
 
 
11ος Αγώνας Κυπέλλου Δρόμου  2017  
-- 02/09/2017 

 
 
 
 

 
 
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ηράκλειτος Λακατάμιας διοργανώνει τον 11ο αγώνα Κυπέλλου Δρόμου 2017 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 2/9/2017, στα 
Περβόλια. Ο αγώνας θα είναι ατομικής χρονομέτρησης. 
 
 
Ειδικοί κανονισμοί αγώνα: 

1. Κατηγορίες: Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της 
Ομοσπονδίας (Ανδρών – Έφηβων – Παίδων – Πανπαίδων – Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων 
–Πανκορασίδων – Mάστερ 1, 2 & 3 Άντρες – Μάστερ 1, 2 & 3 Γυναίκες- Cycling for All: Αγόρια 
U18, Κορίτσια U18, Άνδρες και Γυναίκες) 
 

2. Χώρος Εκκίνησης/Τερματισμού: Οδός Γεωργίου Σεφέρη, Περβόλια 
https://goo.gl/maps/XQEYJvGVfZk  
 

 
 

3. Απόσταση ανά κατηγορία 
   • Πανκορασίδες/Πανπαίδες: 14 χλμ (γύρισμα στο 7 χλμ) 

• Κορασίδες: 14 χλμ (γύρισμα στο 7 χλμ) 
• Παίδες: 20 χλμ (γύρισμα στο 10 χλμ) 
• Νεάνιδες: 20 χλμ (γύρισμα στο 10 χλμ) 
• Έφηβοι: 28 χλμ (γύρισμα στο 7 χλμ, γύρισμα στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού και 
επανάληψη της διαδρομής)  
• Γυναίκες: 20 χλμ (γύρισμα στο 10 χλμ) 
• Άνδρες: 28 χλμ (γύρισμα στο 7 χλμ, γύρισμα στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού και 
επανάληψη της διαδρομής) 
• Μαστερς 1,2,3 Άνδρες: 20 χλμ (γύρισμα στο 10 χλμ) 
• Μάστερς 1,2,3 Γυναίκες: 20 χλμ (γύρισμα στο 10 χλμ) 
• CFA U18:  14 χλμ (γύρισμα στο 7 χλμ) 
• CFA Άνδρες και γυναίκες: 14 χλμ (γύρισμα στο 7 χλμ) 
 

 
4. Δηλώσεις Συμμετοχής αθλητών μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 στο email 

michalis.clerides@gmail.com.  

https://goo.gl/maps/XQEYJvGVfZk
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5. Αυτοκίνητα σέρβις.  

 

• Θα επιτρέπεται ένα αυτοκίνητο σέρβις πίσω από κάθε αθλητή.  

• Για τον κάθε αθλητή θα πρέπει να δηλωθεί το ακριβές αυτοκίνητο σέρβις μαζί με το 
όνομα του οδηγού και το κινητό τηλέφωνο του μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 
στο email michalis.clerides@gmail.com.  

• Κάθε αθλητής μπορεί να ακολουθείται από ένα αυτοκίνητο σέρβις. Κάθε αυτοκίνητο 
που ακολουθεί ένα αθλητή θα ακολουθεί τον ίδιο αθλητή από την εκκίνηση μέχρι τον 
τερματισμό του.  

• Είναι υποχρέωση των οδηγών και των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο να τηρούν τους 
σχετικούς κανονισμούς ( http://www.cypruscycling.org/19-rules/46-time-trial-
cars.html).   

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Τα αυτοκίνητα σέρβις θα βγαίνουν από την διαδρομή σε πάροδο 500 
περίπου μέτρα πριν τον τερματισμό. Για τους άνδρες και έφηβους, τα αυτοκίνητα θα 
μπορούν να ξαναμπούν στην διαδρομή στον χώρο εκκίνησης-τερματισμού 
ακολουθώντας σηματοδοτημένη διαδρομή. Μη συμμόρφωση με τα πιο πάνω θα 
επιφέρει ποινή στον αθλητή. 

 

6. Ειδικοί κανονισμοί αγώνα ατομικής χρονομέτρησης 
- Κάθε ποδηλάτης πρέπει να παρουσιάζεται να υπογράψει το φύλο αγώνος 15 λεπτά το 

αργότερο πριν την ώρα εκκίνησης του. 

- Κάθε ποδηλάτης πρέπει να παρουσιάζεται στον χώρο εκκίνησης τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την 

ώρα εκκίνησης του για έλεγχο του ποδηλάτου του 

- Η εκκίνηση θα δίνεται από στάση. 

