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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Μ.Τ.Β.) 

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 

 

Το σωματείο Π.Ο.ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ-ΑΝΕΜΟΣ υπό την αιγίδα του δήμου Καρυστίας 

διοργανώνει Διασυλλογικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας (Μ.Τ.Β.) , στην περιοχή 

Μηλιά-Καρύστου  την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 στις κατηγορίες : 

 

ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ  

ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ 

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 

ΠΑΙΔΕΣ 

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 

ΜΑΣΤΕΡΣ 

ΟΠΕΝ α) 5 έως 11 ετών, σε μικρή κυκλική διαδρομή μήκους 100μ. 

            β) 12 ετών και άνω στην επίσημη αγωνιστική διαδρομή 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Μηλιά-Καρύστου 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ 

Διαδρομή 3.800 μέτρα (περίπου) σε χωμάτινο έδαφος και μονοπάτια. 

Ζώνη τροφοδοσίας/τεχνική βοήθεια, 150 μέτρα πριν το τερματισμό. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ 

10:00 Λειτουργία Γραμματείας 

11:15 Κατηγορία ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ (αγόρια και κορίτσια) διάρκεια 15 λεπτών 

11:30 Κατηγορία ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ (αγόρια και κορίτσια) διάρκεια 20 λεπτών 

12:00 Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ διάρκεια 30 λεπτών 

12:40 Κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ διάρκεια 45 λεπτών 

13:30 Κατηγορία ΜΑΣΤΕΡΣ διάρκεια 45 λεπτών 

14:20 ΟΠΕΝ  

15:00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Το Τεχνικό Συνέδριο των ομάδων θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της εκκίνησης 20 

λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές/τριες με δελτίο Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ σε 

ισχύ για το 2019. 

Κανείς αθλητής/τρια δεν μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες χωρίς την 

προβλεπόμενη Κάρτα Υγείας αθλητή/τριας. 

Για συμμετοχή στους αγώνες οπεν είναι υποχρεωτική κατάθεση ιατρικής 

βεβαίωσης. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 

Οκτωβρίου 2019στο e-mail : mlykoudis@gmail.com 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα δοθούν : 

1η θέση κάθε κατηγορίας, κύπελλο 

1η , 2η και 3η θέση μετάλλιο 

Δίπλωμα στους έξι πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας, με χωριστή απονομή αγόρια 

και κορίτσια σε όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως συμμετοχών. 

Οι απονομές θα γίνουν στο χώρο τερματισμού. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Θα ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, καθώς και η παρούσα προκήρυξη. 

Απαραίτητα για κάθε συμμετοχή είναι το ποδηλατικό κράνος και η ποδηλατική 

ενδυμασία. 

Οι αθλητές/αθλήτριες συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. 

Το σωματείο Π.Ο.ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ-ΑΝΕΜΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε ενδεχόμενο 

ατύχημα, φθορά ή απώλεια υλικού, ενδυμάτων κ.λ.π. 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη, θα αποφασίζει επί τόπου, 

τελεσίδικα η Αγωνόδικος Επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα της τροποποίησης των 

αγώνων και σύμπτυξη κατηγοριών. 

 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Μαμουλαίου Ελισάβετ επίσημος κριτής Ε.Ο.Π. 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Ιατρική κάλυψη με δύο γιατρούς, κάλυψη με ασθενοφόρο σε ετοιμότητα από τον 

Τομέα ΕΚΑΒ και εθελοντές της Λέσχης 4Χ4. 

 

Για κάθε πληροφορία επικοινωνήστε με: 

ΠρόεδροςΣωματείου :Μάκης Λυκούδης 6936520346 

mailto:mlykoudis@gmail.com

