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ΜΕΡΟΣ  1Ο    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 
 

§ 1   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ. 
 
 

Αποδείξεις. 
 
12.1.001. Οι παραβάσεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Ποδηλασίας και της U.C.I. θα 

πρέπει να αποδεικνύονται από οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 
12.1.002. Παρατηρήσεις και παραβάσεις που βεβαιώνονται από τους κριτές της 

Αγωνοδίκου Επιτροπής θα πρέπει να θεωρούνται ως επικυρωμένες 
(αντικειμενικές, σωστές) εκτός και αν αποδειχθεί το αντίθετο. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
12.1.003. Όλοι οι επίσημοι θα πρέπει να θεωρούν καθήκον τους να αναφέρουν 

στην Ε.Ο.Ποδηλασίας, παραβάσεις που πέφτουν στην αντίληψή τους, 
ανάλογα με το ποια αρχή είναι αρμόδια για τις παραβάσεις αυτές. 

 
 

Διάφορες Παραβάσεις. 
 

12.1.004. (1) Κάθε άτομο ή ομάδα που συμπεριφέρεται με απαράδεκτο και 
ανειλικρινή τρόπο, η όποιος δεν σέβεται δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις που 
απορρέουν από συμβόλαια ή προκηρύξεις αγώνων και τεχνικούς 
κανονισμούς, θα τιμωρείται με αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητος 
για ένα έως και τρεις μήνες η / και πρόστιμο από 100 έως και 1000 Euro.  
 
Επί πλέον, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας μπορεί να επιβάλει 
τις ακόλουθες ποινές, σε συνδυασμό ή όχι με τις ανωτέρω : 
 
1. Σε ομάδα (σωματείο) : αναστολή της συμμετοχής της σε αγώνες 

ποδηλασίας. 
 
2. Σε οργανωτή αγώνων : ο αγώνας του μπορεί υποβιβαστεί σε 

κατώτερη κατηγορία ή να διαγραφεί από το εθνικό καλαντάρι της     
Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

 
3.  Σε κάθε περίπτωση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας, 

μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις αθλητικού ή διοικητικού 
χαρακτήρα, ποινές που περιγράφονται στην κατωτέρω παράγραφο 
(2). 

 
(2)  Χωρίς να παρεμβαίνει στις εξουσίες της Πειθαρχικής 
Επιτροπής   της Ε.Ο.Ποδηλασίας,  το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο (1), μπορεί να επιβάλει αθλητικού ή διοικητικού 
χαρακτήρα ποινές ως ακολούθως: 
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- Αποκλεισμός η προσωρινή αφαίρεση βαθμών από 

κατάταξη σε επίσημους αγώνες ποδηλασίας 
  
- απαγόρευση συμμετοχής σε επίσημους αγώνες 

ποδηλασίας  
 

- απαγόρευση συμμετοχής σε επίσημες τελετές         
 

Η απόφαση αυτή τού Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μόλις γίνει 
εγγράφως γνωστή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 
 
Πέρα από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ποδηλασίας, 
μπορεί να ανατρέπει η να αναστέλλει μία προηγούμενη απόφασή 
του για την οποία οι όροι (συνθήκες)  δεν ακολουθήθηκαν, η 
όπου τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την απόφαση αυτή, 
αποδεικνύεται ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή.        

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 

Μορφές Παραβάσεων. 
 
12.1.005. Κάθε άτομο που υπόκειται στους κανονισμούς της Ε.Ο.Ποδηλασίας θα 

πρέπει να αποβάλλεται από τους αγώνες ποδηλασίας για τουλάχιστον ένα 
και μέγιστο έξι μήνες εάν: 
 
1.  α) συμπεριφέρεται με βίαιο τρόπο η χρησιμοποιεί απρεπή και 

υβριστική γλώσσα σε / για κομισάριο η κριτή η μέλος Αγωνόδικης 
Επιτροπής, μέλη   των Επιτροπών ή των οργάνων ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.Ο.Ποδηλασίας. 
 
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν το/τα άτομο/α αυτό/α 
η και το σωματείο, να αποβληθεί/ούν αμέσως από τον 
αγωνιστικό χώρο και τους χώρους των ομάδων (πίτς) των με 
απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής. 
 
γ) Σε ενδεχόμενη ανυπακοή σε απόφαση της Αγωνοδίκου για την 
παραπάνω περίπτωση, ο Αλυτάρχης είναι δυνατόν να διακόψει 
τους αγώνες, έως ότου το/τα άτομο/α αυτό/α η και το σωματείο, 
αυτό να αποχωρήσει/ουν από τον αγωνιστικό χώρο και τους 
χώρους των ομάδων (πίτς). 

 
2.  συμπεριφέρεται με τρόπο ώστε να βλάπτει την εικόνα της ποδηλασίας 

ή της Ε.Ο.Ποδηλασίας γενικότερα. 
 
3.  χωρίς σοβαρό λόγο, δεν παρουσιάζεται, όταν καλείται να 

παρουσιαστεί στα αρμόδια όργανα της Ε.Ο.Ποδηλασίας. 
 
