
 ο 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 

 

 

Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο (μερικές φορές 
τρίτροχο) όχημα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του 
χρησιμοποιεί τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του. Το 
ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο μεταφορικό 
μέσο. Ο αριθμός των ποδηλάτων του πλανήτη στις μέρες 
μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ποδηλάτου αποτελεί η 
δυνατότητα του να ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές 
απαιτήσεις, όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η 
ψυχαγωγία. 

Στην κλασική του μορφή, το ποδήλατο αποτελείται από 
δύο τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας πίσω από τον 
άλλο και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1


Βασικά επίσης μέρη ενός τυπικού ποδηλάτου αποτελούν 
το τιμόνι, η σέλα, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης και 
τα φρένα. Ως συμπληρωματικός εξοπλισμός, όχι δηλαδή 
απαραίτητος για τη λειτουργικότητα του ποδηλάτου, 
χρησιμοποιείται ένα πλήθος από εξαρτήματα. 

 

 

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 
περνάν μέσα από δάση, βουνά, ερήμους ή 
χωράφια. Υπάρχουν πτυχές της ορεινής 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1


ποδηλασίας που είναι πιο παρόμοιες με αυτές του 
ορεινού τρεξίματος παρά με την κοινή ποδηλασία. 
Επειδή οι αναβάτες απομακρύνονται συχνά από 
τον πολιτισμό, κυριαρχεί μια ισχυρή ηθική 
αυτοδυναμίας στο άθλημα. Οι αναβάτες μαθαίνουν 
να επισκευάζουν μόνοι τους τα ποδήλατα σε 
περίπτωση βλάβης καθώς βρίσκονται σε μεγάλες 
αποστάσεις από βοήθεια. Πολλοί αναβάτες φέρουν 
σακίδια πλάτης, τα οποία περιλαμβάνουν 
μπουκάλια με νερό, και όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
και εξοπλισμό για τις επισκευές στα προβλήματα 
που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της 
ανάβασης. Πολλοί αναβάτες φέρουν, επίσης, 
προμήθειες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
τραυματισμού μακριά από οποιαδήποτε βοήθεια. 
Βόλτες σε ομάδες και άλλες μορφές ομαδικών 
αναβάσεων είναι κοινές, ειδικά σε μεγαλύτερες 
διαδρομές. 

 


