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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη Θεσσαλία στις 18,19 και 20 Ιουνίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ποδηλασίας Δρόμου
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου στις κατηγορίες Ανδρών και
Γυναικών διεξάγεται στις 18,19 και 20 Ιουνίου 2021 σε διαδρομές των νομών
Λάρισας και Τρικάλων. Το πρωτάθλημα διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία
Ποδηλασίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τους Δήμους Λαρισαίων,
Τυρνάβου, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Φαρκαδόνας και τον Ποδηλατικό Γυμναστικό
Σύλλογο Λάρισας. Για το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός δόθηκε σήμερα
συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές
Νίκος Λιούπας, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια βίου
Μάθησης: «Είναι μια μεγάλη στιγμή, καθώς η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται
κάτω από ειδικές συνθήκες. Ο αθλητισμός δεν σταματάει, η ζωή δεν σταματάει.
Παίρνουμε, όμως, τις κατάλληλες προφυλάξεις. Θα τηρηθεί αυστηρά το υγειονομικό
πρωτόκολλο διεξαγωγής των αγώνων. Μια ακόμη σπουδαία διοργάνωση φιλοξενείται
το επόμενο τριήμερο στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία διαθέτει 61,6 χιλιόμετρα
ποδηλατοδρόμων, το μεγαλύτερο δίκτυο στη χώρα μετά την Αττική και σύντομα
ευελπιστούμε με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη να κατακτήσουμε την πρώτη
θέση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ποδηλατικού Χάρτη της Ελλάδας η
Θεσσαλία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες bike friendly Περιφέρειες της χώρας
Χρηματοδοτούμε όλες τις προτάσεις των Δήμων για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων
στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, γιατί το ποδήλατο είναι το πιο φιλικό
προς το περιβάλλον μέσο αστικής μετακίνησης, με χαμηλό ενεργειακό και οικονομικό
κόστος. Μέσω των Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων (ΒΑΑ) του ΕΣΠΑ,
χρηματοδοτούμε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα
και Καρδίτσα, αλλά και σε μήκος 13 χλμ στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Αγιάς
καθώς επίσης την προμήθεια κοινόχρηστων συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων
για τις ανάγκες των Δήμων, με πρόβλεψη και για άτομα με αναπηρίες. Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας είναι η πρώτη πιστοποιημένη Bike Friedly Περιφέρεια στη χώρα, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που
υπέγραψε. Επιπλέον, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο σχεδιασμό των περιφερειακών
οδών που κατασκευάζει, προβλέπει τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, όπου αυτό είναι
εφικτό χωροταξικά. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου ξεκινά με τη
συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών, προπονητών, διαιτητών και συνοδών που θα
βρίσκονται στην περιοχή μας. Με δυναμική συμμετοχή σε εκατοντάδες αθλητικά
γεγονότα, πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι
πρώτη αθλητική περιφέρεια στη χώρα. Ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων και
ιδιαίτερα των αγροτών καθώς για τις ανάγκες του αγώνα θα ισχύσουν ειδικές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις ημέρες διεξαγωγής. Ευχόμαστε στους αθλητές και στις
αθλήτριες καλή επιτυχία στον αγώνα τους».
Δείτε τα Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα www.thessaly.gov.gr
Twitter: twitter.com/perifthessalias
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Αθανάσιος Νασιακόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας – Δήμαρχος Κιλελέρ: «Με
την κεντρική οργάνωση της Περιφέρειας και τη συνεργασία των Δήμων
διοργανώνεται ένας ιδιαίτερος αγώνας ποδηλατοδρομίας στο νομό μας. Όσον αφορά
το Δήμο Κιλελέρ είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ομαλή διοργάνωση.
Συγχαίρω τους διοργανωτές, τους αθλητές και τους συλλόγους που συμμετέχουν.
Ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία όλων θα έχουμε μια επιτυχημένη διοργάνωση
καθώς ο νομός Λάρισας ενδείκνυται για αυτό το είδος του αθλήματος».
Αθανάσιος Αδαμόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Λαρισαίων:
«Καλωσορίζουμε στην πόλη μας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου
2021 σε συνδιοργάνωση με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας και όμορους δήμους της
Λάρισας. Ως Δήμος Λάρισας συνδράμουμε οικονομικά για τη φιλοξενία των αθλητών
στην πόλη μας. Είναι από τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνονται μετά τον περιορισμό
που υπήρχε λόγω covid 19 και θέλουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερες αθλητικές
εκδηλώσεις να έρχονται στην πόλη μας. Τέτοιες εκδηλώσεις βοηθούν στην
αναγνώριση της Λάρισας με εξέχουσα θέση στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Επίσης
η πόλη μας με τα έργα ΣΒΑΚ που εκτελεί είναι φιλική προς το ποδήλατο και
ευελπιστούμε οι συμπολίτες τα επόμενα χρόνια να τα χρησιμοποιούν κατά κόρον.
Μέσω του Open Mall ο Δήμος θα προμηθευτεί ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία θα
μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες στο κέντρο της πόλης. Όλες αυτές τις μέρες
είχαμε άψογη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Ευχαριστούμε
που επιλέχθηκε η πόλη μας για τη διοργάνωση και ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία
στους συμμετέχοντες και καλή διαμονή στην πόλη μας.