Αρμόδια για τις ανωτέρω παραβάσεις είναι η Πειθαρχική Επιτροπή τη 
Ε.Ο.Ποδηλασίας, πλήν των περιπτώσεων 1β και 1γ όπου αρμόδια είναι η 
Αγωνόδικος Επιτροπή του αγώνα. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
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§ 2   ΠΟΙΝΕΣ. 
 
 
Γενικές Αρχές. 
 

12.1.006. Όλες οι ποινές αναγράφονται στο εκάστοτε Φύλλο Αγώνα. 
 

12.1.007. Σε αγώνες με ετάπ, όλες οι ποινές θα εφαρμόζονται στην γενική 
βαθμολογία. Είναι όμως δυνατόν , ανάλογα με την βαρύτητα της  
παράβασης, και εάν η Αγωνόδικος αποφασίσει διαφορετικά, οι ποινές να 
εφαρμοστούν στην κατάταξη του συγκεκριμένου ετάπ. 

 
12.1.008. Εκτός των συγκεκριμένων ποινών που αναφέρονται στους κανονισμούς 

των διαφόρων αγωνισμάτων, τα παρακάτω είδη ποινών θα εφαρμόζονται, 
ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης. 

 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΒΟΛΗ. 
 
12.1.009. Ο αποκλεισμός ενός αθλητή, θα έχει σαν αποτέλεσμα, αυτός να 

διαγράφεται από τις κατατάξεις και αποτελέσματα, και να χάνει 
οποιαδήποτε βραβεία, (τιμητικά ή χρηματικά) του έχουν δοθεί στον 
αγώνα που έκανε την παράβαση. 

 
12.1.010. Ο αποκλεισμός μπορεί να έχει την μορφή άρνησης εκκίνησης σε έναν 

αγώνα, εάν η παράβαση έχει διαπιστωθεί πριν από την έναρξη του αγώνα 
η την μορφή αποβολής (αποκλεισμού) από τον αγώνα, εάν η παράβαση 
διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 
12.1.011. Εάν η άρνηση εκκίνησης ή ο αποκλεισμός δεν είναι δυνατόν να 

εφαρμοσθεί, την ώρα που πρέπει, η παράβαση θα τιμωρείται με 
αποκλεισμό ή αποβολή αναλόγως. 

 
12.1.011. Εκτός αν αναφέρεται ρητά στους κανονισμούς της Ε.Ο.Π. ή στους όρους 

μιας προκήρυξης, η θέση του αθλητή ή της ομάδας που αποκλείεται από 
έναν αγώνα θα καταλαμβάνεται από τον επόμενο, στην κατάταξη, αθλητή 
ή ομάδα, έτσι ώστε όλες οι θέσεις είναι πάντα κατειλημμένες. 
 

12.1.013.Σε αγώνες πίστας όπου δύο ή περισσότεροι ποδηλάτες ή ομάδες 
ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους, κανένας ποδηλάτης ή ομάδα από ένα 
προηγούμενο γύρο αυτού του αγώνα δεν μπορεί να ‘’ανέβει’’ στην 
κατάταξή του αγώνα αυτού. (Δηλ. Δεν μπορεί να πάρει τη θέση του 
αποκλεισμένου ποδηλάτη ή αποκλεισμένης ομάδας αν δεν έχουν 
συναντηθεί άμεσα σε αγώνα στον συγκεκριμένο γύρο). 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
12.1.014. Εάν ένας αθλητής αποκλεισθεί από έναν αγώνα με ετάπ, δεν θα 

επιτρέπεται να πάρει μέρος σε άλλο αγώνα, όσο διαρκεί ο αγώνας στον 
οποίον αποκλείστηκε  με ποινή αποκλεισμού 15 ημερών . 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. 
 

12.1.015. Μια προειδοποίηση μπορεί να δοθεί από ένα κομισάριο η άλλο μέλος της 
Αγωνόδικης Επιτροπής σε αθλητή που έκανε μια μικρή παράβαση ή 
λάθος, εάν και εφόσον έτσι κρίνουν τα μέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής. 

 
 

ΕΠΙΠΛΗΞΗ. 
 
12.1.016. Μια επίπληξη θα πρέπει να δίνεται - από τα αρμόδια όργανα της 

Ε.Ο.Ποδηλασίας, σε όποιον δεν σέβεται τις ηθικές αρχές του αθλητισμού 
και την πίστη και αφοσίωση στην ποδηλασία. 

 
12.1.017. Η επίπληξη θα είναι γραπτή και θα αποστέλλεται στον παραβάτη και στην 

ομάδα και την Τοπική Επιτροπή ή Ένωση που ανήκει. Θα αναρτάται δε σε 
οποιοδήποτε πληροφοριακό έντυπο ή ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.     

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ. 
 
12.1.018. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις διάφορες παραβάσεις, που 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, όπως και στους κανονισμούς των 
διαφόρων αγωνισμάτων ποδηλασίας, αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα 
(όπως και όλες οι ποινές). Κατατίθενται δε και αποδίδονται στον Ταμία 
της Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 
12.1.019. Σε περίπτωση αδυναμίας απόδοσης αμέσως του ποσού του προστίμου, 

είναι δυνατόν αυτό να πληρωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την επιβολή 
του. 

