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Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας με το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Τουρισμού Δήμου Λέσβου και τη συνεργασία του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, 
διοργανώνουν στο νησί της Λέσβου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου 
στην κατηγορία Masters Ανδρών και Γυναικών, στις 10 και 11 Ιουνίου 2017. 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ: 

1.1 Ημερομηνία:10 & 11 Ιουνίου 2017 

1.2 Τόπος: Λέσβος  

1.3 Διαδρομές: 

 

Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης 17 χλμ. :  Εκκίνηση και τερματισμός στον Κόμβο 
Αχλαδερής της Ε.Ο. Μυτιλήνης – Καλλονής προς Αχλαδερή – Αναστροφή προς το 
σημείο εκκίνησης. 
 
Αγώνας Αντοχής  χλμ. 104 χλμ. : Εκκίνηση ΜΟΛΥΒΟΣ – αριστερά προς Βαφειό – 
ΒΑΦΕΙΟΣ – ΑΡΓΕΝΟΣ – ΣΚΑΜΝΙΑ – ΚΑΠΗ – ΠΕΛΟΠΗ – ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ – ΣΤΙΨΗ 
(περιφερειακός) – δεξιά προς ΠΕΤΡΙ – αριστερά προς ΑΝΑΞΟ – δεξιά προς ΠΕΤΡΑ – 
ΜΟΛΥΒΟΣ. Η διαδρομή θα γίνει δύο φορές από τους αθλητές και ο τερματισμός θα 
γίνει στον Μόλυβο. 
 
Οι αγώνες διεξάγονται με τους Κανονισμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και ειδικότερα για την 

ποδηλασία δρόμου. 

1.4 Ειδικοί Κανονισμοί αγώνα: 

1.4.1 Κάθε σωματείο, μέλος της Ε.Ο. Ποδηλασίας έχει δικαίωμα συμμετοχής στους 

αγώνες με απεριόριστο αριθμό ποδηλατών - τριών, οι οποίοι είναι αποκλειστικά 

κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας Ε.Ο.Π. κατηγορίας Μάστερς Ανδρών και 

Γυναικών, θεωρημένο για το 2017. 

1.4.2 Για ποδηλάτη, που δεν θα εμφανιστεί να αγωνιστεί, ενώ έχει δηλωθεί, θα τιμωρείται το 
σωματείο του με αφαίρεση  10 βαθμών από την ετήσια βαθμολογία του, ανά αθλητή / αγώνισμα. 

1.4.3 Σε όλα τα αγωνίσματα οι ποδηλάτες θα συμμετέχουν με τις δηλωμένες 

εμφανίσεις των σωματείων τους. 

1.5 Δηλώσεις Συμμετοχής: 

1.5.1 Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να αποσταλεί μέχρι και 

την Τρίτη 30.05.2017, στο Fax. 210-6859739, στο επισυναπτόμενο έντυπο 

συμμετοχής, ή στο e-mail eopbike@otenet.gr. 

1.5.2 Στις δηλώσεις συμμετοχής θα φαίνεται με ευκρίνεια, το ονοματεπώνυμο, ο 

αριθμός δελτίου, το έτος γέννησης του αθλητή-τριας, όπως επίσης και η κατηγορία 

(Α-Β-Γ-Δ).  Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός – Συνοδός κάθε ομάδας.  

1.5.3 Σωματείο, που δεν συμπληρώσει την επίσημη φόρμα συμμετοχής των 

αγώνων, αποκλείεται από αυτούς και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.  

1.6 Τεχνικό Συνέδριο: Παρασκευή 09/06, και ώρα 19:00 στον Μόλυβο, σε χώρο 

που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.  Η παρουσία των αρχηγών των ομάδων είναι 

υποχρεωτική. 

1.7 Έπαθλα: 

1.7.1  Μετάλλιο και δίπλωμα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας, στην 
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Ατομική Χρονομέτρηση και στον αγώνα Αντοχής. 

1.7.2  Στον Νικητή κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθεί φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος. 

