ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ #10: KM_EATERS ON FIRE!
Το σωματείο Km_eaters προκηρύσσει τη διεξαγωγή του 10ου αγώνα Κυπέλλου Ποδηλασίας Δρόμου
Km_Eaters on Fire, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της Ομοσπονδίας (Άνδρες Έφηβοι - Παίδες - Πανπαίδες - Γυναίκες - Νεανίδες - Κορασίδες - Πανκορασίδες - Mάστερς 1 + 2 + 3
Άντρες - Mάστερς 1 + 2 + 3 Γυναίκες).
Αθλητές Cycling for All (Open), ως ακολούθως:
• Cycling for All – κάτω των 19 ετών Αγόρια
• Cycling for All – κάτω των 19 ετών Κορίτσια
• Cycling for All – Άντρες
• Cycling for All – Γυναίκες
• Cycling for All – Μάστερ 1 Άνδρες
• Cycling for All – Μάστερ 1 Γυναίκες
• Cycling for All – Μάστερ 2 Άνδρες
• Cycling for All – Μάστερ 2 Γυναίκες
• Cycling for All – Μάστερ 3 Άνδρες
• Cycling for All – Μάστερ 3 Γυναίκες
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ
1. Διαδρομή
Κυκλική διαδρομή Ακαπνού, Ορά, Μελίνη και Επταγώνια. Η απόσταση κάθε γύρου είναι 14
χιλιόμετρα.
 Άνδρες – Έφηβοι: 6 γύροι
 Μάστερ – Γυναίκες – Παίδες: 4 γύροι
 Νεανίδες – Κορασίδες – Πανπαίδες – Cycling For All: 3 γύροι
 Πανκορασίδες: 2 γύροι
2. Χώρος Εκκίνησης / Τερματισμού
Στην είσοδο του χωριού Ακαπνού.
3. Δηλώσεις Συμμετοχής και Αυτοκινήτων σέρβις
Προεγγραφές και δηλώσεις αυτοκινήτων service μέχρι την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 στο
email ccf@cytanet.com.cy.
Δικαίωμα για αυτοκίνητο σέρβις έχει 1 αθλητής ανά ομάδα. Είναι υποχρέωση των οδηγών και των
επιβαινόντων στο αυτοκίνητο να τηρούν τους σχετικούς κανονισμούς
. Επίσης λόγω της
ιδιομορφίας της διαδρομής οι οδηγοί παρακαλούνται όπως ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των
κομισαρίων, των μάρσιαλς και της αστυνομίας. Αυτοκίνητο ομάδας ή αθλητή που δεν ακολουθεί
τις οδηγίες θα υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στην προκήρυξη αγώνων Κ.Ο.ΠΟ. 2016.
4. Πρόγραμμα Αγώνα
• 12:30 – 13:15 Παραλαβή αριθμών για όλες τις κατηγορίες Κ.Ο.ΠΟ. κοντά στο χώρο εκκίνησης /
τερματισμού.
• 13:30 Τεχνικό Συνέδριο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ. Επίσης θα γίνει κλήρωση για την σειρά των αυτοκινήτων

•

•
•

14:30 Εκκίνηση αγώνα για όλες τις κατηγορίες
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΛΕΠΤΑ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Απονομές αμέσως μετά τον αγώνα και την παράδοση των αποτελεσμάτων στον Αλυτάρχη.
Θα ακολουθήσει πάρτυ που διοργανώνουν οι απόδημοι Ακαπνού με την υποστήριξη του
ραδιοσταθμού Κανάλι 6.

5. Κόστος Συμμετοχής
Όπως καθορίζεται από την προκήρυξη αγώνων ποδηλασίας 2016.
Cycling for all: €20
6. Ιατρική Κάλυψη
Ο αγώνας θα γίνει στην παρουσία ασθενοφόρου και ιατρού.
7. Οδική ασφάλεια
Η οδική κυκλοφορία θα ρυθμίζεται από την τοπική αστυνομία και με μάρσιαλς κατά μήκος της
διαδρομής.
8. Έπαθλα
Θα βραβεύονται οι πρώτοι, οι δεύτεροι και τρίτοι κάθε κατηγορίας με μετάλια.
9. Χάρτης και υψομετρικό προφίλ της διαδρομής
https://connect.garmin.com/modern/activity/979930566?share_unique_id=2
10. Ζώνη τροφοδοσίας
Θα υπάρξουν 2 ζώνες τροφοδοσίας. Η 1η ζώνη τροφοδοσίας βρίσκεται αμέσως μετά την εκκίνηση
στο χωριό Ακαπνού στο ανηφορικό κομμάτι πριν την Ορά. Η 2η ζώνη τροφοδοσίας βρίσκεται μεταξύ
των χωριών Οράς και Μελίνης σε ανηφορική στροφή.
Παρακαλούνται οι ομάδες όπως επανδρώσουν τα σημεία αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Λόγω
της ιδιομορφίας της διαδρομής θα είναι πολύ δύσκολο στα αυτοκίνητα σέρβις να προσπεράσουν
τους αθλητές για να δώσουν τροφοδοσία. Τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για τροφοδοσία
θα πρέπει να είναι σταθμευμένα με τους 4 τροχούς εκτός δρόμου.
11. Οχήματα σέρβις
Τα οχήματα σέρβις θα πρέπει να βρίσκονται στον προκαθορισμένο χώρο (50m πριν τη γραμμή
εκκίνησης/τερματισμού) και θα φέρουν τα διακριτικά που θα τους δοθούν.
Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα θα χρειαστεί να παράσχουν τεχνική βοήθεια στον/στην
αθλητή/τρια τους που τη χρειάζεται, αυτό θα πρέπει να γίνεται στην άκρη του δρόμου με το
αυτοκίνητο σταματημένο εκτός δρόμου. Παρακαλώ όπως τηρήσετε την πιο πάνω οδηγία. Οι
δρόμοι είναι στενοί. Θα υπάρχει ουδέτερο αυτοκίνητο για τις ανάγκες των ομάδων.
12. Χρονομέτρηση
Η χρονομέτρηση του αγώνα θα γίνει με ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης.
13. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο χώρο των απονομών και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της Κ.Ο.ΠΟ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
14. Πατήματα
Όπως καθορίζονται από την Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2016.

