
 

Αγώνας Κυπέλλου Δρόμου #1 2016 - 21/02/2016

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ηράκλειτος Λακατάμιας διοργανώνει τον 1ο αγώνα Κυπέλλου 
Δρόμου Κύπρου του 2016, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή, 21/02/2016, στην περιοχή 
Αγίου Σωζόμενου-Βαθιάς Γωνιάς-Ποταμιάς.  Ο αγώνας διοργανώνεται  υπό την αιγίδα της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Ειδικοί κανονισμοί αγώνα:

1. Κατηγορίες

Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της Ομοσπονδίας 
(Ανδρών – Έφηβων – Παίδων – Πανπαίδων – Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων – 
Πανκορασίδων – Mάστερ 1, 2 & 3 Άντρες – Μάστερ 1, 2 & 3 Γυναίκες).

§ Cycling for All: Αγόρια U18, Κορίτσια U18, Άνδρες και Γυναίκες 

2.Χώρος Εκκίνησης/Τερματισμού: Περιοχή Αγίου Σωζομένου-Βαθιά Γωνιάς (Κυκλική 
Διαδρομή 12.6 χιλιομέτρων)



3. Χώρος Τροφοδοσιας: O χώρος τροφοδοσίας είναι  μεταξύ Αγίου Σωζόμενου και 
εργοστασίου Λυμάτων (150μ πρίν την είσοδο στο εργαστάσιο) . 

4. Στροφές
• Πανκορασίδες/Πανπαίδες: 3 Στροφές (37.8 χλμ)
• Κορασίδες: 4 Στροφές (50.4 χλμ)
• Παίδες: 5 Στροφές-  (63 χλμ)
• Νεάνιδες: 5 Στροφές (63 χλμ)
• Έφηβοι: 8 Στροφές (100.8 χλμ)
• Γυναίκες: 7 Στροφές- (88.2 χλμ)
• Άνδρες: 9 Στροφές- (113.4 χλμ)
• Μαστερς 1,2,3 Άνδρες: 6 στροφές-  (75.6 χλμ)
• Μάστερς 1,2,3 Γυναίκες: 5 στροφές- (63 χλμ)
• CFA U18 3 Στροφές(37.8 χλμ)
• CFA Άνδρες και γυναίκες 5 Στροφές (63 χλμ)

Όταν τερματίζει ο πρώτος κάθε κατηγορίας, θα τερματίζουν πίσω του οι υπόλοιποι της 
κατηγορίας του και θα πέρνουν κατάταξη. Αθλητές που πιάνονται στροφή από αθλητή της 
ίδιας κατηγορίας πριν την τελευταία στροφή  δεν  θα βγαίνουν εκτός αγώνα.

5. Δηλώσεις Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής αθλητών μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στο email 
ccf@cytanet.com.cy. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων, οι 
βαθμοί αθλητών που δεν δηλώθηκαν από τα σωματεία τους δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
για σκοπούς κατάταξης της ομάδας τους.
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6. Αυτοκίνητα σέρβις

Θα επιτρέπεται ένα αυτοκίνητο σέρβις για κάθε ομάδα, ανεξάρτητα αριθμού συμμετοχών. 
Η σειρά εκκίνησης των αυτοκινήτων σέρβις θα καθοριστεί με κλήρωση. Θα υπάρχει επίσης 
ουδέτερο αυτοκίνητο σέρβις

Προεγγραφές και δηλώσεις αυτοκινήτων service μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 
στο email ccf@cytanet.com.cy.

7. Πρόγραμμα Αγώνα

• 7:30 – 8:15 Εγγραφές αθλητών Α αγώνα στον χώρο μπροστά από εκκλησία 
Αγίου Αρτεμίου και Αγίων Πάντων

• 9:00 Εκκίνηση Α αγώνα Μαστερ (ανδρών και γυναικών) 1,2,3, CFA Ανδρών 
και CFA Γυναικών (Ελεγχόμενη εκκίνηση για 2 χλμ)

• 10:45-11:30 Εγγραφές αθλητών Β αγώνα στον χώρο μπροστά από εκκλησία 
Αγίου Αρτεμίου και Αγίων Παντων

• 11:30 Απονομές Α αγώνα στον χώρο μπροστά από εκκλησία Αγίου Αρτεμίου 
και Αγίων Πάντων

• 12:00 Εκκίνηση υπόλοιπων κατηγοριών (Ελεγχόμενη εκκίνηση για 2 χλμ)
• 15:30 Απονομές Β αγώνα στον χώρο μπροστά από εκκλησία Αγίου Αρτεμίου 

και Αγίων Πάντων.

8. Κόστος Συμμετοχής

Όπως καθορίζεται από την προκήρυξη αγώνων ποδηλασίας 2016. Κατηγορίες U18 
€5.00, κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών Ελιτ €10, Κατηγορίες Μάστερ €15.

Cycling for all: €20 (κόστος συμμετοχής €15 + έκδοση άδεια ποδηλατιστή μιας μέρας 
€5)

Ο εκπρόσωπος κάθε σωματείου να πληρώσει στη γραμματεία πριν την έναρξη του 
αγώνα το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί για την συμμετοχή όλων των αθλητών της 
ομάδας του και θα παραλαμβάνει τους αριθμούς. 

9.  Ιατρική Κάλυψη

Ο αγώνας θα γίνει παρουσία ασθενοφόρου

10. Οδική ασφάλεια

Ο δρόμος θα είναι ανοικτός στην οδική κυκλοφορία η οποία θα ρυθμίζεται από την 
τοπική αστυνομία και με μάρσιαλς κατά μήκος της διαδρομής.
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11.Έπαθλα

Θα βραβευτούν οι πρώτοι κάθε κατηγορίας με έπαθλο και με αργυρό και χάλκινο 
μετάλλιο οι δεύτεροι και τρίτοι.

12. Χάρτης


