Cyprus Sunshine Cup #2 - “Ορόκλινη 2016” - Κύπελλο Κύπρου ΜΤΒ #3
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με την M.H. Bikin Cyprus Event Management Ltd
διοργανώνει το Διεθνή Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας Cyprus Sunshine Cup #2 - “Βορόκλινη 2016”.

1- Technical Guide αγώνα
Η παρούσα προκήρυξη περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για τον αγώνα Cyprus Sunshine
Cup #2 - “Βορόκλινη 2016”.
Πλήρης Technical Guide του αγώνα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του αγώνα: www.cyclingcy.com

2- Κατηγορίες
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της Ομοσπονδίας (Άνδρες Έφηβοι - Παίδες - Πανπαίδες - Γυναίκες - Νεανίδες - Κορασίδες - Πανκορασίδες - Mάστερ 1 & 2 & 3)
καθώς και αθλητές των κατηγοριών Cycling For All.

3- Διαδρομή και Πρόγραμμα αγώνα
Το πρόγραμμα του αγώνα πιθανόν να υπόκειται σε αλλαγές μετά από υποδείξεις του Αλυτάρχη του
αγώνα. Αλλαγές και το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του Τεχνικού
Συνεδρίου.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Κυριακή 6/3/2016 στην Βορόκλινη. Ο αγώνας θα είναι τύπου XCO και θα
διεξαχθεί στην κυκλική διαδρομή XCO της Βορόκλινης μήκους 6 km.
•
•

Χώρος Εκκίνησης/Τερματισμού: Κεντρική Πλατεία Βορόκλινης
Ώρα εκκίνησης:
o 09:00
Κατηγορίες Πανπαίδων, Πανκορασίδων, Παίδων Κορασίδων, Εφήβων,
Νεανίδων, Μάστερς 1 & 2 & 3 και Cycling for all
o 10:45 Κατηγορία Γυναικών
o 12:45 Κατηγορία Ανδρών
o 14:30 Απονομές για όλες τις κατηγορίες

Χάρτης, υψομετρικό γράφημα και αρχείο GPS είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του αγώνα:
www.cyclingcy.com

4- Δήλωση Συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα www.cyclingcy.com και στο email
info@cyclingcy.com μέχρι τη Τετάρτη 2/3/2016

5- Εγγραφές και παραλαβή αριθμών/chip
αριθμών/chip χρονομέτρησης
Εγγραφές και παραλαβή των αριθμών και των chip χρονομέτρησης το Σάββατο 5/3/2016 στο Γραφείο
Εγγραφών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκλινης, κατά τις ώρες 10:00 - 13:00 & 13:30 - 16:00.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΕΙΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

6- Τεχνικό Συνέδριο
Το Σάββατο 5/3/2016 και ώρα 18:00μμ. θα διεξαχθεί το Τεχνικό Συνέδριο στο Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκλινης, όπου οι διοργανωτές και ο Αλυτάρχης του αγώνα θα ενημερώσουν για τις τελευταίες
λεπτομέρειες του αγώνα.
Κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Συνεδρίου θα δοθούν τα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου από κάθε Σωματείο.
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7- Προπόνηση στις διαδρομές
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του MTB οι αθλητές πρέπει να έχουν προπονηθεί στη διαδρομή του
αγώνα τουλάχιστον μία φορά. Η Διαδρομή θα είναι έτοιμη για προπόνηση το Σάββατο 5/3/2016 κατά
τις ώρες 10:00πμ - 16:00μμ. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης οι αθλητές πρέπει να έχουν τον αριθμό
τους πάνω στο ποδήλατο.

8- Κόστος Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα είναι:
•
•
•
•

€30 για τις κατηγορίες Ελίτ
€15 για τις κατηγορίες Μάστερς
€5 για τις κατηγορίες Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Πανπαίδων, Πανκορασίδων.
€20 για τις κατηγορίες Cycling for All

Το δικαίωμα συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες εκτός των Ανδρών και Γυναικών, θα πρέπει να
πληρωθεί στη γραμματεία του αγώνα κατά την παραλαβή των αριθμών.
Οι Άνδρες και Γυναίκες θα καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην ΚΟΠο.

