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Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1.1 ΑΝ∆ΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές
που γεννήθηκαν µεταξύ 1988 - 1998
1.2 ΕΦΗΒΟΙ – ΝΕΑΝΙ∆ΕΣ: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι
αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 1999 – 2000
1.3

ΠΑΙ∆ΕΣ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι
αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2001 – 2002

1.4 ΠΑΝΠΑΙ∆ΕΣ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
οι αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2003
1.5

ΜΑΣΤΕΡ 1: ΑΝ∆ΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ γεννηθέντες µεταξύ 1987 1978

1.6

ΜΑΣΤΕΡ 2: ΑΝ∆ΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ γεννηθέντες µεταξύ 1977 1968

1.7

ΜΑΣΤΕΡ 3: ΑΝ∆ΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ γεννηθέντες το 1967 και
πριν

Αθλητής που ηλικιακά εµπίπτει στην κατηγορία Μάστερ , έχει το δικαίωµα να
επιλέξει τη συµµετοχή του στην κατηγορία Ανδρών / Γυναικών Ελίτ και θα
πρέπει να αγωνίζεται στην κατηγορία αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.
Αθλητής/τρια που ηλικιακά εµπίπτει στην κατηγορία Μάστερ, για να έχει το
δικαίωµα διεκδίκησης θέσης στην Εθνική Οµάδα Ανδρών ή Γυναικών πρέπει να
αγωνίζεται στην κατηγορία Ελίτ.
Ο Τεχνικός Σύµβουλος και οι Οµοσπονδιακοί Προπονητές εντός Κύπρου
επιτρέπεται να συµµετέχουν µόνο στην κατηγορία Cycling for All.
Η ηλικία ενός ποδηλάτη/τριας καθορίζεται από το έτος διεξαγωγής του
αγώνα µείων τη χρονολογία γέννησης του/της.
Σηµείωση: Αθλητές/τριες της κατηγορίας Μάστερ που επιλέγουν να
αγωνιστούν σε πιο πάνω κατηγορία (Ανδρών/Γυναικών) πρέπει να αγωνίζονται
σε όλα τα αγωνίσµατα (∆ρόµο, ΜΤΒ, κλπ) και κατηγορίες αγώνων στην ίδια
κατηγορία.
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2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Α∆ΕΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΣΤΗ – ΑΛΛΕΣ
Α∆ΕΙΕΣ
Η Κ.Ο.ΠΟ. µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της θα εκδίδει τις πιο
κάτω άδειες:
2.1. ∆ιεθνής άδεια ποδηλατιστή: Για την έκδοσή της πρέπει να
παρουσιάζεται ∆ελτίο Υγείας και Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων
για αγώνες και προπονήσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Μόνο µε
αυτή την άδεια οι αθλητές θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αγώνες
που είναι ενταγµένοι στο καλεντάρι της ∆ιεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας
(∆ΕΠ-UCI). Ο κάτοχος τέτοιου δελτίου υποχρεούται να υπογράψει
έγγραφο απεµπόλησης ευθύνης (waiver) έναντι της Οµοσπονδίας και
του εκάστοτε διοργανωτή.
2.2. Άδεια ποδηλατιστή Κ.Ο.ΠΟ: Για την έκδοσή της πρέπει να
παρουσιάζεται ∆ελτίο Υγείας και συνιστάται Ασφάλεια Προσωπικών
Ατυχηµάτων. Ο κάτοχος τέτοιου δελτίου θα µπορεί να συµµετάσχει σε
αγώνες ενταγµένους στο εθνικό καλεντάρι και υποχρεούται να
υπογράψει έγγραφο απεµπόλησης ευθύνης (waiver) έναντι της
Οµοσπονδίας και του εκάστοτε διοργανωτή. Μόνο µε αυτή την άδεια
οι αθλητές θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αγώνες που είναι
ενταγµένοι στο καλεντάρι Κ.Ο.ΠΟ. ∆εν θα δικαιούνται συµµετοχής
σε αγώνες που είναι ενταγµένοι στο καλεντάρι της ∆ιεθνούς Ένωσης
Ποδηλασίας (∆ΕΠ - UCI).
Αθλητής/τρια κάτοχος της άδειας αυτής µπορεί να αναβαθµίσει την
άδεια του/της σε ∆ιεθνή Άδεια Ποδηλάτη/τριας µόνο αφού έχει
συµπληρώσει 6 (έξι) αγώνες στις επίσηµες κατηγορίες της Κ.Ο.ΠΟ. τα
τελευταία δύο χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, νοουµένου ότι
τηρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση της. Αθλητές/τριες που
έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στις επίσηµες κατηγορίες Κ.Ο.ΠΟ.
δικαιούνται να αιτηθούν Άδεια Ποδηλάτη/τριας Κ.Ο.ΠΟ.
2.3. Άδεια αρχάριου ποδηλατιστή µέχρι 14 ετών: Για την έκδοσή της
χρειάζεται µόνο ∆ελτίο Υγείας. Οι γονείς θα υπογράφουν βεβαίωση ότι
ο αρχάριος αθλητής/τρια έχει ασφάλεια ιδιωτική ή άλλου φορέα. Στην
κατηγορία αυτή εµπίπτουν άτοµα που συµµετέχουν στην Ακαδηµία
Ποδηλασίας της Κ.Ο.ΠΟ.
2.4. Άδεια ποδηλατιστή κατηγορίας “Cycling for All”: Η άδεια αυτή
παραχωρείται σε αθλητές/τριες που επιθυµούν να συµµετέχουν σε
αγώνες ποδηλασίας, αλλά δεν έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν σε
αγώνες ποδηλασίας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Αθλητής/τρια
κάτοχος της άδειας αυτής µπορεί να αναβαθµίσει την άδεια του/της σε
Άδεια Ποδηλάτη/τριας Κ.Ο.ΠΟ. µόνο αφού έχει συµπληρώσει 6 (έξι)
αγώνες στην κατηγορία “Cycling for all”. Αθλητές/τριες που έχουν
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αγωνιστεί στο παρελθόν στις επίσηµες κατηγορίες Κ.Ο.ΠΟ. δικαιούνται
να αιτηθούν Άδεια Ποδηλάτη/τριας Κ.Ο.ΠΟ.
2.5. Άδεια ποδηλατιστή µιας ηµέρας (One day license): Η
Οµοσπονδία µέσω εντεταλµένου εθνικού κοµισάριου δύναται να
εκδώσει, σύµφωνα µε τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς, Άδεια
Ποδηλάτη/τριας µιας µέρας. Για την έκδοση της άδειας αυτής
χρειάζεται η απόδειξη ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης προσωπικών
ατυχηµάτων.
Οι Άδειες ποδηλατιστή που εµπίπτουν στο άρθρο 2.1 χρεώνονται µε
€25 δικαίωµα, οι άδειες που εµπίπτουν στο άρθρο 2.2 χρεώνονται µε
€20 δικαίωµα, οι άδειες στο άρθρο 2.4 χρεώνονται µε €50
δικαίωµα, ενώ οι άδειες που αφορούν το άρθρο 2.3 εκδίδονται
δωρεάν. Για Άδεια ποδηλατιστή διάρκειας µίας µέρας (2.5) θα είναι
€10 ανά αγώνα. Νοείται πάντοτε ότι όλα τα πιο πάνω δικαιώµατα θα
εισπράττονται από την Κ.Ο.ΠΟ. ως η αρµόδια αρχή για έκδοση των
αδειών τούτων.
2.6. Πέραν των αδειών ποδηλατιστή η Οµοσπονδία έχει το
δικαίωµα να εκδίδει τις πιο κάτω άδειες:
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.

