
 
 

Oρεινή Ποδηλασία - 2021 

Tηλεδιάσκεψη της 3ης Νοεμβρίου 2021 

Γενική τοποθέτηση του προέδρου της Τ.Ε 

1. Εισαγωγή: 

Η συζήτηση δεν είναι δεσμευτική για την τελική εισήγηση της Τ.Ε προς το Δ.Σ της ΕΟΠ. 

2. Εισήγηση του προέδρου της Τ.Ε 

α) Ορεινή Ποδηλασία – Παρουσίαση προπονητή-εκλέκτορα 2021-2022 

β) Δεν υπάρχει εικόνα για τη δυναμική στην Ελλάδα.  

γ) Δεν αναπτύσσονται ισότιμα όλα τα αγωνίσματα της Ορεινής Ποδηλασίας.  

δ)Παντελής έλλειψη ενημέρωσης, συμμετοχής σε αγώνες, προπονητικά καμπ, συντονιστικού 

οργάνου, αναπτυξιακής κατηγορίας, προγράμματος ταλέντων. Δεν υπάρχει σχεδιασμός & 

στρατηγική.  

ε) Δεν υπάρχει κανονικότητα στην διαδικασία επικοινωνίας με την ΕΟΠ. Αδιαφανή κριτήρια 

επιλογής αθλητών. Αποστολή αθλητών κατευθείαν σε Πανευρωπαϊκά & Παγκόσμια πρωταθλήματα, 

με αποτέλεσμα την απογοήτευση και την εγκατάλειψη. Μικρή ουσιαστική βοήθεια από τα 

σωματεία τους.  

Στ) Οι αθλητές/τριες που ασχολούνται συστηματικά,  δεν το βλέπουν αρνητικά στην θέσπιση 

κριτηρίων.    

 

3.  Μέτρα για την ανάπτυξη προς τη σωστή κατεύθυνση 

Γενική τοποθέτηση: Η ΕΟΠ δεν μπορεί να αποτελεί τον μοναδικό πόλο ανάπτυξης του αθλήματος. 

α) Υπεύθυνος παρακολούθησης ταλαντούχων αθλητών-Εκλέκτορας & Υπεύθυνος ΕΟΠ 

β) Υπεύθυνος καταχώρησης στοιχείων και χαρακτηριστικών όλων των αθλητών στην Ελλάδα 

γ) Διοργάνωση προπονητικών καμπ – Επόμενα βήματα μετά την τηλεδιάσκεψη με τους προπονητές 

που ανέλαβαν 

δ) Οι διοργανωτές αγώνων πρέπει να έχουν γνώμονα την δυσκολία της διαδρομής, χωρίς να είναι 

επικίνδυνη, προσβλέποντας στα διεθνή νέα πρότυπα. 

ε) Σωστοί αγώνες, σύμφωνα με την νέα δομή ανάληψης αγώνων της ΕΟΠ, όπως φαίνεται στην 

ιστοσελίδα eopbike/αγωνιστικό καλεντάρι. 

στ) Καθιέρωση ξεκάθαρων κριτηρίων συμμετοχής στις προ-εθνικές ομάδες και στη συνέχεια στην 

εθνική ομάδα. Συγκεκριμένα: 

ζ) Έρχονται προς επικύρωση από το Δ.Σ, κριτήρια συμμετοχής στην Προ-εθνική ομάδα & μετρήσιμα 

κριτήρια συμμετοχής στην εθνική ομάδα. Θα ανακοινωθούν έως το τέλος του μήνα και θα 

βρίσκονται στη σελίδα της ΕΟΠ. 

η) Καταργείται και έρχεται προς συζήτηση η συμμετοχή σε μεγάλους αγώνες αθλητών οι οποίοι 

επιθυμούν να συμμετάσχουν πληρώνοντας οι ίδιοι τη συμμετοχή τους.  

 



 
4.  Toποθετήσεις συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη 

Παρακάτω σημεία & σχόλια των συμμετεχόντων: 

Στον επίλογο ο πρόεδρος της Τ.Ε προέτρεψε τους παραβρισκόμενους να δουν την ποδηλασία ως μια 

οικογένεια, δίνοντας έμφαση στην αξία του donation. 

Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και την τοποθέτησή τους. Οι τοποθετήσεις 

σας θα ληφθούν υπόψη και θα σας σταλούν προς γνώση σας. Ήταν η καλύτερη τηλεδιάσκεψη έως 

σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υψηλό επίπεδο συμμετεχόντων με πληθώρα σωστών 

τοποθετήσεων και η οποία θα αποτελέσει σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον.  

