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ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 
 Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016 

  
Η εταιρεία MH Bikin’Cyprus Event Management διοργανώνει τον αγώνα «Ανάβαση Τροόδους 2016» ο 

οποίος αποτελεί 9ο αγώνα κυπέλλου ποδηλασίας δρόμου για το 2016. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

Η ανάβαση Τροόδους είναι ο πιο παλιός αγώνας που διοργανώνεται στη Κύπρο και πλέον αποτελεί 

κλασσικό ραντεβού του κύπριου - και μη - ποδηλάτη κάθε Σεπτέμβρη! Ο αγώνας θα διεξαχθεί την 

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2016 της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.  

Τον αγώνα υποστηρίζουν η Αναπτυξιακή Εταιρία Τροόδους, η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic, το Bolse 

Vita - food & juice bar που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό, το ξενοδοχείο Troodos Hotel, 

η ιστοσελίδα πληροφόρησης για αθλητικές διοργανώσεις CyprusActiveLife.com και η εταιρεία 

αθλητικού τουρισμού Bikin’Cyprus Adventures. 
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Ειδικοί κανονισμοί αγώνα 

1- Κατηγορίες 

Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν: 

 όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας  

(Αντρών, Εφήβων, Παίδων, Πανπαίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Πανκορασίδων, 

Masters 1 Άνδρες , Masters 2 Άνδρες, Masters 3 Άνδρες, Masters 1 Γυναίκες, Masters 2 

Γυναίκες και Masters 3 Γυναίκες) 

 Άθλητές Cycling For All (Open) στις πιο κάτω κατηγορίες: 

o Άνδρες κάτω των 19 ετών 

o Γυναίκες κάτω των 19 ετών 

o Άνδρες 19-29 ετών 

o Γυναίκες 19-29 ετών 

o Μάστερς Άνδρες 30-34 ετών 

o Μάστερς Γυναίκες 30-34 ετών 

o Μάστερς Άνδρες 35-39 ετών 

o Μάστερς Γυναίκες 35-39 ετών 

o Μάστερς Άνδρες 40-44 ετών 

o Μάστερς Γυναίκες 40-44 ετών 

o Μάστερς Άνδρες 45-49 ετών 

o Μάστερς Γυναίκες 45-49 ετών 

o Μάστερς Άνδρες 50-54 ετών 

o Μάστερς Γυναίκες 50-54 ετών 

o Μάστερς Άνδρες 55 ετών και άνω 

o Μάστερς Γυναίκες 55 ετών και άνω 

2- Διαδρομή 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην διαδρομή Κακοπετριά - Πρόδρομος - Όλυμπος . 

Χώρος εκκίνησης: Πλατεία Κακοπετριάς 

Χώρος τερματισμού:   

1- Εκδρομικός Χώρος Μάραθος - 10χλμ: για τις κατηγορίες Κορασίδων-Πανπαίδων-Πανκορασίδων 

και όλων των κατηγοριών Cycling For All κάτω των 19 ετών 

2- Φράκτης Προδρόμου - 17χλμ: για τις κατηγορίες Γυναικών-Νεανίδων-Παίδων-Μάστερς-και όλες 

τις κατηγορίες Cycling For All άνω των 19 ετών 

3- Όλυμπος - 23χλμ: για τις κατηγορίες Ανδρών-Εφήβων 

Χώρος απονομών: Ξενοδοχείο Troodos Hotel - Πλατεία Τροόδους 



ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 
Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016 

Σ ε λ ί δ α  3  
  

Υψομετρικό γράφημα διαδρομής: 

Χάρτης της διαδρομής: http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14112073 

 

 

3- Πρόγραμμα αγώνα 

08:00-09:00 παραλαβή αριθμών από τη πλατεία Κακοπετριάς 

9:30 Εκκίνηση από τη πλατεία Κακοπετριάς 

12:00 Απονομές στο ξενοδοχείο Troodos Hotel στη πλατεία Τροόδους 

Όλυμπος - Τερματισμός 3. 

.Φράκτης Προδρόμου - Τερματισμός 2 

Εκδρομικός χώρος Μάραθος . 

Τερματισμός 1 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14112073
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4- Τεχνική υποστήριξη 

Λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η διαδρομή - ορεινοί δρόμοι με πολλές στροφές - οι ομάδες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν από ένα αυτοκίνητο τεχνικής υποστήριξης. Δεν θα υπάρχει η 

δυνατότητα στα αυτοκίνητα υποστήριξης να προσπεράσουν το γκρουπ των αθλητών για να δώσουν 

τροφοδοσία.  