1.8 Απονομές Επάθλων: Όπως ορίζονται από το πρόγραμμα.  Οι ποδηλάτες-τριες θα 

προσέρχονται στις απονομές υποχρεωτικά με την αγωνιστική τους ενδυμασία. 

1.9 Αγωνίσματα - Πρόγραμμα: 

Παρασκευή 09.06.2017 

 17:00 

19:00 

Επικύρωση Συμμετοχών - διανομή αριθμών αγώνα για την Ατομική Χρονομέτρηση 

και τον αγώνα Αντοχής (ΜΟΛΥΒΟΣ). 

19:00 Τεχνικό Συνέδριο των Αρχηγών των Ομάδων (ΜΟΛΥΒΟΣ).             . 

Σάββατο 10.06.2017 

11:00 

13:00 

Ατομική Χρονομέτρηση 17 χλμ., με εκκίνηση - τερματισμό στoν  Κόμβο Αχλαδερής 
της Ε.Ο. Μυτιλήνης – Καλλονής προς Αχλαδερή – Αναστροφή προς το σημείο 

εκκίνησης. Προσοχή το σημείο εκκίνησης απέχει από τον Μόλυβο 40 λεπτά περίπου. 

Κυριακή 11.06.2017 

09:00 

13:00 
Αγώνας Δρόμου Αντοχής  104 χλμ., με εκκίνηση και τερματισμό τον Μόλυβο.  

13:30 Απονομές Επάθλων Χρονομέτρου και Αντοχής, στο Λιμανάκι Μολύβου.   

1.10 Τόπος και Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: Η Γραμματεία θα λειτουργήσει στο Μόλυβο 

(σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα), την Παρασκευή 08/06/2017, σύμφωνα με το 

παραπάνω πρόγραμμα.  Τις ώρες λειτουργίας θα γίνεται ο έλεγχος των δελτίων και η 

παραλαβή των αριθμών του αγώνα.   

1.11 Εκπρόσωπος Ε.Ο. Ποδηλασίας: Θα ανακοινωθεί 

1.12 Το πρόγραμμα αγώνων μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του αγώνα. 

Αρμόδιοι για την κατάρτιση και επισημοποίηση του προγράμματος του αγώνα καθώς και για 

ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής και ο 

Αλυτάρχης του αγώνα. 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Tο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου προσφέρει για τους 

συμμετέχοντες, τα εξής: 

α) 50% Έκπτωση στα Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (και για τα οχήματα) – ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HELLENIC SEAWAYS & BLUE STAR FERRIES -  για μετακίνηση από και προς τον 

Πειραιά (θα πρέπει να έχετε δηλώσει στη Δήλωση Συμμετοχής, ακριβή ημερομηνία αναχώρησης 

και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων, μέχρι 30/05/2017). 

β) Κάλυψη διαμονής και διατροφής για όλους τους αθλητές, καθώς για ένα συνοδό (για τα Σωματεία 

που θα συμμετάσχουν με τρείς (3) αθλητές το ελάχιστο) από την Παρασκευή  09/06/2017 έως την 

Κυριακή 11/06/2017 όπου αναχωρεί το πλοίο τις απογευματινές ώρες  . 

Η Ε.Ο.Π., μετά την εκπνοή της προθεσμίας των Δηλώσεων Συμμετοχής, θα ενημερώσει τα Σωματεία για τη 

διαμονή τους. 
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Για την έκδοση των εισιτηρίων του F/B , η Ε.Ο.Π. θα αποστείλει στην εταιρία λίστα με τους αθλητές – 

συνοδούς – οχήματα που θα έχουν δηλωθεί και τα Σωματεία θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση των 

εισιτηρίων εγκαίρως. 

Προσφορές ξενοδοχείων και εστιατορίων της περιοχής, για ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, θα ανακοινωθούν έγκαιρα. 

Ε.Ο. Ποδηλασίας 

 

http://www.hellenic-cycling.gr/
mailto:eopbike@otenet.gr
http://www.hellenic-cycling.gr/
mailto:eopbike@otenet.gr