 
12.1.020. Σε περίπτωση μη απόδοσης του ποσού του προστίμου, σε εύλογο χρονικό  

διάστημα ενός μηνός, αυτό θα παρακρατείται από τον Ταμία της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας στην αμέσως επόμενη οικονομική συναλλαγή μεταξύ της 
Ε.Ο.Ποδηλασίας και της ομάδας ή του σωματείου του αθλητή. 

 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ).  
 
12.1.021.  Η αναστολή (δραστηριότητας) στερεί το δικαίωμα σε αυτόν που του 

επιβλήθηκε η ποινή αυτή, να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις 
αθλητικές δραστηριότητες, που οργανώνονται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας ή 
τους φορείς και τα όργανά της και επιβάλλεται από την Πειθαρχική 
Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας. 

 
12.1.022. Στην περίπτωση που επιβάλλεται αναστολή (δραστηριότητας) σε ένα 

σωματείο ή σύλλογο (πχ. σε περίπτωση παράβασης συνοδού ή 
προπονητή κ.λ.π.) αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή 
δραστηριότητας και των αθλητών που ανήκουν στο σωματείο αυτό. 
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12.1.023. Οποιαδήποτε συμμετοχή σε αγώνες ή εκδηλώσεις ποδηλασίας, αθλητών ή 
σωματείων που τους έχει επιβληθεί αναστολή δραστηριότητος, θα 
θεωρείται άκυρη και ως μη γενόμενη. Στην περίπτωση αυτή θα 
επεκτείνεται ο χρόνος της αναστολής δραστηριότητας. 

 
12.1.024. Ο χρόνος αναστολής (δραστηριότητας) αρχίζει από την ημέρα που 

επιβάλλεται η ποινή και σε περίπτωση τέλους της αγωνιστικής περιόδου, 
μπορεί να συνεχίσει και την επόμενη.    

 
Η Εθνική Ομοσπονδία, που επιβάλλει μια αναστολή δραστηριότητας, 
ενημερώνει την UCI, αμέσως μόλις η αναστολή καθίσταται εκτελεστή. 
 
Η Εθνική Ομοσπονδία θα πρέπει να ενημερώνει για όλα τα στοιχεία του 
ατόμου στο οποίο έχει επιβάλει την ποινή : 
 
1. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, εθνικότητα, κατηγορία, αριθμός δελτίου. 
2. Η αρχή που επέβαλε την ποινή. 
3. Την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η ποινή. 
4. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ποινής.  
 
Η UCI θα ενημερώνεται αμέσως για κάθε τροποποίηση των όρων της 
αναστολής, όπως είχε αρχικά κοινοποιηθεί.  
 
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε αθλητές που δεν έχουν ακόμη 
συμμετάσχει σε αγώνες  Παγκοσμίου ή Ευρωπαϊκού Καλανταριού. 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
 

§ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ 
         ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ. 

 
12.1.025. Ποινές που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και αφορούν μόνον 

πρόστιμα, είναι δυνατόν σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις να διπλασιασθούν. 
  
 Εκτός από τις ποινές που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, 

οποιοδήποτε άτομο (αθλητής , συνοδός, προπονητής  κλπ) που κάνει μία 
σοβαρή παράβαση, είναι δυνατόν να αποβάλλεται αμέσως από έναν 
κομισάριο.   

 
12.1.026. Οι παραβάσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, επικυρώνονται 

από την Αγωνόδικο Επιτροπή, σαν τέτοιες και τιμωρούνται με τις 
αντίστοιχες ποινές. 

 
  Ο πίνακας ισχύει για όλους τους αγώνες, και εφαρμόζεται ακόμα και εκεί 

που δεν αναφέρεται εξειδικευμένα, αλλά η παράβαση είναι ή ίδια. Εκτός 
και αν υπάρχει ειδικό άρθρο για το συγκεκριμένο αγώνισμα. Π.Χ. το 
σπρώξιμο μεταξύ αθλητών, τιμωρείται με την ίδια ποινή αν έγινε σε 
αγώνα αντοχής μιας ημέρας στον δρόμο, ή σε ένα αγώνα mountain bike.        
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 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ 
1. Εκκίνηση χωρίς υπογραφή στο 

Φύλλο Αγώνα. 
Αθλητής: Αποκλεισμός από τα 
αποτελέσματα. ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 

2. Ποδήλατο.  
2.1 Παρουσία στην εκκίνηση αγώνα ή 

ετάπ, με ποδήλατο όχι σύμφωνο με 
τους κανονισμούς ή που δεν πληροί 
όρους ασφαλείας π.χ. λείπουν οι 
τάπες του τιμονιού.   

Άρνηση εκκίνησης.  

2.2 Χρήση κατά την διάρκεια αγώνα ή 
ετάπ ποδηλάτου μη σύμφωνου με 
τους κανονισμούς ή που δεν πληροί 
όρους ασφαλείας 

Αποκλεισμός - Αποβολή. 

3. Ενδυμασία.  
3.1 Έλλειψη ουσιωδών αντικειμένων της 

στολής.    
Άρνηση εκκίνησης.  

