
Αγωνιστική   ποδηλασία 

 
Η αγωνιστική ποδηλασία περιλαμβάνει αρκετά 

αγωνίσματα, αρκετά εκ των οποίων είναι ή 

υπήρξαν αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η 

αγωνιστική ποδηλασία διαιρείται επίσημα σε: 

• Ποδηλασία Δρόμου, πολύ απαιτητικό, 

επίπονο και δύσκολο άθλημα. (Αγώνες ανοιχτής 

οδού και ομαδική χρονομέτρηση). 

• Ποδηλασία Πίστας (Ταχύτητα, Χρονομέτρηση, 

Καταδίωξη, Αγώνας Πόντων, Μάντισον, Σκρατς 

κ.α) 

• Ορεινή Ποδηλασία (Κρος Κάντρυ, 

Μαραθώνιοι, Κατάβαση, Τετραπλό 4Χ) 

• Χωμάτινο ΒΜΧ 

• Συκλοκρός (CX)  

• Τράιαλ 

• Καλλιτεχνική Ποδηλασία 

 

Τον έλεγχο του αθλήματος έχει η Παγκόσμια 

Ένωση Ποδηλασίας (UCI), που έχει ως μέλη τις 



Εθνικές Ομοσπονδίες Ποδηλασίας, 180 περίπου 

χωρών. Υπάρχουν επίσης και Ηπειρωτικές 

συνομοσπονδίες, που δρουν στα αντίστοιχα 

γεωγραφικά όρια των ηπείρων και διοργανώνουν 

αντίστοιχα πρωταθλήματα.  

 

 

Η ποδηλασία στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, η ποδηλασία ξεκίνησε στα τέλη του 

19ου αιώνα. Μάλιστα, στους πρώτους 

σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες (1896), η 

Ελλάδα κατέκτησε μεταξύ άλλων χρυσό μετάλλιο 

στην Ποδηλασία Δρόμου, με τον Αριστείδη 

Κωνσταντινίδη. 

  

Σημαντικότερος, σύγχρονος ‘Έλληνας ποδηλάτης 

είναι ο Κανέλλος Κανελλόπουλος. Επίσης, μεγάλος 

ποδηλάτης ο οποίος υπήρξε και αναμορφωτής 

του αθλήματος στην Ελλάδα ήταν ο Ηλίας 

Κελεσίδης. Στην σύγχρονη εποχή οι 

σημαντικότεροι Έλληνες αθλητές της Ποδηλασίας 

είναι οι Χρήστος Βολικάκης, Γιάννης Ταμουρίδης 

Δεληγιώργης Κωνσταντίνος και Περικλής Ηλίας 



αμφότεροι με μετάλλια σε Παγκόσμια 

Πρωταθλήματα. 

  

Στην Ελλάδα,υπεύθυνη για την οργάνωση και 

διάδοση του αθλήματος είναι η Ελληνική 

Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) Ιδρύθηκε το 

1973 και έχει ως έμβλημα ποδηλάτη με ποδήλατο 

δρόμου, με φόντο την Ελληνική Σημαία. Έδρα της 

είναι το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, που 

περιλαμβάνεται στο αθλητικό συγκρότημα του 

Ο.Α.Κ.Α. 

  

Το άθλημα καλλιεργείται σήμερα επίσημα από 80 

περίπου σωματεία, στην Αττική, την Θεσσαλονίκη, 

το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Πάτρα, την Τρίπολη, 

την Σπάρτη, τον Πύργο, την Καλαμάτα, την Κάτω 

Αχαΐα, το Αίγιο, την Λάρισα, τα Τρίκαλα, τον Βόλο, 

την Λαμία, την Χαλκίδα, την Δράμα, την Φλώρινα, 

τις Σέρρες, την Καβάλα, την Κομοτηνή, την 

Νάουσα, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, την Ρόδο, και 

την Μυτιλήνη. Στην Ελλάδα υπάρχουν και τρεις 

ανδρικές επαγγελματικές ομάδες ποδηλασίας 

δρόμου (SP Tableware, Heraklion και Team 

Worldofbike.Gr)  που έχουν στο δυναμικό τους 

την ελίτ των αθλητών του δρόμου. 



 

Τύποι ποδηλάτων 

 

• Το αγωνιστικό ποδήλατο 

• Το ποδήλατο πόλης 

• Το ποδήλατο βουνού (MTB,DH, 4X, Marathon, 

Slopstyle, Freeride, ) 

• Το ποδήλατο BMX (πρόκειται για 

συντομογραφία του αγγλικού όρου 'bicycle 

motocross') 

• Το ποδήλατο ταξιδιού 

• To ποδήλατο τουρισμού μακρινών 

αποστάσεων 

• Το αναδιπλούμενο (σπαστό) ποδήλατο πόλης 

• Το ηλεκτρικό ποδήλατο 

Ποδηλασία πίστας 

 Με  τη σημερινή τους μορφή, τόσο τα σπριντ όσο 

και οι αγώνες αντοχής, γίνονται σε μια ξύλινη 

επικλινή οβάλ πίστα η οποία έχει μήκος 

τουλάχιστον 250 μέτρα. Η δομή του ολυμπιακού 

προγράμματος έχει αλλάξει σημαντικά με την 

πάροδο των ετών και αγωνίσματα όπως το ένα 



χιλιόμετρο ατομικής χρονομέτρησης, το ατομικό 

πουρσουίτ, ο αγώνας πόντων και το Μάντισον 

εγκαταλείφθηκαν στους πρόσφατους Αγώνες. 