Αρχηγού οµάδας
Προπονητή
Ιατρού
Παραϊατρικού προσωπικού
Μασέρ
Μηχανικού
Οδηγού
Οδηγού (για αγώνες δρόµου)

Για τη διοργάνωση αγώνων:
2.6.9. ∆ιευθυντή διοργάνωσης αγώνα
2.6.10. Άλλη ειδικότητα
Για επίσηµους:
2.6.11. Προσωπικό Οµοσπονδίας
2.6.12. Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2.6.13. Κοµισάριους
Η έκδοση άδειας Αρχηγού Οµάδας χρεώνεται µε €25 ενώ οι υπόλοιπες
κατηγορίες µε €15.
Αν ένας/µία κάτοχος δελτίου κατέχει πολλές ιδιότητες στο άθληµα, πρέπει να
αιτηθεί έκδοση δελτίου ξεχωριστά για την κάθε ιδιότητα. Η Κ.Ο.ΠΟ. θα
εκδώσει δελτίο µε τη βασική του/της ιδιότητα και θα του/της εκδώσει
πιστοποιητικό για τις υπόλοιπες ιδιότητες.
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Ποδηλάτης/τρια που ανήκει σε οµάδα εγγεγραµµένη στη ∆ΕΠ-UCI δεν µπορεί
να εξασκεί κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο και άλλη ιδιότητα.
Παρά ταύτα η Οµοσπονδία επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιτρέψει τη
συµµετοχή αθλητών εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει εκ µέρους του
Σωµατείου τους αίτηση για έκδοση δελτίου υγείας πλην όµως δεν ετοιµάστηκε
εγκαίρως ή αθλητών που έχουν περατώσει και υποβάλει τα δικαιολογητικά
τους για έκδοση ∆ελτίου Υγείας και που οι εξετάσεις τους βεβαιώνουν ότι είναι
καθ’ όλα εντάξει. Νοείται πάντοτε ότι στις περιπτώσεις αυτές οι αθλητές
αγωνίζονται υπό ιδίαν ευθύνη. Τα δικαιολογητικά αυτά ή αντίγραφα τους θα
πρέπει να παρουσιάζονται από τους υπευθύνους των σωµατείων στα γραφεία
της Κ.Ο.ΠO. Ο αθλητής/τρια (σε περίπτωση που είναι ανήλικος) οι γονείς ή ο
κηδεµόνας υποχρεούται να υπογράψει έγγραφο απεµπόλησης ευθύνης
(waiver) έναντι της Οµοσπονδίας και του εκάστοτε διοργανωτή µε το οποίο
αναλαµβάνει την ευθύνη συµµετοχής του στον αγώνα εν τη απουσία δελτίου
υγείας.
Νοείται ότι η Οµοσπονδία δύναται πάντοτε να απαγορεύσει τη συµµετοχή
αθλητή/τριας που δεν παρουσιάζει άδεια ποδηλάτη/τριας και/ή δεν είναι
κάτοχος άδειας ποδηλάτη/τριας και/ή ολόκληρης της οµάδας αθλητών/τριων
συγκεκριµένου Σωµατείου, εάν παρουσιάζονται χωρίς άδεια ποδηλάτη/τριας ή
διαπιστώνεται ότι αρνούνται να αποταθούν για έκδοση άδειας ποδηλάτη/τριας.
2.7.

Αθλητές κάτοχοι άδειας ποδηλάτη/τριας άλλης αναγνωρισµένης
Οµοσπονδίας έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε όλους τους αγώνες για
τους οποίους ισχύει η άδεια. Λαµβάνουν τους σχετικούς βαθµούς
για την ατοµική κατάταξη και τους απονέµονται τα σχετικά έπαθλα
που ήθελαν κερδίσει. Ειδική πρόνοια ισχύει στους αγώνες
Πρωταθληµάτων Κύπρου.

2.8. Αλλοδαποί αθλητές
Αλλοδαποί αθλητές έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε όλους τους
αγώνες πλην των αγώνων για ανάδειξη Πρωταθλητή/τριας Κύπρου
σε αγωνίσµατα ∆ρόµου και Ορεινής Ποδηλασίας.

3. ΣΤΟΛΕΣ – ΚΡΑΝΗ - ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ
3.1. Οι αθλητές θα πρέπει να συµµετέχουν στους αγώνες φέροντες
απαραίτητα τη στολή ποδηλασίας, καθώς κράνος και ποδήλατα
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης
Ποδηλασίας (UCI).
3.2. Χρήση κράνους: Η χρήση προστατευτικού κράνους ποδηλασίας
είναι υποχρεωτική για κάθε αθλητή/τρια της Οµοσπονδίας, καθ’ όλες
τις εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας επίσηµες ή ανεπίσηµες
συµπεριλαµβανοµένων και των προπονήσεων που είτε συνοδεύονται
είτε όχι από προπονητή.
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3.3. Μη συµµόρφωση αθλητή µε τα πιο πάνω πέραν του αποκλεισµού του
από τον συγκεκριµένο αγώνα συνεπάγεται και παραποµπή στη
∆ικαστική Επιτροπή για περαιτέρω ποινή.
3.4. Αθλητής/τρια ο/η οποίος/α δεν παρουσιάζεται στη αφετηρία του
αγώνα κατάλληλα ενδεδυµένος δε θα του επιτρέπεται να
συµµετάσχει.
3.5. Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να συµµετάσχουν µε ποδήλατα που θα
βρίσκονται σε καλή µηχανική κατάσταση.
3.6. Ο/Η Αλυτάρχης του αγώνα θα έχει το δικαίωµα να αποκλείσει
αθλητή/τρια εάν κατά την κρίση του/της το ποδήλατο του/της δεν
ευρίσκεται σε καλή κατάσταση και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος να
δηµιουργήσει προβλήµατα στον/στην ίδιο/α και σε άλλους/ες
αθλητές/τριες κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3.7. Σε αγώνες Κυπέλλου και Πρωταθλήµατος ∆ρόµου οι αθλητές/τριες
υποχρεούνται να συµµετέχουν φορώντας τη στολή του σωµατείου
τους.
3.8. Οι αθλητές/τριες της κατηγορίας “Cycling for All” µπορούν να φέρουν
στολή της προτίµησής τους εκτός από τις επίσηµες στολές της UCI
(Παγκόσµιος/α Πρωταθλητής/τρια, Yellow jersey, κλπ).
3.9. Αθλητής/τρια στον/στην οποίο/α έχει απονεµηθεί φανέλα
πρωταθλητή/τριας δικαιούται να τη φέρει µόνο στον τύπο του αγώνα
(χρονόµετρο ή αντοχής δρόµου ή ΜΤΒ) στον οποίο την κέρδισε. Η
ισχύς του δικαιώµατος αυτού τερµατίζεται την ηµέρα πριν την έναρξη
του αγώνα ή των αγώνων κατά τους οποίους θα ανακηρυχθεί ο/η
νέος/α Πρωταθλητής/τρια.

4. ΠΑΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ / ΒΑΡΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ
4.1

Η Οµοσπονδία καθορίζει τα πατήµατα
ακολούθως για αγώνες δρόµου:
Κατηγορία Ανδρών : Ελεύθερο
Κατηγορία Εφήβων: µέχρι 7.93 m
Κατηγορία Παίδων: µέχρι 7.01 m
Κατηγορία Αρχαρίων: µέχρι 7.01 m
Κατηγορία Γυναικών: Ελεύθερο
Κατηγορία Νεανίδων: µέχρι 7.93 m
Κατηγορία Κορασίδων: µέχρι 7.01 m
Κατηγορία Α1 – Α2: 5.78 m
Κατηγορία Α3: 6.14 m

4.2

Βάρος Ποδηλάτου: Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδηλασίας ορίζει
ελάχιστο κατώτατο όριο για το βάρος του ποδηλάτου. Το όριο αυτό
είναι 6.8 kg.
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(αναπτύγµατα)

ως

4.3

∆ιευκρινίζεται ότι ο/η Αλυτάρχης του αγώνα έχει δικαίωµα να
αποφασίσει κατά τη κρίση του/της τον έλεγχο του αναπτύγµατος
και του βάρους του ποδηλάτου είτε:
α) πριν την εκκίνηση του αγώνα
β) κατά το τέλος του αγώνα
γ) να αποφασίσει κατ’ επιλογή τον
αθλητών/τριων κατά τη κρίση του.

έλεγχο συγκεκριµένων

4.4

Σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνει µετά το τέλος του αγώνα και
διαπιστωθεί ότι τα πατήµατα ή το βάρος του ποδηλάτου
συγκεκριµένου/ης αθλητή/τριας δεν είναι βάσει του παρόντος
κανονισµού αυτοµάτως ο/η αθλητής/τρια τίθεται εκτός αγώνα και
κατά την κρίση του/της Αλυτάρχη παραπέµπεται στη δικαστική
επιτροπή για δόλια συµµετοχή σε αγώνα.

4.5

Υπεύθυνοι για την τήρηση του πιο πάνω κανονισµού είναι οι
αθλητές/τριες και τα Σωµατεία. Σε περίπτωση που αθλητής/τρια
εµφανίζεται κατά την εκκίνηση και αφού κατόπιν διαπιστωθεί ότι
δεν έχει τα σωστά πατήµατα δύναται να εκκινήσει αφού τα
διορθώσει. Συµµετοχή στον αγώνα µετά από διόρθωση του βάρους
του ποδηλάτου γίνεται µόνο µε την έγκριση του/της Αλυτάρχη.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1

Σε κάθε αγώνα που περιλαµβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραµµα της
Κ.Ο.ΠΟ. θα πρέπει απαραίτητα να γίνονται δηλώσεις συµµετοχής
κάθε σωµατείου από τον εκπρόσωπο του σωµατείου ή τον
προπονητή 3 εργάσιµες ηµέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα
στα γραφεία της Οµοσπονδίας, είτε µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ccf@cytanet.com.cy είτε, σύµφωνα µε την
προκήρυξη του αγώνα.

