, για την 

Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» την 28η Οκτωβρίου 2011. 

 Η εκκίνηση του αγώνα είναι στις 10 π.μ. για τους MASTERS και 10.10΄ π.μ. για 

τους Άνδρες, τους Νέους και τους Έφηβους ποδηλάτες. Η αφετηρία είναι 500μ. περίπου 

πριν από τον χώρο στάθμευσης του Τελεφερίκ Πάρνηθας (μετά από τις ταβέρνες της Λε-

ωφόρου Πάρνηθας) με διαδρομή προς την κορυφή – μέσω Αγίας Τριάδας. Ο τερματισμός 

είναι στη συμβολή της αμαξωτής οδού ασφάλτου με τον καρόδρομο προς το καταφύγιο 

του Ε.Ο.Σ. ΑΘΗΝΩΝ. 

 Η συμμετοχή όλων των αθλητών - Ποδηλατών θα είναι με δική τους ευθύνη δια 

τυχόν ατύχημα, φθορά ή χάσιμο υλικού. Συμμετοχή δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι σε Α-

θλητικά Σωματεία με ταυτότητες θεωρημένες από γιατρό, με δήλωση συμμετοχής των 

Σωματείων τους.  

 Δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων μία ώρα προ του αγώνος στο χώρο εκκίνη-

σης όπου θα λειτουργήσει γραμματεία. 

 Θα ισχύσουν οι κανονισμοί αγώνων ποδηλασίας και οι διατάξεις του κώδικα οδι-

κής κυκλοφορίας.  

 Δια λόγους ασφαλείας και υγείας των αθλητών ουδείς πλην των κριτών και των 

υπευθύνων της διοργάνωσης δεν θα ακολουθήσουν ποδηλάτες μεμονωμένους ή καθ’ ο-

μάδες δια οδική ή άλλη βοήθεια. Μόνο μετά και τον τελευταίο ποδηλάτη θα επιτρέπεται η 
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εποχούμενη παρακολούθηση. Θα βραβευθούν κατά κατηγορία ο πρώτος με Κύπελλο, 

χρυσό μετάλλιο και δίπλωμα, ο δεύτερος με αργυρό μετάλλιο και δίπλωμα, ο τρίτος με 

χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα, και ο τέταρτος, πέμπτος και έκτος με δίπλωμα. Θα βρα-

βευθεί ακόμα και η πρώτη ομάδα δια των τριών καλυτέρων αθλητών της με δίπλωμα και 

μετάλλιο. 

 Η βράβευση θα γίνει στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Αθηνών. 

 Για τη ρύθμιση απροβλέπτων θεμάτων και λεπτομερειών αποφασίζει επί τόπου 

τελεσίδικα η Αγωνιστική Επιτροπή.  
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