
 

 

Σεσνικοί Κανονιζμοί-Ποδηλαζία Βοςνού 
1. ΑΓΩΝΔ 
Ο αγώλεο απηνί  ζα δηεμαρζνύλ ζηα πιαίζηα ησλ Θεξηλώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ Κσθώλ 2021 από 

ηελ  01ε  Μαΐνπ 2022 έσο 15 Μαΐνπ 2022 θαη ζα απνηεινύληαη από ηα αθόινπζα 2 αγσλίζκαηα (1 

γηα άλδξεο, 1 γηα γπλαίθεο θαη 0 γηα κηθηά): 

 

Αγώνιζμα   Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά 

Cross-country     

 

2. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

2.1 Ππόζκληζη ςμμεηοσήρ 
Η ICSD θαη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα θαιέζνπλ όιεο ηηο Δζληθέο Οκνζπνλδίεο Κσθώλ - 

κέιε, λνκίκσο πηζηνπνηεκέλεο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο. 

 

2.2 Δπιλεξιμόηηηα 
2.2.1 Απώλεια ακοήρ 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα πεξηνξίδεηαη ζε αζιεηέο πνπ είλαη θσθνί ή/θαη βαξήθννη. 

Αλαηξέμηε ζηνπο Καλνληζκνύο Αθνπνγξάκκαηνο ηεο ICSD γηα πξόζζεηεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο απώιεηαο αθνήο. 

2.2.2 Ζλικία 

Οη αζιεηέο πξέπεη λα πιεξνύλ ηελ ειάρηζηε ειηθία γηα θάζε αγώλα πνπ αλαθέξεηαη 

παξαθάησ: 

Αγώνιζμα   
Καηώηαηη 

Ζλικία 

Μέγιζηη 

Ζλικία 
 

Cross-country 18 - Γελλεκέλνο/ε ζηηο ή πξηλ ηηο 10/5/2003 

 

2.2.3 ςμμόπθωζη 

Μόλν αζιεηέο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλνληζκνύο ησλ Deaflympics 

επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο. 

 

2.3 Απιθμόρ Ομάδων 
Γελ εθαξκόδεηαη 
 

2.4 ςμμεηέσοςζερ ομάδερ 
Γελ εθαξκόδεηαη 

 

2.5 Απιθμόρ Αθληηών ανά Γιοπγάνωζη 
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ θαηαλέκεηαη γηα 

θάζε αγώληζκα  σο αθνινύζσο: 

Άνδπερ Γςναίκερ 

5 5 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

 

2.6. Απιθμόρ Αθληηών ανά Αγώνιζμα   
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζιεηή-ώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε 

αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

Αγώνιζμα   Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά 

Cross-country 5 5 - 

 

2.7. Απιθμόρ Αναπληπωμαηικών ή Αλλαγών ανά Αγώνα   
Ο κέγηζηνο αξηζκόο αλαπιεξσκαηηθώλ αζιεηώλ/ αιιαγώλ αλά Δζληθή Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Κσθώλ γηα θάζε αγώλα, παξνπζηάδεηαη αθνινύζσο: 

Αγώνιζμα   Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά 

Cross-country 0 0 - 

 

2.8. Όπια ζςμμεηοσήρ   
Γελ εθαξκόδεηαη 

 

2.9. Κανόνερ Δγγπαθήρ ζηοςρ Αγώνερ  (Γήλωζηρ ςμμεηοσήρ) 
Μόλν έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο από θάζε Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία 

Κσθώλ επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη ζπκκεηνρέο ζηε δηνξγάλσζε. 

 

2.10. Αθληηέρ πος δεν ξεκινούν 
Θα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100,00 USD ζε θάζε αζιεηή πνπ δελ μεθηλά, εθηόο εάλ 

ππνβάιεη γξαπηή δήισζε γηαηξνύ ζηα αγγιηθά όηη δελ πξέπεη λα ηνπ επηηξαπεί ε 

εθθίλεζε. 

