
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  CYCLOCROSS 

 

48Χ17 CX ΠΑΠΑΓΟΥ - The Ghost Lab 

 

 

Ο Αθλητικός Ομιλος Αετός Αθηνών με την υποστήριξη του ποδηλατικού τμήματος του 

Παναθηναϊκού Α.Ο. και την αρωγή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΔΟΠΑΠ) διοργανώνει 

αγώνες διασυλλογικούς Ανδρών, Γυναικών και Οπεν Cyclocross. Οι αγώνες είναι ενταγμένοι 

στο καλεντάρι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 

Τόπος: Άλσος Οδυσσέα Ελύτη, οδός Κύπρου, Δήμος Παπάγου 

 

Κατηγορίες - Πρόγραμμα: 

11.00 – Kids Crit Oπεν (αγώνας δεξιοτεχνίας και επιδεξιότητας ηλικιών 8-12) 

11.30 – Οπεν Fixed Gear Αγώνας Επίδειξης 

12.30 – Απονομές Κids, Απονομές Οπεν Fixed Gear 

13.00 – Διασυλλογικός Αγώνας Cyclocross Ανδρών / Μάστερς  

  Αγώνας Cyclocross Οπεν    

14.30 – Απονομή Κατηγοριών αγώνα Cyclocross 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αγώνα Cyclocross: 

Διαδρομή: κυκλική διαδρομή απόστασης περίπου 2χλμ 

Χρόνος αγώνα: 50΄ 

Έδαφος: δασικό έδαφος, μονοπάτια πάρκου και σημεία διαδρομής με τεχνητές δυσκολίες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αγώνα Kids Crit: 

Διαδρομή: διαδρομή με τεχνικές δυσκολίες επιδεξιότητας 

Έδαφος: δασικό έδαφος, μονοπάτια πάρκου και σημεία με τεχνικές δυσκολίες 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αγώνα Fixed Gear: 

Διαδρομή: κυκλική διαδρομή απόστασης περίπου 1χλμ 

Χρόνος αγώνα: 30' 

Έδαφος: δασικό έδαφος, μονοπάτια πάρκου και σημεία με τεχνικές δυσκολίες 

 

Δηλώσεις συμμετοχής – Παράβολο – Καλύψεις: 

Δηλώσεις συμμετοχής για τον Διασυλλογικό Αγώνα Cyclocross: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

όλοι οι αθλητές/τριες με δελτίο Ε.Ο. Ποδηλασίας σε ισχύ για το 2017 στις κατηγορίες που 

αναφέρονται στο πρόγραμμα. Για τους αγώνες ΟΠΕΝ Fixed Gear και Cyclocross δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν ποδηλάτες άνδρες και γυναίκες πάνω από 19 ετών. Για τους αγώνες ΟΠΕΝ 

Kids Crit δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδηλάτες αγόρια και κορίτσια 8 έως 12 ετών. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής όλων των κατηγοριών (ΑΝΔΡΕΣ-ΜΑΣΤΕΡ-ΟΠΕΝ), ηλεκτρονικά 

μέσω email στο aoaetos@gmail.com. Για την Οπεν κατηγορία, οι δηλώσεις θα γίνονται μόνο με 

τη χρήση της ειδικής φόρμας στο mail aoaetos@gmail.com.  

Προθεσμία δηλώσεων: Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. 

Για την συμμετοχή στην κατηγορία ΟΠΕΝ (Kids Crit, Fixed Gear, Cyclocross) οι ποδηλάτες θα 

πρέπει να προσέλθουν με αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και έγγραφη βεβαίωση 

ικανότητας σωματικής άσκησης από Ιατρό-Παθολόγο εκδοθείσας το 2017 ή του δεύτερο μισό 

του 2016 ή ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας.  

Παράβολο Συμμετοχής: Κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Μάστερς και Οπεν – 10ευρώ, 

κατηγορίες kids 8-12 χρονών – 5 ευρώ. Το αντίτιμο καταβάλλεται ατομικά το αργότερο κατά την 

παραλαβή των αριθμών του κάθε αθλητή. 