 

Τα έξι επιμέρους αγωνίσματα είναι η μία στροφή 

σπριντ (λαπ), ο αγώνας πόντων, ο αγώνας 

αποκλεισμού, το ατομικό πουρσουίτ, το σκρατς 

και ο αγώνας ατομικής χρονομέτρησης. Οι πόντοι 

σε κάθε έναν από αυτούς τους αγώνες εξαρτώνται 

από τη θέση (όσο υψηλότερη η θέση τόσο 

λιγότεροι οι πόντοι) και ο ποδηλάτης με τους 

λιγότερους πόντους στο τέλος του αγωνίσματος 

κατακτά το χρυσό μετάλλιο. 

 

Ορεινή ποδηλασία 

 

Η ορεινή ποδηλασία είναι το άθλημα στο οποίο ο 

αθλητής - αναβάτης οδηγεί ένα ποδήλατο σε 

εκτός δρόμου διαδρομές, συχνά πάνω σε 

ανώμαλο έδαφος, χρησιμοποιώντας ειδικά 

σχεδιασμένα ποδήλατα βουνού (Mountain Bike). 

Τα ποδήλατα βουνού έχουν αρκετές ομοιότητες 

με άλλα ποδήλατα αλλά ενσωματώνουν 

χαρακτηριστικά που προορίζονται για να 



ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την απόδοση 

του σε ανώμαλο έδαφος. 

Η ορεινή ποδηλασία μπορεί γενικά να χωριστεί σε 

πολλαπλές κατηγορίες με κυριότερες τις 

Διαδρομές αντοχής (Cross country), Κατάβαση 

(Downhill), Μαραθώνιο και Τετραπλό 4Χ. 

 

 

Αυτό το ατομικό άθλημα απαιτεί αντοχή, 

σωματική δύναμη και ισορροπία, δεξιότητες 

χειρισμού του ποδηλάτου και ικανότητα του 

αναβάτη να είναι αυτοδύναμος. 

 

Η ορεινή ποδηλασία μπορεί να πραγματοποιηθεί 

σχεδόν οπουδήποτε, από μια πίσω αυλή σε ένα 

χωματόδρομο, αλλά η πλειοψηφία των 

ποδηλατών βουνού επιλέγουν εκτός δρόμου 

διαδρομές, επαρχιακούς δρόμους, ή στενά 

μονοπάτια που περνάνε μέσα από δάση, βουνά, 

ερήμους ή χωράφια. 

 

Χωμάτινο BMX 

 



ΗΠ.Α. Το 1963 η Schwinn λανσάρει το Stingray.Ένα 

μοντέλο ποδηλάτου 20" ,για όλες τις ηλικίες. 

40'000 τεμ. πουλήθηκαν με την πρώτη 

παρουσίασή του.Μέχρι το 1969 το 60% των 

ποδηλάτων που πουλήθηκαν στις Η.Π.Α. ,ήταν 

ΒΜΧ Stingray ή αντίγραφα αυτών. Τον Ιούλιο του 

1969 στο πάρκο Palms του L.A. ,ο Ron Mackler 

επικεφαλής μιας παρέας παιδιών με ΒΜΧ, 

φτιάχνει τα πρώτα χωμάτινα άλματα.Το 1970 ο 

δεκατριάχρονος Scott Breithaupt, "φτιάχνει" ένα 

χωμάτινο ΒΜΧ και τον 1ο αγώνα σε χώμα με 30 

συμμετέχοντες.Στον δεύτερο οι συμμετοχές 

ξεπέρασαν τις 150! Το 1973 γίνονται οι πρώτοι 

οργανωμένοι αγώνες από την National Bike 

Association(NBA).Το 1974 γίνεται ο πρώτος 

εθνικός αγώνας στο L.A. Η YAMAHA κατασκευάζει 

το πρώτο χωμάτινο"moto bike" Β.Μ.Χ... 

 

Καλλιτεχνική ποδηλασία 

 

Η καλλιτεχνική ποδηλασία είναι ένα είδος 

ανταγωνιστικής ποδηλασίας εσωτερικού χώρου 

στην οποία οι αθλητές πραγματοποιούν «κόλπα» 

ή καλύτερα ασκήσεις οι οποίες τους απονέμουν 

πόντους με ειδικά fixed-gear ποδήλατα σε 



φορματισμούς όπως στο μπαλέτο ή την 

γυμναστική. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται 

μπροστά σε κριτές με χρονικό περιθώριο 5 λεπτών 

και είναι είναι ατομικό, είτε δυάδες, ή ομάδες 

τεσσάρων και έξι ατόμων. 

Το πρώτο ανεπίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

καλλιτεχνικής ποδηλασίας πραγματοποιήθηκε το 

1888 από τον Αμερικανο-Ελβετό Nicholas Edward 

Kaufmann και ήταν κυρίως μια «διαφήμιση» για 

τις ικανότητες του πάνω στο ποδήλατο. Το πρώτο 

επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

πραγματοποιήθηκε το 1956 για τους άντρες και το 

1970 για τις γυναίκες. 

 

Χριστοφίδης Ιάσονας 

Γιάννης Χαλκίδης 

 

 

 