 -Ο ποδηλάτης θα πρέπει να παίρνει εκκίνηση με διαταγή του Αφέτη, ο οποίος σε 

συνεργασία με τον χρονομέτρη είναι και υπεύθυνοι για την εκκίνηση. 

-Εάν ο ποδηλάτης “πιάνεται” από έναν άλλο, δεν μπορεί ούτε να οδηγήσει (να 

παραμείνει μπροστά) αλλά ούτε να ακολουθήσει τον ποδηλάτη που τον πιάνει (και τον 

προσπερνάει) εκμεταλλευόμενος το κενό αέρος που δημιουργείται. 

 -Ο ποδηλάτης που “πιάνει” έναν άλλον, πρέπει να αφήσει (διατηρήσει) μια απόσταση 

τουλάχιστον 2 μέτρων, πλάγια, από τον ποδηλάτη που “πιάνει”. 

Μετά από ένα χιλιόμετρο, ο ποδηλάτης που “πιάστηκε” πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα, 

ποδηλατώντας σε μια απόσταση 25 τουλάχιστον μέτρων μακριά (πίσω) από τον άλλο. 

- Εάν είναι αναγκαίο, κομισάριος πρέπει να υποχρεώσει τους ποδηλάτες κατά 

περίπτωση να τηρούν (σέβονται) την πλάγια απόσταση των 2 μέτρων και την 

απόσταση των 25 μέτρων, παρόλο που μπορούν να επιβληθούν και οι ποινές που 

προβλέπονται από τους κανονισμούς. 

- Η βοήθεια μεταξύ των αθλητών απαγορεύεται. 

-Αθλητές που βγαίνουν από την διαδρομή (πχ χρήση δεξιάς λωρίδας στις στροφές) θα 

τιμωρούνται. 

-Επιτρέπονται τα ποδήλατα και τιμόνια χρονομέτρου ως προδιαγραφές UCI 

-Ισχύουν τα “πατήματα” όπως προνοεί η προκήρυξη ΚΟΠΟ.  

 

7.  Πρόγραμμα Αγώνα  
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o 15:15 Άνοιγμα γραμματείας αγώνα για πληρωμές και υπογραφές. Ο κάθε αθλητής θα 

πρέπει να υπογράψει στο start list τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την εκκίνησή του. 
 

o 16:00 Εκκίνηση   
 

o Απονομές θα γίνουν μετά τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή στον χώρο εκκίνησης-
τερματισμού. 

 
 

 
 
 

 
 

8. Κόστος Συμμετοχής. Όπως καθορίζεται από την προκήρυξη αγώνων ποδηλασίας 2017. 
 Κατηγορίες U18 €5.00,  
 Κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών Ελιτ €15, 
 Κατηγορίες Μάστερ €20. 
 Cycling for all: U18  €5  

Άνδρες CFA και  γυναίκες CFA  €20. 
 
 Όσοι CFA δεν έχουν την ετήσια άδεια Cycling for all και δεν πραγματοποίησαν  
την εγγραφή τους μέσω της Ομοσπονδίας θα καταβάλλουν επιπλέον €10 για την 
άδεια μιας μέρας. 

 
Ο εκπρόσωπος κάθε σωματείου να πληρώσει στη γραμματεία πριν την έναρξη του 
αγώνα το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί για την συμμετοχή όλων των αθλητών της 
ομάδας του και θα παραλαμβάνει τους αριθμούς/τσιπ. 
 

9. Ιατρική Κάλυψη. Ο αγώνας θα γίνει παρουσία ασθενοφόρου 
 

10.  Οδική ασφάλεια 
Ο δρόμος θα είναι ανοικτός στην οδική κυκλοφορία η οποία θα ρυθμίζεται από την 
τοπική αστυνομία και με μάρσιαλς κατά μήκος της διαδρομής.  

 
11. Έπαθλα 

Θα βραβευτούν οι πρώτοι κάθε κατηγορίας με έπαθλο και με αργυρό και χάλκινο 
μετάλλιο οι δεύτεροι και τρίτοι. 
 

12. Χώρος ελέγχου ντόπινγκ: Εστιατόρειο Σούτσος στην Πλατεία Περβολιών.  

13. Χάρτες: 

Χάρτης διαδρομής  



 
 

 

Χάρτης πορείας εξόδου οχημάτων 

 

 

 

 

 


