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Racing Cycles - Moutti tou Almyrolivadou XCO Race
Ο

Σάββας

Αναστασίου

διοργανώνει

τον

αγώνα

ορεινής

ποδηλασίας

«Racing Cycles - Moutti tou Almyrolivadou XCO Race»
την Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018, στον εκδρομικό χώρο Αλμυρολίβαδου στο Τρόοδος.
Ο αγώνας αποτελεί τον 7ο αγώνα Παγκύπριου κυπέλλου ορεινής ποδηλασίας 2018 και
διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ενώσεως Ποδηλασίας
(UCI) και την Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2018 της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας.
Αθλοθέτης και κύριος χορηγός του αγώνα και είναι η εταιρεία Racing Cycles η οποία
διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα στο Αλμυρολίβαδο το 2017 και δημιούργησε την εκεί
διαδρομή XCO.
Δίνοντας μεγάλη σημασία στην τελική ολοκληρωτική ικανοποίηση του κάθε πελάτη
ξεχωριστά, η Racing Cycles έχει έρθει σε συνεργασία με μερικές από τις καλύτερες
εταιρείες στη βιομηχανία της ποδηλασίας. Χωρίς να ξεχνάει την παράδοση αλλά
προσπαθώντας να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας συνεχίζει να επιλέγει τους
συνεργάτες της με γνώμονα την αξιοπιστία, την καλαισθησία και την εφευρετικότητα.
Είναι αντιπρόσωπος στη Κύπρο - μεταξύ άλλων - των ποδηλάτων Wilier Triestina, Eddy
Merckx και Cipollini.
Τον αγώνα χορηγούν επίσης το ξενοδοχείο Tρόοδος Hotel και το Bolse Vita Food &
Juice Bar.
To ξενοδοχείο Troodos Hotel τα τελευταία χρόνια παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για
ποδηλάτες όπως προπονητικά καμπ, διοργάνωση ποδηλατικών τουρ, ενοικιάσεις ψηλής
ποιότητας ποδηλάτων, υπηρεσίες μεταφοράς ποδηλάτων με ειδικά κατασκευασμένη
καρότσα, χώρους φύλαξης ποδηλάτων κ.α. Στους συμμετέχοντες στον αγώνα Racing
Cycles - Moutti tou Almyrolivadou XCO Race, το ξενοδοχείο Troodos Hotel προσφέρει
ειδικές τιμές βάσει διαθεσιμότητας. Τηλ. 25 420000
Το Bolse Vita Food & Juice Bar βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας και από το 1971
προσφέρει στους Λεμεσιανούς υγιή επιλογές φαγητού και χυμών! Εδώ και πολλά χρόνια
υποστηρίζει το άθλημα της ποδηλασίας με ποικίλους τρόπους. Στον αγώνα Racing Cycles
- Moutti tou Almyrolivadou XCO Race θα παρέχει φρούτα στις ζώνες τροφοδοσίας και
στον τερματισμό.
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Ειδικοί κανονισμοί αγώνα
1- Κατηγορίες
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν:
• Οι επίσημες κατηγορίες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας
(Ανδρών Elite, Εφήβων, Παίδων, Πανπαίδων, Γυναικών Elite, Νεανίδων,
Κορασίδων, Πανκορασίδων, Masters 1 Άνδρες, Masters 2 Άνδρες, Masters 3
Άνδρες, Masters 1 Γυναίκες, Masters 2 Γυναίκες και Masters 3 Γυναίκες
•

Αθλητές Cycling For All (Open) ως ακολούθως:
o Cycling for all - Παίδες (αγόρια 14-16 ετών)
o Cycling for all - Κορασίδες (κορίτσια 14-16 ετών)
o Cycling For All - Έφηβοι (αγόρια 17-18 ετών)
o Cycling For All - Νεάνιδες (κορίτσια 17-18 ετών)
o Cycling For All - Άνδρες (19-35 ετών),
o Cycling For All - Γυναίκες (19-35 ετών),
o Cycling For All - Άνδρες Masters (36 χρονών και άνω)
o Cycling For All - Γυναίκες Masters (36 χρονών και άνω)

2- Διαδρομή, χάρτης και υψομετρικό γράφημα
Η διαδρομή του αγώνα βασίζεται στην περσινή διαδρομή του ίδιου αγώνα με μικρές
διαφοροποιήσεις.
Θα είναι μήκους περίπου 3,5 χλμ και θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό μαζί με το
χάρτη και το υψομετρικό γράφημα της. Η διαδρομή θα είναι έτοιμη για ανεπίσημη
προπόνηση το Σάββατο 7/7/2018.
Περσινή διαδρομή:
https://www.strava.com/routes/14014749
Οι γύροι που θα κάνει η κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν στο τεχνικό συνέδριο πριν την
εκκίνηση του αγώνα.
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Στον περσινό αγώνα οι αθλητές έκαναν τον πιο κάτω αριθμό γυρών:
Άντρες Elite: 9 γύροι
Γυναίκες Elite: 6 γύροι
Έφηβοι: 7 γύροι
Νεανίδες: 5 γύροι
Παίδες: 3 γύροι
Πανπαίδες: 4 γύροι
Πανκορασίδες: 3 γύροι
Masters 1-2-3 Άντρες: 6 γύροι

Κορασίδες: 4 γύροι

3- Χώρος Εκκίνησης / Τερματισμού
Ο χώρος Εκκίνησης/Τερματισμού βρίσκεται στον εκδρομικό χώρο Αλμυρολίβαδου, δίπλα
από τον δρόμο Καρβουνά - Τροόδους, 2χλμ πριν την πλατεία Τροόδους.

