
Προκήρυξη Ανάβασης Λαϊλιά 

 

Ο Αθλητικός ποδηλατικός σύλλογος Σερρών «ο Μαχητής», διοργανώνει ΟΠΕΝ (ΟPEN) ποδηλατικό 

αγώνα δρόμου ανάβασης με μαζική εκκίνηση με την ονομασία «3η Ανάβαση Λαϊλιά» “BOTTECCHIA - 

VOLTA – VOREIA” την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: OPEN 

 Ανδρών 15 – 18 ετών (2004 – 2001)  

 Ανδρών 19 – 29 ετών (2000 – 1990) 

 Ανδρών 30 – 39 ετών (1989 – 1980)  

 Ανδρών 40 – 49 ετών (1979 – 1970) 

 Ανδρών 50+ ετών  

 Γυναικών (15+ ετών) 

Για όλες τις κατηγορίες ισχύει ο ελάχιστος αριθμών 6 συμμετεχόντων. Σε αντίθετη περίπτωση 

συγχωνεύονται με την προηγούμενη. Για τις γυναίκες δεν ισχύει ελάχιστος αριθμών αθλητριών. 

ΑΡΘΡΟ 3: 

Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΠ ως Open, και δεν δίνει βαθμολογία 

στην ατομική και σωματειακή κατάταξη της ΕΟΠ. 

ΑΡΘΡΟ 4: Πρόγραμμα – Αποστάσεις αγώνα 

ώρα εκκίνησης 11:00, για όλες τις Κατηγορίες. 

μήκος : 27,0km (3,5km προεκκίνηση), +1700m 

ΑΡΘΡΟ 5: Διαδρομή 

Εκκίνηση Πλατεία Κρονίου στις Σέρρες, κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, προς Χρυσοπηγή, προς 

χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά Σερρών, τερματισμός Ορειβατικό Καταφύγιο Λαϊλιά Σερρών. 

(Βλέπε συνημμένο χάρτη). 

ΑΡΘΡΟ 6: 

Εκκίνηση – Πλατεία Κρονίου στις Σέρρες 

Τερματισμός στο Ορειβατικό Καταφύγιο Λαϊλιά Σερρών σε υψόμετρο 1520m. 

ΑΡΘΡΟ 7: 

Μέγιστος Αριθμός συμμετεχόντων αθλητών: απεριόριστος 

Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν καλή υγεία, φυσική κατάσταση, άνδρες και γυναίκες. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εμπειρία στο άθλημα της ποδηλασίας δρόμου και να 

υπακούουν σε κάθε εντολή των διοργανωτών και της Τροχαίας που αφορά την προστασία και την 

ασφάλεια των αθλητών. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη ή υποχρέωση 

για οποιοδήποτε ατύχημα ή φθορά, ή απώλεια, ή καταστροφή αγωνιστικού υλικού, ρούχων, 

ποδηλάτων κλπ.. Οι δε ανήλικοι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα ο οποίος θα 

είναι υπεύθυνος για αυτούς και επίσης θα πρέπει να έχουν υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής από 

τον κηδεμόνα τους. 



Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να: 

1. Παρευρίσκονται στην αφετηρία των αγώνων 45΄ λεπτά προ της εκκίνησης. 

2. 2. Συμπεριφέρονται στον αγώνα προς τους άλλους ποδηλάτες, την αγωνόδικο επιτροπή και τους 

συνοδούς σύμφωνα με το αθλητικό πνεύμα. 

3. 3. Φέρουν υποχρεωτικά αριθμούς αναγνώρισης, που θα τους δοθούν από τον οργανωτή. Οι 

διαστάσεις και η παρουσίαση του αριθμού δεν δέχονται μεταβολές. 

Δηλώσεις Συμμετοχής : θα υποβάλλονται μέχρι και τις 10/10/2019 με αποστολή email στην 

διεύθυνση maxitisserres@hotmail.gr αναφέροντας: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Έτος Γέννησης, 

Τόπο Κατοικίας, Τηλέφωνο, Κατηγορία, Ομάδα/ Χορηγό. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να 

δηλωθούν αθλητές έως και μισή ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα στην γραμματεία που θα 

βρίσκεται πλησίον της εκκίνησης. 

 

Παράβολο Συμμετοχής : 15 ευρώ. Στον τερματισμό του αγώνα θα προσφερθεί μικρό γεύμα 

αναπλήρωσης ενέργειας. Το ποσό καταβάλλεται στην γραμματεία του αγώνα, πριν την εκκίνηση με 

την παραλαβή των αγωνιστικών αριθμών. 

