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Η εταιρεία Bikin’Cyprus Events διοργανώνει τον έβδομο Αγώνα Κυπέλλου Ορεινής Ποδηλασίας για το 

2016. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2016 της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. 

Τον αγώνα υποστηρίζουν η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic, το Bolse Vita - food & juice bar που 

βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό, η ιστοσελίδα πληροφόρησης για αθλητικές 

διοργανώσεις CyprusActiveLife.com και το τουριστικό γραφείο Bikin’Cyprus Adventures. 

Όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.cyclingcy.com/akamas 

 

 

 

 

 

http://www.cyclingcy.com/akamas
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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) όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα:  

www.cyclingcy.com/akamas-challenge-categories 

 

2- Διαδρομή 

Ο αγώνας είναι τύπου Point to Point και θα διεξαχθεί σε τρείς αποστάσεις (27.5 km, 49 km και 58.5 

km).  

Οι διαδρομές βρίσκονται υπό αναθεώρηση και πιθανών να αλλάξουν. Αν χρειαστεί, θα σταλεί 

σχετική ενημέρωση πριν τον αγώνα. 

Χώρος εκκίνησης: Εκκλησία Άγιου Γεώργιου Πέγειας 

Χώρος τερματισμού: Απέναντι από το εστιατόριο Searays Cafe Bar στην έξοδο του Ακάμα. 

Χάρτες των διαδρομών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

www.cyclingcy.com/akamas-maps 

 Στη μεγάλη απόσταση (58.5 km) θα αγωνιστούν οι κατηγορίες Αντρών και Εφήβων 

 Στη μεσαία απόσταση (49 km) θα αγωνιστούν οι κατηγορίες Παίδων, Νεανίδων, Γυναικών, 

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

Γυναίκες και Masters 3 Γυναίκες 

 Στη μικρή απόσταση (27.5 km) θα αγωνιστούν οι κατηγορίες Πανπαίδων, Πανκορασίδων, 

Κορασίδων 

 Οι αθλητές Cycling for all (Open), ανάλογα με την ηλικία τους, μπορούν να αγωνιστούν σε μια 

απο τις τρεις αποστάσεις σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα 

 

 

 

 

 

http://www.cyclingcy.com/akamas-challenge-categories
http://www.cyclingcy.com/akamas-maps
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Categories Short Distance Middle Distance Long Distance 
Cyprus Cycling 

Federation 

"Cycling for all" category - (Non- licenced riders) (Licenced riders) 

Cadet boys U15 

(Boys & Girls) 
✔ - - Short Distance 

Cadet  U17 Boys ✔ ✔ - Middle Distance 

Cadet  U17 Girls ✔     Short Distance 

Junior Men (17-18y) - ✔ ✔ Long Distance 

Junior Women (17-

18y) 
- ✔   Middle Distance 

Men (19-29y) - ✔ ✔ Long Distance 

Women (19-29y) ✔ ✔ - Middle Distance 

Masters 1 (30-39y) ✔ ✔ - Middle Distance 

Masters 2 (40+) ✔ ✔ - Middle Distance 

Masters Men (30-50) - - ✔ Middle Distance 

Masters 3 (51+ y) ✔ ✔ - Middle Distance 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.cyclingcy.com/akamas-challenge-categories 

Οι διαδρομές βρίσκονται υπό αναθεώρηση και πιθανών να αλλάξουν. Αν χρειαστεί, θα σταλεί 

σχετική ενημέρωση πριν τον αγώνα. 

 

3- Ζώνες Τροφοδοσίας 

Στη μεγάλη απόσταση θα υπάρχουν 3 ζώνες τροφοδοσίας: 

1. Στο χλμ 13,7, πριν το ακρωτήρι Γερόνησος  (διαχωρισμός Μικρής με Μεσαία και Μεγάλη 

διαδρομή) 

2. Στο χλμ 28,9, καλλιέργειες Φωτιάδη (βόρεια παράλια Ακάμα) 

3. Στο χλμ 44,9, μετά το ακρωτήρι Γερόνησος  (ίδιο σημείο με 1η ζώνη τροφοδοσίας) 

Στη μεσαία απόσταση θα υπάρχει μία ζώνη τροφοδοσίας από την οποία οι αθλητές θα περάσουν 2 

φορές στο χλμ 13,7 και στο χλμ 35,3 πλησίον στο ακρωτήρι Γερόνησος  (διαχωρισμός Μικρής με 

Μεσαία και Μεγάλη διαδρομή). 

http://www.cyclingcy.com/akamas-challenge-categories
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Στη μικρή διαδρομή θα υπάρχει μία ζώνη τροφοδοσίας στο σημείο επαναστροφής, στο χλμ 13,7, πριν 

το ακρωτήρι Γερόνησος  (διαχωρισμός Μικρής με Μεσαία και Μεγάλη διαδρομή). 

Στις ζώνες τροφοδοσίας θα διατίθενται νερό και φρούτα τα οποία προσφέρει το Bolse Vita - food & 

juice bar που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. 

Οι διαδρομές βρίσκονται υπό αναθεώρηση και πιθανών να αλλάξουν. Αν χρειαστεί, θα σταλεί 

σχετική ενημέρωση πριν τον αγώνα. 

 

4- Δήλωση Συμμετοχής 

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι την Τετάρτη 28/9/2016, μέσω της ιστοσελίδας 

www.cyclingcy.com/akamas-registration.  

Οι ομάδες μπορούν να στείλουν τις εγγραφές των αθλητών τους και στο email info@cyclingcy.com.   

 

5- Διανομή Αριθμών 

H διανομή των αριθμών θα γίνεται τη Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016 έξω από την εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου Πέγειας, μεταξύ των ωρών: 08:00 - 09:00 πμ. 

 

6- Κόστος συμμετοχής 

Για τις επίσημες κατηγορίες, το κόστος συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με τη Προκήρυξη Αγώνων 

2016 της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

Για τους αθλητές Cycling For All (Open): 

 €15 για τη μικρή απόσταση 

 €20 για τη μεσαία απόσταση 

 €25 για τη μεγάλη απόσταση 

 

7- Ιατρική κάλυψη 

Στον αγώνα θα υπάρχει ασθενοφόρο. 

 

 

8. Πρόγραμμα αγώνα 

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016 

08:00 - 09:00: παραλαβή αριθμών έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας  

http://www.cyclingcy.com/akamas-registration
mailto:info@cyclingcy.com
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09:15 Εκκίνηση μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας 

13:00 Απονομές στο χώρο τερματισμού, απέναντι από το εστιατόριο Searays Cafe Bar στην 

έξοδο του Ακάμα 

 

9. Έπαθλα 

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

αργυρά και χάλκινα μετάλλια.  

 

10. Χορηγοί και Υποστηρικτές 

Τον αγώνα υποστηρίζουν η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic, το Bolse Vita - food & juice bar που 

βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό, η ιστοσελίδα πληροφόρησης για αθλητικές 

διοργανώσεις CyprusActiveLife.com και το τουριστικό γραφείο Bikin’Cyprus Adventures. 

 

 

11. Διοργανωτής 

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

 

 


