ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019



Θα καταγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται όσον αφορά στην προετοιμασία ενός
αγώνα από την Κ.Ο.ΠΟ. και την Επιτροπή Κομισαρίων.



Η Κ.Ο.ΠΟ. θα καλύπτει την αμοιβή της Αγωνόδικου Επιτροπής - μέχρι 4 άτομα - για
αγώνες Αντοχής Δρόμου και Ορεινής Ποδηλασίας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους
αγώνες η Κ.Ο.ΠΟ. θα καλύπτει μόνο την αμοιβή του Αλυτάρχη.



Υιοθετούνται οι βαθμολογίες της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας (UCI) για τους
αγώνες (επισυνάπτονται).



Θα υπάρχει διαβάθμιση της βαθμολογίας του Κυπέλλου (Δρόμου και Ορεινής
Ποδηλασίας) ανάλογα με τη δυσκολία του αγώνα στους αγώνες Ατομικής
Χρονομέτρησης και Σιρκουί, καθώς επίσης και σε αγώνες XCP, XCM και XCE.



Θα γίνει προσπάθεια για ένα διήμερο Stage Race για τις μικρές ηλικίες.



Οι διοργανωτές θα έχουν την επιλογή να διοργανώσουν αγώνα για συγκεκριμένες
κατηγορίες και όχι αναγκαστικά για όλες, ειδικά όταν πρόκειται για αναπτυξιακές
ηλικίες.



Οι αγώνες Πρωταθλήματος για τις κατηγορίες Μάστερ μπορούν να διοργανώνονται
από τρίτο διοργανωτή και όχι κατ’ ανάγκη από την Κ.Ο.ΠΟ., πάντοτε όμως με την
έγκριση της Κ.Ο.ΠΟ. με ειδική συμφωνία.



Για τις κατηγορίες Παίδων/Κορασίδων και Πανπαίδων/Πανκορασίδων θα υπάρχει,
πέραν των ξεχωριστών βαθμολογιών για Κύπελλο Δρόμου και Ορεινής Ποδηλασίας,
και μια ξεχωριστή γενική βαθμολογία που θα περιλαμβάνει τους βαθμούς που
κέρδισαν σε αγώνες Δρόμου και Ορεινής Ποδηλασίας. Η βαθμολογία αυτή θα
βραβεύεται ξεχωριστά με ειδική βράβευση.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

Φεβρουάριος – Μάρτιος: Αγώνες Αντοχής Δρόμου για κατηγορίες Ελίτ 90-110χλμ και για
τις υπόλοιπες κατηγορίες ανάλογα.
Απρίλιος: 1 αγώνας Χρονομέτρου και 2 αγώνες Αντοχής Δρόμου μέχρι 120-130χλμ
Μάιος: Αγώνες Πρωταθλήματος Δρόμου και ακόμα ένας αγώνας
Ιούνιος – Αύγουστος: Διοργάνωση των σιρκουί (Summer Cup)
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: Αγώνες Χρονομέτρου και Αντοχής οποιασδήποτε διαρκείας.
Σύνολο Αγώνων Κυπέλλου Δρόμου: 9-10
Από αυτούς οι 6 θα είναι αγώνες Αντοχής και οι υπόλοιποι Χρονόμετρο (είτε ευθεία είτε
ανάβαση) ή Σιρκουί.
Σύνολο Αγώνων Πρωταθλήματος Δρόμου: 3
Αντοχής Δρόμου, Ατομικής Χρονομέτρησης, Ομαδικής Χρονομέτρησης



Ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Ομαδικής Χρονομέτρησης θα εξεταστεί εκ
νέου.



Οι διαδρομές των αγώνων Αντοχής Δρόμου να είναι κατά προτίμηση κυκλικές 1015χλμ με αραιή τροχαία κίνηση.



Εάν υπάρχουν περισσότεροι αγώνες από τον αριθμό που προτείνεται πιο πάνω τότε
θα γίνει άλλη κατάταξη πχ σειρά αγώνων σιρκουί, σειρά αγώνων ανάβασης κλπ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Οι αγώνες θα διοργανώνονται από Φεβρουάριο έως Οκτώβριο ή έως αρχές Νοεμβρίου. Θα
γίνει προσπάθεια να διεξάγονται αγώνες κοντά σε αγώνες εξωτερικού που προγραμματίζεται
να συμμετέχει η εθνική ομάδα πχ Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
Θα διεξάγεται ένας αγώνες κάθε 3 – 4 εβδομάδες.
Σύνολο αγώνων Κυπέλλου Ορεινής Ποδηλασίας: 9-10
Οι 6 αγώνες θα είναι τύπου XCO και οι υπόλοιποι XCP
Σύνολο αγώνων Κατάβασης: 2-3
Σύνολο Αγώνων Πρωταθλήματος: 3
XCO, XCE και DHI


Σε περίπτωση που υπάρχει διοργανωτής που μπορεί να φέρει εις πέρας αγώνα
Πρωταθλήματος Μαραθωνίου XCM, τότε μπορεί να συμπεριληφθεί στο αγωνιστικό
πρόγραμμα και αυτός ο αγώνας.



Θα γίνει προσπάθεια για εύρεση διαδρομών που να είναι φιλικές και για αθλητές
χωρίς υψηλή τεχνική στην Ορεινή Ποδηλασία (πχ διαφορετικές διαδρομές, διαδρομές
τύπου μαραθωνίου κλπ).

ΑΠΟ Κ.Ο.ΠΟ.

