ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κωδικος Αναγνώρισης ΓΓΑ ΙΚ 26
ΜΕΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ο.Χ.Α.)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Ε..Ο.Π.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1933 (Ε.Ο.Σ. – ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
ΕΔΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 531 00 – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 114 - ΤΗΛ. 23850 29.939
ΑΡΘΡΟ 1 :
O Σ.Ο.Χ. Φλώρινας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Φλώρινας και υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) συνδιοργανώνουν το DrosopigiRace Eliminator (XCE), αγώνα
Ορεινής Ποδηλασίας στο αγώνισμα του Eliminator (διασυλλογικός), καθώς και αγώνα Cross-Country XCO για
Sportive ποδηλάτες. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τo Σάββατο 26 Ιουνίου 2021.
ΑΡΘΡΟ 2 – Κατηγορίες :
XCE (Eliminator): Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και Masters
XCO (Cross Country Olympic): Sportive ΑΝΔΡΕΣ: 19+, 30-39, 40-49, 50+, και ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17+
ΑΡΘΡΟ 3 : Πρόγραμμα

Σαββάτο
26 Ιουνίου
2021

09.00

Άνοιγμά Γραμματείας

10.30 - 10.45

Τεχνική ενημέρωση αθλητών-εκπροσώπων

11.00

XCE (1ος Γύρος) Ατομ.Χρονομέτρηση

12.00 - 16.00

XCE Σειρές: 1/16 - 1/8 - Ημιτελικοί - Τελικοί

19.00 - 20.00

Αγώνας ΧCO Sportive (60’)

20.30

Απονομές

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί προσχέδιο και υπάρχουν πιθανότητες να τροποποιηθεί. Η οριστικοποίηση του
προγράμματος θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, μετά το πέρας των δηλώσεων
συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 7 : Διαδρομή
XCE: Η διαδρομή είναι μήκους 750 μ. πέριξ του Αθλητικού Κέντρου Δροσοπηγής (ακολουθεί χάρτης)
XCO OPEN/SPORTIVE: Η διαδρομή είναι τυπική CrossCountry διαδρομή μήκους 3,5km πέριξ του Αθλητικού
Κέντρου Δροσοπηγής (ακολουθεί χάρτης). Η διάρκεια του αγώνα προβλέπεται στη 1 ώρα. Ο αριθμός των
στροφών θα ανακοινωθεί πριν την εκκίνηση.
Τοποθεσία εκκίνησης/Τερματισμού: Αθλητικό Κέντρο Δροσοπηγής Φλώρινας
ΑΡΘΡΟ 4 : Συμμετοχές
Στον διασυλλογικό αγώνα επιτρέπεται η συμμετοχή σε σωματεία δύναμης ΕΟΠ με απεριόριστο αριθμό
αθλητών.
Για την κατηγορία Sportive επιτρέπεται η συμμετοχή ποδηλατών χωρίς αγωνιστικό δελτίο, οι οποιοι θα
προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητας άθλησης (κάρτα υγείας, βεβαίωση Ιατρού κλπ.), το οποίο
έχει εκδοθεί εντός του 2021.
Δηλώσεις συμμετοχής για τους αθλητές του διασυλλογικού αγώνα, μπορούν να καταθέτουν οι ομάδες τους,
ηλεκτρονικά στο www.drosopigirace.gr /συμμετοχή έως την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.
Οι αθλητές των Open κατηγοριών μπορούν να καταθέτουν δήλωση συμμετοχής, ηλεκτρονικά στο
www.drosopigirace.gr/συμμετοχή ή στην γραμματεία την ημέρα του αγώνα έως τις 10.30