Γραμματεία: H Γραμματεία θα είναι ανοιχτή από τις 10.00 πλησίον της εκκίνησης. Οι 

ποδηλάτες θα έρχονται στη γραμματεία με τα δελτία τους για παραλαβή των αριθμών του αγώνα 

ως και 60’ πριν την έναρξη κάθε κατηγορίας και υπογραφή στο φύλλο αγώνα. Η Γραμματεία θα 

παρακρατεί τα δελτία των αθλητών-τριων μέχρι την λήξη του αγώνα όπου και θα παραδοθούν 

στους υπεύθυνους των ομάδων με ταυτόχρονη επιστροφή των αριθμών του αγώνα. Οι 

ποδηλάτες που συμμετέχουν στην κατηγορία ΟΠΕΝ, θα πρέπει να προσέλθουν με αποδεικτικό 

στοιχείο ταυτοπροσωπίας καθώς και με Ιατρική βεβαίωση δυνατότητας άθλησης εκδοθείσας το 

2017 ή του δεύτερο μισό του 2016.   

 

Παρατηρήσεις: Συγχωνεύσεις επιμέρους κατηγοριών στις κατατάξεις, μπορούν να γίνουν 

σύμφωνα και όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Π.. Το πρόγραμμα μπορεί 

μερικώς να τροποποιηθεί με απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής, μετά την παραλαβή όλων των 

δηλώσεων συμμετοχής. 

 

Βραβεύσεις: 

Θα υπάρχουν βραβεύσεις για τον 1ο, τον 2ο και τον 3ο αθλητή για τις ακόλουθες κατηγορίες 

Cyclocorss ΑΝΔΡΩΝ–  MASTERS – OPEN ΑΝΔΡΩΝ – OPEN ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 

FIXED GEAR ΟΠΕΝ, 

KIDS 

με διπλώματα και υλικά έπαθλα (τα οποία θα ανακοινωθούν) προσφορά του καταστήματος 

48x17. Προϋπόθεση για την βράβευση είναι η κατηγορία να έχει τουλάχιστον 3 συμμετοχές. 

 

Ειδικοί Κανονισμοί Αγώνα - Λεπτομέρειες: 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας, τους 

κανονισμούς της UCI (cyclo-cross) και πιο συγκεκριμένα: 

Tεχνικός Εξοπλισμός Cyclo-cross: Ποδήλατα 700c, χωρίς ανάρτηση. Ελαστικά μέχρι 40. 

Tεχνικός Εξοπλισμός Fixed Gear: Μονοτάχυτο ποδήλατο με σταθερό γρανάζι. 

Tεχνικός Εξοπλισμός Kids Crit: Δεκτά όλα τα ποδήλατα και ελαστικά ελεύθερα. 

Ο εξοπλισμός των αθλητών θα περάσει από Τεχνικό Έλεγχο πριν την εκκίνησή τους. Αθλητές 

που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές δε θα λάβουν εκκίνηση ή/και θα αποκλειστούν. 

Κράνος υποχρεωτικό για όλους τους αγώνες, όπως προβλέπεται. 

Τροφοδοσία/Υδροδοσία και παροχή τεχνικής βοήθειας: Θα γίνεται μόνον στον προκαθορισμένο 

χώρο, από τους συνοδούς / μηχανικούς της κάθε ομάδας. Ο χώρος αυτός θα ανακοινωθεί την 

ημέρα του αγώνα στους αθλητές και η παραμονή εντός του χώρου επιτρέπεται μόνο για 

διαπιστευμένους συνοδούς/μηχανικούς. Ιατρική υποστήριξη: Ο διοργανωτής θα παρέχει Ιατρό 

και Πρώτες Βοήθειες σε όποιον ποδηλάτη χρειαστεί. 

Ο Α.Ο. Αετός Αθηνών, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. και το 48x17 δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 

οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή καταστροφή υλικού, οποιουδήποτε συμμετέχει στον αγώνα με 

οποιαδήποτε ιδιότητα. 

 

Πληροφορίες: 

1.Κοινό σημείο εκκίνησης και τερματισμού. 

2.Στάθμευση: Προβλεπόμενος χώρος στάθμευσης για τα οχήματα των ομάδων παραπλεύρως στο 

χώρο της εκκίνησης στην οδό Κύπρου. 

3.Τρόπος προσέλευσης στον αγώνα: Μετρο Στάση Εθνική Άμυνα – το πάρκο Ο. Ελύτη 

βρίσκεται στην οδό Κύπρου (κάθετη της Μεσογείων). 

Παροχές: Θα υπάρχει για όλους τους αθλητές/τριες: Κουλουράκια, Ζεστό τσάι. 

Τα παραπάνω θα τα παραλαμβάνει ο κάθε αθλητής/τρια, προσκομίζοντας το κουπόνι που θα του 

δοθεί, με την εγγραφή του στον αγώνα. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία: Κιν. 6979544978 Άγις Κολύβας 