Toποθετήσεις συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη 

1. Λυραντωνάκης 

- Ενημέρωσε για την εμπλοκή του στην ορεινή ποδηλασία τα έτη 2017 και εντεύθεν. 

- Παρατηρεί μικρό όγκο αθλητών/τριων (στο εξής αθλητών) 

- Πρότεινε ανάπτυξη με έμφαση στην προσέλκυση αθλητών 

2. Μεντάκης (Προπονητής-εκλέκτορας ΜΤΒ) 

- Έμφαση στην ανάπτυξη και προσοχή στους elite αθλητές. Δίπολο προγραμματισμού 

- Ανησυχεί για τη διαρροή των αθλητών 

- Πρέπει να επενδύσουμε στην παιγνιώδη μορφή για να κερδίσουμε περισσότερους 

ποδηλάτες 

- Διοργάνωση Παν. Ημερών Νεολαίας και στο ΜΤΒ 

- Στο πρόσφατο ΠΠ του Ρεθύμνου είδε αξιόλογο υλικό 

- Ανέφερε ότι τον ενδιαφέρει το στήσιμο των αγώνων να γίνεται με τις διεθνείς 

προδιαγραφές 

- Εκτιμά ότι για το στήσιμο σοβαρών αγώνων απαιτείται να ασχοληθούν οι σωστοί 

άνθρωποι 

- Θεωρεί ότι οι αθλητές υψηλού επιπέδου χρειάζονται τουλάχιστον 25 αγωνιστικές 

ημέρες σε μεγάλους αγώνες 

3. Ξυγκάκης 

- Θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται ΠΠ eliminator στους masters & Παμπαίδες-Παγκορασίδων 

- Πρόταση για δημιουργία σειράς λίγκας και σε κατηγορίες Παμπαίδων-Παγκορασίδων 

- Να μπουν οι πρωταθληματικοί αγώνες των τοπικών επιτροπών και ενώσεων για το κάθε 

αγώνισμα 2 εβδομάδες νωρίτερα   

-  Πρόταση για έκδοση δελτίου sportive για να προσελκύσουμε κόσμο 

- Πρόταση για δημιουργία event με την εποπτεία της ΕΟΠ για τις κατηγορίες μινι 

- Διασπορά των αγώνων λίγκας σε όλη την επικράτεια 

4.  Ακριτίδης 

- Ποιοτικοί αγώνες για να αποφεύγεται η δυσφήμιση του αθλήματος 

- Αξιολόγηση των αγώνων με συμπλήρωση φόρμας από τον αλυτάρχη-παρατηρητή ότι 

τηρούνται τα απαραίτητα 

- Να γίνονται απονομές και σε κατηγορίες που δεν συμπληρώνονται ο οριζόμενος 

αριθμός συμμετεχόντων 

- Επισήμανε την καθυστέρηση στην ταχύτητα έκδοσης των αδειών από την ΕΟΠ 

- Μικρές κατηγορίες στο eliminator, με οικονομική ωφέλεια και για την ΕΟΠ 



 
- Να αναλάβει η ΕΟΠ πρωτοβουλία για την αδειοδότηση των αγώνων στα δάση 

- Έκδοση δελτίου sportive  

- Παρατηρεί διαρροές μικρών αθλητών, βλέποντας πρόχειρες διοργανώσεις 

- Σωστή εκμετάλλευση έμψυχου υλικού 

5. Ταταράκης 

- Στα ΠΠ πρέπει να συμμετέχουν και οι μαστερ αθλητές 

- Στο προ-καλεντάρι του 2022, καλύτερα είναι οι Παμπαίδες-Παγκορασίδες να 

αγωνιζονται ΣΚ μιας και έχουν αρχίσει τα σχολεία 

- Εκτός από την ΕΟΠ, δουλειά για να μαζευτεί έμψυχο υλικό, πρέπει να κάνουν και τα 

σωματεία 

6. Φραγκιουδάκης Γ. 

