ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΑΒΑΣΗ ΕΛΙΤ 2016
«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»
ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ Κ.Ο.ΠΟ (CCF) ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPEN (CFA)
ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΛΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΟΡΕΙΝΟ
ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ.
Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΙΤ σε συνεργασία με το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και την ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ διοργανώνει την Κυριακή 4/9/2016 στον ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ αγώνα ατομικής
χρονομέτρησης.
1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο αγώνας είναι ατομικής χρονομέτρησης μήκους 10 χλμ. για όλες τις κατηγορίες με σημείο εκκίνησης το Φράκτη
Λεύκας στο κέντρο ΠΑΝΟΡΑΜΑ και τερματισμό στο χωριό Καλοπαναγιώτη στο Δημοτικό σχολείο.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
·
·
·
·
·
·
·

7:30 - 8:30 Εγγραφές και Παραλαβή αριθμών αθλητών
8:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ενημέρωση από τον Αλυτάρχη στους Υπεύθυνους Ομάδων για τους κανόνες
8:35 Αναχώρηση ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
9:00 Εκκίνηση Κατηγοριών Πανκορασίδων, Κορασίδων, Πανπαίδων, Νεανίδων, Γυναικών, Παίδων,
Εφήβων, Αντρών
10:30 Αναχώρηση ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
10:45 Εκκίνηση Κατηγοριών Masters 1, 2 και 3 και Cycling for All
12:30 Απονομές στο προαύλιο του Μοναστηριού Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν:
·
·
·

Όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κ.Ο.ΠΟ.
Όλοι οι αθλητές με ταυτότητα UCI
Όλοι οι αθλητές μη εγγεγραμμένοι στην Κ.Ο.ΠΟ - CYCLING FOR ALL (CFA) ως ακολούθως:
Άντρες:
1.
2.
3.
4.
5.

Γυναίκες:
Κάτω των 18 ετών
19-30 ετών
31-40 ετών
41-50 ετών
51 + ετών

1.
2.
3.
4.
5.

Κάτω των 18
19-30 ετών
31-40 ετών
41-50 ετών
51 + ετών
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4. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ:
•
•

Η χρονομέτρηση θα γίνει με ατομικά chip. Τυχόν απώλεια του chip χρονομέτρησης, θα χρεώνεται ο
αθλητής/τρια που το χρησιμοποίησε.
Για τη σωστή διοργάνωση του αγώνα και λόγω της ιδιαιτερότητας της διαδρομής, ο διοργανωτής
διενεργεί τον αγώνα με εκκίνηση 1 λεπτού διαφορά.

5. ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:
• Η σειρά εκκίνησης θα είναι βάση των αποτελεσμάτων κάθε κατηγορίας στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Ατομικής Χρονομέτρησης Δρόμου 2016 και θα δίνονται από στάση κάθε 1 λεπτό.
• Όσοι αθλητές δεν έχουν αποτέλεσμα στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ατομικής Χρονομέτρησης Δρόμου 2016
θα εκκινήσουν κατόπιν κλήρωσης που θα διεξαχθεί όταν ολοκληρωθούν οι εγγραφές.
6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
•
•

•
•
•
•

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Κ.Ο.ΠΟ. ccf@cytanet.com.cy μέχρι
την Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016.
Με τη δήλωση εγγραφής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται δήλωση οχήματος συνοδείας.
Αυτοκίνητα συνοδείας θα επιτραπούν μόνο για τις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ,
ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΝΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΔΡΩΝ, ΜΑΣΤΕΡ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
Όλες οι πληροφορίες για την εκδήλωση είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα
www.elitecycling.eu/kalopanayiotis.
To κόστος συμμετοχής για τον αγώνα καταβάλλεται στη γραμματεία του αγώνα κατά την εγγραφή του
αθλητή. Υπεύθυνος για την καταβολή του κόστους συμμετοχής είναι ο κάθε αθλητής ξεχωριστά.
Οι εγγραφές κλείνουν η ώρα 8:30πμ
Για αθλητές των επίσημων κατηγοριών της Κ.Ο.ΠΟ. θα ισχύσει ο κανονισμός όπως στην σελίδα 8 παρ.
5.3 στην Προκήρυξη Αγώνων 2016.

7. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
•
•

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 + €5,00 (η ημερήσια άδεια ποδηλάτη που
εκδίδεται από την Κ.Ο.ΠΟ).