Βασίλης Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας:
«Ευχαριστώ την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Λαρισαίων, Τυρνάβου,
Ελασσόνας, Κιλελέρ, Φαρκαδόνας για τη συνδιοργάνωση του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Ποδηλασίας στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών. Θέλω να
μεταφέρω τον χαιρετισμό του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος
είχε προσκληθεί για να συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Μεταφέρω τους
χαιρετισμούς του στους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές. Επίσης μεταφέρω
τους χαιρετισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Η Περιφέρεια
Θεσσαλίας και οι Δήμοι της περιοχής στηρίζουν το ποδήλατο και αυτό είναι πολύ
ευχάριστο. Καλώ τους πολίτες των περιοχών από όπου θα περάσει η διαδρομή των
αγώνων να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των αθλητών».
Χριστόφορος Κατσαρός, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Τυρνάβου: «Με
μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας στο
σεισμόπληκτο Δήμο Τυρνάβου και ειδικά στην περιοχή του Δαμασίου όπου θα
πραγματοποιηθεί μια εκ των διαδρομών του Πρωταθλήματος. Με τον αγώνα δίνουμε
ένα μήνυμα ελπίδας και συμπαράστασης στους συνδημότες μας. Ευχαριστούμε την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας για αυτή την
επιλογή και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε ώστε να γίνει ένας καλός αγώνας και να
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Ευχόμαστε καλό τερματισμό στους αθλητές,
με υγεία και χωρίς τραυματισμούς».
Δείτε τα Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα www.thessaly.gov.gr
Twitter: twitter.com/perifthessalias
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Έλενα Ταζέ, Αντιπρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
και Παιδείας Δήμου Ελασσόνας: «Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και
την Πανελλήνια Ομοσπονδία που επέλεξαν το νομό μας για να πραγματοποιηθεί ο
συγκεκριμένος αγώνας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές».
Κωνσταντίνος
Μπαρμπαγιάννης,
Τεχνικός
Διευθυντής
Ποδηλατικού
Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας:
«Ευχαριστώ όλους τους φορείς για τη
συνεργασία, την Ελληνική Αστυνομία και όλα τα τμήματα της Τροχαίας με τα οποία
θα συνεργαστούμε για τη ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Μεταφέρω τις ευχαριστίες
του Προέδρου του Συλλόγου μας. Καλωσορίζουμε στην πόλη τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας, τους αθλητές και τους συλλόγους και τους ευχόμαστε καλή διαμονή
και καλό αγώνα».
Το Πρόγραμμα
Ημερομηνία: Παρασκευή, 18-6-2021
17:00 Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης Γυναικών 20,7 χλμ :
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καλαμάκι Λάρισας
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Καλαμάκι – Επαρχιακός Αγιάς-Βόλου – Κάτω Αμυγδαλή – Καστρί
αναστροφή μετά το παρεκκλήσι Ζωοδόχου Πηγή – επιστροφή και τερματισμός
Καλαμάκι.
17:30 Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης Ανδρών 32,6 χλμ. :
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καλαμάκι Λάρισας
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Καλαμάκι – Επαρχιακός Αγιάς-Βόλου – Κάτω Αμυγδαλή – Καστρί
Νεοχώρι - αναστροφή ναός Αγ. Νικολάου πριν τη διασταύρωση επαρχ. Οδού
Λάρισας-Αγιόκαμπου – επιστροφή και τερματισμός Καλαμάκι.
Τερματισμός τελευταίου αθλητή στις 19:30
Ημερομηνία: Σάββατο, 19-6-2021
14:00 Αγώνας Αντοχής Γυναικών:
ΠΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Λάρισα - Τύρναβος
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Λάρισα (προεκκίνηση πάρκο Αλκαζάρ οδός Γρ. Λαμπράκη –
Κενταύρων-Πλ. Εβραίων-Ανθ. Αζή – Ηρ. Πολυτεχνείου – Αθ. Λαγού) εκκίνηση
κόμβος Ιωαννίνων- Ε.Ο. Λάρισας Τρικάλων – δεξιά επαρχιακή οδός Δαμασίου –
Κουτσόχερου – αριστ. Επαρχ. Οδός Τυρνάβου Ελασσόνας– Δαμάσι (αρχή σιρκουί)
Τύρναβος- Ε.Ο. Τυρνάβου Ελασσόνας – Δαμάσι (4 φορές) τερματισμός Τύρναβος.

Ημερομηνία: Κυριακή, 20-6-2021
09:00 Αγώνας Αντοχής Ανδρών 162,9 χλμ.
ΠΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Λάρισα - Λάρισα
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Λάρισα (προεκκίνηση πάρκο Αλκαζάρ οδός Γρ. Λαμπράκη –
Κενταύρων-Πλ. Εβραίων-Ανθ. Αζή – Ηρ. Πολυτεχνείου – Αθ. Λαγού) εκκίνηση
κόμβος Ιωαννίνων- Ε.Ο. Λάρισας Τρικάλων – Μάνδρα – Κουτσόχερο – Πηνειάδα –
Φαρκαδόνα – Παναγίτσα – Γριζάνο – επαρχ. Οδός Κεραμίδι λάρισας – επαρχ. Οδός
Μανδράκι – επαρχ. Οδός Τυρνάβου Ελασσόνας – Δαμάσι (αρχή σιρκουί) ΤύρναβοςΕ.Ο. Τυρνάβου Ελασσόνας – Δαμάσι (4 φορές) – Τύρναβος (οδός Δομ.
Θεοτοκόπουλου-αριστ. Ειρήνης-Λυκούργου-Δασκαλοπουλου) Κόμβος δεξιά Ε.Ο.
Λάρισας Ελασσόνας – Γιάννουλη Τερματισμός Λάρισα πάρκο Αλκαζάρ.
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