
   

                                                                                     

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

5η Ημερίδα 2022  

της Ακαδημίας της Κυπριακής Ομοσπονδιάς Ποδηλασίας 

                                                 

Τόχνη 2022 

Η Ομάδα Ποδηλασίας Τόχνης CTTC, ο Ποδηλατικός Όμιλος Λευκωσίας, o Συνδεσμος Ποδηλατιστών 
Κόρνου, τα Ποδηλατοσαίνια  και η Elite Cycling διοργανώνουν ημερίδα ορειβατικού ποδηλάτου για 
παιδιά ηλικιών 7 μέχρι 14 χρόνων  

στο χωριό Τόχνη  

το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου  

Η ημερίδα αποτελεί την 5η της Ακαδημίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για το 2022. 

Η ημερίδα διεξάγεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Λειτουργίας της Ακαδημίας Ποδηλασίας Κ.Ο.Πο. 

Ειδικοί κανονισμοί αγώνα 

1- Κατηγορίες 

 Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά που έχουν εγγραφεί ως αρχάριοι αθλητές  
της Ομοσπονδίας και έχουν όλα τα έντυπα που ζητά η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας 
συμπληρωμένα: αίτηση εγγραφής, υπεύθυνη δήλωση, δηλωση προσωπικών δεδομένων,  
δελτίο υγείας ή βεβαίωση γιατρού.  
 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν στο ποδήλατό τους τον αριθμό που πήραν από την 
ΚόΠΟ στην αρχή της χρονιάς .  
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 Οι αθλητές χωρίζονται στις ηλικιακές κατηγορίες  

U10 - έτος γέννησης 2013, 2014,2015 
U12 - έτος γέννησης 2011, 2012 
U14 - έτος γέννησης 2009, 2010 
U15  - έτος γέννησης 2008 

2- Είδος δοκιμασιών 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε δύο αγωνίσματα: 

 Δοκιμασία δεξιοτεχνίας 
 Αγώνας Αντοχής σε διαδρομή τυπου MTB XCO 

***Η κατηγορία U10 θα αξιολογηθεί μόνο στην δεξιοτεχνία, αλλά θα  λάβει μέρος και σε 
άτυπο αγώνα ΜΤΒ XC. 
 

      Περιγραφή διαγωνιστικών δοκιμασιών και τρόπος αξιολόγησης 

Α.  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ  
Η κάθε κατηγορία θα έχει τις δικές τις ασκήσεις σε σειρά, η μία μετά την άλλη, σε συγκεκριμένο 
οριοθετημένο χώρο με γραμμή εκκίνησης και τερματισμού. 
 
Η εκκίνηση θα γίνεται σύμφωνα με τη λίστα εκκίνησης ένας αθλητής/τρια ανά 1 λεπτό.  
 
Η κάθε άσκηση θα έχει σύμφωνα με τη προκήρυξη βαθμολογία από 0-10 και ανάλογα με τη σωστή 
εκτέλεση ο αθλητής θα συγκεντρώσει την συνολική του βαθμολογία. 
 
 H συνολική διάρκεια της προσπάθειας του κάθε αθλητή θα χρονομετρείται και ο χρόνος θα ληφθεί 
υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας για τις κατηγορίες U 12,14,15 
 

 
 
 

Δοκιμασίες Δεξιοτεχνίας για την κατηγορία U10 
 
 
1. ΙΣΟΡΡΟΠΟΙΑ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισορροπία σε χώρο καθορισμένο για 10 δευτερόλεπτα, χωρίς αναπηδήσεις. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κάθε δευτερόλεπτο αντιστοιχεί σε 1 βαθμό. 

          ΛΑΘΗ: Έξοδος από τον καθορισμένο χώρο ή πάτημα στο έδαφος. 
 

2. ΣΛΑΛΟΜ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 5 ΣΩΛΗΝΕΣ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πέρασμα μέσα από κρεμασμένες σωλήνες. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Για κάθε σωστό πέρασμα 2.5 βαθμοί 

       ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος , ακούμπημα σε σωλήνα. 
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3. ΣΛΑΛΟΜ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΩΝΟΥΣ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πέρασμα μέσα από κώνους. 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κάθε σωστό πέρασμα αντιστοιχεί σε 1 βαθμό. 
 ΛΑΘΗ: Πτώση κώνου ή πάτημα στο έδαφος. 
4. ΚΥΛΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΜΕΤΡΟ ΣΑΝΙΔΙ. 10 ΒΑΘΜΟΙ 
 Περιγραφή: Κύλιση με τις 2 ρόδες σε στενό σανίδι . 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το σανίδι είναι χωρισμένο σε 4 μέρη και όταν η πίσω ρόδα περνά από κάθε μέρος 
κερδίζετε 2.5 βαθμοί. 
 ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος ή πτώση ρόδας από το σανίδι. 