- Παρατήρησε ότι στις μικρές κατηγορίες, οι γονείς των μικρών αθλητών παραπονιούνται 

για τη δυσκολία των διαδρομών 

- Θεωρεί ότι οι αγώνες short track & eliminator είναι ωφέλιμοι και προσδίδουν θέαμα 

- Στους παραπάνω αγώνες, πρέπει να αγωνίζονται και οι μαστερ κι ας υπάρχει κάποιο 

φιλτράρισμα 

- Πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο του διαβάσματος και του σχολείου στους έφηβους 

αθλητές 

- Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στους αθλητές υψηλού επιπέδου 

- Διερωτάται μήπως η προσπάθεια ανάπτυξης πρέπει να ξεκινά ακόμη νωρίτερα από τις 

κατηγορίες Παμπαίδων-Παγκορασίδων 

7. Τσορτουκτσίδης 

- Παρουσίασε πρόταση προσέλκυσης αθλητών με: α) Επίπεδο αγώνων, όπου εδώ μέχρι 

σήμερα βλέπουμε κακές διαδρομές και λίγους συμμετέχοντες β) Τα ΠΠ επίσης πρέπει 

να ανέβουν συνολικό επίπεδο σε όλους τους τομείς 

- Επιθυμεί την παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου του προπονητή-εκλέκτορα και του 

εφόρου Ε.Ο 

- Επισήμανε το κακό επίπεδο των αγώνων 

- Θεωρεί σωστό και επιβεβλημένο την περαιτέρω αναβάθμιση των αγώνων short track & 

eliminator 

 

8. Πότσος 

- Πρότεινε τη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας μικρών αθλητών με σωστή απόσταση 

τοποθέτησης εμποδίων. Επίσης μετά από αυτό να δίνεται μπόνους με βαθμολογία. Ίδιες 

ευκαιρίες στα παιδιά είτε είναι με ποδήλατα δρόμου είτε με ΜΤΒ. 

- Στα αγωνίσματα short track & eliminator να υπάρχει ποικιλία διαδρομών όπου στα 

μικρότερα παιδιά αυτές να έχουν μικρότερη δυσκολία  

9.  Μακρυγιάννης 

- Παρατήρησε την αργή γνωστοποίηση της βαθμολογίας, με αποτέλεσμα καλοί αθλητές 

να ξεκινούν πίσω (βλ. Ξάνθη) 

- Διαφώνησε με τον περιορισμό μέχρι πέντε αγώνες ανά σωματείο 

- Οι αγώνες λίγκας δεν πρόσφεραν αυτό που προσδοκούσε το σωματείο και εκ του 

αποτελέσματος έκρινε ότι ήταν λάθος η συμμετοχή της ομάδας που εκτός των άλλων, 

κόστισε και σε χρήματα 

- Διαφώνησε στην έκδοση δελτίων sportive 



 
- Διαφωνεί τα μικρά παιδιά να τρέχουν μόνο με ποδήλατα δρόμου και να αποκλείονται 

αυτά με ποδήλατα ΜΤΒ, το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες και τις ομάδες είναι 

δυσβάστακτο 

10.   Πράσινο-Μπλε ΜΚΟ (Ξύδης) 

- Η προβολή του αθλήματος είναι απαραίτητη και γίνεται, εκτός των άλλων, μέσα από 

τους αθλητές υψηλού επιπέδου (και προπονητές εθνικών ομάδων) που αποτελούν πόλο 

έλξης συμμετοχής άλλων μικρότερων αθλητών και προσελκύουν ταυτόχρονα χορηγούς 

- Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, για να γίνει ελκυστικότερος πρέπει να τρέχουν 

ταυτόχρονα παράλληλες εκδηλώσεις και ίσως και ένας αγώνας μάραθων  

- Να δοθεί έμφαση στις ακαδημίες 

- Χαμηλό επίπεδο τεχνικής των μικρών αθλητών.(Έδωσε παράδειγμα αγώνα στο κέντρο 

της Ναυπάκτου που έπεφταν).Short track & eliminator είναι δημοφιλή και αξίζει να 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή 

- Εκτός από τους φορείς που πληρώνουν, πρέπει και η ΕΟΠ να πληρώνει για να γίνει ένας 

μεγάλος αγώνας με υψηλές προδιαγραφές 

- Κρίνει απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση των αγώνων 

11.   Παττές 

- Έθεσε ρητορικό ερώτημα στο τι ποδηλασία θέλουμε. Οι τοποθετήσεις περιορίζονται σε 

συγκεκριμένα θέματα 

- Εκτίμησε ότι η επιλογή Μεντάκη ως προπονητή-εκλέκτορα δεν είναι η κατάλληλη. 

