CYCLO CUP ’15 - NICOSIA
Ο Πολιτιςτικόσ Όμιλοσ Ηράκλειτοσ Λακατάμιασ και το ποδθλατικό κατάςτθμα CYCLO
διοργανϊνει για 2θ ςυνεχι χρονιά τον αγϊνα ποδθλαςίασ δρόμου, τφπου Circuit με το
όνομα "CYCLO Cup". Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί τθν 1/7 ςτο κζντρο τθσ Λευκωςίασ, και πιο
ςυγκεκριμζνα ςε κλειςτι κυκλικι διαδρομι περιφεριακά τθσ Βουλισ και του Κυπριακοφ
Μουςείου. Η διοργάνωςθ τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ Κυπριακισ Ομοςπονδίασ Ποδθλαςίασ
και ςτθρίηεται από τον Διμο Λευκωςίασ.
Όλεσ οι πλθροφορίεσ για τθν εκδιλωςθ είναι δθμοςιευμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα
www.facebook.com/CycloCup
Ειδικοί κανονιςμοί αγϊνα


Κατηγορίεσ:

·
CCF: Όλεσ οι επίςθμεσ κατθγορίεσ τθσ Κυπριακισ Ομοςπονδίασ Ποδθλαςίασ
(Άντρεσ, Ζφθβοι, Παίδεσ, Πανπαίδεσ, Γυναίκεσ, Νεανίδεσ, Κοραςίδεσ, Πανκοραςίδεσ,
Μάςτερ 1 Άνδρεσ, Μάςτερ 2 Άνδρεσ, Μάςτερ 1 Γυναίκεσ και Μάςτερ 2 Γυναίκεσ)
·

CFA: Άκλθτζσ Cycling For All (Open) ωσ ακολοφκωσ:




 Cycling For All (Open) - MEN
 Cycling For All (Open) – WOMEN
Ο αγϊνασ CCF εντάςςεται ςτην ςειρα αγωνων National Sprint Series.
Διαδρομή: Κλειςτι κυκλικι διαδρομι ενόσ χιλιομζτρου πλθςίον τθσ Βουλισ και του
Κυπριακοφ Μουςείου.



Ζϊνη τροφοδοςίασ/τεχνικήσ υποςτήριξησ:

Η ηϊνθ τροφοδοςίασ/τεχνικισ υποςτιριξθσ κα βρίςκεται ςτθν οδό Μουςείου, μετά τθν
γραμμι εκκίνθςθσ/τερματιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ακλθτισ τφχει τεχνικοφ προβλιματοσ ι ατυχιματοσ, ο ακλθτισ μπορεί
να ςταματιςει ςτθν ηϊνθ τροφοδοςίασ/τεχνικισ υποςτιριξθσ υπο τθν επίβλεψθ του κριτι
και να ξαναμπεί πίςω ςτο γκροφπ του τον επόμενο γφρω.


Δήλωςη Συμμετοχήσ:

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ γίνονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ http://goo.gl/forms/Cb4RwW4XNc
H διανομι των αρικμϊν κα γίνεται ςτον χϊρο τθσ εκκίνθςθσ τθν θμζρα του αγϊνα (1/7)
από τισ 16:45.
 Κόςτοσ ςυμμετοχήσ:
- Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για τον κάκε αγϊνα ζχει ωσ ακολοφκωσ:
o Άνδρεσ, Γυναίκεσ : €10
o Μάςτερσ: €15
o Ζφθβοι, Παίδεσ και Πανπαίδεσ, Νεάνιδεσ, Κοραςίδεσ, Πανκοραςίδεσ: €5
o CYCLING FOR ALL: €10 + €5 Day License
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για τον αγϊνα καταβάλλεται ςτθ γραμματεία του αγϊνα κατά τθν
εγγραφι του ακλθτι. Υπεφκυνοσ για τθν καταβολι του κόςτουσ ςυμμετοχισ είναι ο κάκε
ακλθτισ ξεχωριςτά.
 Ιατρική Κάλυψη:
Στον αγϊνα κα υπάρχει γιατρόσ.
 Το πρόγραμα τησ μζρασ:
4:45 Εγγραφζσ/Registration
5:30 Αγϊνασ CFA (30' + 2 γφρουσ) / Race CFA (30' + 2 Laps)
6:30 Αγϊνασ CCF (50' + 2 γφρουσ) / Race CCF (50' + 2 Laps)
7:45 Απονομζσ/ Award Ceremony
8:00 Πάρτι (Φαγθτό/Μπφρεσ/Μουςικι) / Party (Food/Beers/Music)


