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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ  
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 

 
 

«FAMAGUSTA SPRINT RACE 2018» 
 

 

Ο Ποδηλατικός Όμιλος FAMAGUSTA CYCLING TEAM διοργανώνει για πρώτη φορά τον δικό του  
αγώνα κυπέλλου ποδηλασίας : 

«FAMAGUSTA SPRINT RACE 2018» 
Κυριακή  , 27 Μαϊου 2018 

 

 
 

Ο αγώνας αποτελεί τον 6 ο  αγώνα Κυπέλλου Ποδηλασίας Δρόμου Κύπρου 2018 και γίνεται 

υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 
 
 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων 2018 της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Ποδηλασίας και τους ειδικούς κανονισμούς για τον αγώνα  και είναι ενταγμένος στην κατηγορία 
αγώνων NATIONAL SPRINT SERIES
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Ειδικοί κανονισμοί αγώνα 
1- Κατηγορίες 

 
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν: 

 
 Όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας 

(Αντρών, Εφήβων, Παίδων,Πανπαίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων,Πανκορασίδων, Masters 
1,2,3 Άνδρες και Masters 1,2,3 Γυναίκες), Cycling for all 

 (U18 αγόρια, U18 κορίτσια, 19-39 Άνδρες, 19-39 Γυναίκες, 40+ Άνδρες, 40+ Γυναίκες,).   
 

2- Διαδρομή 
 

                      Κυκλική Διαδρομή: μήκους 1.9ΚΜ στην πίστα Άχνας στο ACHNA SPEEDWAY 

                     1 γύρος = 1,9km 

Για όλες τις κατηγορίες και για τις δύο εκκινήσεις η διάρκεια του αγώνα θα είναι 50 λεπτά συν τρείς γύροι 
(50min + 3 laps). 
 

• 2Α- Εκκίνηση/Τερματισμός 
 

Χώρος Εκκίνησης / Τερματισμού:Πίστα Achna Speed way 
 

• 2Β- Ζώνες Τροφοδοσίας 
 

Θα υπάρχει μία (1) ζώνη τροφοδοσίας η οποία θα είναι και ζώνη  τεχνικής βοήθειας σε χώρο που θα υποδειχθεί 
πριν από τον αγώνα. Μόνο άτομα με feed zone/technical zone θα δικαιούνται να βρίσκονται στο χώρο αυτό. Τα 
passes θα δοθούν στο τεχνικό συνέδριο και θα αντιστοιχεί 1 pass ανά 4 αθλητές. 

        
   Ουδέτερος γύρος λόγο τεχνικού προβλήματος: Σε περίπτωση που αθλητής/τρια έχει τεχνικό πρόβλημα, τότε  
   μπορεί να σταματήσει στο χώρο τεχνικής βοήθειας για να το επιδιορθώσει και να μπεί στον αγώνα ξανά ΠΙΣΩ  
   απο το γκρούπ στο οποίο βρισκόταν πρίν απο το τεχνικό πρόβλημα μετά απο άδεια του κομισσάριου που θα 
   είναι στη ζώνη τεχνικής βοήθειας. Σε περίπτωση που αθλητής σταματήσει για τεχνική βοήθεια δεν παίρνει      

βαθμούς στο αμέσως επόμενο σπριντ.  
 

• 2Γ – Επισημάνσεις 
 

➢ Οι αθλητές να φέρουν όλους του αριθμούς τους (2 πλάτης και 1 ποδηλάτου)  
➢ Αθλητές όπου το δελτίο υγείας τους έληξε δεν θα δικαιούνται να τρέξουν. Το υπό έκδοση δελτίο 

υγείας δεν ισχύει. 
 

• 2Δ – Κατάταξη Σπριντ 
 

➢ Κάθε 5 Γύρους θα έχει sprint στο οποίο οι 4 πρώτοι αθλητές (ανεξαρτήτος κατηγορίας) θα κερδίζουν 
βαθμούς (5-3-2-1) για την κατάταξη Σπρίντ. Το τελικό σπριντ (finish sprint) θα παίρνει διπλούς 
βαθμούς. 