Θεωρεί ότι η επιλογή Λυραντωνάκη για το ΜΤΒ θα ήταν καταλληλότερη 

- Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι η Alter Bike, έχει δηλώσει στο διεθνές καλεντάρι της 

UCI, 20 αγώνες 

- Θεωρεί ότι με σωστή στοχευμένη δουλειά, υπάρχει υλικό για να παράγουμε 

αποτελέσματα 

- Σημείωσε ότι η πολιτική των σωματείων να χρησιμοποιούν τους αθλητές τους σε όλα τα 

αγωνίσματα είναι λάθος 

- Πιστεύει ότι το υλικό της ορεινής ποδηλασίας δεν αξιοποιείται κατάλληλα 

12.   Ταμπακάκης 

- Απαιτείται το προϊόν ποδήλατο-ποδηλασία να αποκτήσει άλλη αίγλη 

- Επίκληση στην διαφοροποίηση των δομών 

13.   Λασκαρίδης 

- Κλήθηκε για πρώτη φορά σε τηλεδιάσκεψη της ΕΟΠ!! 

- Η ορεινή ποδηλασία ανθίζει στην Λέσβο 

- Συνολική εκτίμηση των αθλητών της Λέσβου ότι οι αγώνες είναι πολύ εύκολοι, με 

αποτέλεσμα να μην αναδεικνύεται νικητής ο καλύτερος 

- Απαιτείται η παρέμβαση της ΕΟΠ στον κρατικό μηχανισμό για να βρεθεί λύση με τα 

κατά τόπους δασαρχεία και τις άδειες χρήσης 

- Το κυριότερο πρόβλημα της ομάδας αυτή τη στιγμή, είναι η μη ύπαρξη και δυνατότητα 

εξεύρεσης προπονητή, με αποτέλεσμα να μην έχουν ακαδημία ποδηλασίας 

- Θεωρεί ότι η ανάπτυξη του ΒΜΧ θα φέρει περαιτέρω άνθιση στο άθλημα 

- Βλέπει την έκδοση δελτίων sportive θετικό 

14.    Μήττας 

- Διαφωνεί με τον κ. Παττέ, ότι έχουμε αθλητές επιπέδου  

- Θεωρεί ότι η παρουσία μας στους επερχόμενους Ο.Α, θεωρείται περιττή και δεν αξίζει 

τον κόπο. Το έχουμε δοκιμάσει και πάντα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα από το 2004. 



 
- Εξέφρασε τη διαφωνία του στον κ. Παττέ για την επιλογή του κ. Μεντάκη ως 

προπονητή. Την θεωρεί  σωστή 

- Πρέπει να κοιτάξουμε και προς την κατεύθυνση κι άλλων δημοφιλών μορφών, όπως το 

Enduro 

- Να δοθεί βάρος στιςς μικρές κατηγορίες .  

- Συμφωνεί με τον κ. Πότσο για αγώνες δεξιοτεχνίας με σωστή δομή, με επιλογή 20 

ασκήσεων που από εκεί θα διαλέγονται οι ασκήσεις που θα κάνει ο εκάστοτε 

διοργανωτής 

- Απαιτείται να αλλάξουμε σκεπτικό στην επιλογή των διαδρομών 

- Όλοι οι αναπτυξιακοί αγώνες-λίγκας, να προηγούνται  των ΠΠ. 

15.    Φάκα 

- Επισήμανε τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρει η Alter bike, ώστε να είναι ελκυστικοί 

ως προς τη συμμετοχή των αθλητών 

- Εξέφρασε την έκπληξη της για τη λιγοστή συμμετεχή αθλητών στους αναπτυξιακούς 

αγώνες-λίγκες 

- Προσκάλεσε το Δ.Σ και τον πρόεδρο της Τ.Ε να παρευρεθούν σε κάποιον από τους 

αγώνες που διοργανώνει. 

- Εξέφρασε την έκπληξή της για την απουσία συμμετοχής των Ελλήνων αθλητών 

- Επιβάλλεται πλέον η διοργάνωση αγώνων short track-eliminator-enduro? μέσα στις 

πόλεις για να γίνει πιο ελκυστικό το άθλημα 

16.     Λυραντωνάκης-Δευτερολογία 

- Να προσεχθεί η διαδικασία πρόσβασης προπονητών στα σχολεία για ενημέρωση γύρω 

από το ποδήλατο 

- Εκτίμησε ότι η τέλεση του Γύρου Ελλάδας θα συντελέσει θετικά στην εξεύρεση παιδιών 

Γ. Λεβεντακης 

Πρόεδρος Τ.Ε 

 