3.2 Αθλητής παρουσιάζεται στην 
εκκίνηση χωρίς το απαραίτητο 
προστατευτικό κράνος. 

Άρνηση εκκίνησης.  

3.3 Αθλητής κατά την διάρκεια του αγώνα 
βγάζει το απαραίτητο προστατευτικό 
κράνος. 

Αποβολή από τον αγώνα. 
+ 30 Euro πρόστιμο. 

3.4 Αθλητής παρουσιάζεται στην 
εκκίνηση χωρίς την επίσημη 
ενδυμασία του Σωματείου του. 

1η Παράβαση : Πρόστιμο 20 Euro. 
2η Παράβαση : Πρόστιμο 50 Euro. 
2η Παράβαση : Άρνηση εκκίνησης.  

4. Αριθμός πλάτης, ώμου ή 
ποδηλάτου αλλοιωμένος ή 
κακώς τοποθετημένος η δεν 
διακρίνεται (αναγνωρίζεται)  

 

4.1 Αγώνας μιας ημέρας Αθλητής: Πρόστιμο 15 Euro.  
4.2 Αγώνας με ετάπ. 1η Παράβαση : Πρόστιμο 15 Euro. 

2η Παράβαση : Πρόστιμο 30 Euro. 
3η Παράβαση : Αποβολή από τον αγώνα. 

5. Μη παράδοση (επιστροφή) των 
αριθμών μετά από εγκατάλειψη.  

Αθλητής: Πρόστιμο 15 Euro.  

6. Αντικανονική βοήθεια μεταξύ 
αθλητών διαφορετικών 
ομάδων. 

Για κάθε αθλητή που εμπλέκεται : 

6.1 Αγώνας μιας ημέρας Αποκλεισμός.   
6.2 Αγώνας με ετάπ. Ποινή 2΄ για κάθε παράβαση. Μετά την 

τρίτη παράβαση : Αποκλεισμός.  
7. ‘’Αλλαγή’’ - ‘’Τράβηγμα’’ με 

επαφή μεταξύ αθλητών με 
σκοπό την απόκτηση 
πλεονεκτήματος 

Για κάθε αθλητή που εμπλέκεται : 

7.1 Μεταξύ αθλητών της ίδιας ομάδας Αθλητής: Πρόστιμο 15 Euro. 
7.1.1 Αγώνας μιας ημέρας Αν η Παράβαση έγινε μέσα στο τελευταίο 

χιλιόμετρο: Υποβιβασμός στο τέλος του 
γκρουπ του.   
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7.1.2 Αγώνας με ετάπ. Ποινή 10΄΄ για κάθε παράβαση. Αν η 
παράβαση έγινε μέσα στο τελευταίο 
χιλιόμετρο: Ποινή 30΄΄ και υποβιβασμός 
στο τέλος του γκρουπ του.  

7.2 Μεταξύ αθλητών διαφορετικών 
ομάδων. 

 

7.2.1 Αγώνας μιας ημέρας. Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
7.2.2 Αγώνας με ετάπ. Ποινή 1΄. Αποκλεισμός ή Αποβολή αν η 

παράβαση έγινε στο τελευταίο ετάπ ή αν 
έγινε για 2η φορά στον αγώνα:  

8. Σπρίντ  
8.1 Παρέκκλιση από επιλεγμένη 

‘’διαδρομή’’ (κουλουάρ), θέτοντας σε 
κίνδυνο και παρεμποδίζοντας άλλους 
αθλητές.  

 

8.1.1 Αγώνας μιας ημέρας. Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
8.1.2 Αγώνας με ετάπ. 1η Παράβαση : Υποβιβασμός στο τέλος 

του γκρουπ του + 10΄΄ ποινή στη Γενική 
Ατομική Βαθμολογία. 
2η Παράβαση : Υποβιβασμός στο τέλος 
του γκρουπ του + 30΄΄ ποινή στη Γενική 
Ατομική Βαθμολογία. 
3η Παράβαση : Αποβολή από τον αγώνα. 
 

8.2 Αντικανονικό Σπρίντ.  
8.2.1 Αγώνας μιας ημέρας. Υποβιβασμός στο τέλος του γκρουπ του. 
8.2.2 Αγώνας με ετάπ. 1η Παράβαση : Υποβιβασμός στο τέλος 

του γκρουπ του. 
2η Παράβαση : Υποβιβασμός στο τέλος 
του γκρουπ του + 10΄΄ ποινή. 
3η Παράβαση : Αποβολή από τον αγώνα. 
 

 Αναφερόμενοι στις ανωτέρω ποινές, που εφαρμόζονται στα σπρίντ, σε πολύ 
σοβαρές παραβάσεις, είναι δυνατόν να επιβληθεί Αποκλεισμός - Αποβολή από 
τον αγώνα, από την πρώτη παράβαση.  

8.3 Τράβηγμα (κράτημα) από τη φανέλα  
η άλλο μέρος της ενδυμασίας, η από 
το ποδήλατο (σέλλα, σκελετό κλπ) . 

