ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εμπλεκομένων με
το άθλημα της ποδηλασίας, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας διοργανώνει σεμινάριο
εκπαίδευσης Διοργανωτών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας (Mountain Bike).
Το ολοήμερο σεμινάριο θα διεξαχθεί τη Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017, στο Ολυμπιακό
Μέγαρο στη Λευκωσία, αίθουσα 0201(κυκλική αίθουσα 2ου ορόφου), και ώρα 8:30 – 18:00.
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στους απαραίτητους κανονισμούς της UCI για τη διοργάνωση
αγώνων ορεινής ποδηλασίας και τις σχετικές διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθηθούν.
Θα προσφέρει πρακτικές συμβουλές για απλοποίηση και βελτίωση των διοργανώσεων,
καθώς επίσης συμβουλές για βέλτιστες πρακτικές.
Στόχοι του σεμιναρίου είναι:





η βελτίωση του επιπέδου διοργάνωσης των αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας
η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των διοργανωτών
η παρακίνηση για διοργάνωση επιπλέον αγώνων
η αναβάθμιση τους σε Διεθνείς Αγώνες επιπέδου C2 και C3

Απώτερος στόχος είναι η αναβάθμιση του Κυπέλλου Κύπρου Ορεινής Ποδηλασίας σε Διεθνή
Κύπελλο Ορεινής Ποδηλασίας (C2-C3 Cyprus MTB Race Series) με όλα όσα αυτό συνεπάγεται
στο επίπεδο του αθλήματος.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, επίσημη γλώσσα της UCI, με επεξήγηση
όπου χρειάζεται στα Ελληνικά. Το σεμινάριο αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο για τη
Σχολή Κομισαρίων Ορεινής Ποδηλασίας Επιπέδου 1 (Course MTB Commissaires Level 1) που
θα ακολουθήσει στις 2-4 Φεβρουαρίου 2018.
Καλούνται να παρακολουθήσουν τη σχολή όλοι οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές αγώνων
ορεινής ποδηλασίας, καθώς επίσης και οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι κομισάριοι ορεινής
ποδηλασίας της σχολής του Φεβρουαρίου 2018.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν, επίσης, όλοι οι εμπλεκόμενοι στο άθλημα της
ορεινής ποδηλασίας (αθλητές, προπονητές, γονείς κλπ) που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους σε θέματα κανονισμών και διαδικασιών του αθλήματος.
Εισηγητές
 Ευάγγελος Διαμαντίδης - Διεθνής Κομισάριος Ορεινής Ποδηλασίας, πρωτεργάτης στην
ανάπτυξη του αθλήματος της Ορεινής Ποδηλασίας στη Κύπρο και ιδρυτής των
«Αυξεντίων»
 Μιχάλης Χατζηιωάννου - Τεχνικός Σύμβουλος Κ.Ο.ΠΟ. και διοργανωτής του “Cyprus
Sunshine Cup”
 Σάββας Αναστασίου - Ελίτ Εθνικός Κομισάριος Ορεινής Ποδηλασίας
Το σεμινάριο θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στον Οδηγό Διοργάνωσης Διεθνών Αγώνων
Ορεινής Ποδηλασίας της UCI (MTB calendar events - organization guide) τον οποίο καλούνται
οι συμμετέχοντες να διαβάσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://uci.ch/mm/Document/News/News/18/31/10/MTBcalendareventsorganisationguideENG-combined_English.pdf
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22449870 και στο email ccf@cytanet.com.cy μέχρι την
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου θα κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.
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