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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΣΗ 

ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 

 

AGROTIS CUP 2016 (25/03/2016) 

 

Το κατάστηµα ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ διοργανώνει για τρίτη συνεχή 

χρονιά τον Αγώνα ατοµικής χρονοµέτρησης στην περιοχή Πυργά, Μετόχιο Αγίας 

Βαρβάρας: 

AGROTIS CUP 2016- ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 

την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016 

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας. 

 

Ειδικοί κανονισµοί αγώνα 

1. Ο αγώνας είναι ατοµικής χρονοµέτρησης µήκους 4,8 χλµ. για όλες τις 

κατηγορίες µε σηµείο εκκίνησης το Μετόχιο Αγίας Βαρβάρας και τερµατισµός 

στο Σταυροβούνι. 

 

2. Κατηγορίες: 

Στον αγώνα µπορούν να συµµετάσχουν: 

• Όλες οι επίσηµες κατηγορίες της Κ.Ο.ΠΟ. 

• Όλοι οι αθλητές µε ταυτότητες UCI. 

• Όλοι οι αθλητές µη εγγεγραµµένοι στην Κ.Ο.ΠΟ (CYCLING FOR ALL) ως 

ακολούθως: 

Άντρες: 

i) Κάτω των 18 ετών 

ii) 19-30 ετών 

iii) 31-35 ετών 

iv) 36-40 ετών 

v) 41-45 ετών 

vi) 46-50 ετών 

vii) 51-60 ετών 
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Γυναίκες: 

i) Κάτω των 18 

ii) 19-25 ετών 

iii) 26-35 ετών 

iv) 36-45 ετών 
 

3. Χρονοµέτρηση:  

Η χρονοµέτρηση θα γίνει µε ατοµικά chips.  

Τυχόν απώλεια του chip χρονοµέτρησης, θα χρεώνεται ο αθλητής/τρια που το 

χρησιµοποίησε. 

 

4. Εγγραφές: 

• Για όλες τις επίσηµες κατηγορίες της Κ.Ο.ΠΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ccf@cytanet.com.cy, µέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016. 

 

• Για τις κατηγορίες Cycling For All στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

gazelle@cytanet.com.cy, µέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016. 

 

• Καθυστερηµένες εγγραφές:  

i. Για αθλητές των επίσηµων κατηγοριών της Κ.Ο.ΠΟ θα ισχύσει ο 

κανονισµός όπως στην σελίδα 8 παρ. 5.3 στην Προκήρυξη 

Αγώνων 2016. 

ii. Για αθλητές ‘CFA’ θα υπάρχει επιπλέον χρέωση €15,00. 

 

5. Κόστος συµµετοχής: 

• Για αθλητές εγγεγραµµένους στην Κ.Ο.ΠΟ, όπως η επίσηµη προκήρυξη 

της Κ.Ο.ΠΟ για το 2016 (σελίδα 8 παρ.5.2). 

 

• Για αθλητές µη εγγεγραµµένους στην Κ.Ο.ΠΟ (CFA)  €15,00 (Στο κόστος 

συµπεριλαµβάνεται η ηµερήσια άδεια ποδηλάτη που εκδίδεται από την 

Κ.Ο.ΠΟ). 

 

6. Οι εκκινήσεις θα δίνονται από ράµπα ύψους 0.9m κάθε 1 λεπτό. 

 

7. Η χρήση ποδηλάτων χρονοµέτρου δεν επιτρέπεται.  

 

8.  Αυτοκίνητα συνοδείας θα επιτραπούν µόνο για τις κατηγορίες ΑΝ∆ΡΩΝ, 

ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΙ∆ΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ. Οι οµάδες θα 

µπορούν να συνοδεύσουν ένα (1) µόνο αθλητή της δικής τους επιλογής από τις 

πιο πάνω κατηγορίες. Στις κατηγορίες ΜΑΣΤΕΡ ΑΝ∆ΡΩΝ, ΜΑΣΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

και στην ανοιχτή κατηγορία CFA δεν θα επιτρέπεται αυτοκίνητο ή άλλο µέσο 

συνοδείας. 
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9. Feed zone/ Service area: Θα υπάρχει ζώνη τροφοδοσίας στα 1900 µέτρα πριν 

τον τερµατισµό. 

 

10. Σειρά εκκίνησης: 

• Όλοι οι νικητές 1ης θέσης (κάθε κατηγορίας) του AGROTIS CUP 2015, 

θα έχουν την δυνατότητα να εκκινήσουν από την τελευταία θέση.  

Εάν κάποιος από τους νικητές του AGROTIS CUP 2015, λόγω ηλικίας θα  

 

αγωνιστεί φέτος σ’ άλλη κατηγορία θα έχει το δικαίωµα να ξεκινήσει 

δεύτερος από το τέλος. 

 

• Οι υπόλοιποι αθλητές/τριες θα ξεκινήσουν µε σειρά κλήρωσης.  

Η κλήρωση θα γίνει για τους εγγεγραµµένους αθλητές της Κ.Ο.ΠΟ. στις 

21/3/2016 η ώρα 10:00 π. µ. στα γραφεία της Κ.Ο.ΠΟ. 

 

 

11. Κατά την απονοµή των επάθλων δεν θα επιτρέπεται η µεταφορά και η 

τοποθέτηση ποδηλάτων στο χώρο της βράβευσης, εκτός εάν δώσει άδεια ο 

διοργανωτής. 

 

12. Άλλοι κανονισµοί όπως στην επίσηµη προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2016. 

 

13. Παραλαβή αριθµών και καταβολή του κόστους εγγραφών στις 24/3/2016 από το 

κατάστηµα ποδηλάτων Αντρέας Αγρότης (Περικλέους 9, Στρόβολος Λευκωσία). 

 

14. Ιατρική Κάλυψη: Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ασθενοφόρο. 

 

15.  Έπαθλα: 

• Θα βραβεύονται οι τρεις πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας. 

• Ειδικό έπαθλο θα δοθεί στον αθλητή/τρια µε τον γρηγορότερο χρόνο 

ανεξαρτήτως κατηγορίας.  

• Θα δοθεί ειδικό έπαθλο στον αθλητή/ τρια µε τον γρηγορότερο χρόνο για 

τις κατηγορίες ΜΑΣΤΕΡ και CFA εις µνήµη του MICHAEL BALDWIN. 

• ∆ίπλωµα συµµετοχής θα δοθεί σ’ όλους τους συµµετέχοντες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4 

 

16. Χάρτης της διαδροµής: 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ 

1. Η Γραµµατεία θα είναι ανοιχτή από η ώρα 8:00 πµ. µέχρι τις 10:30 πµ. την 

ηµέρα του αγώνα. 

 

2. Έναρξη αγώνα στις 11:00 πµ. 

 

3. Λήξη αγώνα θα ανακοινωθεί µε την λήξη των εγγραφών. 

 

4. Ανακοίνωση αποτελεσµάτων και απονοµή επάθλων η ώρα 3:00 µµ. 

 