5.2

Η πληρωµή του δικαιώµατος συµµετοχής στους αγώνες θα γίνεται
κατά την εγγραφή των αθλητών/τριών από τα σωµατεία ή τους/τις
αθλητές/τριες για τον εκάστοτε αγώνα. Για τους αγώνες των
επίσηµων κατηγοριών της Οµοσπονδίας το κόστος
συµµετοχής ανέρχεται στα €20 για τις κατηγορίες Μάστερ
και €15 για τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών Ελίτ . Για
τις υπόλοιπες κατηγορίες το κόστος θα ανέρχεται στα €5 για
κάθε συµµετοχή. Το δικαίωµα συµµετοχής θα παραµένει προς
όφελος του διοργανωτή ή της Οµοσπονδίας (εάν είναι ο
διοργανωτής) έστω και αν ο/η αθλητής/τρια δε συµµετάσχει για
οποιοδήποτε λόγο στον αγώνα (ισχύουν οι κανονισµοί αγώνων).

5.3

Αθλητής/τρια, ο/η οποίος/α δε δηλώθηκε από το σωµατείο του και
ο/η οποίος/α δεν είναι τιµωρηµένος/η από το σωµατείο του/της, θα
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δύναται να δηλώσει τη συµµετοχή του/της ο/η ίδιος/α µέχρι και
µισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Σε τέτοια περίπτωση τα
αποτελέσµατα του/της αθλητή/τριας δε θα λαµβάνονται υπόψη για
σκοπούς κατάταξης της οµάδας του/της, αλλά θα λαµβάνονται µόνο
για σκοπούς ατοµικής κατάταξης.
5.4

Οι αθλητές/τριες πρέπει να υπογράφουν για τη συµµετοχή τους στο
εκάστοτε φύλλο αγώνος που θα υπάρχει στη γραµµατεία του
αγώνα, εάν αυτό απαιτούν οι κανονισµοί. Η γραµµατεία κλείνει τις
εγγραφές 30 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης ή σύµφωνα µε τις
οδηγίες του/της Αλυτάρχη.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Την επίβλεψη της ορθής τέλεσης των αγώνων την έχει η Οµοσπονδία µε
τον/την Αλυτάρχη ή Παρατηρητή/τρια που διορίζει σε κάθε αγώνα. Όλες οι
διοργανώσεις αγώνων ποδηλασίας µπορούν να διοργανωθούν κατόπιν
αιτήσεως και εξασφάλισης της προηγούµενης γραπτής έγκρισης της
Οµοσπονδίας, από ανεξάρτητους διοργανωτές εφόσον διεξάγονται
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Οµοσπονδίας και της UCI. Η
Οµοσπονδία θα διορίζει Αλυτάρχη για να επιβλέπει την τέλεση των
αγώνων. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς αγώνων η αγωνόδικος επιτροπή
πρέπει να εγκρίνεται από την Οµοσπονδία.
Ο/Η Αλυτάρχης έχει δικαίωµα να αναβάλει την τέλεση συγκεκριµένου
αγώνα ή να διακόψει τελούµενο αγώνα, αν κατά τη κρίση του/της η
τέλεση ή η συνέχιση του δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τους συµµετέχοντες
ή παραβιάζει το «επί ίσοις όροις» αγωνίζεσθαι.

7. ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΣΕΡΒΙΣ
7.1

Η βοήθεια - σέρβις αθλητών/τριων γίνεται µε την ευθύνη των ιδίων
ή των Σωµατείων τους (1 αυτοκίνητο σέρβις για κάθε 5 αθλητές της
ίδιας οµάδας σε κάθε απόσταση).

7.2

Οι οδηγοί και τα αυτοκίνητα σέρβις πρέπει να γνωστοποιούνται στο
διοργανωτή κατά τις εγγραφές των αθλητών/τριων και να
προσέρχονται σε συνάντηση που θα κάνει ο/η Αλυτάρχης πριν τον
αγώνα. Τα αυτοκίνητα σέρβις πρέπει να ελέγχονται από τον/την
Αλυτάρχη πριν την εκκίνηση.

7.3

Τα Σωµατεία πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε οι οδηγοί των
οχηµάτων που παρέχουν «σέρβις» στους αθλητές/τριες να είναι
έµπειροι σε αυτή τη θέση σε αγώνες ποδηλασίας δρόµου.

7.4

Εάν τρίτα πρόσωπα προτίθενται να προσφέρουν «σέρβις» στους
αθλητές/τριες κατά τη διάρκεια των αγώνων, τότε θα πρέπει τα
άτοµα αυτά να αναφέρονται στον/στην Αλυτάρχη του αγώνα.
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7.5

Όλα τα αυτοκίνητα «σέρβις» θα πρέπει να έχουν επικοινωνία µε
τον/την Αλυτάρχη του αγώνα. Για κάθε κίνηση των αθλητών/τριων,
εκτός της κολόνας των αυτοκινήτων σέρβις, θα πρέπει να
εξασφαλίζουν και να ακολουθούν απαραίτητα τις οδηγίες του
Αλυτάρχη.

7.6

Σε περίπτωση παραβίασης των οδηγιών του/της Αλυτάρχη θα
τιµωρούνται ο/η αθλητής/τρια ή το Σωµατείο ανάλογα µε την
παράγραφο 10 της παρούσας προκήρυξης.

7.7

Για οποιασδήποτε µορφής «σέρβις» δίδεται στους αθλητές/τριες θα
γίνεται από στάση (εκτός αν υπάρχουν άλλες οδηγίες από τον/την
Αλυτάρχη) και τα αυτοκίνητα σέρβις πρέπει να είναι σταµατηµένα
εκτός δρόµου (και αν είναι δυνατόν και µε τους τέσσερις τροχούς
εκτός οδοστρώµατος).

7.8

Η χρήση ασυρµάτων επιτρέπεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς της
UCI.

8. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ο διοργανωτής θα φροντίζει ώστε να παρίσταται ασθενοφόρο
επανδρωµένο µε ιατρό ή νοσοκόµο σε όλους τους επίσηµους αγώνες της
Οµοσπονδίας.

9. ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΗΣ
Χρέη Αγωνοδίκη θα έχει ο/η εκάστοτε οριζόµενος/η από την Οµοσπονδία
Αλυτάρχης του αγώνα και η Αγωνόδικος Επιτροπή, η οποία ορίζεται για το
σκοπό αυτό.
Ο/Η Αγωνοδίκης θα εφαρµόζει τους κανονισµούς προκήρυξης των αγώνων
και θα επιβάλλει τις προνοούµενες στο παρόν ποινές και σε περίπτωση που
για ένα παράπτωµα δεν προβλέπονται ποινές στο παρόν, τότε να ανατρέχει
στις ποινές που προβλέπονται από τη ∆ιεθνή Ένωση Ποδηλασίας (UCI).

10. ΠΟΙΝΕΣ
Οι πιο κάτω ποινές δύνανται να επιβληθούν κατά τη διάρκεια των αγώνων
ποδηλασίας. Όσον αφορά τις ποινές που διέπουν τους αγώνες Ορεινής
Ποδηλασίας ισχύουν οι ποινές που προνοούνται ειδικά για τους αγώνες
αυτούς, καθώς και οι παρόντες ως συµπληρωµατικοί τούτων ενόσω δεν
έρχονται σε αντίθεση µε αυτούς.
10.1 ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ: Αποκλεισµός
10.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΧΗΜΑ: Αποκλεισµός
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10.3 ΣΠΡΩΞΙΜΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΟΧΗΜΑ: Αποκλεισµός
Σε περίπτωση που το σπρώξιµο γίνει παρά τη θέληση του/της
αθλητή/τριας, ο/η αθλητής/τρια οφείλει να το αναφέρει αµέσως
στην αγωνόδικο επιτροπή µαζί µε σχετικά στοιχεία αναγνώρισης του
οχήµατος.
10.4 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ:
α) για πρώτη φορά: επιβάρυνση χρόνου µε 30¨
β) για δεύτερη φορά: επιβάρυνση χρόνου µε 2’
γ) για τρίτη φορά: αποκλεισµός από τον αγώνα
10.5 ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ–ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ:
α) για πρώτη φορά: επιβάρυνση χρόνου µε 30¨
β) για δεύτερη φορά: επιβάρυνση χρόνου µε 2’
γ) για τρίτη φορά: αποκλεισµός από τον αγώνα
10.6 ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΠΡΙΝΤ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Τοποθέτηση στο
τέλος του γκρουπ
10.7

ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΕΑΤΗ,
ΣΥΝΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ή ΠΡΟΣ ΚΡΙΤΗ – ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ ή
ΑΛΛΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ή
ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
α) παρατήρηση
β) επιβάρυνση χρόνου µε 30¨
γ) αποκλεισµός από τον αγώνα και τα αποτελέσµατα όλων
κατηγοριών.
δ) Παραποµπή στη ∆ικαστική Επιτροπή

