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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2013 

Παµπαίδων, Κορασίδων, Πανκορασίδων, Μίνι Μεγάλα, Μίνι Μικρά 

Η ΕΠΟΣΚ προκηρύσσει την διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος Αττικής στον ∆ρόµο, στα αγωνίσµατα της Ατοµικής 
Χρονοµέτρησης και της Αντοχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους που ακολουθούν: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
• Σάββατο 6/4/2013 και ώρα 10.00 η Ατοµική Χρονοµέτρηση διαδοχικά σε Μίνι Μικρά, Μίνι 

Μεγάλα, Παµπαίδες, Πανκορασίδες, Κορασίδες. 

• Ώρα 13.00 Ο αγώνας ∆ρόµου Αντοχής, διαδοχικά σε Μίνι Μικρά, Μίνι Μεγάλα, Παµπαίδες, 
Πανκορασίδες, Κορασίδες. 

ΠΟΛΗ:  Σπάτα, Μεσόγεια Αττικής 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Οδός Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, πρόσβαση στην εκκίνηση από Λεωφ. Παιανίας-Σπάτων-
Λούτσας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: 
• Αγώνας Ατοµικής Χρονοµέτρησης 

o Μίνι Μικρά 1,4χλµ (σηµείο D εως C τερµατισµος) 
o Μίνι Μεγάλα 3,5χλµ (σηµείο D, εως σηµείο Β – αναστροφή – εως σηµείο C τερµατισµός) 
o Παµπαίδες, Πανκορασίδες, Κορασίδες 7,2χλµ (σηµείο D, σηµείο Β – αναστροφή – σηµείο C – 

σηµείο D – σηµείο Β – αναστροφή – σηµείο C τερµατισµός) 
• Αγώνας ∆ρόµου 

o Μίνι Μικρά 9χλµ, (6 στροφές) 
o Μίνι Μεγάλα 13.5χλµ (9 στροφές) 
o Παµπαίδες 21χλµ (14 στροφές) 
o Πανκορασίδες 21χλµ (14 στροφές) 
o Κορασίδες 21χλµ (14 στροφές) 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Στον χώρο εκκίνησης 45’ πριν την εκκίνηση των αγώνων.  Στο ίδιο 
σηµείο θα λειτουργεί 2 ώρες πριν την εκκίνηση των αγώνων η Γραµµατεία των αγώνων, για υπογραφές 
αθλητών στο ΦΑ, και παραλαβή αριθµών αγώνα.  Οι ποδηλάτες που εγκαταλείπουν υποχρεούνται να 
επιστρέψουν τους αριθµούς συµµετοχής τους στην Γραµµατεία.  Η Γραµµατεία θα παρακρατεί τα δελτία των 
συµµετεχόντων µέχρι την λήξη των αγώνων, όποτε και θα επιστραφούν στον εκπρόσωπο της οµάδας µε 
ταυτόχρονη επιστροφή των αριθµών αγώνα, όλων των αθλητών της οµάδας που τερµάτισαν. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  ∆ηλώσεις συµµετοχής αποκλειστικά και µόνο µε την χρήση της συνηµµένης 
φόρµας δήλωσης συµµετοχής µέχρι την Τετάρτη 3/4/2013 µε e-mail στο eposkbike@gmail.com ή 
εναλλακτικά στο fax της Ε.Ο. Ποδηλασίας, 210-6859739   

ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Με την λήξη των αγώνων στην περιοχή του Τερµατισµού. 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: 1ος, 2ος και 3ος Νικητής (-τρια) Μετάλλιο και δίπλωµα. 4η – 6η θέση δίπλωµα.  Στις κατηγορίες 
Μίνι, οι βραβεύσεις θα είναι ξεχωριστές για αγόρια και κορίτσια. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  Οι αγώνες διεξάγονται µε τους Κανονισµούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και ειδικότερα 
αυτούς για την Ποδηλασία ∆ρόµου και τα αγωνίσµατα Χρονοµέτρησης.  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα 
σωµατεία – µέλη της ΕΠΟΣΚ µε απεριόριστο αριθµό αθλητών. 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ: Σε όλες τις κατηγορίες, οι συµµετέχοντες θα χρησιµοποιούν ως µέγιστο, το 
ανώτατο ανάπτυγµα της κατηγορίας τους όπως αυτό ορίζεται από τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Π.  ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση, που η κατηγορία Κορασίδων συγχωνευτεί (για λόγους κατάταξης) µε τους Παµπαίδες, οι 
Κορασίδες αθλήτριες θα έχουν µέγιστο ανάπτυγµα αυτό της κατηγορίας Παµπαιδων.  Ο έλεγχος θα γίνει 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αγωνοδίκου Επιτροπής πριν και/ή µετά τους αγώνες. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Λόγω της κλειστής διαδροµής, δεν θα επιτραπεί όχηµα συνοδείας από καµιά οµάδα.  Επίσης 
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δεν επιτρέπεται Τροφοδοσία/Υδροδοσία, λόγο της µικρής διάρκειας των αγώνων.  Τεχνική βοήθεια θα δίνεται 
από σταθερό σηµείο (θα ανακοινωθεί στο Τεχνικό Συνέδριο), ενώ σε περίπτωση αναγνωρισµένου ατυχήµατος 
(σκάσιµο ελαστικού, σπάσιµο βασικού κοµµατιού του ποδηλάτου κλπ.) θα υπάρχει ουδετεροποίηση µιας 
στροφής. 

Στους αγώνες Ατοµικής χρονοµέτρησης, η σειρά εκκίνησης θα καθοριστεί από την τεχνική επιτροπή της ΕΠΟΣΚ, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις των οµάδων, κατά την συµπλήρωση των δηλώσεων συµµετοχής.  Οι σειρές 
εκκίνησης θα ανακοινωθούν µια ηµέρα πριν την έναρξη των αγώνων, και έκτοτε δεν θα ισχύει καµιά 
προσθήκη/αλλαγή ή ακύρωση συµµετοχής.  ∆εν επιτρέπονται τεχνικά αεροδυναµικά βοηθήµατα, όπως κράνη 
µε κλειστό αεροδυναµικό σχήµα, τροχοί disc ή µε λιγότερες των 12 ακτινών, ποδήλατα και τιµόνια 
χρονοµέτρησης, καθώς επίσης και αεροδυναµικές µπάρες/προεκτάσεις τιµονιών.  Ποδηλάτες που καθυστερούν 
αδικαιολόγητα να προσέλθουν στην εκκίνηση θα αποκλείονται του αγώνα (καν.ΕΟΠ 2.4.012) 

Στους αγώνες δρόµου αντοχής, αθλητής ο οποίος κλείνεται στροφή και/ή  τεθεί εκτός χρόνου, θα παραδίδει 
τους αριθµούς του και θα εγκαταλείπει την διαδροµή. 

Οι διοργανωτές, σε συνεννόηση την Αγωνόδικο Επιτροπή και σε  περίπτωση ανωτέρας βίας, έχουν το δικαίωµα 
να συµπτύξουν κατηγορίες σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ΕΟΠ και να τροποποιήσουν το πρόγραµµα και 
την διαδροµή των αγώνων.  Πιθανές τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στο Τεχνικό Συνέδριο κάθε αγώνα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αποφασίζεται επιτόπου 
από τη Αγωνόδικο Επιτροπή.  Οι αθλητές (-τριες) συµµετέχουν στους αγώνες µε δικιά τους ευθύνη και ο 
διοργανωτής δεν έχει καµία υποχρέωση για κάθε ενδεχόµενο ατύχηµα ως και φθορά ή απώλεια αγωνιστικού 
υλικού, ενδυµάτων κλπ. 

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ: 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ     ANTOXH 

  

Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟΣΚ 