 
5. ΤΡΑΜΠΑΛΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανέβασμα και κατέβασμα σε τραμπάλα. 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Σωστό ανέβασμα 5 βαθμοί και σωστό κατέβασμα 5 βαθμοί 
 ΛΑΘΗ: Πτώση από την τραμπάλα ή έξοδος από τον καθορισμένο χώρο. 
 
6. ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΣΚΑΛΙΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανέβασμα σε ράμπα και μετά κατέβασμα από σκαλιά 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Σωστό ανέβασμα 5 βαθμοί και σωστό κατέβασμα 5 βαθμοί 
 ΛΑΘΗ: Πάτημα στη ράμπα ή τα σκαλιά ή το έδαφος ή πτώση από την ράμπα ή μη επιτυχημένο 
κατέβασμα από κάποιο σκαλί. 
 
7. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΡΟΔΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΟΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΜΕ 10 ΚΩΝΟΥΣ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 10 Κώνοι σε κύκλο. Είσοδος στο κύκλο και περνώ διαδοχικά από τους 10 κώνους με 
μπροστινή ρόδα έξω και πίσω μέσα. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1 βαθμός για κάθε σωστό πέρασμα κώνου .  
ΛΑΘΗ: Πτώση κώνου ή πάτημα στο έδαφος. 
 
8. ΠΑΛΕΤΤΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΕ ΠΑΛΕΤΤΟ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιτυχημένο ανέβασμα πίσω ρόδας στο ψηλότερο σκαλί 5 Βαθμοί, επιτυχημένο 
κατέβασμα πίσω ρόδας στο έδαφος 5 Βαθμοί.  
 
9. ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιτυχημένο ανέβασμα πίσω ρόδας στους κορμούς 5 βαθμοί, επιτυχημένο κατέβασμα 
πίσω ρόδας στο έδαφος 5 βαθμοί.  
ΛΑΘΗ: Πτώση από τους κορμούς, πάτημα στους κορμούς ή έδαφος, κατέβασμα από το πλάι.  
 
10.ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΕ ΡΑΜΠΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΕ ΡΑΜΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιτυχημένο ανέβασμα πίσω ρόδας στη 
ράμπα 5 Βαθμοί, επιτυχημένο κατέβασμα πίσω ρόδας στο έδαφος 5 Βαθμοί. 
ΛΑΘΗ: Πτώση από ράμπα, πάτημα στη ράμπα ή έδαφος, κατέβασμα από το πλάι.  
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Δοκιμασίες Δεξιοτεχνίας για τις κατηγορίες U12, U14, και U15. 
 
 

1. ΙΣΟΡΡΟΠΟΙΑ. ΒΑΘΜΟΙ U12 (12 Δευτ. 12 Βαθμοί) U 14-15 (15 Δευτ. 15 Βαθμοί)  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ισορροπία σε χώρο καθορισμένο για U12, 12 δευτερόλεπτα, και για U15, 15 δευτερόλεπτα, 
χωρίς αναπηδήσεις. 
 
2. ΟΔΗΓΩ 10 ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΙΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οδηγώ χωρίς χέρια σε στενό διάδρομο. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1 Βαθμός για κάθε μέτρο που περνώ με επιτυχία. 
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος , πιάσιμο του τιμονιού με τα χέρια ή έξοδος από τον καθορισμένο χώρο. 
  
3. ΣΛΑΛΟΜ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 5 ΣΩΛΗΝΕΣ. ΒΑΘΜΟΙ 10  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πέρασμα μέσα από κρεμασμένες σωλήνες.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Για κάθε σωστό πέρασμα 2.5 βαθμοί  
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος , ακούμπημα σε σωλήνα. 
 
4. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΡΟΔΑ ΈΞΩ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΜΈΣΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. ΒΑΘΜΟΙ 10   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 4 Κώνοι σε τετράγωνο. Είσοδος στο τετράγωνο και περνώ διαδοχικά από τους 4 κώνους με 
μπροστινή ρόδα έξω και πίσω μέσα.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κάθε σωστό πέρασμα κώνου 2.5 βαθμοί.  
ΛΑΘΗ: Πτώση κώνου ή πάτημα στο έδαφος  
 
5. ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΣΚΑΛΙΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανέβασμα σε ράμπα και μετά κατέβασμα από σκαλιά  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Σωστό ανέβασμα 5 βαθμοί και σωστό κατέβασμα 5 βαθμοί.  
ΛΑΘΗ: Πάτημα στη ράμπα ή τα σκαλιά ή το έδαφος ή πτώση από την ράμπα ή μη επιτυχημένο 
κατέβασμα από κάποιο σκαλί.  
 
6. ΤΡΑΜΠΑΛΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανέβασμα και κατέβασμα σε τραμπάλα. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Σωστό ανέβασμα 5 βαθμοί και σωστό κατέβασμα 5 βαθμοί  
ΛΑΘΗ: Πτώση από την τραμπάλα ή έξοδος από τον καθορισμένο χώρο. 
 
7. ΠΑΛΕΤΤΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΕ ΠΑΛΕΤΤΑ. U12 2 σκαλιά & U14-15 3 σκαλιά.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιτυχημένο ανέβασμα πίσω ρόδας στο ψηλότερο σκαλί 5 Βαθμοί, επιτυχημένο 
κατέβασμα πίσω ρόδας στο έδαφος 5 Βαθμοί.  
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο Παλέττο ή στο έδαφος, έξοδος ή πτώση πλάγια.  
 
8. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΡΟΔΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΟΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 10 ΚΩΝΟΙ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 10 Κώνοι σε κύκλο. Είσοδος στο κύκλο και περνώ διαδοχικά από τους 10 κώνους με 
μπροστινή ρόδα έξω και πίσω μέσα  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1 βαθμός και κάθε σωστό πέρασμα κώνου.  
ΛΑΘΗ: Πτώση κώνου ή πάτημα στο έδαφος.  
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9. ΠΛΑΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΛΜΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δεξιά και αριστερή πλάγια μετακίνηση του ποδηλάτου (άλμα με 2 ρόδες ταυτόχρονα από 
στάση) πάνω από σχοινί.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κάθε επιτυχημένο άλμα 5 βαθμοί.  
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος, έξοδος από τον καθορισμένο χώρο.  
 
10.ΚΥΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ. ΒΑΘΜΟΙ 10 ΜΟΝΟ U 14&15  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ακουμπώ την μπροστινή ρόδα σε σταθερό σημείο και κυλώ προς τα πίσω χωρίς 
αναπηδήσεις.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κάθε μία γραμμή διαβάθμισης στο έδαφος που περνά η μπροστινή ρόδα κερδίζονται 2 
βαθμοί. Έξοδος από την άσκηση χωρίς πάτημα στο έδαφος 4 βαθμοί.  
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος ή έξοδος από τον καθορισμένο χώρο.  
 
11.ΠΗΔΗΜΑΤΑΚΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 360. ΒΑΘΜΟΙ 10. ΜΟΝΟ U14&15 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τοποθετώ την μπροστινή ρόδα σε κύκλο και με πηδηματάκια κάνω μία στροφή 360 σε 
κύκλο χωρισμένο σε 4 ίσα μέρη με την ρόδα εντός του κύκλου.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Για κάθε 1/4 του κύκλου που περνώ με επιτυχία κερδίζονται 2.5 βαθμοί.  
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος ή έξοδος της μπροστινής ρόδας από τον καθορισμένο χώρο.  

 
12.ΚΥΛΙΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΜΕΤΡΟ ΣΑΝΙΔΙ. 10 ΒΑΘΜΟΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κύλιση με τις 2 ρόδες σε στενό σανίδι.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το σανίδι είναι χωρισμένο σε 4 μέρη και όταν η πίσω ρόδα περνά από κάθε μέρος 
κερδίζονται 2.5 βαθμοί. 
 ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος ή πτώση ρόδας από το σανίδι.  
 
13.ΣΛΑΛΟΜ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΩΝΟΥΣ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σλάλομ μέσα από 10 κώνους με το ποδήλατο να περνά διαγώνια πάνω από τον ΚΑΘΕ κώνο, 
και όχι ανάμεσα από 2 κώνους.  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Για κάθε σωστό πέρασμα κώνου 1 βαθμός.  
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος ή λανθασμένο πέρασμα κώνου.  
 