10.8 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ
ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
α) για πρώτη φορά: προειδοποίηση
β) για δεύτερη φορά: επιβάρυνση µε 30¨
γ) για τρίτη φορά: εκτός αγώνα (αποτελέσµατα που έχουν ήδη
κερδηθεί πριν τη δηµιουργία επικίνδυνης κατάστασης επιµετρούν
σαν αποτελέσµατα αγώνα).
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10.9 ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ:
Σε περίπτωση τέτοιας συµπεριφοράς (δια λόγων ή έργων) προς
αθλητές/τριες, κριτές – αξιωµατούχους της Οµοσπονδίας, θεατές.
Η ποινή που δυνατόν να επιβληθεί σε τέτοιες περιπτώσεις κυµαίνεται
ανάλογα µε την σοβαρότητα του παραπτώµατος ήτοι:
Από επιβάρυνση του χρόνου του/της πρώτου/ης αθλητή/τριας του
Σωµατείου µε 1’ ποινή ή επιβάρυνση του χρόνου µε 1’ ολόκληρης
της οµάδας ή µε αποκλεισµό από τον αγώνα ολόκληρης της οµάδας.
Παραποµπή αναλόγως της περίπτωσης στη ∆ικαστική Επιτροπή
10.10 ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΣΤΑ
ΟΠΟΙΑ
ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ/
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΣΥΝΟ∆ΟΙ/ΣΕΡΒΙΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ή ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ∆ΥΝΑΤΑΙ
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
α) παρατήρηση
β) επιβάρυνση ολόκληρης της οµάδας του Σωµατείου µε 1’ στα
αποτελέσµατα
της
οµαδικής
βαθµολογίας
στην
κατηγορία/ες στην οποία έγινε η παράβαση
γ) αποκλεισµός ολόκληρης της οµάδας από τον αγώνα και τα
αποτελέσµατα ατοµικού και οµαδικού της κατηγορίας
που έγινε η παράβαση και παραποµπή στη ∆ικαστική
Επιτροπή και/ή χρηµατικό πρόστιµο στο σωµατείο µέχρι €500.
10.11 ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ:
α) αποκλεισµός αθλητή
β) αποκλεισµός όλης της οµάδας και /ή
γ) παραποµπή στη ∆ικαστική Επιτροπή
10.12

ΠΕΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ: Αποκλεισµός
αθλητή από τον αγώνα

10.13 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟ∆ΑΣ ή ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
α) προειδοποίηση
β) επιβάρυνση χρόνου µε 30¨
γ) επιβάρυνση χρόνου µε 1’
10.14

Παράλειψη αθλητή/τριας να παρουσιαστεί για την παραλαβή του
επάθλου του/της κατά την τελετή απονοµής µετά το πέρας του
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αγώνα και εφόσον δεν έχει πάρει σχετική άδεια για να αποχωρήσει
από το χώρο από τον/την Αλυτάρχη του αγώνα παραπέµπεται στο
∆.Σ. της Οµοσπονδίας για αντιαθλητική συµπεριφορά.

11. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
11.1

Σωµατείο µέλος της Οµοσπονδίας δύναται να διαφηµίζει «χορηγό»
επί των αθλητικών ειδών των αθλητών/τριών του. Ο τρόπος
διαφήµισης (µέγεθος κλπ) θα πρέπει να συνάδουν µε τους
εκάστοτε κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI).

11.2

Εφόσον τηρηθούν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις η Οµοσπονδία
θα επιτρέπει στους/στις αθλητές/τριες του συγκεκριµένου
Σωµατείου να λαµβάνουν µέρος στις επίσηµες διοργανώσεις της
Οµοσπονδίας φέροντες επί των στολών τους την αναφερόµενη
διαφήµιση.
Νοείται πάντοτε ότι οι στολές των αθλητών/τριων θα φέρουν τα
χρώµατα του Σωµατείου τα οποία δηλώθηκαν προς την
Οµοσπονδία. Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τα
σωµατεία θα πρέπει να αποστείλουν στην Οµοσπονδία την
εµφάνιση της στολής µε την οποία θα αγωνίζονται οι αθλητές/τριες
τους στους επίσηµους αγώνες. Σε περίπτωση αγώνων
χρονοµέτρησης ο/η Αλυτάρχης έχει το δικαίωµα να επιτρέψει την
χρήση άλλης εµφάνισης.

11.3

Ο/Η Αλυτάρχης του αγώνα έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει την
συµµετοχή αθλητή/τριας ή αθλητών/τριων Σωµατείου το οποίο δεν
τήρησε τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
Νοείται επίσης ότι η ο/η Αλυτάρχης του αγώνα δικαιούται να
απαγορεύσει τη συµµετοχή οποιουδήποτε αθλητή/τριας ο/η
οποίος/α δε φέρει στολή µε τα χρώµατα του Σωµατείου του/της ή
φέρει οποιαδήποτε διαφήµιση έστω και εν άγνοια του Σωµατείου
του/της.

11.4

12.

Αθλητές/τριες
µέλη
των
Προεθνικών/Εθνικών
Οµάδων
υποχρεούνται κατά τη διάρκεια συµµετοχών τους σε αποστολές
της Εθνικής Οµάδας να φέρουν τη στολή των Εθνικών Οµάδων.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Η Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδηλασίας σε ειδική τελετή θα βραβεύσει
τους/τις Πρωταθλητές και Πρωταθλήτριες οµάδες, καθώς και τους/τις
νικητές/τριες του Κυπέλλου.
Χρηµατικά έπαθλα θα δίδονται κατά την κρίση της Οµοσπονδίας.
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13.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
1η θέση
2η θέση
3η θέση
4η θέση
5η θέση
6η θέση
7η θέση
8η θέση
9η θέση
10η θέση
11η θέση
12η θέση
13η θέση

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1η θέση
2η θέση
3η θέση
4η θέση
5η θέση
6η θέση
7η θέση
8η θέση
9η θέση
10η θέση
11η θέση
12η θέση
13η θέση
14η θέση
15η θέση
16η θέση
17η θέση
18η θέση
19η θέση
20η θέση

∆ΡΟΜΟΥ &
ΜΤΒ
40
35
30
27
24
21
19
17
15
14
13
12
11

ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
14η θέση
15η θέση
16η θέση
17η θέση
18η θέση
19η θέση
20η θέση
21η θέση
22η θέση
23η θέση
24η θέση
25η θέση

∆ΡΟΜΟΥ
ΑΝΤΟΧΗΣ
60
50
40
35
30
26
22
18
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1

∆ΡΟΜΟΥ &
ΜΤΒ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1

TT

TTT

XCO

XCM

XCR

40
35
30
27
24
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

40
35
30
27
24
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

60
50
40
35
30
26
22
18
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1

40
35
30
27
24
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

40
35
30
27
24
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Στις πιο πάνω βαθµολογίες οι κατηγορίες ΜΑΣΤΕΡ θα λαµβάνουν τους µισούς
βαθµούς από τους αναγραφόµενους στον πιο πάνω πίνακα.
Στους αγώνες ΤΤΤ και XCR οι οµάδες που θα συµµετέχουν θα λαµβάνουν
βαθµούς Πρωταθλήµατος για τη θέση τους στην τελική οµαδική κατάταξη της
χρονιάς. Οι αθλητές δεν θα λαµβάνουν βαθµούς στην ατοµική
κατάταξη.
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14.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Απαγορεύεται η χρήση απαγορευµένων ουσιών σύµφωνα µε τον κατάλογο
της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας (UCI) και επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται
από αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους κανονισµούς αντίντόπινγκ κάντε κλικ στο σύνδεσµο http://www.uci.ch/clean-sport/rulesprocedures/.

15.

∆ΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ∆ΙΑΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, Σωµατείο διαγραφεί και/ή παύσει να είναι µέλος
της Οµοσπονδίας και/ή αποχωρήσει από το Κύπελλο, ενώ τούτο ευρίσκεται
εν εξελίξει, τότε τα αποτελέσµατα των αθλητών/τριων του Σωµατείου θα
θεωρούνται ως µη γενόµενα εξ υπαρχής και θα διαγράφονται. Η δε
βαθµολογία όσο και οι θέσεις των αθλητών/τριων των υπολοίπων σωµατείων
θα διαµορφώνονται ανάλογα.
Απόσυρση ολόκληρης της οµάδας Σωµατείου από τους αγώνες ή
Πρωταθλήµατα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο παραπέµπεται στη
∆ικαστική Επιτροπή για εκδίκαση. Σε τέτοια περίπτωση οι αθλητές/τριες
δύνανται να συµµετέχουν στους αγώνες υπό την ατοµική τους ιδιότητα και να
διεκδικούν θέση στην ατοµική κατάταξη.

16.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδηλασίας επιφυλάσσει εις εαυτή το δικαίωµα
τροποποίησης των παρόντων κανονισµών ανά πάσα στιγµή. Όποιες
τροποποιήσεις επέλθουν στους παρόντες κανονισµούς θα
κοινοποιούνται άµεσα στα Σωµατεία µέλη της Οµοσπονδίας και στους
αθλητές/τριες που αγωνίζονται υπό την ατοµική τους ιδιότητα.

