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Προσ  :   Ε.Ο. Ποδθλαςίασ – Σ. Ε. 

 
Θζμα  :  Άδεια τζλεςθσ αγώνα 
 
Κφριοι, 
 
ασ διαβιβάηουμε ςυνθμμζνα τθν προκιρυξθ του αγώνα Ορεινισ Ποδθλαςίασ με τθν επωνυμία, 
“ Summer Bike Festival Challenge – Kefalas Junior Cup”, που ζχουμε ιδθ εντάξει ςτο Εκνικό 
Αγωνιςτικό Πρόγραμμα 2018, ςτισ κατθγορίεσ Π-Κ-ΠΚ-ΠΠ & ΜΙΝΙ, τουσ αγώνεσ 
ςυνδιοργανώνουμε με τον Π.. Κρόνο Νίκαιασ.  
 
Ηθτοφμε τθν άδεια τζλεςθσ αγώνων.   
 
Εν αναμονι ενεργειών ςασ. 
 
 

 
Για το Δ.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Π.Ε..Α. ΑΣΕΡΑ ΖΩΓΡΑΦΟΤ 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΙΑ 
 

“ Summer Bike Festival Challenge – Kefalas Junior Cup” 
 

Ο ΠΕΑ ΑΣΕΡΑ ςυνδιοργανώνει με τον Π.. ΚΡΟΝΟ Νίκαιασ διαςυλλογικοφσ αγώνεσ ΜΣΒ 
Ορεινισ Ποδθλαςίασ XCC, ςε ςυνεργαςία με το περιοδικό  MBIKE ςτα πλαίςια του SUMMER BIKE 
FESTIVAL 2018 που κα διοργανωκεί από το MBIKE ςτισ 16 & 17 Ιουνίου 2018 ςτο εςωτερικό του 
αγωνιςτικοφ ςτίβου του Ιπποδρόμου ςτο Μαρκόπουλο με τθν αιγίδα του Ιπποδρόμου Ακθνών, 
ο αγώνασ είναι ενταγμζνοσ ςτο Εκνικό Αγωνιςτικό Πρόγραμμα του 2018 & διεξάγεται με τθν 
ζγκριςθ τθσ Σ.Ε. τθσ Ε.Ο.Π.  
 
Ημερομθνία διεξαγωγισ: Κυριακι 17.06.2018  
Σόποσ: Σο εςωτερικό του αγωνιςτικοφ ςτίβου του Ιπποδρόμου. 
Διαδρομι: Επιςυνάπτεται χάρτθσ. 
Σεχνικά χαρακτθριςτικά διαδρομισ Αγώνα: Απόςταςθ περίπου 1200 m.  Ζδαφοσ: Χωμάτινεσ 
επίπεδεσ διαδρομζσ, κανονιςμοί mtb XCC 4.2.008   
Κατθγορίεσ - Πρόγραμμα: 
09.30  Ζναρξθ λειτουργίασ Γραμματείασ αγώνων, επικφρωςθ εγγραφών, παραλαβι αρικμών. 
10.30  Σεχνικό ςυνζδριο ςτον χώρο τθσ Γραμματείασ   
11.00  Εκκίνθςθ των αγώνων πρώτθ κατθγορία Μίνι Μικρά (15’) και ακολουκοφν διαδοχικά Μίνι 
Μεγάλα (20’), Παμπαίδεσ-Πανκοραςίδεσ (30’) & Κοραςίδεσ-Παίδεσ (45΄).  
Σελετι απονομών 15 λεπτά μετά τθν λιξθ όλων των αγώνων. 
υμμετοχι: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι ακλθτζσ/τριεσ με δελτίο Εκνικό δελτίο ςε ιςχφ 
για το 2018 ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα.  
Δθλώςεισ ςυμμετοχισ: Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν 
ςυνθμμζνθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςωματείων πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ςε 
ελεφκερο ζγγραφο.   
Δθλώςεισ ςυμμετοχισ: Θα γίνουν δεκτζσ ωσ τθν ΣΕΣΑΡΣΗ 13 Ιοφνθ 2018 ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ kronos@sptableware.gr     
Προςοχι: Σθν θμζρα του αγώνα δεν κα γίνουν νζεσ εγγραφζσ. 
Βραβεφςεισ: Για όλεσ τισ κατθγορίεσ  
Ο 1οσ νικθτισ κφπελλο, χρυςό μετάλλιο. 
Ο 2οσ νικθτισ αργυρό μετάλλιο. 
Ο 3οσ νικθτισ χάλκινο μετάλλιο. 
Γραμματεία - Σεχνικό ςυνζδριο: H Γραμματεία κα είναι ανοιχτι από τισ 09.30 πλθςίον τθσ 
εκκίνθςθσ.  Σο τεχνικό ςυνζδριο των αρχθγών των ομάδων κα γίνει ςτισ 10.30 ςτο χώρο τθσ 
Γραμματείασ.  Οι ποδθλάτεσ κα ζρχονται ςτθ γραμματεία με τα δελτία τουσ για παραλαβι των 
αρικμών του αγώνα και υπογραφι ςτο φφλλο αγώνα.  
Ειδικοί Κανονιςμοί Αγώνα: Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ο. 
Ποδθλαςίασ και πιο ςυγκεκριμζνα με αυτοφσ για τθν Ορεινι ποδθλαςία. 
Ιατρικι υποςτιριξθ: Ο διοργανωτισ κα παρζχει Ιατρό και Πρώτεσ Βοικειεσ ςε όποιον ποδθλάτθ 
χρειαςτεί.   
Ρφκμιςθ απρόβλεπτων κεμάτων: Για οτιδιποτε δεν προβλζπεται από τθν προκιρυξθ 
αποφαςίηει επιτόπου θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι. 
Οι διοργανωτζσ φλλογοι δεν φζρουν ουδεμία ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα, απώλεια ι 
καταςτροφι υλικοφ, οποιουδιποτε ςυμμετζχει ςτον αγώνα με οποιαδιποτε ιδιότθτα. 
Κομιςάριοι Αγώνων : Επίςθμοι Κριτζσ Ε.Ο.Π.  
Πλθροφορίεσ: Κοινό ςθμείο εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ.  
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τάκμευςθ: Προβλεπόμενοσ χώροσ ςτάκμευςθσ για τα οχιματα των ομάδων πλθςίον του 
χώρου τθσ εκκίνθςθσ. 
 
Για οποιαδιποτε πλθροφορία: 
Παπάηογλου Παντελισ 6947005060 
Γεωργίου Ιάκωβοσ 6945973119 
 
ΧΟΡΘΓΟΙ & ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΕ ΑΓΩΝΩΝ 
SUMMER BIKE FESTIVAL 2018 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΑΘΘΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MBIKE  
SPTABLEWARE 
KEFALAS BIKES 
TOFARMAKEIOMOU 
ERGONUTRITION 
 
 
ΤΝΘΜΜΕΝΑ:  
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΧΑΡΣΘ - ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  
 

 