 

3. ΔΓΓΡΑΦΔ  
Παξαθαινύκε αλαηξέμηε  ζην 7. Ατομικά Αθλήματα ζην εγσειπίδιο Γενικοί Σεσνικοί 

Κανονιζμοί-Θεπινοί Deaflympics γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή.  

 

4. ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ  

4.1. Σεσνική Οπγάνωζη  
Η ICSD είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ηερληθή νξγάλσζε ησλ αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ 

ζύκθσλα κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Πνδειαζίαο (UCI). 

4.2. Δπιηποπέρ  

4.2.1. Σεσνική Δπιηποπή  
Η Τερληθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD θαη άιια 

κέιε πνπ νξίδνληαη από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλνληαη από ηελ ICSD: 

Paul Wood - Τερληθόο Γηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

Θα νξηζηεί - 

Θα νξηζηεί - 

Θα νξηζηεί - - Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ  

Θα νξηζηεί - Δθπξόζσπνο Κσθώλ 



 

4.2.2. Δπιηποπή Γιαμαπηςπιών 
Η Δπηηξνπή Γηακαξηπξηώλ ζα απνηειείηαη από ηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD  

θαη από ηα αθόινπζα κέιε δηνξηζκέλα από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη 

εγθεθξηκέλα από ηελ ICSD:  

Paul Wood - Τερληθόο Γηεπζπληήο ICSD (Πξόεδξνο) 

    Θα νξηζηεί - 

Θα νξηζηεί - 

 

4.3. Κανονιζμοί Αγώνων  
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο Καλόλεο θαη Καλνληζκνύο ηεο UCI 

Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε ησλ Καλόλσλ θαη Καλνληζκώλ ην Αγγιηθό 

θείκελν ζα ππεξηζρύζεη. Απξόβιεπηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηνπο 

Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ζα δηεπζεηνύληαη σο αθνινύζσο: 

4.3.1 Πεξηπηώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνύο      Deaflympics, ην Γεληθό Τερληθό Καλνληζκό - Θεξηλώλ 

Deaflympics θαη από ηνλ παξόληα Τερληθό Καλνληζκό. 

4.3.2 Πεξηπηώζεηο ηερληθνύ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαλόλεο αγώλσλ ζα 

επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UCI. 

 

4.4. Δξοπλιζμόρ αγώνων 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UCI. 

 

4.5. Ένδςζη αγώνων (αγωνιζηικά πούσα) 
Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UCI. 

4.5.1 Τα αγσληζηηθά ξνύρα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνπλ 

ηελ εζληθόηεηά ηνπο, θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη ηππσκέλα ζε απόιπηε 

ζπκθσλία κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UCI. 

4.5.2 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο Κανονιζμούρ ηων Deaflympics 

ζρεηηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηηο ζηνιέο θαη ηα ξνύρα ηνπο πνπ θνξνύλ ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. 

 

4.6. Κλήπωζη 
Η θιήξσζε γηα όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο ζα δηεμαρζεί ππό ηνλ έιεγρν ηεο Τερληθήο 

Δπηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UCI. 

 

4.7. Ππόγπαμμα Αγώνων 
Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζηεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο 

ηεο UCI. 

 

4.8. Παπάγονηερ/Δπίζημοι Αξιωμαηούσοι 
4.8.1 Κπιηήρ/Γιαιηηηήρ/Αγωνοδίκηρ-Κομιζάπιορ 
Η θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα γίλεη 

από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή. Όπνπ είλαη δπλαηόλ, νη αμησκαηνύρνη ζα δηαζέηνπλ ηε 

δηεζλή άδεηα ηεο UCI πνπ ηζρύεη γηα ην 2022. Ωζηόζν, κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ 

αμησκαηνύρνη κε ην πςειόηεξν επίπεδν εζληθήο δηαπίζηεπζεο. 

https://www.uci.org/regulations/3MyLDDrwJCJJ0BGGOFzOat


 

4.8.2 Οπιζμοί 
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο θαη έλαο Αληηπξόζσπνο πνπ ζα 

έρεη νξηζηεί από ηελ ICSD, ζα νξίζνπλ ηνλ εθπξόζσπν ηεο UCI θαη ηνλ 

απαηηνύκελν αξηζκό αμησκαηνύρσλ γηα ηε δηεμαγσγή θάζε αγώλα. 

