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Το 2013 έγινε η πρώτη προσπάθεια για μια ενοποίηση όλων των αγώνων downhill στην
Ελλάδα και τη δημιουργία ενός κυπέλλου από τους riders για τους riders.
2014, '15 και '16 ακολούθησαν στον ίδιο ρυθμό, με σημαντικές βελτιώσεις αλλά και σοβαρές
ελλείψεις. Οι συζητήσεις σε πηγαδάκια αλλά και δημόσια πολλές. Τι θα μπορούσε να
αλλάξει, τι πρέπει να γίνει, πως πρέπει να κινηθούμε... όλα γύρω από αυτό που αγαπάμε να
κάνουμε, το downhill racing. Σε όλους μας αρέσει να κάνουμε ποδήλατο, να κάνουμε το
χόμπυ μας, να βρισκόμαστε με τους φίλους μας στο βουνό, να σκάβουμε, να σχεδιάζουμε,
να συζητάμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα για αυτό το μαγικό μπιπ-μπιπ-μπιπ-φύγαμε, τότε
όλα αλλάζουν και τα συναισθήματα διαφοροποιούνται κατά πολύ από αυτά ενός απλού
φιλικού ride σε ένα μονοπάτι. Ωραίο το fun, αλλά και ο αγώνας έχει την ομορφιά του. Η
παραμικρή λάθος κίνηση μπορεί να κοστίσει δευτερόλεπτα, πρέπει να πιέσεις σε κάθε
εκατοστό της πίστας, το μόνο που βλέπεις είναι η δική σου μοναδική γραμμή και κορδέλα
δεξιά-αριστερά. Όλα σταματάνε εκείνα τα 2-3-5 λεπτά και είσαι εσύ και η πίστα σου.
Φτάνεις στον τερματισμό και περιμένεις να δεις το χρόνο σου. Ότι και να έχεις βγει, εσύ
έχεις κάνει την υπέρβασή σου και έχεις οδηγήσει στα όριά σου. Δεν υπάρχει κάτι
καλύτερο...
Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, παρακαλώ διαβάστε όλο το υπόλοιπο κείμενο!
Στα πλαίσια του τελευταίου αγώνα στα Καλάβρυτα έγινε μία ανοιχτή συζήτηση όπου
ακούστηκαν πολλές και σοβαρές απόψεις. Στα ίδια πλαίσια έγινε άλλη μία συζήτηση στις
απονομές του κυπέλλου στον Τύρναβο. Μετά από κάλεσμα, όσοι δήλωσαν ενδιαφέρον και
μπόρεσαν να παρευρεθούν σε μία ακόμα συνάντηση στην Αθήνα στις 27/11, κατέληξαν στην
απόφαση πως πρέπει να γίνουν εκλογές και ταυτόχρονα να συσταθεί σύλλογος που θα
καταφέρει με μία πιο επίσημη μορφή να πάει το θεσμό πλέον του κυπέλλου ένα βήμα πιο
μπροστά.
Το κύπελλο ξεκίνησε σαν ιδέα από κάποια άτομα με πολύχρονη ενασχόληση στα
αγωνιστικά δρώμενα, το Μπάμπη Χαϊδεμενάκη και το Σωτήρη Γκόντα. Βρεθήκαμε και
καταλήξαμε στη θέση να διαχειριζόμαστε το κύπελλο εγώ (Τίμος Τσιν.) και ο Φώτης
Σκαρής. Χωρίς να είμαστε επαγγελματίες διοργανωτές κυπέλλων, χωρίς να είναι αυτή η
μοναδική μας ασχολία, και με μοναδικό κίνητρο τη βελτίωση των αγώνων στην Ελλάδα και
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τη δημιουργία ενός αγωνιστικού πυρήνα. Με τα καλά και τα κακά μας, προσπαθήσαμε να
δώσουμε ότι καλύτερο είχαμε και να το φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Ήρθε όμως ο καιρός
αυτό να γίνει πιο μεγάλο και πιο επίσημο, για πολλούς λόγους που θεωρούμε ότι θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αθλήματος. Είναι καιρός πια, να αποφασίσουμε όλοι μαζί
ποιοι είναι αυτοί που θεωρούμε ότι είναι οι καλύτεροι για να στελεχώσουν την ομάδα
συντονισμού και διοργάνωσης του κυπέλλου. Ήρθε η ώρα για εκλογές!
Η δημιουργία του συλλόγου θα δώσει μία νομική υπόσταση στο θεσμό του κυπέλλου. Θα
καταφέρουμε να διεκδικήσουμε πολλά σαν σύλλογος, σε αντίθεση με όσα μπορούσαμε να
κάνουμε εώς τώρα σαν μεμονωμένα άτομα. Θα είναι ποδηλατικός σύλλογος που σιγά σιγά
θα ενταχθεί και στη δύναμη της ΕΟΠ. Σκοπός είναι όλοι οι αγώνες να γίνονται
διασυλλογικοί και όλοι οι αναβάτες να έχουν δελτίο αθλητή. Όποιος αναβάτης δεν έχει
δελτίο, θα μπορεί να βγάλει στον νεοσύστατο σύλλογο του κυπέλλου. Όποιος διοργανωτής
δεν έχει κάποιο σύλλογο να τον υποστηρίξει στον αγώνα του, θα μπορεί να το κάνει επίσης
με τον ίδιο σύλλογο. Ο σύλλογος αυτός θα είναι υπεύθυνος για το Πανελλήνιο Κύπελλο και
ΚΥΡΙΟΣ σκοπός του θα είναι η βελτίωση του θεσμού και η διατήρησή του υπό την αιγίδα
του. Ένας σύλλογος από τους αναβάτες για τους αναβάτες! Περισσότερες
λεπτομέρειες για το σύλλογο, γιατί και πως να γίνετε μέλη, σε επόμενη ενημέρωση, μόλις
είναι όλα έτοιμα.
Εκλογές!
Η ομάδα που μαζευτήκαμε στο τελευταίο meeting, αποφασίσαμε ομόφωνα πως αυτοί που
θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, αλλά και αυτοί που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα
πρέπει να είναι από μία κοινή δεξαμενή ανθρώπων που θα πρέπει να έχουν μία ελάχιστη
ενασχόληση με τους αγώνες του κυπέλλου. Οι άσχετοι και "εξωσχολικοί" δεν είναι
ευπρόσδεκτοι. Αυτό, για να διασφαλίσουμε πως πάντα θα ασχολούνται σοβαρά με την
εκλογική διαδικασία μόνο όσοι έχουν δείξει ένα ελάχιστο ενδιαφέρον για το κύπελλο.
Η δεξαμενή αυτή προκύπτει από τον απλό και ξεκάθαρο κανόνα, 4 αγώνες τουλάχιστον τα
τελευταία 3 χρόνια του κυπέλλου. Όποιος δηλαδή έχει τρέξει από τέσσερις και πάνω
αγώνες, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει και να δηλώσει υποψηφιότητα. Απλό! Σε αυτή τη
λίστα προστίθενται και οι διοργανωτές των αγώνων των επίσης τριών τελευταίων ετών.
Έτσι έχουμε ένα εκλογικό σώμα από αποδεδειγμένους αναβάτες και διοργανωτές αγώνων,
που αγαπάνε και σέβονται το θεσμό του κυπέλλου και τους αγώνες. Η ομάδα που θα
προκύψει θα είναι και το πρώτο ΔΣ του συλλόγου που θα συσταθεί μέχρι τις πρώτες
επίσημες εκλογές του, που θα πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα έτος.
Υποψήφιοι:
Όσοι θεωρούν τον εαυτό τους ικανό να συνεισφέρει σε μία τέτοια ομάδα, όσοι πιστεύουν
πως έχουν την εμπειρία και, πιο σημαντικό από όλα, τη διάθεση και το χρόνο για να
ασχοληθούν με τη διοργάνωση του κυπέλλου, τότε μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα.
Μόνο άνω των 18 ετών!
Οι υποψήφιοι λοιπόν στέλνετε mail στο timos.tsin@gmail.com

