
 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2017 
 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας προκηρύσσει τη διεξαγωγή των αγώνων του 
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ομαδικής Σκυταλοδρομίας Ορειβατικού Ποδηλάτου (XCR) την 

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 και του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ορειβατικού Ποδηλάτου 
(XCΟ) το Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017. 
 
 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 
(XCR) 
 
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της Ομοσπονδίας 

(Άνδρες – Γυναίκες – Έφηβοι – Νεανίδες – Παίδες – Κορασίδες – Πανπαίδες – Πανκορασίδες – 
Μάστερ 1,2,3 Άνδρες – Μάστερ 1,2,3 Γυναίκες). 
 
Πρόγραμμα Αγώνα 

 
Ημερομηνία:  Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 
 
14:30-15:30     Εγγραφές - Παραλαβή αριθμών 
15:30                   Τεχνικό συνέδριο 

16:00                   Εκκίνηση αγώνα  
 
Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσουν οι απονομές των επάθλων  
 
Χώρος Εκκίνησης/ Τερματισμού 
Πλατεία Τροόδους 
 
Διάρκεια Αγώνα 

1 στροφή ο κάθε αθλητής της κάθε ομάδας 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής 
Δηλώσεις συμμετοχής αθλητών μέχρι την Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2017 στο email 

ccf@cytanet.com.cy. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Κόστος συμμετοχής 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά ομάδα. Οι εκπρόσωποι των σωματείων 
παρακαλούνται όπως καταβάλουν το κόστος συμμετοχής στη γραμματεία του αγώνα και να 
παραλάβουν τους αριθμούς των αθλητών στην προκαθορισμένη ώρα σύμφωνα με το 

πρόγραμμα του αγώνα. 
 
Σύσταση Ομάδας 
Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 άτομα από διαφορετικές 
κατηγορίες. Στην ομάδα δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται γυναίκα. Ωστόσο ομάδες οι 
οποίες θα περιλάβουν γυναίκα στον αγώνα αυτό θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια 
θέση στην «κατάταξη μικτών ομάδων», η οποία θα ισχύει για αυτό τον αγώνα μόνο.  
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (XCΟ) 
  
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της Ομοσπονδίας 
(Άνδρες – Γυναίκες – Έφηβοι – Νεανίδες – Παίδες – Κορασίδες – Πανπαίδες – Πανκορασίδες – 

Mάστερς 1 + 2).  
 
Ο  συγκεκριμένος αγώνας για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων εντάσσεται στο Κύπελλο 
Κύπρου, καθώς ο αγώνας Πρωταθλήματος, για τις κατηγορίες αυτές, θα διεξαχθεί την 
Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017.  

 
Πρόγραμμα Αγώνα 
 
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 

 
14:00 - 15:00   Εγγραφή αθλητών 
15:00                   Τεχνικό Συνέδριο δίπλα από τη γραμμή εκκίνησης 
15:30                   Εκκίνηση για όλες τις κατηγορίες 

18:00                   Απονομές επάθλων    
 
Χώρος Εκκίνησης/ Τερματισμού 
Πλατεία Τροόδους 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Διάρκεια Αγώνα 
Απόσταση – κάθε στροφή 5,5 χλμ 
 
Πανπαίδες - Πανκορασίδες: 2 στροφές 

Κορασίδες: 2 στροφές 
Παίδες: 3 στροφές 
Νεανίδες: 3 στροφές 
Έφηβοι: 4 στροφές 
Γυναίκες: 4 στροφές 
Άνδρες: 5 στροφές 
Μάστερ Άνδρες 1,2,3: 3 στροφές 
Μάστερ Γυναίκες 1,2,3: 2 στροφές 

 
Δηλώσεις Συμμετοχής 
Δηλώσεις συμμετοχής αθλητών μέχρι την Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2017 στο email 
ccf@cytanet.com.cy. 

 
Κόστος Συμμετοχής 
Σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2017.   
 
Οι εκπρόσωποι των ομάδων παρακαλούνται όπως καταβάλουν το κόστος συμμετοχής στη 

γραμματεία του αγώνα και να παραλάβουν τα τσιπ χρονομέτρησης στην προκαθορισμένη 
ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα του αγώνα. 
 
Αριθμοί Αθλητών 
Οι αθλητές θα χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς που τους έχουν δοθεί από τον πρώτο αγώνα 
Κυπέλλου και παρακαλούνται να τους φέρουν μαζί τους στον αγώνα. Οι αθλητές πρέπει να 
έχουν ένα αριθμό ποδηλάτου και ένα αριθμό στην πλάτη.  

