
ΙΓ' ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ  Πρώτη Σερρών, 18-22 Μαϊου 2018               
Προκήρυξη Αθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου  

[1] 

 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ  
 

Α. Αγωνίσματα 

• Ποδηλασία Δρόμου Αγοριών     Κωδ. 044. 

• Ποδηλασία Δρόμου Κοριτσιών  Κωδ. 045. 
 
Β. Δικαίωμα συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν μέχρι 2 μαθητές και 2 μαθήτριες ανά 
αγώνισμα.  

• Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια ανά αγώνισμα 
                          Κωδ. 044.Ποδηλασία Δρόμου Αγοριών     = 40 
                          Κωδ. 045.Ποδηλασία Δρόμου Κοριτσιών  = 30 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στο αγώνισμα είναι να γνωρίζει καλά 
ποδήλατο. Να έχει δηλαδή ισορροπία και καλό έλεγχο. 

 
Γ. Στολές αθλητών-εξοπλισμός 

• Κολάν ποδηλασίας (δίνεται και από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Μπλούζα, ποδήλατα και Κράνη (δίνονται από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Καπέλο – Αντηλιακό 
 
Δ. Κανονισμοί 

• Τα αγωνίσματα και των Αγοριών και των Κοριτσιών θα διεξαχθούν σε προκαθορισμένο στίβο 
(άσφαλτο) των 200 μέτρων. 

• Η διαδρομή θα είναι κυρίως ανηφορική και θα έχει μία στροφή. 

• Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο. 
 
Ε. Τρόπος διεξαγωγής 
044.Ποδηλασία Δρόμου Αγοριών   

• Οι σαράντα (40) μαθητές διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε 8 σειρές των 5. 

• Ο πρώτος κάθε σειράς και οι εφτά (7) καλύτεροι χρόνοι προκρίνονται στις 3 ημιτελικές 
σειρές. 

• Ο πρώτος κάθε ημιτελικής σειράς και οι 2 καλύτεροι χρόνοι από τους υπόλοιπους 
προκρίνονται στον τελικό. 

 045.Ποδηλασία Δρόμου Κοριτσιών     

• Οι τριάντα (30) μαθήτριες διαγωνίζονται, μετά από κλήρωση, σε 6 σειρές των 5. 

• Η πρώτη κάθε σειράς και οι τέσσερεις (4) καλύτεροι χρόνοι προκρίνονται στις 2 
ημιτελικές σειρές. 

• Η δύο πρώτες κάθε ημιτελικής σειράς και ο καλύτερος χρόνος από τις υπόλοιπες 
προκρίνονται στον τελικό. 

• Όλοι οι μαθητές-τριες οφείλουν να συγκεντρωθούν στις 18:00 π.μ. στον χώρο 
διεξαγωγής του αγωνίσματος για να πληροφορηθούν τις σειρές τους. 
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ΣΤ. Πρόγραμμα αγώνων 
 

ΣABBATO,  Πρώτη Σερρών – Εγκατάσταση Ποδηλασίας 
 
044. Ποδηλασία Δρόμου Αγοριών   
 
18:00            Αγώνες σειρών 
19:00            Ημιτελικοί 
19:45.   Τελικός 
20:15.  Απονομή 
 
045. Ποδηλασία Δρόμου Κοριτσιών     
 
18:30            Αγώνες σειρών 
19:20.  Ημιτελικοί 
20:10.            Τελικός 
20:00.  Απονομή 

 