Βραβεφςεισ:

Θα βραβεφονται θ 1θ κζςθ κάκε κατθγορίασ με ζπακλο και μετάλλιο κακϊσ και θ 2θ και
3θ κζςθ με αργυράκαι χάλκινα μετάλλια. Μετάλλια ςυμμετοχισ κα δοκοφν ςε όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ.
- Στον αγϊνα CCF μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι οι ακλθτζσ που αγωνίηονται ςτα
ςωματεία μζλθ τθσ Κ.Ο.Πο κακϊσ και ακλθτζσ που κατζχουν δελτίο (licence) από άλλθ
εκνικι Ομοςπονδία Ποδθλαςίασ.

- Ο αγϊνασ CCF κα ζχει διάρκεια 50 λεπτϊν + 2 ςτροφϊν. Ο αγϊνασ CYCLING FOR ALL κα
ζχει διάρκεια 30 λεπτϊν + 2 ςτροφϊν.
- Οι αγϊνεσ διεξάγονται ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ Ποδθλαςίασ τθσ Κ.Ο.Πο. και τουσ
κανονιςμοφσ τθσ UCI.
Κατάταξη Sprint
Κάκε 5 ςτροφζσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα υπάρχει ενδιάμεςο ςπριντ ςτο οποίο κα
δίδονται βακμοί για τθν κατάταξθ των Σπριντσ ωσ ακολοφκωσ:
Θζςθ

Βακμοί

1 οσ/θ

5

2 οσ/θ

3

3 οσ/θ

2

4 οσ/θ

1

Θα υπάρχει μόνο μία κατάταξθ για Σπριντσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλοι οι ακλθτζσ
ανεξαρτιτου φφλου και θλικίασ.





Οι βακμοί τθσ κατάταξθσ των ςπριντ για ακλθτζσ τθσ κατθγορίασ Εφιβων
πολλαπλαςιάηεται Χ 1,5
Οι βακμοί τθσ κατάταξθσ των ςπριντ για ακλθτζσ/τριεσ τθσ κατθγορίασ Παίδων και
Γυναικϊν πολλαπλαςιάηεται Χ 2
Οι βακμοί τθσ κατάταξθσ των ςπριντ για ακλθτζσ/τριεσ τθσ κατθγορίασ Πανπαίδων και
Νεάνιδων πολλαπλαςιάηεται Χ 3
Οι βακμοί τθσ κατάταξθσ των ςπριντ για ακλιτριεσ τθσ κατθγορίασ Κοραςίδων και
Πανκοραςίδων πολλαπλαςιάηεται Χ 4

Το Τελικό Σπριντ ςτθν τελευταία ςτροφι του αγϊνα δίνει διπλοφσ βακμοφσ.
Ακλθτζσ οι οποίοι ζχουν κερδίςει βακμοφσ ςε κάποιο ενδιάμεςο ςπριντ και δεν
καταφζρνουν να τερματίςουν τον αγϊνα (50 λεπτά + 2 ςτροφζσ) χάνουν τουσ βακμοφσ που
είχαν κερδίςει.
Οι βακμοί αυτοί δεν δίδονται ςε άλλουσ ακλθτζσ.