 

8.3.1 Αγώνας μιας ημέρας. Πρόστιμο 15 Euro. 
8.3.2 Αγώνας με ετάπ. Πρόστιμο 15 Euro + 10΄΄ ποινή. 
8.3.3 Στο τελευταίο χιλιόμετρο του αγώνα. Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
8.3.4 Στο τελευταίο χιλιόμετρο του ετάπ. 1η Παράβαση : Ποινή 20΄΄. 

2η Παράβαση : Αποκλεισμός από τον 
αγώνα. 

9. Ώθηση (Σπρώξιμο) στιγμιαία.  
9.1 Σπρώξιμο από αυτοκίνητο, 

μοτοσικλέτα ή αθλητή. 
Αθλητής: 

9.1.1 Αγώνας μιας ημέρας. Πρόστιμο 15 Euro για κάθε παράβαση. 
9.1.2 Αγώνας με ετάπ. Πρόστιμο 15 Euro + 10΄΄ ποινή για κάθε 

Παράβαση. 
9.2 Σπρώξιμο μεταξύ αθλητών της ίδιας 

ομάδας. 
Για κάθε αθλητή. 
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9.2.1 Αγώνας μιας ημέρας. Πρόστιμο 15 Euro για κάθε παράβαση. 
9.2.2 Αγώνας με ετάπ. Πρόστιμο 15 Euro + 10΄΄ ποινή για κάθε 

Παράβαση. 
9.3 Σπρώξιμο αθλητή άλλης ομάδας. Αθλητής που σπρώχνει. 

8.3.1 Αγώνας μιας ημέρας. Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
8.3.2 Αγώνας με ετάπ. 1η Παράβαση : Ποινή 10΄΄. 

Κατά την διάρκεια του τελευταίου ετάπ ή 
αν πρόκειται για 2η Παράβαση : 
Αποκλεισμός. 

9.4 Αθλητής σπρώχνεται από θεατή. Προειδοποίηση στον αθλητή. 
10. Εσκεμμένη παρακώλυση 

αθλητή, ή αυτοκινήτου ομάδας. 
 

 Αγώνας μιας ημέρας. Αθλητής: Αποκλεισμός. 
 Αγώνας με ετάπ. 1η Παράβαση : Ποινή 10΄΄. 

2η Παράβαση : Ποινή 3΄. 
Παράβαση στο Τελευταίο χιλιόμετρο ετάπ 
: Ποινή 30΄΄ και υποβιβασμός στην 
τελευταία θέση του ετάπ. 
Εάν η Παράβαση γίνει στο τελευταίο ετάπ 
(ασχέτως πρόκειται  για 1η ή 2η  
παράβαση) και κατά (εναντίον) ενός εκ 
των 10 πρώτων αθλητών του αγώνα : 
Αποκλεισμός από τον αγώνα. 

11. Απαγορευμένη βοήθεια σε άλλο 
αθλητή κατά την διάρκεια 
τερματισμού σε σιρκουί. 

 

 Αγώνας μιας ημέρας. Αθλητής: Αποκλεισμός. 
 Αγώνας με ετάπ. 1η Παράβαση : Υποβιβασμός στην 

τελευταία θέση του ετάπ. 
2η Παράβαση ή παράβαση κατά την 
διάρκεια του τελευταίου ετάπ: 
Αποκλεισμός από τον αγώνα. 

12. Εσκεμμένη παράκαμψη 
(παράλειψη) της διαδρομής, 
προσπάθεια κατάκτησης 
θέσεως χωρίς να έχει καλυφθεί 
όλη η διαδρομή με ποδήλατο, 
τερματισμός σε αγώνα αφού 
έχει γίνει προσπάθεια 
επιβίβασης σε αυτοκίνητο ή 
μοτοσικλέτα. 

 

  Αθλητής: Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
13. Εσκεμμένη παράκαμψη σιρκουί 

με σκοπό την απόκτηση 
πλεονεκτήματος. 

 

  Αθλητής: Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
 

14. Διάβαση γραμμών τραίνου όταν 
οι μπαριέρες έχουν κλείσει. 

 

 
 

 Αθλητής: Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
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15. Εξαπάτηση, προσπάθεια 
εξαπάτησης, συνεργασία 
μεταξύ αθλητών από 
διαφορετικές ομάδες με σκοπό 
την εξαπάτηση. 

Για κάθε αθλητή που συμμετέχει: 

15.1 Αγώνας μιας ημέρας. Αθλητής: Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
 

15.2 Αγώνας με ετάπ. Αθλητής: 1η Παράβαση : Ποινή 1΄ - 10΄ 
ανάλογα με την σοβαρότητα της 
παράβασης. 
Κατά την διάρκεια του τελευταίου ετάπ ή 
αν πρόκειται για 2η Παράβαση : 
Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
Συνοδός,  προπονητής ή άλλο άτομο της 
ομάδας: Αποκλεισμός από τον αγώνα.  

16. Αθλητής ‘’κρατιέται’’ από το 
αυτοκίνητο (σέρβις) της ομάδας 
του. 

 

16.1 Αγώνας μιας ημέρας. Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
 

  Συνοδός, προπονητής ή άλλο άτομο: 
  Αποκλεισμός από τον αγώνα χωρίς 

δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης του 
αυτοκινήτου και του συνοδού. 
 

