
 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ XCE 2018 
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας προκηρύσσει τη διεξαγωγή των αγώνων του 
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας Eliminator (XCE) το Σάββατο, 20 

Οκτωβρίου 2018. 
 

1- Κατηγορίες 
 
Θα διεξαχθούν αγώνες Πρωταθλήματος για τις πιο κάτω κατηγορίες: 
 
1. Ανδρών: Αθλητές γεννημένοι το 2001 και πριν (17+) 
2. Γυναικών: Αθλήτριες γεννημένες το 2001 και πριν (17+) 

3. Αγόρια:  Αθλητές γεννημένοι μεταξύ 2002 και 2004 (U15 + U17) 
4. Κορίτσια: Αθλήτριες γεννημένες μεταξύ 2002 και 2004 (U15 + U17) 

 
Επιπλέον θα διεξαχθούν Open αγώνες για τις πιο κάτω κατηγορίες (αθλητές/τριες 

χωρίς άδεια ποδηλάτη επίσημης κατηγορίας δε θα αγωνίζονται για τον τίτλο του 
Πρωταθλητή/τριας Κύπρου)  

 
5. Open Ανδρών: Αθλητές γεννημένοι πριν το 2001 που δεν έχουν άδεια ποδηλάτη 

 επίσημης κατηγορίας ή που αγωνίζονται στις κατηγορίες Masters 

6. Open Γυναικών: Αθλήτριες γεννημένες πριν το 2001 που δεν έχουν άδεια  ποδηλάτη 
επίσημης κατηγορίας ή που αγωνίζονται στις κατηγορίες Masters 

 
Σημείωση 1: Οι αθλητές που αγωνίζονται στις κατηγορίες Masters μπορούν να 

επιλέξουν να  αγωνιστούν για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου ή στον 
αγώνα Open. 

 
Σημείωση 2:  Για να διεξαχθεί κάποιος από τους πιο πάνω 6 αγώνες χρειάζεται να 

συμμετέχουν τουλάχιστον 8 αθλητές στον αγώνα αυτό.  
 

2- Διαδρομή 
 
Ο αγώνας  θα διεξαχθεί σε διαδρομή μήκους 500μ - 1χλμ με φυσικά και τεχνητά 
εμπόδια, η οποία απαιτεί ταχύτητα και τεχνικές ικανότητες. Η γραμμή τερματισμού θα 
βρίσκεται παραπλήσια της γραμμής εκκίνησης. 
 



 

 

 

 

 

3- Χώρος Διεξαγωγής 
 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας – Άρωνας 
 

4- Τεχνική Βοήθεια 
 
Δεν υπάρχουν ζώνες τροφοδοσίας. Επιτρέπεται η τεχνική βοήθεια στο χρόνο μεταξύ 
της κάθε σειράς που αγωνίζεται ο αθλητής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ποδηλάτου ή 

σκελετού ποδηλάτου. 
 

5- Πρόγραμμα Αγώνα 
 
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018 
 
14:00 - 14:30  Επιβεβαίωση συμμετοχών - Παραλαβή Chip χρονομέτρησης/αριθμών 
14:00 - 15:00  Ανεπίσημη Προπόνηση 

14:30   Τεχνικό Συνέδριο στο χώρο εκκίνησης / τερματισμού 
15:00  Προκριματικά: Αγώνας ατομικής χρονομέτρησης: 1 στροφή της  
  διαδρομής 
 
15 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή, εκκίνηση προκριματικών 

σειρών (1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2), καθώς και των τελικών.  
Η σειρά που θα διεξαχθούν οι αγώνες είναι ανάποδη της πιο πάνω λίστας στην 
παράγραφο 1 - κατηγορίες (Αγώνας 6 -> Αγώνας 1).  
 

6- Σειρά εκκίνησης προκριματικών 
 
Η σειρά εκκίνησης θα καθοριστεί βάσει της θέσης τερματισμού στο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα XCO 2018 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

 
1. Άνδρες Elite 
2. Έφηβοι 
3. Masters Άντρες (για τους αθλητές που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή 

Κύπρου)  
4. Παίδες 
5. Πανπαίδες 
6. Γυναίκες 



 

 

 

 

 

7. Νεανίδες 
8. Masters Γυναίκες (για τις αθλήτριες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της 

Πρωταθλήτριας Κύπρου) 
9. Κορασίδες - Πανκορασίδες 

10. Κλήρωση για τους αγώνες Open 
 
Πρώτοι θα εκκινήσουν οι αθλητές των αγώνων Open και τελευταίοι οι Άνδρες Elite. 

 

7- Κόστος Συμμετοχής 
 
Για τους αγώνες Πρωταθλήματος σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 
2018. 

 
Για τους αγώνες Open €10 κόστος συμμετοχής (+ €10 για έκδοση ημερήσιας άδειας 
ποδηλάτη) 
 

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ομάδων όπως καταβάλουν το κόστος συμμετοχής 
στη γραμματεία του αγώνα και να παραλάβουν τα τσιπ χρονομέτρησης στην 
προκαθορισμένη ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα του αγώνα. Οι αθλητές της 
κατηγορίας Open πρέπει να καταβάλουν οι ίδιοι το κόστος συμμετοχής στην 
γραμματεία κατά την παραλαβή του αριθμού και του τσιπ τους.  

 
8- Δηλώσεις Συμμετοχής 

 
Δηλώσεις συμμετοχής αθλητών μέχρι την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 στο email 

ccf@cytanet.com.cy.  
 

9- Έπαθλα 
 
Θα βραβευθούν οι 3 πρώτοι αθλητές του κάθε αγώνα. Ο αγώνας δεν είναι ενταγμένος 
στο καλεντάρι της UCI και δεν θα δοθούν φανέλες Πρωταθλητή/τριας. 

 
10- Χρονομέτρηση και αριθμοί αθλητών 

 
Ο αγώνας θα χρονομετρηθεί με ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης. Ο εκπρόσωπος 
κάθε ομάδας θα παραλάβει φάκελο με τα chip για τους αθλητές/τριες της ομάδας του. 



 

 

 

 

 

Οι αθλητές που αγωνίζονται στις επίσημες κατηγορίες της KOΠΟ καλούνται να φέρουν 
τους αριθμούς που τους δόθηκαν στην αρχή της χρονιάς. 
 
Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία Cycling for All θα παραλάβουν κατά την εγγραφή 

τους φάκελο με το νούμερό τους και chip για την χρονομέτρηση του αγώνα. 
 
Αθλητής που τυχόν απολέσει ή δεν παραδώσει το chip που παρέλαβε κατά την 
εγγραφή του, θα επωμιστεί το σχετικό κόστος. 

 
11- Ιατρική Κάλυψη 

 
Ο αγώνας θα γίνει σε παρουσία ασθενοφόρου και Ιατρού. Το πλησιέστερο νοσοκομείο 

είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.  
Τηλέφωνο: 22603000 

 
12- Διοργανωτής 

 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας 

 

 

 

 

 