Παράβολο συμμετοχής: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ SPORTIVE XCO: Το κόστος συμμετοχής για τις κατηγορίες
ανέρχεται στα 10,-€
Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για την συμμετοχή των αθλητών στους διασυλλογικούς
αγώνες XCE.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η Γραμματεία θα λειτουργεί στον χώρο της εκκίνησης από τις 09:00.
Τεχνική Ενημέρωση θα
πραγματοποιηθεί στον χώρο της εκκίνησης στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου. Η παρουσία των αρχηγών
των ομάδων είναι υποχρεωτική.
ΑΡΘΡΟ 5 : Κανονισμοί
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, και
της UCI για ότι δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς της ΕΟΠ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.
Οι συμμετέχοντες θα επιδεικνύουν στον υπεύθυνο Covid της
διοργάνωσης, αρνητικά αποτελέσματα rapid test εντός 24ωρών ή μοριακού τεστ εντός 48 ωρών.
ΑΡΘΡΟ 6 : Κανονισμοί Eliminator
Ισχύει ο κανονισμός διεξαγωγής Eliminator της UCI (άρθρα 4.2.010 με 4.2.013). Ο αγώνας θα
ξεκινήσει με προκριματικό γύρο ατομικής χρονομέτρησης στην διαδρομή των αγώνων. Για να διεξαχθεί μια
κατηγορία θα πρέπει να συμμετέχουν, τουλάχιστον 6 ποδηλάτες ανά κατηγορία.
Οι καλύτεροι 32 ποδηλάτες κάθε κατηγορίας θα προκριθούν στην επόμενη φάση των αγώνων. Σε περίπτωση
συμμετοχής λιγότερων των 32 αθλητών στους προκριματικούς, στην επόμενη φάση θα προκριθούν 16, και
σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των 16 αθλητών, στην επόμενη φάση θα προχωρήσουν 8. Σε
περίπτωση συμμετοχής λιγότερων αθλητών θα προχωρήσουν οι 4, σε απευθείας τελικό αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 8 : Έπαθλα
Οι τρεις πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας βραβεύονται ως εξής:
• 1ος νικητής – χρυσό μετάλλιο, δίπλωμα.
• 2ος νικητής – αργυρό μετάλλιο, δίπλωμα.
• 3ος νικητής – χάλκινο μετάλλιο, δίπλωμα.
Σημείωση: Στην κατηγορία Open θα υπάρξει ξεχωριστή βράβευση σύμφωνα με την ηλικιακή τους
κατηγοριοποίηση ως εξής:
• Ανδρες 19+
• Άνδρες 30-39
• Άνδρες 40-49
• Άνδρες 50+
• Γυναίκες 17+
ΑΡΘΡΟ 9 – Απονομές :
Οι Απονομές θα γίνουν στις 21:00 στο Αθλητικό Κέντρο της Δροσοπηγής. Οι τρεις (3) πρώτοι ποδηλάτες
κάθε κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στο βάθρο με την επίσημη ενδυμασία της ομάδας
τους για την καθιερωμένη απονομή επάθλων.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ: Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης
Ντόπινγκ αποφασίσει ελέγχους, θα υπάρξει ενημέρωση για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τους
κανονισμούς της ΕΟΠ, της UCI και του ΕΣΚΑΝ.
ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΟΙΝΕΣ: Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της
ΕΟΠ και όπου δεν προβλέπεται, της UCI.
ΑΡΘΡΟ 12 - Αλυτάρχης: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΡΘΡΟ 13 - Διευθυντής Αγώνα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ (τ. 6932919233 email: teosvarnas@gmail.com)
ΑΡΘΡΟ 14 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

I.
II.

III.
IV.

Με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους της
παρούσας προκήρυξης των αγώνων.
Άπαντες οι συμμετέχοντες στους αγώνες με οποιαδήποτε μορφή, αθλητές, προπονητές, συνοδοί,
θεατές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διοργάνωση, αποδέχονται όπως τα προσωπικά τους στοιχεία,
τα αποτελέσματα αγώνων με τις επιδόσεις, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτών, να δίνονται στον
έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να
επεξεργάζονται από τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού.
Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των αγώνων, σε περίπτωση που
για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η τήρηση αυτού, καθώς και τους όρους της παρούσας
προκήρυξης.
Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για κάθε ενδεχόμενο ατύχημα, για φθορά ή απώλεια
αγωνιστικού υλικού, ενδυμάτων κλπ.

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Eliminator

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Open/Sportive XCO