➢ Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές της κατηγορίας Εφήβων πολλαπλασιάζεται Χ 1,5  
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➢ Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για 

αθλητές/τριες της κατηγορίας Παίδων και Γυναικών πολλαπλασιάζεται Χ 2 

➢ Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές/τριες της κατηγορίας Πανπαίδων και Νεάνιδων 

πολλαπλασιάζεται Χ 3 

➢ Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για αθλήτριες της κατηγορίας Κορασίδων και Πανκορασίδων 

πολλαπλασιάζεται Χ 4 

➢ Ο πρώτος Overall  Άντρας και  Γυναίκα ανεξαρτήτως κατηγορίας θα βραβευτεί με τρόπαιον Ο πρώτος 

overall ανδρας και γυναίκα ανεξαρτήτως κατηγορίας στην κατηγορία ΣΠΡΙΝΤ θα βραβευτούν με 

τρόπαιον τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο αγώνα.   

➢  

3- Πρόγραμμα Αγώνα 
 

                   8:00π.μ - 9:00π.μ (για 1η εκκίνηση) : Εγγραφές και Παραλαβή αριθμών για τις κατηγορίες Cycling 
for all στο χώρο Εκκίνησης 

                                9:30π.μ – 10:00π.μ (για 2η εκκίνηση) : Εγγραφές στο χώρο Εκκίνησης 
9:10 π.μ.:  Τεχνικό  συνέδριο 1ου αγώνα  στο χώρο εκκίνησης 
9:15π.μ : Έλεγχος πατημάτων 
9:30π.μ: 1η Εκκίνηση  Αγώνα Κατηγοριών Masters 1,2,3 Άνδρες, Masters 1 , 2 , 3 Γυναίκες και 
Cycling for all (U18 αγόρια, U18 κορίτσια, 19-39 Άνδρες, 19-39 Γυναίκες, 40+ Άνδρες,40+Γυναίκες) 
Κορασίδων και Πανκορασίδων 
10:45 π.μ.:  Τεχνικό συνέδριο 2ου αγώνα στο χώρο εκκίνησης 
10:55π.μ : Έλεγχος πατημάτων 
11:15 π.μ: 2η Εκκίνηση Αγώνα Κατηγοριών Αντρών, Εφήβων, Παίδων, Πανπαίδων  Γυναικών, 

Νεανίδων,. 
12:45μ.μ :     Απονομές  Κατηγοριών Αντρών, Εφήβων, Παίδων, Πανπαίδων  Γυναικών, Νεανίδων, 
Κορασίδων και Πανκορασίδων, Μαστερ Ανδρών & Γυναικών και CCF  στο χώρο απονομών 

4- Δήλωση Συμμετοχής 
 

Προεγγραφές στο  fcteam@cytanet.com.cy μέχρι την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018. 

 
5- Κόστος συμμετοχής 

 

• €5,00 για τις κατηγορίες Πανπαίδες,Πανκορασίδες, Παίδες,Κορασίδες,Νεάνιδες Έφηβοι. 

• €15,00 για τις κατηγορίες Άντρες,Γυναίκες  

• €20,00 για τις κατηγορίες Μάστερ 1, Μάστερ 2, Μάστερ 3 

• €5 για τις κατηγορίες cycling for all U18 αγόρια & U18 κορίτσια (+ €10,00 day license ) 

• €15,00 για τις κατηγορίες cycling for all 19-39 Άνδρες, 19-39 Γυναίκες, 40+Άντρες, 40+ 
Γυναίκες, (+ €10,00 day license ) 

 

Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα καταβάλλεται στη γραμματεία του αγώνα κατά 

την εγγραφή του αθλητή απο τον εκπρόσωπο του κάθε σωματείου. 
 
 
 
 
 

mailto:fcteam@cytanet.com.cy
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6- Ιατρική κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες 
 

Ο αγώνας θα υποστηρίζεται από ιατρικό προσωπικό και ασθενοφόρο.  

 
7- Έπαθλα 
 
➢ Θα βραβεύονται οι πρώτοι κάθε κατηγορίας με έπαθλο(Κύπελλο) καθώς και οι 

δεύτεροι και τρίτοι με αργυρά και χάλκινα μετάλλια.  
➢ Επίσης για την κατάταξη σπρίντ θα βραβευτεί με τρόπαιον 

 ο πρώτος Overall  Άντρας και  Γυναίκα ανεξαρτήτως κατηγορίας  
 
 

8- Χάρτης αγώνα: 
https://www.google.com/maps/place/Achna+Speedway,+Dasaki+Achnas/@35.0256562,33.79604
81,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14dfcd558a68f307:0x3bf3a2b7146023a7!8m2!3d35.02513!
4d33.7999517 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Achna+Speedway,+Dasaki+Achnas/@35.0256562,33.7960481,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14dfcd558a68f307:0x3bf3a2b7146023a7!8m2!3d35.02513!4d33.7999517
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