14.ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΜΠΟΔΙΑ. ΒΑΘΜΟΙ 10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πέρασμα πάνω από 3 ξύλινα εμπόδια. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιτυχημένο πέρασμα 1ου εμποδίου 2 βαθμοί 2 ου εμποδίου 3 βαθμοί και 3ου 5 βαθμοί. 
Αν περάσει σωστά μόνο η μία ρόδα κερδίζονται οι μισοί βαθμοί. 
ΛΑΘΗ: Πάτημα στο έδαφος, πτώση εμποδίου ή παράκαμψη εμποδίου. 

 
 

      Β.  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 

 Η κατηγορία U14 και U15 θα αγωνιστεί σε κυκλική διαδρομή 2.9 km.  

H διάρκεια του αγώνα αντοχής για την κατηγορία U14 και U15 θα είναι περίπου 30 λεπτα.  

 Η κατηγορία U12 θα αγωνιστεί σε κυκλική διαδρομή 2 km.  

H διάρκεια του αγώνα αντοχής για την κατηγορία U12 θα είναι περίπου 20 λεπτα. 
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 Η κατηγορία U10 θα ποδηλατίσει χωρίς ανταγωνισμό και χρονομέτρηση σε μικρή κυκλική 
διαδρομή. Η συνολική διάρκεια θα είναι  10 λεπτά. Σκοπός του αγώνα αντοχής για τα 
μικρότερα παιδια είναι η απόκτηση εμπειρίας συμμετοχής σε αγώνες ποδηλασίας χωρίς 
άγχος, η εξοικείωση με την έννοια και τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα MTB XCO και η 
καλύτερη προετοιμασία για την επόμενη κατηγορία. Δεν θα αναδειχθούν νικητές. Θα 
βραβευτούν όλα τα παιδιά μετά τον τερματισμό τους  

 Ο αριθμός των στροφών για κάθε κατηγορία θα ανακοινωθεί από τον αλυτάρχη. 

 Οι αθλητές θα σταθούν στην γραμμή εκκίνησης με την σειρά κατάταξής τους στην 4η 
ημερίδα ακαδημίας ΚοΠΟ 2022. 

 

 

4 - Πρόγραμμα Ημερίδας 

 

Κατηγορία  U10 

08:30--------- ---------Δεξιοτεχνία U10 

9: 45--------------------Δοκιμασία αντοχής U10   

10:30  -------------------Απονομές  U10 

 

Κατηγορία  U12 

10:00 --------- Δεξιοτεχνία U12 

11:30 -------------------- Δοκιμασία αντοχής U12  

12:30  ------------------- Απονομές U12 

 

Κατηγορία  U14 & U15 

8:30 –----------Δεξιοτεχνία U14 

10:30 -------------------Αντοχή U14 

11:30 -------------------Απονομές U14 
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5- Δήλωση Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες δηλώνονται από τα σωματεία τους. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο μέχρι την Τρίτη  1η Νοεμβρίου 2022   

στο email  podilatosainia@gmail.com   .   

Εγγραφές μετά την συγκεκριμένη ημέρα ΔΕΝ γινονται δεκτές.  

 

 

6- Κόστος συμμετοχής 

€10,00 ανά αθλητή/τρία, για όλες τις κατηγορίες.  

 

 

7- Ιατρική κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες 

Στο αγωνιστικό χώρο Θα υπάρχει ασθενοφόρο. 

Πλησιέστερο νοσοκομείο είναι το νοσοκομείο στην Κοφίνου. 

 

 

8- Έπαθλα 

 Όλα τα παιδιά που ολοκληρώνουν την διαδρομή δεξιοτεχνίας και αντοχής 
βραβεύονται με μετάλλιο. 

 οι τρείς πρώτοι νικητές στην δοκιμασία αντοχής των κατηγοριών U12, U14, U15 θα 
βραβευτούν με έπαθλα. 

 Οι τρείς πρώτοι νικητές , στην δοκιμασία δεξιοτεχνίας θα βραβευτούν στις κατηγορίες 
U12, U14, U15.   
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9- Χάρτες διαδρομών MTB XC 

Α. Χάρτης και Υψομετρικό γράφημα της δοκιμασίας αντοχής της κατηγορίας U14,U15. 

 

 
Σύδεσμος Διαδρομής :  
 
https://connect.garmin.com/modern/activity/7689493502?share_unique_id=8 
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Β. Χάρτης και Υψομετρικό γράφημα της δοκιμασίας αντοχής της κατηγορίας U12. 
 

 
 

 
 
Σύνδεσμος διαδρομής : 
https://connect.garmin.com/modern/activity/7689493383?share_unique_id=11 

 

 

10- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΑ:   

   Χρίστος Χρυσοστόμου.            Τηλ: 99462145           Email: chr.chrysostomou@vassiliko.com 