17.

ΑΡΙΘΜΟΙ

Κάθε ποδηλάτης/τρια θα πρέπει απαραίτητα να φέρει αριθµούς εγγραφής στο
ποδήλατο όπως ορίζεται από τους κανονισµούς και στο πίσω µέρος της
φανέλας εκτός αν ο Αλυτάρχης του αγώνα κρίνει διαφορετικά λαµβάνοντας
υπόψη το µέγεθος των συµµετοχών.
Συστήνεται στους ενδιαφερόµενους/ες που θα δηλώσουν συµµετοχή στο
Κύπελλο να το πράξουν το συντοµότερο για να τους δοθεί ο αριθµός
εγγραφής που θα είναι ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια του Κυπέλλου. Ο εκάστοτε
διοργανωτής πριν εκδώσει την λίστα εκκίνησης πρέπει να συµβουλευθεί την
Οµοσπονδία για την κατανοµή των αριθµών των αθλητών/τριων σε κάθε
κατηγορία.
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Σε περίπτωση που αθλητής/τρια χάσει τον αριθµό του/της πρέπει να
ζητήσει ανανέωση του απο την Οµοσπονδία. Για κάθε φορά που
ζητείται νέος αριθµός θα υπάρχει χρέωση €10.
Επίσης οι τροποποιήσεις θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται µέσω του
ενηµερωτικού δελτίου της Οµοσπονδίας.
Με τη συµµετοχή τους οι αθλητές/τριες αποδέχονται τους παρόντες
κανονισµούς και µετέχουν µε πλήρη προσωπική ευθύνη.
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II. ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ∆ΡΟΜΟΥ
1. ΚΥΠΕΛΛΟ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟ
Ανάλογα µε τους βαθµούς που θα συλλέγουν οι αθλητές/τριες θα
αναδεικνύονται οι Κυπελλούχοι κάθε κατηγορίας.
Για την τελική κατάταξη του Κυπέλλου ∆ρόµου Κύπρου 2017 θα
λαµβάνονται υπόψη τα εννέα (9) καλύτερα αποτελέσµατα των
αθλητών/τριών (τα οποία θα υπολογίζονται και για το οµαδικό) για την
τελική κατάταξη. Από τα εννέα (9) αυτά αποτελέσµατα θα λαµβάνονται
υπόψη τα 3 καλύτερα αποτελέσµατα σε αγώνες ανάβασης, τα 3 καλύτερα
αποτελέσµατα σε αγώνες αντοχής και τα 3 καλύτερα αποτελέσµατα σε
αγώνες ατοµικής χρονοµέτρησης. Από τους αγώνες ατοµικής
χρονοµέτρησης θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα τουλάχιστον δύο
αγώνων ατοµικής χρονοµέτρησης σε µη ανηφορική διαδροµή.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι/ες αθλητές/τριες έχουν τους ίδιους
βαθµούς θα εξετάζεται κατά πόσον ένας/µία από αυτούς/ές έχει
περισσότερες πρώτες νίκες από τους/τις υπόλοιπους/ες. Σε περίπτωση που
αθλητές/τριες µε τους ίδιους βαθµούς έχουν τις ίδιες πρώτες νίκες θα
εξετάζεται κατά πόσον έχουν περισσότερες δεύτερες νίκες και ούτω καθ’
εξής. Σε περίπτωση που έχουν τις ίδιες νίκες και θέσεις τότε προστίθενται
οι χρόνοι και η κατάταξη γίνεται µε βάση το µικρότερο συνολικό χρόνο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πανπαίδες/Πανκορασίδες
Παίδες /Κορασίδες
Νεανίδες
Έφηβοι
Γυναίκες
Άνδρες
Μάστερς 1 Α/Γ
Μάστερς 2 Α/Γ
Μάστερς 3 Α/Γ

ΕΤΩΝ

15
17
17
19
19
30

14
– 16
– 18
– 18
– 29
– 29
– 39

40 - 49
50- άνω

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Αντοχής
Ατ. Χρονόµετρο
Μέγιστο 40χµ
Μέγιστο 10χµ
Μέγιστο 70χµ
Μέγιστο 15χµ
60 - 90χµ*
15 - 20χµ
90 - 120χµ*
20 - 30χµ*
60 - 90χµ*
15 - 20χµ*
90 - 140χµ*
25 - 40χµ*
60 - 90χµ*
20 - 30χµ*
60 - 90χµ*
20 - 30χµ*
60 - 90χµ*
20 - 30χµ*

* οι πιο πάνω αποστάσεις δεν αναφέρονται σε αγώνες ανάβασης.
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2. ΚΥΠΕΛΛΟ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΜΑ∆ΙΚΟ
2.1

Όσον αφορά την οµαδική κατάταξη στο τέλος της αγωνιστικής
περιόδου θα υπολογίζονται οι βαθµοί των πέντε καλύτερων
αθλητών κάθε Σωµατείου ανεξαρτήτως αν είναι Άνδρες, Έφηβοι,
Παίδες ή Πανπαίδες αθλητές για την Κατηγορία «Οµαδικό Ανδρών
Ελίτ». Για την κατηγορία «Οµαδικό Γυναικών Ελίτ» θα
υπολογίζονται οι βαθµοί των πέντε καλύτερων αθλητριών κάθε
Σωµατείου ανεξαρτήτως αν είναι Γυναίκες, Νεανίδες, Κορασίδες ή
Πανκορασίδες.

2.2

Όσον αφορά την «Οµαδική Κατάταξη Μάστερ» στο τέλος της
αγωνιστικής περιόδου θα υπολογίζονται οι βαθµοί των τριών
καλύτερων αθλητών των τριών κατηγοριών Μάστερ για την
Κατηγορία «Οµαδικό Μάστερ Ανδρών». Για την κατηγορία «Οµαδικό
Μάστερ Γυναικών» θα υπολογίζονται οι βαθµοί των τριών
καλύτερων αθλητριών κάθε Σωµατείου στις τρεις κατηγορίες
Μάστερ.

2.3

Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας των πιο πάνω κατατάξεων, θα
λαµβάνονται οι καλύτερες θέσεις των αθλητών/τριων κάθε
σωµατείου στις ανάλογες κατηγορίες όπως αναφέρονται πιο πάνω.

3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
3.1

Μέσω των ενδιάµεσων σπριντ στην ανηφόρα στους αγώνες
Κυπέλλου που κατατάσσονται στην κατηγορία αντοχής θα
αναδεικνύεται ο/η καλύτερος/η ποδηλάτης/τρια στα σπριντ
ανάβασης σύµφωνα µε την πιο κάτω βαθµολογία. Η σειρά
τερµατισµού στους αγώνες ανάβασης δίνει διπλάσιους βαθµούς
(από τους πιο κάτω αναφερόµενους) για την συγκεκριµένη
κατάταξη δηλ. 1η θέση - 10 βαθµούς, 2η θέση - 6 βαθµούς, 3η θέση
- 4 βαθµούς, 4η θέση - 2 βαθµούς.

3.2

Μέσω των ενδιάµεσων σπριντ σε ευθεία, στους αγώνες Κυπέλλου
που κατατάσσονται στην κατηγορία αντοχής, θα αναδεικνύεται ο/η
καλύτερος/η ποδηλάτης/τρια «σπριντ ευθείας» σύµφωνα µε την πιο
κάτω βαθµολογία:
1η
2η
3η
4η

θέση
θέση
θέση
θέση

-

5
3
2
1

βαθµούς
βαθµούς
βαθµούς
βαθµός

Σε περίπτωση ισοβαθµίας αθλητών/τριων θα ισχύει ο υφιστάµενος
κανονισµός.
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4.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ/ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ

∆ΡΟΜΟΥ

4.1

Πρωταθλητής και Πρωταθλήτρια στο αγώνισµα αντοχής δρόµου θα
αναδεικνύεται ο αθλητής και η αθλήτρια που θα τερµατίσουν
πρώτοι έναντι αθλητών/τριων του ιδίου φύλου, σε αγώνα που η
Οµοσπονδία διοργανώνει για τον σκοπό τούτο. (Νοείται ότι θα
πληρούνται οι εκάστοτε σχετικοί κανονισµοί του ΚΟΑ όσον
αφορά τη συµµετοχή αθλητών και αθλητριών).

4.2

Ο Πρωταθλητής Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων,
Παίδων, Πανπαίδων, Κορασίδων, Πανκορασίδων και Μάστερ
1, 2 και 3 θα αναδεικνύεται ξεχωριστά στον αγώνα αυτό για την
κάθε πιο πάνω κατηγορία.

4.3

Στους Πρωταθλητές/τριες στις κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών και
Εφήβων/Νεανίδων θα απονέµεται η φανέλα του Πρωταθλητή/τριας.

