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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2013 

 
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ) εκδίδει τη Προκήρυξη του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Αθλητών με Αναπηρίες για την αγωνιστική περίοδο 2013.  Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI) και την παρούσα 
προκήρυξη. 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 11 & 12 Μαΐου 2013 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά. 
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013:   Άφιξη αποστολών 
Σάββατο, 11 Μαΐου 2013:   Πρωινή Αγωνιστική περίοδος - Αγωνίσματα Time Trials 
Κυριακή, 12 Μαΐου 2013:  Πρωινή Αγωνιστική Περίοδος - Αγωνίσματα Δρόμου & 
                                                                        Αναχώρηση αποστολών  
 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές των αθλητικών σωματείων ΑμεΑ - μελών της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, που έχουν 
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας και είναι άνω των 14 ετών. Σημείωση: Όλοι οι πιλότοι στις κατηγορίες 
Tandem χρειάζεται να έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας στην Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 
Μόνο οι αθλητές που έχουν θεωρημένα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στους αγώνες. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων υποχρεούνται να προσκομίζουν θεωρημένα τα δελτία Αθλητικής 
Ιδιότητας και Υγείας στη Γραμματεία των Αγώνων πριν την έναρξη των αγώνων. Οι αθλητές που δε θα 
προσκομίσουν το θεωρημένο δελτίο τους δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. 
 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 16.4.002 (κανονισμοί UCI) οι παρακάτω αγωνιστικές κατηγορίες μπορούν να 
συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα: 
 

Handbike Tricycle Cycling Tandem 

Handbike H1 Tricycle T1 Cycling C1 Tandem B 

Handbike H2 Tricycle T2 Cycling C2  

Handbike H3  Cycling C3  

Handbike H4  Cycling C4  

  Cycling C5  

 
Σημείωση: Αθλητές με νοητική αναπηρία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μετά από σχετικό αίτημα των 
Αθλητικών Σωματείων. Για την εν λόγω αγωνιστική κατηγορία θα ισχύουν οι κανονισμοί της INAS-FID.  
 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Κάθε ένσταση που αφορά σε τεχνικό θέμα πρέπει να υποβάλλεται γραπτά προς τη Γραμματεία των Αγώνων 
εντός 30 λεπτών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η ένσταση αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη 
από τον εκπρόσωπο του κάθε συλλόγου και να συνοδεύεται από ένα παράβολο των 100€, το οποίο θα 
παρακρατηθεί σε περίπτωση που η ένσταση δεν γίνει δεκτή. Η εκδίκαση της ένστασης θα γίνεται άμεσα και θα 
δίνεται απάντηση γραπτώς με υπογραφή του Αλυτάρχη των Αγώνων. 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
Το αγωνιστικό πρόγραμμα και οι τελικές αποστάσεις ανά κατηγορία θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη των 
δηλώσεων συμμετοχής. Η απονομή των μεταλλίων θα γίνει στους τρεις πρώτους νικητές (1ος, 2ος, 3ος) κάθε 
αγωνίσματος που προκηρύσσεται. 
 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν γραπτά στο επισυναπτόμενο έντυπο. Δεν γίνονται δεκτές 
δηλώσεις που δε φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του σωματείου. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των αθλητών (επίθετο, όνομα, αριθμ. μητρώου, ηλικία, 
αγωνιστική κατηγορία και αγώνισμα) ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των στοιχείων από τη Γραμματεία των 
Αγώνων.  
Οι  ΝΕΟΙ αθλητές  ΠΡΕΠΕΙ να γνωστοποιηθούν στη δήλωση συμμετοχής. Πληροφορίες σχετικά με την 
αξιολόγηση (classification) των νέων αθλητών θα δοθούν μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. 
 

 
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  

hellenic_sfpd@eaom-amea.gr  
(με κοινοποίηση στα fstefani@eaom-amea.gr και Leventi.Aggeliki@eaom-amea.gr) 

το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 
 

 
 

ΣΥΝΟΔΟΙ (Αρχηγός Αποστολής ή Προπονητής ή Συνοδός) 
Εγκρίνεται ένα (1)  συνοδός (Αρχηγός Αποστολής ή Προπονητής ή Συνοδός) ανά  τρεις (3) αθλητές.  
 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ αθλητικών αποστολών εκτός Αθήνας 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που θα 
μπορέσει η Ομοσπονδία να καλύψει το κόστος συμμετοχής τους (μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273 / 01.04.2013 επιστολή. 
 
Ειδικότερα για τις μετακινήσεις: 
- Για τα σωματεία που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εγκρίνεται ένα (1) αυτοκίνητο για 2-4 

άτομα. Καλύπτεται η χιλιομετρική απόσταση (0,15€ ανά χιλιόμετρο) και τα διόδια με την προσκόμιση των 
παραστατικών (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αποδείξεις πρωτότυπες διοδίων). 

- Εγκρίνονται οι μετακινήσεις με καράβι και τραίνο ΜΟΝΟ με την κατάθεση παραστατικών (εισιτήρια κλπ.)  
Χρήση αεροπορικού εισιτηρίου θα ισχύσει μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
- Οι Σύλλογοι θα είναι υπεύθυνοι για την μετακίνηση των μελών της αποστολή τους.  
- Τα παραστατικά πρέπει να αποσταλούν μέσω Σωματείου εντός 10 ημερών στην Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για 

τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων. Τα παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του Συλλόγου. 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
 
 
Η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. 
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