 

4.9. Αππόβλεπηα Πεπιζηαηικά 
Σε πεξίπησζε απξόβιεπησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο Καλόλεο θαη 

ηνπο Καλνληζκνύο, ε Τερληθή Δπηηξνπή ζα απνθαζίζεη. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο 

Τερληθήο Δπηηξνπήο, ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD. 

 

5. ΓΖΠΔΓΑ 
5.1 Γήπεδα Γιεξαγωγήρ Αγώνων 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην: 

Salão da Comunidade de Linha Müller 
 

5.2 Γήπεδα Γιεξαγωγήρ Πποπόνηζηρ 
Θα αλαθνηλσζεί 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

6.1 Ππόγπαμμα αγώνων 

Αγώνιζμα   
Ζμεπομηνία 

Ώπα 
Άνδπερ Γςναίκερ Μικηά 

Γήπεδο 

Cross-country 

Τειηθόο 

10/5/2022 

09:00 
  - 

Salão da 

Comunidade de 

Linha Müller 

 

6.2 Ππόγπαμμα Πποπονήζεων 
Θα αλαθνηλσζεί  

 

6.3 Σεσνική ςνάνηηζη 

6.3.1 Ζμεπομηνίερ και Σοποθεζίερ 
Η Τερληθή Σπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί: 

Ζμεπομηνία- 

Ώπα 

 Γήπεδο 

01 Μαΐνπ 2022 - 10:00 Τερληθή Σπλάληεζε Pavilões da Festa da Uva 

11 Μαΐνπ 2022 - 10:00 Τερληθή Σπλάληεζε Pavilões da Festa da Uva 

 

 

 

 

http://www.google.com/maps/place/-29.2807398,-51.4296111
http://www.google.com/maps/place/-29.2807398,-51.4296111
http://www.google.com/maps/place/-29.2807398,-51.4296111
http://www.google.com/maps/place/-29.2807398,-51.4296111
http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876
http://www.google.com/maps/place/-29.1455634,-51.2011876


 

 

 
6.3.2 Παπακολούθηζη 
Κάζε ζπκκεηέρνπζα  Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Κσθώλ (NDSF), κπνξεί λα 

εθπξνζσπείηαη από δύν ην πνιύ αμησκαηνύρνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν 

έλαο πξέπεη λα είλαη θσθόο. Η NDSF κπνξεί επίζεο λα θέξεη δηεξκελέα εάλ είλαη 

απαξαίηεην. 

 

7. ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΚΤΡΩΔΗ 
7.1 ςζκεςέρ ακοήρ 
Η ρξήζε νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο αθνήο/ελίζρπζεο ή θνριηαθνύ εκθπηεύκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη ζηελ πεξηνρή πεξηνξηζκέλεο δώλεο. 

7.1.1 Πεπιοσή Πεπιοπιζμένηρ Εώνηρ 
Η πεξηνρή απαγνξεπκέλεο δώλεο μεθηλά λα ηζρύεη από ηε ζηηγκή πνπ ν αζιεηήο 

εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαηά γηα ηελ πξνζέξκαλζε θαη ηνλ αγώλα. 

7.1.2 Παπάβαζη και Ποινή 
Όηαλ παξαβηάδεηαη απηόο ν θαλόλαο, αλαηξέμηε ζην Καλνληζκνί 

Αθνπνγξάκκαηνο,  Άξζξν 8:Παξαβηάζεηο θαη Κπξώζεηο. 

 

 

8. ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ 
8.1 Γιαδικαζίερ για ηην ςποβολή ένζηαζηρ 
Όιεο νη δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ζα επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλόλεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο UCI θαη ζα θξηζνύλ από ηελ Δπηηξνπή 

Γηακαξηπξηώλ. 