 

Ιατρική Κάλυψη 
Ο αγώνας θα γίνει σε παρουσία ασθενοφόρου. 
 
Έπαθλα 
Για τον αγώνα Πρωταθλήματος θα βραβευτούν οι τρείς πρώτοι/ες αθλητές/τριες κάθε 
κατηγορίας με Κύπελλο. Στους Πρωταθλητές στην Κατηγορία Ανδρών και Εφήβων και στις 
Πρωταθλήτριες στην κατηγορία Γυναικών και Νεανίδων θα απονεμηθεί η φανέλα του 



 

 

 

 

 

Πρωταθλητή/ τριας Κύπρου για το 2017 και θα πρέπει να φορούν τη φανέλα τους σύμφωνα 
με τους κανονισμούς της UCI. 
 
Για τον αγώνα Κυπέλλου θα βραβευτεί ο/η πρώτος/η αθλητής/τρια με Κύπελλο και ο/η 

δεύτερος/η και τρίτος/η με μετάλλιο. 
 
Ζώνες τεχνικής βοήθειας και τροφοδοσίας 
Θα υπάρχουν 2 ζώνες. Η  πρώτη ζώνη είναι στα 1,5χλμ από την γραμμή εκκίνησης και η 
δεύτερη ζώνη 200μ πριν τη γραμμή τερματισμού. Η τροφοδοσία θα γίνεται μόνο σε χώρους 
που έχουν προκαθοριστεί από τον/την Αλυτάρχη του αγώνα και από πρόσωπα που 
δηλώθηκαν από τα σωματεία στον/στην Αλυτάρχη.  
 

Σωματεία που θα έχουν δικά τους πρόσωπα για τροφοδοσία θα πρέπει πρώτα να πάρουν 
έγκριση από τον/την Αλυτάρχη και μετά να πάρουν θέση στους προκαθορισμένους χώρους 
τροφοδοσίας. 
 

Κατά την τροφοδοσία δεν πρέπει να γίνεται επαφή με τους ποδηλάτες/τριες γιατί θεωρείται 
παροχή πλεονεκτήματος. Απαγορεύεται το τρέξιμο εντός της ζώνης τροφοδοσίας από άτομα 
που παρέχουν τροφοδοσία στους/στις αθλητές/τριες. 
 
Γενικοί Κανονισμοί Ορεινής Ποδηλασίας 

� Οι ποδηλάτες/τριες θα πρέπει να καλύψουν ολόκληρη τη διαδρομή και η ευθύνη να 
ακολουθηθεί η καθορισμένη διαδρομή εναπόκειται στον/στην κάθε ποδηλάτη/τρια. 

� ∆εν επιτρέπεται η χρήση συντομιών από ποδηλάτη/τρια ή η αποφυγή μέρους της 
διαδρομής ή η απόκτηση οποιουδήποτε πλεονεκτήματος έναντι των υπολοίπων 

αθλητών/τριων. 
� Επιτρέπεται η τεχνική βοήθεια εντός της διαδρομής όπως ορίζει ο εκάστοτε 

κανονισμός της UCI και στα προκαθορισμένα από τη διοργάνωση σημεία την ώρα της 
διεξαγωγής του αγωνίσματος. 

� Αλλαγή του ποδηλάτου επιτρέπεται μεταξύ αγωνισμάτων ή σταδίων του 
αγωνίσματος. 

� Απαγορεύεται η χρήση χυδαίας ή προσβλητικής γλώσσας από τους ποδηλάτες κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, αντιαθλητική συμπεριφορά ή ασέβεια προς τους υπευθύνους του 

αγωνίσματος προς θεατές / κοινό ή άλλα πρόσωπα. Άγνοια των κανονισμών δε 
θεωρείται ελαφρυντικό. 



 

 

 

 

 

� Ο/Η ποδηλάτης/τρια θα πρέπει να ενεργεί κατά ευγενή τρόπο πάντοτε και να 
επιτρέπει σε γρηγορότερο ποδηλάτη/τρια να τον/την προσπεράσει χωρίς να 
παρεμβάλει εμπόδια. 

� Οι ποδηλάτες/τριες πρέπει να σέβονται τη φύση και το περιβάλλον. 

� Οι ποδηλάτες/τριες πρέπει να ποδηλατούν μόνο μέσα στην καθορισμένη διαδρομή. 
� Πρέπει να αποφεύγεται η ρύπανση.  
� Η χρήση γυάλινων δοχείων απαγορεύεται. 

 
 
Χάρτης διαδρομής 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


