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Οργανωτής       Υπό την αιγίδα της 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ      ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Κ.Ο.ΠΟ.)
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ABC CUP 2017 (1/4/2017) - ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 

το Σάββατο, 1 Απριλίου 2017 

Το κατάστημα ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ διοργανώνει για 4η συνεχή χρονιά 

τον Αγώνα, ανάβασης ατομικής χρονομέτρησης, στην περιοχή Πυργά, Μετόχιο Αγίας 

Βαρβάρας: 

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ 

Ο αγώνας είναι ατομικής χρονομέτρησης μήκους 4,8 χλμ. για όλες τις κατηγορίες με 

σημείο εκκίνησης το Μετόχιο Αγίας Βαρβάρας και τερματισμός στο Σταυροβούνι. 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ 

 Η Γραμματεία θα είναι ανοιχτή από η ώρα 8:00 π.μ μέχρι τις 10:30 π.μ.  την 

ημέρα του αγώνα (Εγγραφές/Παράδοση αριθμώv) 

 Έναρξη αγώνα στις 9:00 π.μ. 

 Λήξη αγώνα θα ανακοινωθεί με την λήξη των εγγραφών. 

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και απονομή επάθλων ( Χώρος διεξαγωγής του 

αγώνα) η ώρα 1:00 μ.μ. 

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν: 

 Όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κ.Ο.ΠΟ και όλοι οι αθλητές με ταυτότητες UCI: 

 Άνδρες-Elite Men 

 Γυναίκες-Women Elite 

 Έφηβοι-Junior Men 

 Νεανίδες-Junior Women 

 Παίδες-Cadet Boys 

 Κορασίδες-Cadet Girls 

 Πανπαίδες-U15 Boys 

 Πανκορασίδες-U15 Girls 

 Μάστερ 1, Άνδρες –Master 1, Men 

 Μάστερ 1, Γυναίκες- Master 1, Women 

 Μάστερ 2, Άνδρες-Master 2, Men 

 Μάστερ 2, Γυναίκες- Master 2, Women 

 Μάστερ 3, Άνδρες-Master 3, Men 

 Μάστερ 3, Γυναίκες-Master 3, Women 
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 Όλοι οι αθλητές μη εγγεγραμμένοι στην Κ.Ο.ΠΟ (CYCLING FOR ALL) ως 

ακολούθως: 

 Ανοιχτή κατηγορία (χωρίς άδεια από ΚΟΠΟ)/ Cycling for all-CFA (non CCF 

license) 

 Ανοιχτή κατηγορία (με άδεια από ΚΟΠΟ)/Cycling for all-CFA (under CCF 

license) 

 

 Αγόρια, Κορίτσια κάτω των 18 

 Ανδρών, Γυναικών 18-30 

 Ανδρών – Γυναικών 31-40 

 Ανδρών – Γυναικών 41-45 

 Ανδρών – Γυναικών 46-50 

 Ανδρών – Γυναικών 51+ 
 

4. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 

Η χρονομέτρηση θα γίνει με ατομικά chips.  

Τυχόν απώλεια του chip χρονομέτρησης, θα χρεώνεται ο αθλητής/τρια που το 

χρησιμοποίησε. 

 

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 Δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας 

στο πιο κάτω link: 

http://agrotisbicycles.com/agrotis-cup-17-entry-form/ 

 

 Καθυστερημένες εγγραφές: (ισχύει η Παρ. 5.3 της Προκήρυξης Αγώνων 

Ποδηλασίας της ΚΟ.ΠΟ 2017) 

 
6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Για αθλητές εγγεγραμμένους στην Κ.Ο.ΠΟ, όπως η επίσημη προκήρυξη της 

Κ.Ο.ΠΟ για το 2017 (σελίδα 9 παρ.5.2): 

 

 Κατηγορίες Μάστερς   €20 

 Κατηγορίες Ανδρών/ Γυναικών Ελίτ €15 

 Υπόλοιπες Κατηγορίες   €5 

 

 Για αθλητές 'CFA' (CYCLING FOR ALL) μη εγγεγραμμένους στην Κ.Ο.ΠΟ.: 

 

Κατηγορίες Ανδρών/ Γυναικών €20 

Κατηγορία U18    €15 

 

Στο πιο πάνω κόστος περιλαμβάνεται ποσό €10, για την ημερήσια άδεια 

ποδηλάτη που εκδίδεται από την Κ.Ο.ΠΟ. 

http://agrotisbicycles.com/agrotis-cup-17-entry-form/
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 Για αθλητές 'CFA' (CYCLING FOR ALL) εγγεγραμμένους στην Κ.Ο.ΠΟ.:  

 

Κατηγορίες Ανδρών/ Γυναικών €10 

Κατηγορία U18    €5 

 

Παραλαβή αριθμών και καταβολή του κόστους εγγραφών, την ημέρα του αγώνα. 

Οι εκπρόσωποι της κάθε ομάδας θα πρέπει να πληρώσει στην γραμματεία του αγώνα 

την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα το συνολικό ποσό+ που αντιστοιχεί για την συμμετοχή 

όλων των αθλητών της ομάδας του και θα παραλαμβάνει αριθμούς/ ‘τσίπ’. 

Το δικαίωμα συμμετοχής παραμένει προς όφελος του διοργανωτή έστω και αν ο/η 

αθλητής/τρια δε συμμετάσχει για οποιοδήποτε λόγο στον αγώνα (βάσει της Παρ. 5.2 της 

Προκήρυξης Αγώνων Ποδηλασίας της ΚΟ.ΠΟ. 2017). 

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

7. Οι εκκινήσεις θα δίνονται από ράμπα ύψους 0.9m κάθε 1 λεπτό. 

 

8. Η χρήση ποδηλάτων χρονομέτρου δεν επιτρέπεται.  

 

9. Αυτοκίνητα συνοδείας δεν θα επιτραπούν. 

 

10. Στην διαδρομή θα έχουν δικαίωμα διακίνησης αυτοκίνητα και μηχανές του 

διοργανωτή ή με άδεια του Αλυτάρχη. 

 

11. Feed zone/ Service area. Θα υπάρχει ζώνη τροφοδοσίας στα 1900 μέτρα πριν τον 

τερματισμό. 

 

12. Κατά την απονομή των επάθλων δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά και η τοποθέτηση 

ποδηλάτων στο χώρο της βράβευσης, εκτός εάν δώσει άδεια ο διοργανωτής. 

 

13. Άλλοι κανονισμοί όπως στην επίσημη προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2017. 

 

14. ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 

 Η σειρά εκκίνησης θα είναι προκαθορισμένη βάσει των αποτελεσμάτων 

του/της κάθε αθλητή/τριας του πρώτου αγώνα ατομικής χρονομέτρησης του 

2017, με ανάποδη σειρά. Ο αθλητής που τερμάτισε 1ος θα έχει το δικαίωμα να 

ξεκινήσει τελευταίος και ούτω καθεξής. 

 Αθλητές που δεν έλαβαν μέρος στον 1ον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης θα  

μπουν μπροστά στην λίστα εκκίνησης με κλήρωση. 

 

15. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ασθενοφόρο. 
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16.  ΕΠΑΘΛΑ: 

 Θα βραβεύονται οι τρεις πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας. 

 Ειδικό έπαθλο θα δοθεί στον αθλητή/τρια με τον γρηγορότερο χρόνο 

ανεξαρτήτως κατηγορίας.  

 Δίπλωμα συμμετοχής θα δοθεί σ΄όλους τους συμμετέχοντες. 

 

17. Χάρτης της διαδρομής: 

 

 