•

Αλμυρολίβαδο

4- Ζώνες Τροφοδοσίας
Θα ανακοινωθούν μαζί με τη διαδρομή του αγώνα
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5- Πρόγραμμα αγώνα
Σάββατο 7 Ιουλίου 2018
09:00 - 18:00 Ανεπίσημη προπόνηση. Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτημένη.
Κατά τη διάρκεια της ανεπίσημης προπόνησης δεν θα υπάρχουν
κομισάριοι, κριτές ή ιατρική κάλυψη.
Κυριακή 8 Ιουλίου 2018
08:30 - 09:30 Επιβεβαίωση συμμετοχών - παραλαβή chip χρονομέτρησης για τον πρώτο
αγώνα (και αριθμών για αθλητές Cycling for All του πρώτου αγώνα)
Χώρος: Δίπλα από το χώρο Εκκίνησης / Τερματισμού
9:40

Τεχνικό Συνέδριο
Χώρος: Δίπλα από το χώρο Εκκίνησης / Τερματισμού

9:50

Call-up για πρώτο αγώνα

10:00

Εκκίνηση πρώτου αγώνα για τις κατηγορίες:
• Παίδων
• Πανπαίδων
• Νεανίδων
• Κορασίδων
• Πανκορασίδων
• Masters 1-2-3 Γυναίκες
• Cycling for all - Παίδες
• Cycling for all - Κορασίδες
• Cycling For All - Έφηβοι
• Cycling For All - Νεάνιδες
• Cycling For All - Masters Γυναίκες
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Κυριακή 8 Ιουλίου 2018
10:30 - 11:30 Επιβεβαίωση συμμετοχών - παραλαβή chip χρονομέτρησης για τον
δεύτερο αγώνα (και αριθμών για αθλητές Cycling for All του δεύτερου
αγώνα).
Χώρος: Δίπλα από το χώρο Εκκίνησης / Τερματισμού
11:50

Call-up για δεύτερο αγώνα

12:00

Εκκίνηση δεύτερου αγώνα για τις κατηγορίες:
• Ανδρών Elite
• Εφήβων
• Γυναικών Elite
• Masters 1-2-3 Άνδρες
• Cycling For All - Masters Άνδρες

14:00

Απονομές για όλες τις κατηγορίες
Χώρος: Δίπλα από το χώρο Εκκίνησης / Τερματισμού

6- Κόστος συμμετοχής
Κόστος συμμετοχής σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2018 της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας:
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΠΟ
•
€5,00 για τις κατηγορίες κάτω των 19 ετών
•
€15,00 για τις κατηγορίες Αντρών Elite, Γυναικών Elite
•
€20, 00 για τις κατηγορίες Μάστερς 1-2-3, Άνδρες και Γυναίκες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CYCLING FOR ALL
•
€0 για τις κατηγορίες Cycling for All κάτω των 19ετών
•
€15,00 για τις κατηγορίες Cycling for All άνω των 19 ετών.
Στους αθλητές των κατηγοριών κάτω Cycling For All που δεν είναι κάτοχοι άδειας
ποδηλασίας (license) της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, κατά την παραλαβή
του αριθμού τους, θα τους εκδοθεί ημερήσια άδεια ποδηλάτη που κοστίζει €10,00
επιπλέον του πιο πάνω ποσού.
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7- Δήλωση Συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής στο email savvasa@gmail.com μέχρι την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018.

8- Έπαθλα
Θα βραβευθούν από την εταιρεία Racing Cycles, κύριο χορηγό του αγώνα, οι τρείς πρώτοι
αθλητές κάθε κατηγορίας.
Παρακαλούνται όλοι οι αθλητές που θα βραβευθούν να βρίσκονται στο χώρο απονομών
10 λεπτά πριν τις απονομές φορώντας ποδηλατική στολή του σωματείου τους.

9- Χρονομέτρηση
Ο αγώνας θα χρονομετρηθεί με ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης. Ο εκπρόσωπος
κάθε ομάδας θα παραλάβει φάκελο με τα chip για τους αθλητές 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.
Ο αθλητής που θα απωλέσει ή δεν θα παραδώσει το chip που παρέλαβε κατά την
εγγραφή του, θα επωμιστεί το κόστος του chip.
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10- Ιατρική Κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες
Ο αγώνα θα διεξαχθεί με την παρουσία Ιατρού και Ασθενοφόρου.
To πλησιέστερο νοσοκομείο βρίσκεται στην Κυπερούντα
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11- Διοργανωτής
Υπεύθυνος διοργάνωσης:
Σάββας Αναστασίου - 99440706 - savvasa@gmail.com

12- Αγωνόδικος Επιτροπή
Αλυτάρχης: Ευάγγελος Διαμαντίδης
Γραμματέας: Μάριος Αντωνίου
Βοηθός Αλυτάρχης: Ξάνθη Χαραλάμπους
Κομισάριος: Ιάκωβος Πίττας
Κομισάριος: Δέσπω Κυριάκου

9

