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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
UCI ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΑΣ 2019 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ,  14-17 Μαρτίου 
 

Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες εκδίδει τα παρακάτω Κριτήρια Πρόκρισης για το UCI 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας 2019, που θα διεξαχθεί στο Apeldoorn στην Ολλανδία από τις 
14 έως τις 17 Μαρτίου, σύμφωνα με την προκήρυξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και συμμορφούμενη 
με: 

i) τους Κανονισμούς Ποδηλασίας UCI, 
ii) τις γενικές οδηγίες και πολιτικές που έχει εκπονήσει η UCI  για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, 
iii) τον Κανονισμό Λειτουργίας Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, 
iv) τον Κανονισμό Ντόπινγκ (Φαρμακοδιέγερσης) και 
v) τον Πειθαρχικό Κανονισμό  

 
Κριτήρια Πρόκρισης 

1. Να είναι εγγεγραμμένος /η σε αθλητικό σωματείο - μέλος της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 
1.1. Οι πιλότοι θα πρέπει να πληρούν τους  κανονισμούς της UCI (16.3.003-16.3.007) 

2. Να έχει ελληνική ιθαγένεια 
3. Να έχει αποδεχτεί τη συμμετοχή του /της στον Σχεδιασμό 2018 (άρθρο 6, παράγραφος 3 Κανονισμού 
Λειτουργίας Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ) 
4. Να έχει ενεργοποιημένη UCI κάρτα για την αγωνιστική περίοδο 2019 
5. Να έχει classification status new (Ν), review (R), review fixed dated (RFD) ή confirmed (C) 
6. Να μην εκκρεμεί πειθαρχικό παράπτωμα (στην κατηγορία των tandem το πλήρωμα νοείται ως ένα, 
δηλαδή σε περίπτωση που εκκρεμεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον αθλητή ή τον  πιλότο οι επιδόσεις 
που έχουν σημειωθεί δεν θα αναγνωρίζονται) 
7. Να έχει αγωνιστική ενεργή παρουσία το 2018 ή το 2019 σε μία αναγνωρισμένη από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 
διοργάνωση 
8. Να έχει πιάσει ένα από τα παρακάτω όρια ανά αγώνισμα σε μία αναγνωρισμένη από την UCI / 
Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργάνωση την περίοδο 01.01.2018 έως 28.02.2019. 

 

ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗ 
Sprint  00:11.287 
1000m B  1:07.295 
4km pursuit B  4:43.007 
1000 C1 1:29.760 
3km Pursuit  4:33.858 
1000 C2 1:22.782 
3km pursuit  4:10.486 
1000 C3 1:17.293 
3km pursuit  3:58.262 
1000 C4 1:13.295 
4km pursuit  5:08.850 
1000 C5 1:12.392 
4km pursuit  5:03.553 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΟΣΗ  
Sprint 00:13.340 
1000m B 1:16.304 
3000m pursuit B 4:11.698 
500 C1 00:49.677 
3km Pursuit  5:04.346 
500 C2 00:55.748 
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3km pursuit  5:31.046 
500 C3 00:47.842 
3km pursuit  4:56.858. 
500 C4 00:45.107 
3km pursuit  4:46.038 
500 C5 00:44.664 
3km pursuit  4:39.120 

 
 
* Για το αγώνισμα Scratch των αγωνιστικών κατηγοριών (C5-C1 Ανδρών και Γυναικών) θα γίνει αξιολόγηση 
των σχετικών επιδόσεων των αθλητών που θα συμμετέχουν στο αντίστοιχο αγώνισμα.   
 
9. Αθλητές /τριες, που θα πληρούν τα κριτήρια και θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν θα πρέπει να έχουν κάποιο σοβαρό τραυματισμό που θα επηρεάζει την 
επίδοση τους. Η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί αναγκαίο και από την Ιατρική της 
Επιτροπή, να αποκλείσει τον /ην αθλητή /τρια από τη συμμετοχή του /της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 
 
Βάσει των πολιτικών της UCI, η χώρα μας μπορεί να δηλώσει στην εν λόγω διοργάνωση έως (1) αθλητή 
ανά αγωνιστική κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λοιπόν, τα κριτήρια επιλογής θα είναι τα παρακάτω:  
i) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο ίδιο αγώνισμα (π.χ. σπριντ), θα επιλεγεί ο αθλητής που έχει την 
καλύτερη επίδοση σε δεύτερο αγώνισμα.  
ii) Σε περίπτωση και δεύτερης ισοβαθμίας, θα επιλεγεί ο αθλητής με καλύτερη επίδοση και σε 3ο 
αγώνισμα. 
iii) Σε περίπτωση και τρίτης ισοβαθμίας, θα επιλεγεί ο αθλητής που έχει καλύτερες επιδόσεις συνολικά 
στην αναγραφόμενη περίοδο. 
 
Σε περίπτωση που δύο αθλητές από την ίδια αγωνιστική κατηγορία έχουν πιάσει τα όρια σε διαφορετικά 
αγωνίσματα (π.χ. Σπριντ και Χιλιόμετρο) θα ισχύσουν τα παρακάτω: 
i) Αρχικά, θα επιλεγεί ο αθλητής που έχει πιάσει το όριο και σε δεύτερο αγώνισμα. 
ii) Σε περίπτωση που κανένας αθλητής δεν έχει πιάσει το όριο και σε δεύτερο αγώνισμα, θα επιλεγεί ο 
αθλητής που ο χρόνος του τον κατατάσσει σε καλύτερη θέση σε σχέση με το προηγούμενο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα.  
 
Η τελική σύνθεση της Εθνικής Ομάδας θα ανακοινωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής και μετά την τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.  