16.2 Αγώνας με ετάπ. Αθλητής: 
  Αποκλεισμός από τον αγώνα. 

 
  Συνοδός προπονητής κ.λ.π της ομάδας 

του αθλητή : 
  Αποκλεισμός από τον αγώνα χωρίς 

δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης του 
αυτοκινήτου και του συνοδού. 
 

17. Αθλητής κρατιέται από το 
αυτοκίνητο (σέρβις) άλλης 
ομάδας. 

 

17.1 Αγώνας μιας ημέρας. Αθλητής: Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
 

  Συνοδός, προπονητής κ.λ.π της άλλης 
ομάδας : 

  Αποκλεισμός του συνοδού, προπονητή 
κλπ από τον αγώνα χωρίς δικαίωμα 
αλλαγής ή αντικατάστασής του. 
 

17.2 Αγώνας με ετάπ. Αθλητής: Αποκλεισμός από τον αγώνα. 
 

  Συνοδός προπονητής κ.λ.π της άλλης 
ομάδας : 

  Αποκλεισμός του συνοδού, προπονητή 
κλπ από τον αγώνα χωρίς δικαίωμα 
αλλαγής ή αντικατάστασής του. 
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18. Αθλητής ’’κολλάει’’ (κινείται) 
πίσω από αυτοκίνητο ή 
μοτοσικλέτα, εκμεταλλευόμενος 
το κενό αέρος που 
δημιουργείται. 

 

18.1 Για πολύ λίγη ώρα (10΄΄ - 15΄΄). Αθλητής: Παρατήρηση. 
18.2 Για αρκετή ώρα (περίπου 1΄).  

18.2.1 Αγώνας μιας ημέρας. Αν έχει προηγηθεί παρατήρηση, 
Αποκλεισμός από τον αγώνα. 

18.2.2 Αγώνας με ετάπ. Αν έχει προηγηθεί παρατήρηση, 20΄΄ 
ποινή για κάθε επόμενη παράβαση. 

19. Παροχή σέρβις, τεχνικής 
βοήθειας σε αθλητή όχι 
σύμφωνα με τον κανονισμό. 

 

 Αγώνας μιας ημέρας. Αθλητής: Ποινή 20΄΄. 
Στα τελευταία 20 χλμ. του αγώνα : 
Αποκλεισμός από τον αγώνα . 

 Αγώνας με ετάπ. 1η Παράβαση : Παρατήρηση. 
2η Παράβαση : Ποινή 20΄΄. 
Κάθε επόμενη Παράβαση : Ποινή 30΄΄. 
Στα τελευταία 20 χλμ. του ετάπ : Ποινή 1΄ 
στη γενική ατομική κατάταξη και 
υποβιβασμός στο τέλος του γκρουπ του. 

20. Συνοδοί προπονητές κ.λ.π. 
’’κρέμονται έξω’’ από το 
αυτοκίνητο σέρβις ή κρατούν 
ανταλλακτικά ή εφόδια  έξω από 
το αυτοκίνητο. 

 

  1η Παράβαση : Παρατήρηση. 
Πρόστιμο 100 Euro για κάθε επόμενη 
παράβαση. 

21. Μοτοσικλέτα σέρβις, που 
μεταφέρει εκτός από τροχούς 
και άλλου είδους ανταλλακτικά. 

 

  1η Παράβαση : Παρατήρηση. 
Σε Περίπτωση μη συμμόρφωσης 
αποβολή από τον αγώνα. 

22. Ανεφοδιασμός με αναψυκτικά 
(υδροδοσία) χωρίς να 
επιτρέπεται. 

 

22.1 Αγώνας μιας ημέρας. 
 

Στα πρώτα 50 χλμ.           30 Euro. 
Στα τελευταία 20 χλμ.     100 Euro. 

22.2 Αγώνας με ετάπ. Στα πρώτα 50 χλμ.          30 Euro. 
Στα τελευταία 20 χλμ.      100 Euro. + 20΄΄ 
για κάθε παράβαση 

23. Παροχή υδροδοσίας η / και  
τροφοδοσίας) όχι σύμφωνα με 
τον κανονισμό. 

 

23.1 Αγώνας μιας ημέρας. 
 
 

Ποδηλάτης: 20 Euro για κάθε παράβαση. 
Προπονητής, συνοδός κλπ  : 50 Euro για 
κάθε παράβαση. 
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24. Παράβαση των κανονισμών 
που αφορούν στην κίνηση ενός 
οχήματος σε ένα αγώνα. 

 

  Οδηγός οχήματος : Πρόστιμο 50 Euro για 
κάθε παράβαση. 

25. Παρεμπόδιση της κίνησης ενός 
οχήματος επισήμου 
(κομισάριου, κριτή, κ.λ.π.) σε 
ένα αγώνα από αθλητή ή 
αυτοκίνητο ομάδας. 

 

  Αθλητής ή οδηγός αυτοκινήτου: Πρόστιμο 
50 Euro για κάθε παράβαση. 
 

26. Άρνηση επιβίβασης σε 
κομισάριο ή κριτή σε  
αυτοκίνητο ομάδας. 