Φιλοξενία: Το επίσημο κατάλυμα διανυκτέρευσης του αγώνα, για όσους έρθουν από μακριά, είναι το 

ορειβατικό καταφύγιο στον Λαϊλιά με τιμή προσφοράς διανυκτέρευσης 10€ / άτομο. Απέχει 3km 

περίπου από το σημείο εκκίνησης τερματισμού. 

ΑΡΘΡΟ 8: 

Η γραμματεία του αγώνα θα είναι ανοιχτή από τις 9:00 μέχρι και τις 10:45 και θα βρίσκεται δίπλα 

στον χώρο της εκκίνησης στη πλατεία Κρονίου, στις Σέρρες. 

ΑΡΘΡΟ 9: 

Το τεχνικό συνέδριο – ενημέρωση θα γίνει πλησίον της γραμματείας του αγώνα στις 10:30 

ΑΡΘΡΟ 10: 

Οι ποδηλατικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ο.Ποδηλασίας για την 

ποδηλασία δρόμου καθώς και με βάση την εγκύκλιο της ΤΕ ΕΟΠ 2/2018 (Αγώνες αναβάσεων). Επίσης 

οι αγωνιζόμενοι, οφείλουν να τηρούν τον Κ.Ο.Κ και να κινούνται στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας. Δεν 

επιτρέπεται συνοδεία με οχήματα μεμονωμένων αθλητών ή ομάδων. Για ότι άλλο δεν προβλέπεται 

στους κανονισμούς της Ε.Ο.Π θα αποφασίζει επιτόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή η οποία έχει το 

δικαίωμα τροποποίησης των αγώνων. 

ΑΡΘΡΟ 11: Ειδικοί κανονισμοί 

Εξοπλισμός: Οι ποδηλάτες οφείλουν να φορούν ποδηλατικό κράνος. Τα ηλεκτρικώς υποβοηθούμενα 

ποδήλατα θα αποκλείονται. 

Ανάπτυγμα ανά κατηγορία : Ελεύθερο για όλες τις κατηγορίες 

Καιρικές συνθήκες : Η μέση θερμοκρασία στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά τα μεσημέρια του 

Οκτωβρίου είναι 12 με 14 °C. Σε περίπτωση συννεφιάς και βροχής η θερμοκρασία θα είναι ακόμη 

χαμηλότερη. 

ΑΡΘΡΟ 12 : Έπαθλα – Βραβεύσεις 

1ος Νικητής κάθε Κατηγορίας Χρυσό Μετάλλιο – Δίπλωμα 

2ος » Αργυρό Μετάλλιο – Δίπλωμα 



3ος » Χάλκινο Μετάλλιο – Δίπλωμα 

4ος, 5ος, 6ος » Δίπλωμα 

Θα υπάρξουν χρηματικά ἐπαθλα στους νικητές του 2ημέρου ήτοι : 

1ος 150 ΕΥΡΩ 

2ος 100 ΕΥΡΩ 

3ος 80 ΕΥΡΩ 

Επίσης, θα δοθούν δώρα στους πρώτους νικητές καθώς κι αναμνηστικό σε όλους τους συμμετέχοντες. 

ΑΡΘΡΟ 13 : Απονομές 

Θα λάβουν χώρα πλησίον του τερματισμού μετά το πέρας του αγώνα των κατηγορίών 19-29, 30+ και 

40+. Πιθανή ώρα 15:00 

ΑΡΘΡΟ 14 : Έλεγχος Antidoping 

Σε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Doping αποφασίσει ελέγχους, θα υπάρξει 

ενημέρωση για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UCI, ΕΟΠ και του ΕΣΚΑΝ. 

ΑΡΘΡΟ 15 : Ποινές 

Στον αγώνα θα εφαρμοστούν οι ποινές που αναφέρονται στους κανονισμούς της ΕΟΠ και όπου δεν 

προβλέπονται, της UCI. 

ΑΡΘΡΟ 16: Αλυτάρχης Αγώνα : Χορτομάρης Βασίλης (ομοσπονδιακός κριτής ΕΟΠ) 

ΑΡΘΡΟ 17: Διευθυντής αγώνα: Γιώργος Θεοδωρίδης, 6972440010, giotheod@otenet.gr 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

I. Με την συμμετοχή του στον αγώνα, ο ποδηλάτης αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης των αγώνων. 

II. Άπαντες οι συμμετέχοντες στους αγώνες με οποιαδήποτε μορφή, αθλητές, προπονητές, συνοδοί, 

θεατές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διοργάνωση, αποδέχονται όπως τα προσωπικά τους στοιχεία, 

τα αποτελέσματα αγώνων με τις επιδόσεις, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτών, να δίνονται στον 

έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας, και να 

επεξεργάζονται από τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτο 

 