4.4

Στην κατηγορία Μάστερ θα απονέµεται η φανέλα του
Πρωταθλητή/τριας στον/στην αθλητή/τρια που τερµάτισε πρώτος/η
ανεξάρτητα σε ποιά κατηγορία Μάστερ ανήκει.

4.5

Οι
Πρωταθλητές/τριες
Κύπρου
στο
αγώνισµα
Ατοµικής
Χρονοµέτρησης ∆ρόµου σε κάθε κατηγορία θα αναδεικνύονται
µέσω ενός αγώνα ο οποίος προκηρύσσεται από την Οµοσπονδία, για
τον σκοπό τούτο. Η σειρά εκκίνησης θα καθορίζεται από τη γενική
κατάταξη των µέχρι στιγµής αγώνων Κυπέλλου ∆ρόµου.

4.6

Στους αγώνες χρονοµέτρησης ισχύουν οι εκάστοτε κανονισµοί της
UCI.

5. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
5.1

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο αγώνας αυτός θα γίνεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε
κανονισµούς που ισχύουν για τους αγώνες του είδους του από τη
UCI.

5.2

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η κάθε οµάδα θα συµµετέχει µε τους τέσσερις καλύτερους
αθλητές/τριες (η οµάδα θα αποτελείται από αθλητές του ιδίου
φύλου) οι οποίοι θα είναι δική της επιλογή και µπορούν να είναι από
όλες τις επίσηµες κατηγορίες της Κ.Ο.ΠΟ.
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6. ΑΓΩΝΕΣ NATIONAL SPRINT SERIES
Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται κατά κύριο λόγο ως συµπληρωµατικοί και για
προετοιµασία των αθλητών κατά τις περιόδους που δεν υπάρχουν αγώνες
Κυπέλλου ή Πρωταθλήµατος της Οµοσπονδίας. ∆ιέπονται από τους
κανονισµούς των Αγώνων Κυπέλλου ∆ρόµου, ενώ υπάρχει ξεχωριστή
κατάταξη µόνο στο ατοµικό. Για τους αγώνες αυτούς γίνεται ξεχωριστή
βράβευση µετά το πέρας όλης της σειράς αγώνων του τύπου αυτού. Οι
αγώνες αυτοί µπορεί να περιλαµβάνουν αγώνες τύπου σιρκουί µε
ενδιάµεσα σπριντ ή άλλο είδος που εµπίπτει στην κατηγορία αγώνων
ταχύτητας µε σπριντ.
-

Περίοδος διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται από την 1η Μαΐου µέχρι την
31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι διαδροµές πρέπει να είναι απόστασης µεταξύ 800m - 3km σε
κλειστούς για την τροχαία κίνηση δρόµους.
Η διάρκεια του αγώνα ορίζεται στα 50 λεπτά + 3 επιπλέον στροφές για
όλες τις επίσηµες κατηγορίες.
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IIΙ. ΟΡΕΙΝΗ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ
Το αγωνιστικό πρόγραµµα στην Ορεινή Ποδηλασία περιλαµβάνει αγώνες
Κυπέλλου XCO,XCP,XCM,DHI,END, καθώς και αγώνες Πρωταθλήµατος
XCO,XCR (Cross Country Olympic, Cross Country Marathon, Downhill
Individual, Cross Country Team Relay)

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΣΤΩΝ
Ισχύουν οι ηλικιακές κατηγορίες που αναφέρονται στους γενικούς
κανονισµούς τόσο για τις επίσηµες κατηγορίες όσο και για τις κατηγορίες
αρχάριων.

2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πανπαίδες/Πανκορασίδες
Παίδες /Κορασίδες
Έφηβοι /Νεανίδες
Άνδρες /Γυναίκες
Μάστερς 1 (Α-Γ)
Μάστερς 2 (Α-Γ)
Μάστερς 3

ΕΤΩΝ
14
15 – 16
17 – 18
19 – 29
30-39
40-49
50+

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
0:45
1:00
1:00 - 1:15
1:30 - 1:45
1:00 -1:15
1:00 -1:15
1:00 -1:15

Αθλητής που ηλικιακά εµπίπτει στη κατηγορία Μάστερ έχει το δικαίωµα να
επιλέξει την συµµετοχή του στην κατηγορία Ανδρών/Γυναικών (π.χ. από
Μάστερ σε Ανδρών/Γυναικών) και θα πρέπει να αγωνίζεται στην κατηγορία
αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Το Κύπελλο θα διεξαχθεί στο ατοµικό στις κατηγορίες Ανδρών, Εφήβων,
Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Μάστερ και Αρχαρίων( Α0, Α1,
Α2, Α3). Στο ατοµικό έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ποδηλάτες/τριες
µε βάση την άδεια ποδηλατιστή που κατέχουν. Η άδεια ποδηλατιστή
αποτελεί βασική προϋπόθεση για να λάβει µέρος κάποιος/α στο Κύπελλο
Ορεινής Ποδηλασίας.

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η βαθµολογία για το Κύπελλο θα είναι όπως στους Γενικούς Κανονισµούς.
Για την ατοµική βαθµολογία θα ληφθούν υπόψη όλοι οι αγώνες για κάθε
αθλητή. Για την οµαδική βαθµολογία ισχύει ότι και στο Κύπελλο ∆ρόµου.
Στις περιπτώσεις διεθνών αγώνων, οι αγώνες Εφήβων – Παίδων Κορασίδων θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες.
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5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το Πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σ’ όλες τις επίσηµες κατηγορίες στο ατοµικό
και οµαδικό.
Στο Πρωτάθληµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο Σωµατεία και αθλητές
µέλη της Οµοσπονδίας µε κυπριακή υπηκοότητα. Όλοι οι συµµετέχοντες
θα πρέπει να έχουν ∆ελτίο Υγείας του Κ.Ο.Α και Άδεια ποδηλάτη/τριας
Κ.Ο.ΠΟ. ή ∆ιεθνή Άδεια Ποδηλάτη/τριας.
Στους Πρωταθλητές/τριες στις κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών
Εφήβων/Νεανίδων θα απονέµεται η φανέλα του Πρωταθλητή/τριας.

και

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
6.1

Κάθε οµάδα αποτελείται από τρία (3) άτοµα ανεξαρτήτου
κατηγορίας. Η οµάδα πρέπει να περιλαµβάνει µία γυναίκα αθλήτρια.
Επιτρέπεται συµµετοχή ενός/µια (1) µόνο αθλητή/τριας από άλλο
Σωµατείο υπό την προϋπόθεση ότι τα Σωµατεία δεν έχουν τον
απαραίτητο αριθµό αθλητών/τριών. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΗΛΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ XC.

6.2

Κάθε αθλητής/τρια συµπληρώνουν µία στροφή της διαδροµής. Η
σειρά εκκίνησης θα δοθεί στον/στην Αλυτάρχη 30 λεπτά πριν την
εκκίνηση και δε θα επιτρέπεται αλλαγή. Οι αθλητές/τριες θα πάρουν
νέους αριθµούς.

6.3

Η οµάδα που θα συµπληρώσει πρώτη τις 3 πλήρεις στροφές της
διαδροµής θα είναι και η νικήτρια – Πρωταθλήτρια.

6.4

Η αλλαγή της σκυτάλης θα γίνεται σε ειδικά σχεδιασµένη περιοχή
κοντά στην εκκίνηση του αγώνα και είναι ευθύνη της οµάδας ο/η
αθλητής/τρια που έχει σειρά να ευρίσκεται εκεί για την αλλαγή.
Στην περιοχή αυτή θα βρίσκονται µόνο οι αθλητές/τριες που έχουν
σειρά για εκκίνηση.

6.5

∆εν υπάρχουν ζώνες τροφοδοσίας. Επιτρέπεται όµως η τεχνική
βοήθεια σε προκαθορισµένο χώρο.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ DOWNHILL
7.1

Θα διεξαχθεί µόνο ατοµικό Κύπελλο στις κατηγορίες Ανδρών,
Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Μάστερ 1, 2 και
3.
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∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
7.2

Η διαδροµή πρέπει να ακολουθεί κατηφορική πορεία.

7.3

Η διαδροµή πρέπει να είναι το ελάχιστο 1000m και το µέγιστο
3500m ή πρέπει να είναι διάρκειας όχι λιγότερο των 2 λεπτών και
όχι περισσότερο των 5 λεπτών.

7.4

Όλη η κατηφορική πορεία, πρέπει να είναι σηµαδεµένη µε τη χρήση
µη µεταλλικών, κατά προτίµηση PVC σωλήνων, 1.5m – 2m ύψος.

7.5

Σε πολύ γρήγορα και επικίνδυνα τµήµατα, όπου η γραµµή του
αθλητή είναι στο όριο, πρέπει να εγκατασταθούν γραµµές Β
σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό 4.3.007 της UCI.

