CYCLO CUP ’15 - LARNAKA
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ηράκλειτος Λακατάμιας και το ποδηλατικό κατάστημα CYCLO
διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά τον αγώνα ποδηλασίας δρόμου, τύπου Circuit με το
όνομα "CYCLO Cup". Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 2/9 στην Λάρνακα, και πιο συγκεκριμένα
σε κλειστή κυκλική διαδρομή περιμετρικά του Λυκείου Βεργίνας. Η διοργάνωση τελεί υπό
την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και στηρίζεται από τον Δήμο
Λάρνακας.
Όλες οι πληροφορίες για την εκδήλωση είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα
www.facebook.com/CycloCup
Ειδικοί κανονισμοί αγώνα
•

Κατηγορίες:

·
CCF: Όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας
(Άντρες, Έφηβοι, Παίδες, Πανπαίδες, Γυναίκες, Νεανίδες, Κορασίδες, Πανκορασίδες,
Μάστερ 1 Άνδρες, Μάστερ 2 Άνδρες, Μάστερ 1 Γυναίκες και Μάστερ 2 Γυναίκες)
·

CFA: Άθλητές Cycling For All (Open) ως ακολούθως:

•
•

• Cycling For All (Open) - MEN
• Cycling For All (Open) – WOMEN
Ο αγώνας CCF εντάσσεται στην σειρα αγωνων National Sprint Series.
Διαδρομή: Κλειστή κυκλική διαδρομή ενός χιλιομέτρου περιμετρικά του Λυκείου
Βεργίνας.

•

Ζώνη τροφοδοσίας/τεχνικής υποστήριξης:

Η ζώνη τροφοδοσίας/τεχνικής υποστήριξης θα βρίσκεται στην κάθετη της οδού Ιωάννη
Κακρίδη, μετά την γραμμή εκκίνησης/τερματισμού.
Σε περίπτωση που αθλητής τύχει τεχνικού προβλήματος ή ατυχήματος, ο αθλητής μπορεί
να σταματήσει στην ζώνη τροφοδοσίας/τεχνικής υποστήριξης υπο την επίβλεψη του κριτή
και να ξαναμπεί πίσω στο γκρούπ του τον επόμενο γύρω.
•

Δήλωση Συμμετοχής:

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας http://goo.gl/forms/Cb4RwW4XNc
H διανομή των αριθμών θα γίνεται στον χώρο της εκκίνησης την ημέρα του αγώνα (2/9)
από τις 16:30.
• Κόστος συμμετοχής:
- Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε αγώνα έχει ως ακολούθως:
o Άνδρες, Γυναίκες : €10
o Μάστερς: €15
o Έφηβοι, Παίδες και Πανπαίδες, Νεάνιδες, Κορασίδες, Πανκορασίδες: €5
o CYCLING FOR ALL: €10 + €5 Day License
Το 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.
• Ιατρική Κάλυψη:
Στον αγώνα θα υπάρχει γιατρός.
• Το πρόγραμα της μέρας:
4:30 Εγγραφές/Registration
5:00 Αγώνας CFA (30' + 2 γύρους) / Race CFA (30' + 2 Laps)
6:00 Αγώνας CCF (50' + 2 γύρους) / Race CCF (50' + 2 Laps)
7:15 Απονομές/ Award Ceremony
•

Βραβεύσεις:

Θα βραβεύονται η 1η, 2η και η 3η θέση κάθε κατηγορίας με μετάλλιο.
- Στον αγώνα CCF μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται στα
σωματεία μέλη της Κ.Ο.Πο καθώς και αθλητές που κατέχουν δελτίο (licence) από άλλη
εθνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας.
- Ο αγώνας CCF θα έχει διάρκεια 50 λεπτών + 2 στροφών. Ο αγώνας CYCLING FOR ALL θα
έχει διάρκεια 30 λεπτών + 2 στροφών.
- Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ποδηλασίας της Κ.Ο.Πο. και τους
κανονισμούς της UCI.

Κατάταξη Sprint
Κάθε 5 στροφές κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ενδιάμεσο σπριντ στο οποίο θα
δίδονται βαθμοί για την κατάταξη των Σπριντς ως ακολούθως:

Θέση

Βαθμοί

1 ος/η

5

2 ος/η

3

3 ος/η

2

4 ος/η

1

Θα υπάρχει μόνο μία κατάταξη για Σπριντς στην οποία συμμετέχουν όλοι οι αθλητές
ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας.
•
•
•
•

Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές της κατηγορίας Εφήβων
πολλαπλασιάζεται Χ 1,5
Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές/τριες της κατηγορίας Παίδων και
Γυναικών πολλαπλασιάζεται Χ 2
Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές/τριες της κατηγορίας Πανπαίδων και
Νεάνιδων πολλαπλασιάζεται Χ 3
Οι βαθμοί της κατάταξης των σπριντ για αθλήτριες της κατηγορίας Κορασίδων και
Πανκορασίδων πολλαπλασιάζεται Χ 4

Το Τελικό Σπριντ στην τελευταία στροφή του αγώνα δίνει διπλούς βαθμούς.
Αθλητές οι οποίοι έχουν κερδίσει βαθμούς σε κάποιο ενδιάμεσο σπριντ και δεν
καταφέρνουν να τερματίσουν τον αγώνα (50 λεπτά + 2 στροφές) χάνουν τους βαθμούς που
είχαν κερδίσει.
Οι βαθμοί αυτοί δεν δίδονται σε άλλους αθλητές.