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ
•
•
•
•
•

Ο αγώνας βαθμολογείται στο ΚΥΠΕΛΛΟ της Κ.Ο.ΠΟ.
Την ημέρα του αγώνα δεν θα γίνουν εγγραφές παρά μόνο παραλαβή αριθμού
Η χρήση ποδηλάτων χρονομέτρου επιτρέπεται.
Αυτοκίνητα συνοδείας θα επιτραπούν μόνο για τις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΝΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΔΡΩΝ, ΜΑΣΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
Στην ανοιχτή κατηγορία CFA δε θα επιτρέπεται αυτοκίνητο ή άλλο μέσο συνοδείας.
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9. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
•

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ασθενοφόρο.

10. ΕΠΑΘΛΑ:
•
•
•

Θα βραβεύονται οι τρεις πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας
Επιπρόσθετα έπαθλα θα ανακοινωθούν αργότερα
Κατά την απονομή των επάθλων δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά και η τοποθέτηση ποδηλάτων στο χώρο
της βράβευσης

11. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
Ειδικός Κανονισμός για αυτοκίνητα συνοδείας και τεχνική υποστήριξη :
Λόγω της στενότητας του δρόμου μέσα στο χωριό Καλοπαναγιώτης και για αποφυγή αθλητής/τρια να
αναγκαστεί να ελαττώσει ταχύτητα από προπορευμένο όχημα με κίνδυνο να χάσει χρόνο, και για να
αποφευχθεί η επιπλέον κίνηση μέσα στο χωριό, ο διοργανωτής αποφάσισε όπως τα τελευταία 3χλμ του
αγώνα ΟΛΑ τα οχήματα συνοδείας να αποκόπτονται και να ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ στο σημείο απονομών στο
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗ στο στρίψιμο του χωριού ΟΙΚΟΣ, 1χλμ πριν τον Καλοπαναγιώτη.
Λόγω αυτής της απόφασης, καθώς και για να μην μείνουν οι αθλητές ακάλυπτοί από σέρβις για 2χλμ, δηλαδή
από το 6χλμ μέχρι το 8χλμ όλα τα σωματεία μπορούν να τοποθετήσουν όσα στατικά σέρβις ομάδων επιθυμούν
κατά μήκος των τελευταίων 2χλμ.
Τα στατικά σέρβις ομάδων για να πάνε στο σημείο τεχνικής υποστήριξης (μεταξύ 6χλμ και 8χλμ) θα
χωριστούν σε δυο ΓΚΡΟΥΠ.
1. Το πρώτο ΓΚΡΟΥΠ στατικού σέρβις ομάδων θα αναχωρήσει από το σημείο εκκίνησης η ώρα 8:30πμ - 30
λεπτά πριν την πρώτη εκκίνηση.
2. Το δεύτερο ΓΚΡΟΥΠ στατικού σέρβις ομάδων θα αναχωρήσει από το σημείο εκκίνησης η ώρα 10:15πμ
που είναι περίπου το ενδιάμεσο του αγώνα.
•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να ακολουθήσει το όποιο ιδιωτικό αυτοκίνητο αθλητή που δεν έχει λάβει
δικαίωμα από τον αλυτάρχη του αγώνα.

•

Λόγω της στενότητας του δρόμου σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η συνοδεία αθλητή μετά το
6οχλμ ως το σημείο τερματισμού.

•

Σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέπεται η τροφοδοσία από το αυτοκίνητο

•

Aν υπάρχουν άλλοι ποδηλάτες πίσω από αυτοκίνητο service σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων το
αυτοκίνητο service υποχρεούται να σταματά ΑΡΙΣΤΕΡΑ εκτός δρόμου.

•

Aυτοκίνητα που κάνουν service και διαπιστωθεί από κριτές του αγώνα ότι δεν ακολουθούν τον πιο πάνω
κανόνα θα θεωρείται παραβίαση του fair play
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12. ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΛΗ
•

Στον κάθε αθλητή /τρια της κάθε κατηγορίας θα δοθεί αριθμός ποδήλατου και αριθμός στολής.

13. ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΩΝΑ
Κυριάκος Σταύρου

14. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
https://www.google.com/maps/place/Kalopanayiotis,+Cyprus/@35.0549472,32.8311348,2198m/data=!3m1!1e3!4
m5!3m4!1s0x14e744b4b522921f:0x27e3dbc3f310f1c7!8m2!3d34.994293!4d32.8267844

15. ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14201999
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