με τα εξής στοιχεία:

1. Επίθετο:
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2. Όνομα:
3. Ηλικία:
4. Τόπος κατοικίας:
5. Επισυνάπτετε μία φωτογραφία προφίλ (να φαίνεται πρόσωπο!)
6. και προαιρετικά γράφετε μία μικρή παράγραφο με το πως και γιατί θέλετε να
ασχοληθείτε με την επιτροπή του κυπέλλου.
*Τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν εννοείται.
Έχετε μία εβδομάδα από την ώρα ανάρτησης αυτού του άρθρου για δηλώσετε
υποψηφιότητα!
Εκλογικό σώμα:
Όσοι βλέπουν το όνομά τους στην παρακάτω λίστα είναι αυτοί που έχουν δυνατότητα για
δικαίωμα ψήφου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με το Γιάννη
Κορφιάτη μέσω messenger facebook
και να του πείτε ένα έγκυρο e-mail σας. Όσοι δεν έχετε facebook, και μόνο σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να στείλετε mail στο
jeankorfiatis@gmail.com
και να γράψετε το ονοματεπώνυμο σας, το e-mail σας και τον αριθμό εμφάνισης του
ονόματός σας στη λίστα.
Η λίστα που αποτελεί το εκλογικό σώμα είναι η παρακάτω....

Οι εκλογές θα γίνουν online μέσω μιας ανεξάρτητης και δοκιμασμένης πλατφόρμας ( http
s://vote.heliosvoting.org/
), με ασφάλεια και κανείς δε μπορεί να δει, ακόμα και οι admins, τι ψήφησε ο καθένας, ούτε
κανείς μπορεί να παρέμβει στο αποτέλεσμα. Μόνο όσοι είναι στη λίστα θα μπορούν να
έχουν πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου που θα τους έρθει στο μαιλ που θα μας έχουν
δηλώσει. Μία και μοναδική ψήφο για τον καθένα. Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική
διαδικασία σε επόμενη ανακοίνωση.
Προς το παρόν οι υποψήφιοι στέλνετε e-mail και οι ψηφοφόροι επικοινωνείτε με
τον Κορφιάτη για αποστολή του mail σας.
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