7.6

Η περιοχή εκκίνησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1m και όχι
περισσότερο από 2m πλάτος. Μια κατάλληλη κουπαστή πρέπει να
εγκατασταθεί και το δάπεδο πρέπει να καλύπτεται µε µια
αντιολισθητική επιφάνεια.

7.7

Η περιοχή τερµατισµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 6m πλάτος.

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΗ
7.8

Όλα τα lycra στενά ρούχα δεν επιτρέπονται.

7.9

Υποχρεωτικά Προστατευτικά είναι:
7.9.1 Full Face Helmet (όχι σπαστό)
7.9.2 Elbow and Knee protector κατασκευασµένα από άκαµπτα
υλικά

MARSHALS
7.10

Κάθε κοµισάριος θα πρέπει να βρίσκεται σε άµεση οπτική επαφή µε
τον επόµενο. Θα σηµατοδοτεί για την άφιξη του/της αθλητή/τριας
µε ένα σύντοµο, δυνατό φύσηµα µε σφυρίχτρα.

7.11

Οι κοµισάριοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε µια κόκκινη και µια
κίτρινη σηµαία.

7.12

Κατά την επίσηµη προπόνηση κάθε κοµισάριος πρέπει να κυµατίσει
την κίτρινη σηµαία σε περίπτωση ατυχήµατος για να προειδοποιήσει
τους/τις άλλους/ες αναβάτες/τριες πως πρέπει να επιβραδύνουν.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι κοµισάριοι πρέπει να φέρουν µια
κόκκινη σηµαία και να έχουν ασύρµατο στην ίδια συχνότητα όπως
εκείνη του Πρόεδρου της Επιτροπής των Κοµισάριων, του

7.13
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διοργανωτή, της ιατρικής οµάδας και, όπου υπάρχει, της Τεχνικής
Εκπροσώπου της UCI. Οι κόκκινες σηµαίες χρησιµοποιούνται µόνο
όταν εντοπιστεί σοβαρό ατύχηµα όπου ο/η αθλητής/τρια δεν µπορεί
να µετακινηθεί από την πορεία καθόδου του/της επόµενου/ης
αθλητή/τριας και οφείλει πρώτα να ενηµερωθεί ο Πρόεδρος των
Κοµισάριων και να συντονιστεί από τον ασύρµατο για να λάβει την
εντολή να τη χρησιµοποιήσει.
7.14

Μόλις ο/η πρώτος/η (κοντινότερος/η) κοµισάριος κυµατίσει την
κόκκινη σηµαία όλοι οι προηγούµενοι από αυτό/η µέχρι και την
εκκίνηση πρέπει να κυµατίσουν την κόκκινη σηµαία.

7.15

Όποιος/α αθλητής/τρια βρίσκεται στη διαδροµή υποχρεούται να
ελαττώσει ταχύτητα και να προχωρήσει προσεκτικά µέχρι τον
τερµατισµό και δικαιούται να ζητήσει την επανάληψη της διαδροµής
του/της.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Τεχνική βοήθεια επιτρέπεται όπως ορίζει ο εκάστοτε κανονισµός της UCI.

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο/Η Αλυτάρχης του αγώνα ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτό/η
µπορεί να διεξάγει τεχνικό έλεγχο και να υποδείξει κάποιες αλλαγές ή
βελτιώσεις που θα µπορούσαν να γίνουν στο εξοπλισµό του αθλητή
(ποδήλατο, στολή, κράνος, παπούτσια, δοχείο τροφοδοσίας κλπ).
Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ή αντικανονικής συµµετοχής (στολή,
κράνος κλπ), που δεν µπορεί να επιδιορθωθεί πριν την έναρξη του αγώνα,
θα έχει δικαίωµα να αποκλείσει τον/την ποδηλάτη/τρια από τον αγώνα.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται από εξουσιοδοτηµένο από τον/την
Αλυτάρχη πρόσωπο, ο αποκλεισµός του/της αθλητή/τριας γίνεται από
τον/την Αλυτάρχη µετά από εισήγηση του εξουσιοδοτηµένου προσώπου.

10. ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ
Ο/Η Αλυτάρχης ορίζεται από την Κ.Ο.ΠΟ. και έχει το γενικό πρόσταγµα
του αγώνα, έχει δικαίωµα αποκλεισµού ποδηλάτη/τριας και αναπληροί
όλες τις θέσεις λειτουργών του αγώνα ο/η ίδιος/α ή εντεταλµένα απ’
αυτόν πρόσωπα, σε περίπτωση απουσίας κάποιου/ας ή κάποιων
λειτουργών του αγώνα.
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11. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
Η τροφοδοσία θα γίνεται µόνο σε χώρους που έχουν προκαθοριστεί από
τον/την Αλυτάρχη του αγώνα και από πρόσωπα που δηλώθηκαν από τις
οµάδες στον/στην Αλυτάρχη.
Σωµατεία ή ποδηλάτες/τριες που θα έχουν δικά τους πρόσωπα για
τροφοδοσία θα πρέπει πρώτα να πάρουν έγκριση από τον/την Αλυτάρχη
και µετά να πάρουν θέση στους προκαθορισµένους χώρους τροφοδοσίας.
Κατά την τροφοδοσία δεν πρέπει να γίνεται επαφή
ποδηλάτες/τριες γιατί θεωρείται παροχή πλεονεκτήµατος.

µε

τους

Απαγορεύεται το τρέξιµο εντός της ζώνης τροφοδοσίας από άτοµα που
παρέχουν τροφοδοσία στους/στις αθλητές/τριες.

12. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
Στους αγώνες Κυπέλλου οι ποδηλάτες/τριες, ανεξάρτητα από την οµάδα ή
Σωµατείο που είναι εγγεγραµµένοι, µπορούν να φορούν στολές µε
διαφηµιστικά των χορηγών τους, οι οποίες όµως να συνάδουν µε τα
χρώµατα των στολών της οµάδας ή του Σωµατείου τους.
Στους αγώνες Πρωταθλήµατος όλοι οι συµµετέχοντες είναι υπόχρεοι να
φορούν τη στολή που τους παραχώρησε το Σωµατείο τους.

13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ
13.1

Οι ποδηλάτες/τριες θα πρέπει να καλύψουν ολόκληρη τη διαδροµή
και η ευθύνη να ακολουθηθεί η καθορισµένη διαδροµή εναπόκειται
στον/στην κάθε ποδηλάτη/τρια.

13.2

∆εν επιτρέπεται η χρήση συντοµιών από ποδηλάτη/τρια ή η
αποφυγή µέρους της διαδροµής ή η απόκτηση οποιουδήποτε
πλεονεκτήµατος έναντι των υπολοίπων αθλητών/τριων.

13.3

Επιτρέπεται η τεχνική βοήθεια εντός της διαδροµής όπως ορίζει ο
εκάστοτε κανονισµός της UCI και στα προκαθορισµένα από τη
διοργάνωση σηµεία την ώρα της διεξαγωγής του αγωνίσµατος.

13.4

Αλλαγή του ποδηλάτου επιτρέπεται µεταξύ αγωνισµάτων ή σταδίων
του αγωνίσµατος.

13.5

Απαγορεύεται η χρήση χυδαίας ή προσβλητικής γλώσσας από τους
ποδηλάτες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αντιαθλητική συµπεριφορά
ή ασέβεια προς τους υπευθύνους του αγωνίσµατος προς θεατές /
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κοινό ή άλλα πρόσωπα. Άγνοια των κανονισµών δε θεωρείται
ελαφρυντικό.
13.6

Ο/Η ποδηλάτης/τρια θα πρέπει να ενεργεί κατά ευγενή τρόπο
πάντοτε και να επιτρέπει σε γρηγορότερο ποδηλάτη/τρια να τον/την
προσπεράσει χωρίς να παρεµβάλει εµπόδια.

13.7

Οι ποδηλάτες/τριες πρέπει να σέβονται τη φύση και το περιβάλλον.
Να ποδηλατούν µόνο µέσα στην καθορισµένη διαδροµή. Πρέπει να
αποφεύγεται η ρύπανση. Χρήση γυάλινων δοχείων απαγορεύεται.

13.8

Το προστατευτικό κράνος ποδηλασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ.

14. ΠΟΙΝΕΣ
Ανάλογα µε τη φύση του παραπτώµατος, ο/η Αλυτάρχης δύναται να
επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:
Α. Προφορική προειδοποίηση
Β. Τοποθέτηση κατά τον τερµατισµό σε πιο πίσω θέση
Γ. Αποκλεισµό
∆. Αφαίρεση βαθµών ή πρόσθεση χρόνου
Ε. Αναστολή αδείας
Στ. Πρόστιµο
Ζ. Εισήγηση για διαγραφή από τη δύναµη της Οµοσπονδίας.
Παραποµπή στη ∆ικαστική Επιτροπή µε εισήγηση για τη διαγραφή
από τη δύναµη της Οµοσπονδίας.
Ο Αλυτάρχης έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τον/την ποδηλάτη/τρια ή
τον επίσηµο αντιπρόσωπο του Σωµατείου του/της για την επιβολή
ποινής.

15. ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
15.1

Αλλαγή σκελετού του ποδηλάτου, παράνοµη τροφοδοσία ή βοήθεια
από θεατές, συνεπάγεται αποκλεισµός του/της ποδηλάτη/τριας.

15.2

Τράβηγµα της φανέλας, τράβηγµα ή σπρώξιµο άλλου/ης
ποδηλάτη/τριας, ακούµπισµα σε άλλο/η ποδηλάτη/τρια για
εξασφάλιση στηρίγµατος, αντικανονική βοήθεια µεταξύ ποδηλάτων
θα συνεπάγεται τοποθέτηση σε πιο πίσω θέση κατά τον τερµατισµό
και η επανάληψη του παραπτώµατος θα τιµωρείται µε αποκλεισµό.

15.3

Παρεµπόδιση ποδηλάτη/τριας κατά το τελικό σπριντ, αντιαθλητική
συµπεριφορά µε πρόθεση την παρεµπόδιση, χρήση συντοµιών,
αντικατάσταση ποδηλάτη/τριας, σήκωµα και των δύο χεριών κατά
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τον τερµατισµό (λαµβάνεται υπόψη ο χώρος και ο συνωστισµός)
αναλόγως της περίπτωσης µπορεί να επιβληθεί ποινή µέχρι και
αποκλεισµού.
15.4

Χρήση χυδαίας
ή
προσβλητικής
γλώσσας, αντιαθλητική
συµπεριφορά, ασέβεια προς τους υπευθύνους ή προς το κοινό
αναλόγως του παραπτώµατος επισύρει κατά την κρίση του/της
Αλυτάρχη προειδοποίηση µέχρι και αποκλεισµό και παραποµπή του
αθλητή στη ∆ικαστική Επιτροπή

15.5

Χειροδικία έναντι οποιουδήποτε ποδηλάτη/τριας, επισήµου ή θεατή
επισύρει την ποινή του αποκλεισµού. Σοβαρές περιπτώσεις οδηγούν
σε πρόταση για διαγραφή.

15.6

Παράλειψη αθλητή/τριας να παρουσιαστεί για την παραλαβή του
επάθλου του / της κατά την τελετή απονοµής µετά το πέρας του
αγώνα και εφόσον δεν έχει πάρει σχετική άδεια για να αποχωρήσει
από το χώρο από τον/την Αλυτάρχη παραπέµπεται στο ∆.Σ. της
Κ.Ο.ΠΟ. για αντιαθλητική συµπεριφορά.

15.7

Η Οµοσπονδία θα εφαρµόζει τους εκάστοτε Κανονισµούς της UCI
που ισχύουν για παραπτώµατα τα οποία δεν αναφέρονται πιο πάνω.
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IV. ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ Κ.Ο.ΠΟ.
ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1. Η Οµοσπονδία, για την ανάπτυξη της βάσης του αθλήµατος, θα
διοργανώνει αγώνες Κυπέλλου για την κατηγορία αυτή, η οποία
διαχωρίζεται στις πιο κάτω αναφερόµενες υποκατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Α0» 7 - 9 ετών
«Α1» από 10 - 11 ετών
«Α2» από 12 - 13 ετών
«Α3» 14 ετών
2. Στην κατηγορία «Α3» δύνανται να συµµετέχουν αθλητές 14 ετών, οι
οποίοι δεν είχαν συµµετάσχει στους αγώνες και Πρωταθλήµατα του
2016 και πριν.
3. Κατά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα βραβευτούν οι τρεις (3)
καλύτεροι αθλητές της κατηγορίας Α1, Α2 και Α3 ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα και τους βαθµούς που θα συγκεντρώσουν στους αγώνες
µε βάση τη βαθµολογία που αναφέρεται πιο πάνω.
4. Για ηλικίες πιο µικρές των πιο πάνω η Οµοσπονδία θα διοργανώνει κατά
την κρίση της ανεπίσηµους αγώνες ειδικά γι’ αυτές τις ηλικίες.
5. Η πληρωµή του δικαιώµατος συµµετοχής στους αγώνες θα γίνεται κατά
την εγγραφή των αθλητών από τα Σωµατεία ή τους/τις αθλητές/τριες
για τον εκάστοτε αγώνα. Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €3 για
κάθε αθλητή σε κάθε αγώνα. Το δικαίωµα συµµετοχής θα παραµένει
προς όφελος του διοργανωτή ή της Οµοσπονδίας (εάν είναι ο
διοργανωτής) έστω και αν ο/η αθλητής/τρια δε συµµετάσχει για
οποιοδήποτε λόγο στον αγώνα (ισχύουν οι κανονισµοί αγώνων).
6. Η λίστα εκκίνησης του εκάστοτε αγώνα θα καταρτίζεται από την
Οµοσπονδία.
Στους αγώνες Ακαδηµίας πέραν των αγώνων XC θα οργανώνονται και
αγώνες δεξιοτεχνίας. Η βαθµολογία της δεξιοτεχνίας και του αγώνα
αντοχής θα προστίθενται σε µία γενική βαθµολογία για την γενική τελική
κατάταξη.
Ο αγώνας δεξιοτεχνίας είναι αγώνας ο οποίος διεξάγεται βάσει
χρονοµέτρησης σε ειδικά διαµορφωµένη διαδροµή, η οποία απαιτεί
ικανότητες δεξιοτεχνίας. Η τελική κατάταξη είναι συνάρτηση του χρόνου
του/της αθλητή/τριας και των λαθών που έκανε στη διαδροµή. Ο/Η
αθλητής/τρια µε το µικρότερο χρόνο και τα λιγότερα λάθη είναι ο/η
πρώτος/η στη βαθµολογία, ακολουθεί ο/η δεύτερος/η καλύτερος/η κλπ
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Κάθε λάθος επιβαρύνει
δευτερόλεπτα.

τον

χρόνο

του/της

αθλητή/τριας

µε

3

Ως λάθη θεωρούνται:
- Ακούµπισµα στο έδαφος µε µέρος του σώµατος.
- Ακούµπισµα αντικειµένου που αποτελεί µέρος της διαδροµής.
- Αλλαγή διαδροµής (δικαίωµα επανεκκίνησης µε χρέωση ποινής
ενός λάθους).

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ∆ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

•
•
•
•
•
•

Πλάτος γραµµής εκκίνησης 1.5m
Μήκος παράλληλων σανίδων 3m – απόσταση µεταξύ τους 15cm
Μήκος σανίδας τραµπάλας 3m - πλάτος 50cm
Απόσταση µεταξύ κώνων 1.5m
Απόσταση µεταξύ πασσάλων 5m
Πλάτος χώρου δεξιοτεχνίας 8m - µήκος 10m

ΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ
και
∆ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ A2 και Α3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆ΡΟΜΟΥ

Θα υπάρχει µια γενική κατάταξη για τους αγώνες XC Ορειβατικού και
δεξιοτεχνίας µόνο για τις Α2 και Α3 κατηγορίες.
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V. ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (CYCLING FOR ALL)
Η Οµοσπονδία εφαρµόζει τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς της UCI που ισχύουν για
την κατηγορία αυτή και την όλη οργάνωσή της.

Κατηγορίες: Οι ηλικιακές κατηγορίες θα είναι σύµφωνα µε την παρούσα
προκήρυξη και την προκήρυξη του διοργανωτή. Για τις κατηγορίες κάτω των
17 ετών οι αποστάσεις θα καθορίζονται από την Κ.Ο.ΠΟ., ανάλογα µε το
προφίλ κάθε αγώνα.

Συµµετοχές:

Πέρα από τους/τις αθλητές/τριες που κατέχουν άδεια

ποδηλάτη/τριας “Cycling for all” δικαιούνται συµµετοχής και αθλητές/τριες µη
κάτοχοι άδειας ποδηλάτη/τριας στους/στις οποίους/ες θα εκδίδεται άδεια µιας
ηµέρας. Η έκδοση γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη (άρθρο
γενικών

κανονισµών

2.5.

-

άδεια

ποδηλάτη/τριας

µιας

ηµέρας).

Οι

διοργανωτές πρέπει να παρουσιάζουν προς εγγραφή το έντυπο «Υπεύθυνης
∆ήλωσης», στην οποία αναφέρονται οι ευθύνες τόσο των συµµετεχόντων όσο
και των διοργανωτών.

∆ιοργάνωση Αγώνων: Σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς της UCI και
τους γενικούς κανονισµούς της παρούσας Προκήρυξης.

Σε περίπτωση σύγκρουσης οποιουδήποτε µέρους της παρούσας Προκήρυξης
και οποιουδήποτε κανονισµού της UCI, ο τελευταίος θα υπερισχύει.
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