Η τεχνική υποστήριξη επιτρέπεται μέχρι 1χλμ πριν τον τερματισμό στον Όλυμπο. Τα οχήματα τεχνικής 

υποστήριξης θα μπορούν να ακολουθήσουν τους αθλητές μέχρι την καφετέρια «Sun Valley» στη 

Χιονίστρα, όπου και θα πρέπει να σταθμεύουν. Για σκοπούς ασφάλειας και ευ-αγωνίζεσθε δεν θα 

επιτραπεί σε οχήματα να συνεχίσουν προς τον Όλυμπο. 

5- Τροφοδοσία 

Όπως αναφέρεται στο σημείο 5, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η διαδρομή - ορεινοί δρόμοι με 

πολλές στροφές - δεν θα υπάρχει η δυνατότητα στα αυτοκίνητα υποστήριξης να προσπεράσουν το 

γκρουπ των αθλητών για να δώσουν τροφοδοσία.  

Οχήματα και άτομα που θα θέλουν να δώσουν τροφοδοσία θα πρέπει να αναχωρήσουν για το σημείο 

τροφοδοσίας που θα επιλέξουν το αργότερο 10 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα (9:20).  

Τροφοδοσία μπορεί να γίνει σε όλο το μήκος της διαδρομής εκτός από το τελευταίο χιλιόμετρο πριν 

τους 3 τερματισμούς (9ο-10ο χλμ, 16ο-17ο χλμ και 22ο-23ο χλμ).  

Τροφοδοσία γίνεται από σταθερό σημείο (όχι εν κινήσει) με το όχημα παρκαρισμένο και με τους 4 

τροχούς εκτός αγωνιστικού χώρου (πχ σε παρόδους). 

Ουδέτερη Τροφοδοσία 

Στο Πρόδρομο θα υπάρχει ουδέτερη τροφοδοσία όπου θα προσφέρεται νερό, ενώ το Bolse Vita - food 

& juice bar θα παρέχει δυναμωτικά φρούτα! 

 

6- Δήλωση Συμμετοχής 

Δηλώσεις συμμετοχής και πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας 

http://www.cyclingcy.com/troodos-hill-climb μέχρι την Τετάρτη 7/9/2016.   

Παρακαλούμε η κάθε ομάδα να δηλώσει τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος τεχνικής 

υποστήριξης καθώς και το όνομα και τηλέφωνο του οδηγού. 

H διανομή των αριθμών θα γίνεται στη πλατεία Κακοπετριάς τη Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ 

των ωρών: 8:00 - 9:00 πμ. 

 

 

 

http://www.cyclingcy.com/troodos-hill-climb
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7- Κόστος συμμετοχής 

Για τις επίσημες κατηγορίες, σύμφωνα με τη Προκήρυξη Αγώνων 2016 της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Ποδηλασίας. 

Για τους αθλητές Cycling For All (Open): 

 €15 για αθλητές κάτω των 19 ετών 

 €20 για αθλητές άνω των 19 ετών. 

Το κόστος συμμετοχής πρέπει να πληρωθεί μέσω PayPal κατά την εγγραφή στον αγώνα. 

 

6- Ιατρική κάλυψη 

Στον αγώνα θα υπάρχει ασθενοφόρο. 

 

8. Έπαθλα 

Θα βραβεύονται η 1η θέση κάθε κατηγορίας με έπαθλο και μετάλλιο καθώς και η 2η  και 3η θέση με 

αργυρά και χάλκινα μετάλλια.  

 

9. Χορηγοί και Υποστηρικτές 

Τον αγώνα υποστηρίζουν η Αναπτυξιακή Εταιρεια Τροόδους, η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic, το 

Bolse Vita - food & juice bar που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό, το ξενοδοχείο Troodos 

Hotel, η ιστοσελίδα πληροφόρησης για αθλητικές διοργανώσεις CyprusActiveLife.com και η εταιρεία 

αθλητικού τουρισμού Bikin’Cyprus Adventures. 

 

10. Διοργανωτής 

Τον αγώνα διοργανώνει η εταιρεία M.H. Bikin’Cyprus Event Management 

 