 

  Ομάδα : Πρόστιμο 50 Euro και άρνηση 
εκκίνησης αθλητού. 
 

27. Εγκατάλειψη κομισάριου ή 
κριτή από το αυτοκίνητο 
ομάδας που επέβαινε. 

 

  Ομάδα : Πρόστιμο 100 Euro. 
 

28. Μη συμμόρφωση σε 
παρατηρήσεις ή οδηγίες από 
την διοργάνωση η τους 
κομισάριους. 

 

 Αγώνας μιας ημέρας. 
 
 

Αυτοκίνητο ομάδας.  

Αθλητής : Πρόστιμο 30 – 100 Euro. 
Συνοδός, προπονητής κλπ: 50–200 Euro. 
 
Το αυτοκίνητο της ομάδας με τον / τους 
συνοδούς συνοδό, προπονητή κ.λ.π., 
τοποθετείται στο τέλος της σειράς των 
αυτοκινήτων σέρβις για το υπόλοιπο του 
αγώνα. 

 Αγώνας με ετάπ. 
 
 

Αυτοκίνητο ομάδας. 

Αθλητής : Πρόστιμο 30 – 100 Euro. 
Συνοδός, προπονητής κλπ: 50–200 Euro. 
 
Το αυτοκίνητο της ομάδας με τον / τους 
συνοδούς συνοδό, προπονητή κ.λ.π., 
τοποθετείται στο τέλος της σειράς των 
αυτοκινήτων σέρβις για έναν αριθμό 1 – 3 
ή και περισσοτέρων ετάπ, ανάλογα με 
την σοβαρότητα της παράβασης. 

29. Ύβρις, προσπάθεια 
εκφοβισμού, ανάρμοστη γενικά 
συμπεριφορά από αθλητή ή 
συνοδό ομάδας. 

 

  Πρόστιμο 50 -200 Euro για κάθε 
παράβαση. 
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30. Χρήση βίας.  
30.1 Μεταξύ αθλητών.  Σε ελαφριάς μορφής παράβαση: Ποινή 1΄ 

για κάθε παράβαση. 
Αποκλεισμός: Σε σοβαρής μορφής 
παραβάσεις.   

30.2 Μεταξύ αθλητή η συνοδού και τρίτου 
ατόμου.  

Αθλητής : Αποκλεισμός 
Συνοδός : 800 Euro.  

31. Κλοπή τροφής, ποτών ή άλλων 
ειδών κατά την διάρκεια αγώνα. 

 

 Αθλητής ή συνοδός  Πρόστιμο 200 Euro 
 

 Αθλητής ή συνοδός  Πρόστιμο 20 Euro. 
32. Χρήση γυάλινου μπουκαλιού, 

παγουριού κλπ. 
 

 Αθλητής ή συνοδός  Πρόστιμο 20 Euro 
33. Επικίνδυνη απόρριψη (πέταμα) 

αντικειμένων η ειδών κατά την 
διάρκεια αγώνα. 

 

  Αθλητής η συνοδός, προπονητής κλπ: 20 
Euro. 
Επανάληψη παράβασης 20 – 100 Euro. 
Αν ο αθλητής δεν είναι δυνατόν να 
αναγνωρισθεί, το πρόστιμο επιβάλλεται 
στην ομάδα. 

34. Χρήση γυάλινου μπουκαλιού, 
παγουριού κλπ. 

 

 Αθλητής ή συνοδός  Πρόστιμο 20 Euro. 
35. Αθλητής ξαναπερνά τη γραμμή 

τερματισμού, κατά την φορά του 
αγώνα φορώντας ακόμα τα 
νούμερα. 

 

  Αθλητής : Παρατήρηση. 
36. Αθλητής δεν παρουσιάζεται 

στην τελετή απονομής. 
 

  Αθλητής : Πρόστιμο 100 Euro. 
37. Τεχνική βοήθεια, παροχή 

υδροδοσίας – τροφοδοσίας και 
γενικά συμπεριφορά που 
βλάπτει την εικόνα της 
ποδηλασίας.   

 

  1η Παράβαση: 
Συνοδός, προπονητής κλπ: 20-100 Euro. 
Αθλητής: 20 - 100 Euro. 
 
2η Παράβαση στον ίδιο αγώνα η ετάπ: 
Συνοδός, προπονητής κλπ: 100 Euro. 
Το αυτοκίνητο της ομάδας με τον / τους 
συνοδούς συνοδό, προπονητή κ.λ.π., 
τοποθετείται στο τέλος της σειράς των 
αυτοκινήτων σέρβις για όλο τον αγώνα ή 
το εταπ. 
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Αθλητής: 100 Euro, 5 βαθμοί στη 
κατάταξη με πόντους και  10΄΄. 
 
3η Παράβαση στον ίδιο αγώνα η ετάπ: 
Συνοδός, προπονητής κλπ: 200 Euro. 
Αποκλεισμός από τον αγώνα χωρίς 
δικαίωμα αλλαγής ή αντικατάστασης του 
αυτοκινήτου και του συνοδού.. 
Αθλητής: 200 Euro, 5 βαθμοί στη 
κατάταξη με πόντους και  10΄΄. 
 

 ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΝΤΟΧΗΣ. 

 

38. Αθλητής παραλείπει να φορέσει 
φανέλα που του έχει 
απονεμηθεί. 

 

  Άρνηση εκκίνησης ή αποκλεισμός. 
  

39. Αθλητής διαμαρτύρεται η 
συνεννοείται με δόλο για να 
αποφύγει έναν αποκλεισμό. 

 

  Αθλητής : 50 – 200 Euro. 
 

 ΑΓΩΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

 

40. Αθλητής δεν κρατά τις 
αποστάσεις και τα κενά 
σύμφωνα με τον κανονισμό. 

 

40.1 Κολλάει πίσω από αυτοκίνητο ή 
μοτοσικλέτα εκμεταλλευόμενος το 

ρεύμα αέρα. 

Αθλητής : Ποινή χρόνου σύμφωνα με το 
άρθρο 12.1.025 και πρόστιμο 20 Euro. 

41. Το αυτοκίνητο σέρβις που 
ακολουθεί δεν σέβεται την 
απόσταση των 10 μέτρων.  

 

  Συνοδός ομάδος : Πρόστιμο 100 Euro για 
κάθε παράβαση. 
Αθλητής : Ποινή χρόνου 20΄΄ για κάθε 
παράβαση.  

42. Αθλητής μπαίνει για 
προθέρμανση στην διαδρομή 
του αγώνα αφού έχει ξεκινήσει 
το χρονόμετρο, ή παραβιάζει τις 
υποδείξεις ή παρατηρήσεις της 
Αγωνοδίκου Επιτροπής κατά 
την διάρκεια της 
προθέρμανσης. 

 

  Προπονητής, συνοδός κλπ : 100 Euro. 
Αθλητής: Πρόστιμο 20 Euro. 
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 ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

 

43. Ζεύγος (ομάδα) ξεκίνησε πριν 
παρουσιαστούν όλοι οι αθλητές 
στην εκκίνηση. 
 

 

  
 

Ζεύγος (ομάδα) :  Ποινή χρόνου 5΄. 

44. Αθλητές ζεύγους (ομάδας) δεν 
κρατούν τις αποστάσεις και τα 
κενά σύμφωνα με τον 
κανονισμό. 

 

44.1 Κολλάει πίσω από αυτοκίνητο ή 
μοτοσικλέτα εκμεταλλευόμενος το 

ρεύμα αέρα. 

Ζεύγος (ομάδα) : Ποινή χρόνου σύμφωνα 
με το άρθρο 12.1.025. 

44.2 Το αυτοκίνητο σέρβις που ακολουθεί 
δεν σέβεται την απόσταση των 10 

μέτρων.  

Ζεύγος (ομάδα) : Ποινή χρόνου 20΄΄ για 
κάθε παράβαση.  

45. Σπρώξιμο (τράβηγμα) μεταξύ 
αθλητών του ιδίου ζεύγους 
(ομάδας). 

 

45.1 Σε απλό αγώνα χρονομέτρησης. Αποκλεισμός του ζεύγους (ομάδας). 
45.2 Σε αγώνα χρονομέτρησης που 

αποτελεί μέρος αγώνα με ετάπ. 
Ποινή χρόνου 1΄ για κάθε αθλητή, στην 
γενική ατομική κατάταξη. 

46. Αθλητές μπαίνουν για 
προθέρμανση στην διαδρομή 
του αγώνα αφού έχει ξεκινήσει 
το χρονόμετρο, ή παραβιάζουν 
τις υποδείξεις της Αγωνοδίκου 
Επιτροπής κατά την διάρκεια 
της προθέρμανσης. 

 

  Ζεύγος η ομάδα: Πρόστιμο 20 Euro για 
κάθε αθλητή. 

  Προπονητής, συνοδός κλπ : 100 Euro. 
 

  
(Τροποποίηση 1.1.2013) 
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 ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
 

51. Παροχή τεχνικής ή άλλης 
βοήθειας όχι σύμφωνα με τον 
κανονισμό. 

 

    Αποκλεισμός. 
52. Χρήση βίας.  

  Αποκλεισμός.   
53. Αθλητές δεν σέβονται τους 

κανονισμούς της εκκίνησης. 
 

  Πρόστιμο 100 Euro.  
54. Χρήση ραδιοεπικοινωνίας, η 

άλλων ασύρματων μέσων 
επικοινωνίας. 

 

  Άρνηση εκκίνησης 
 

55. Αθλητής αργοπορεί η έχει 
κλειστεί στροφή και συνεχίζει 
να αγωνίζεται κατά παράβαση 
των κανονισμών. 

 

   Αποκλεισμός.   
56. Αθλητής δεν χρησιμοποιεί την 

πινακίδα του τιμονιού κατά την 
διάρκεια της προπόνησης. 

 

   Πρόστιμο 100 Euro.  
 
 

(Τροποποίηση 1.1.2013) 
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12.1.025. Πίνακας ποινών χρόνου που εφαρμόζονται στα χρονόμετρα, 

ανάλογα με την ταχύτητα των αθλητών και την απόσταση κατά την 
οποία γινόταν ή παράβαση. 

 
 