8.1.1 Οπνηαδήπνηε δηακαξηπξία πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηα Αγγιηθά ζην 

Δπίζεκν Έληππν Γηακαξηπξίαο. Τν έληππν θαη ε θαηάζεζε $100,00 πξέπεη λα 

δνζνύλ ζηνλ Τερληθό Γηεπζπληή ηεο ICSD εληόο 15 ιεπηώλ από ηελ επίζεκε 

δεκόζηα δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

8.1.2 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα απνθαζίζεη εάλ ε δηακαξηπξία 

ζρεηίδεηαη κε ην αζιεηηθό θνκκάηη ή ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αγώλα. Η Δπηηξνπή 

Γηακαξηπξίαο ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αζιεηηθό 

θνκκάηη θαη ν Αληηπξόζσπνο ηεο ICSD ζα εμεηάζεη όιεο ηηο δηακαξηπξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δηαδηθαζηηθό θνκκάηη. 

8.1.3 Η θαηάζεζε ησλ 100,00 USD ζα επηζηξαθεί ζηνλ αηηνύληα κόλν εάλ ε 

δηακαξηπξία ζεσξεζεί έγθπξε. 

 

8.2 Γιαδικαζία εξέηαζηρ διαμαπηςπίαρ 
Η Δπηηξνπή Γηακαξηπξίαο ζα ζπλεδξηάζεη ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ή ζε 

θαζνξηζκέλν γξαθείν ζε ρξόλν πνπ ζα απνθαζίζεη ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD. 

8.2.1 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα πξνεδξεύεη ηεο Δπηηξνπήο Γηακαξηπξίαο. 

8.2.2 Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ (SLO) ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θξάηεζε 

αίζνπζαο ζπζθέςεσλ θαη ηνπο δηεξκελείο. 

8.2.3 Ο SLO ζα επηθνηλσλήζεη θαη ζα ελεκεξώζεη όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηακαξηπξίαο γηα ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν ηεο ζπλεδξίαζεο. 

https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf
https://www.deaflympics.com/pdf/AudiogramRegulations.pdf


 

8.2.4 Ο Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο επαθέο κε ηνλ 

Γηεπζπληή Αγώλσλ ηεο Κξαηηθήο Αζιεηηθήο Έλσζεο. 

8.2.5 Μεηά ηελ εθδίθαζε, ν Τερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ICSD ζα δηαβηβάζεη ην 

πξσηόηππν Δπίζεκν Έληππν Γηακαξηπξίαο (καδί κε ην ηέινο δηακαξηπξίαο εάλ ε 

έλζηαζε απνξξίθζεθε) ζηε Γξακκαηεία ηεο ICSD. Ο Αμησκαηνύρνο Αζιεηηζκνύ 

(SLO) ζα πξνσζήζεη έλα αληίγξαθν ηνπ εληύπνπ ζηελ έδξα ησλ Οιπκπηαθώλ 

Αγώλσλ Κσθώλ. 

 

9. ΠΡΟΘΖΚΖ 
 

9.1 Ππόζθεηη Δπιλεξιμόηηηα Αθληηή 

Γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο, όινη νη αζιεηέο πξέπεη λα είλαη θάηνρνη 

έγθπξεο άδεηαο UCI πνπ έρεη εθδνζεί από Δζληθή Οκνζπνλδία. 
 

9.2 Οπηικά ζήμαηα (αναθοπά: 4.4) 

Η εθθίλεζε πξέπεη λα δίλεηαη κε ζεκαία ή νπηηθό ζήκα. 

 
Σεκείσζε: απηόο ν θαλνληζκόο ππόθεηηαη ζε αιιαγέο. Τειεπηαία ελεκέξσζε ηελ Κπξηαθή, 27 Φεβξνπαξίνπ 22, 

19:27:25 GMT. 

 
     Πνδειαζία Βνπλνύ 

https://www.deaflympics.com/sports/CM

