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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1. Οι παρακάτω όροι και κανονισµοί γράφτηκαν µε σκοπό να 

εφαρµοστούν κατά την διεξαγωγή της διοργάνωσης του Αγώνα 

Κατάβασης Φοινιού στις 8 Οκτωβρίου 2017. 

 

 

2. Ερµηνεία λέξεων 

Αγώνας: Αγώνας Κατάβασης - Φοινί.          

∆ιοργανωτής: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΟΥ 

Συµµετέχοντας: Σηµαίνει οποιοδήποτε ποδηλάτη λαµβάνει µέρος 

στον αγώνα 

DHi: Ακρωνύµια των λέξεων “Downhill individual”: Αυτό σηµαίνει ότι ο 

αθλητής αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο µόνος του. 

Εξοπλισµός: Οτιδήποτε χρησιµοποιεί ο συµµετέχοντας στην επίσηµη 

προπόνηση και τον αγώνα. 

Μνοήµερη άδεια. Είναι η άδεια η οποία είναι αποδεικτικό έγγραφο ότι 

ο κατοχος της δικαιούται να λαβει µέρος στον αγώνα.  

Κανονισµός/οι: Σηµαίνει τους παρακάτω κανονισµούς που 

αναφέρονται στο παρών κείµενο.  

 

 

 

 

 

--------------------------- 
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ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

 

3. Εφαρµογή των κανονισµών  

3.1 Οι παρακάτω κανονισµοί τίθενται σε ισχύ από την στιγµή που 

ξεκινά επίσηµα ο αγώνας µέχρι και την στιγµή της επίσηµης λήξης 

του από τον αλυτάρχη. 

3.2 Οι κανονισµοί πρέπει να ακολουθούνται πιστά από όλους όσους 

λαµβάνουν µέρος στην διοργάνωση του αγώνα. 

3.3 Όπου ένα θέµα δεν καλύπτεται από κάποιον κανονισµό τότε θα 

ισχύει ο κανονισµός της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας ή 

της UCI. 

 

 

4. Παραβίαση των κανονισµών 

4.1 Όποιος συµµετέχοντας αγνοεί και/ή παραβιάζει οποιοδήποτε και/ή 

οποιουσδήποτε και/ή όλους τους κανονισµούς, δεν θα επιτρέπετε 

να συµµετάσχει στον αγώνα και/ή θα αποκλειστεί από τον αγώνα 

και/ή µπορεί να του ζητηθεί ανά πάσα στιγµή από τον διοργανωτή 

και/ή εκπροσώπους αυτού, να εγκαταλείψει αµέσως τον αγωνιστικό 

χώρο. 

4.2 ∆εν θα επιστραφούν σε κανένα συµµετέχοντα οποιαδήποτε 

χρήµατα από την εγγραφή ή οποιαδήποτε άλλη πληρωµή εν σχέση 

µε την διοργάνωση, εάν αυτός παραβιάσει οποιοδήποτε κανονισµό 

και αποκλειστεί και/ή αποβληθεί από τον αγώνα. 

 

5.  Επισηµάνσεις 

5.1 Ο διοργανωτής έχει ευθύνη να διεξάγει µια λογικά πρακτικά ασφαλή 

διοργάνωση. 
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5.2 Ο αγώνας είναι τεχνικά δύσκολος και πιθανόν τραυµατισµός και/ή 

θάνατος µπορεί να επέλθουν σε οποιοδήποτε συµµετέχοντα και/ή 

ζηµιές και/ή καταστροφή στον εξοπλισµό αυτού.  

5.3 Συµµετέχοντας που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση (προσθήκη 

1) κατά την εγγραφή του στον αγώνα, δηλώνει υπεύθυνα ότι, 

λαµβάνει µέρος στον αγώνα µε δικό του ρίσκο και ότι έχει πλήρη 

επίγνωση ότι ο αγώνας είναι τεχνικά δύσκολος και πιθανόν 

τραυµατισµοί και/ή θάνατος µπορεί να επέλθουν στον ίδιον τον 

συµµετέχοντα και/ή ζηµιές και/ή καταστροφή στον εξοπλισµό αυτού, 

καθ’ οιονδήποτε στιγµή που αυτός προπονείται κατά την επίσηµη 

προπόνηση και/ή τον αγώνα. 

5.4 Κανένας συµµετέχοντας δεν πρέπει να δοκιµάζει οποιοδήποτε 

εµπόδιο που βρίσκεται εντός της διαδροµής το οποίο δεν νιώθει ότι 

είναι ικανός να το περάσει. 

5.5 Ο διοργανωτής δεν εξαναγκάζει κανένα συµµετέχοντα να δοκιµάσει 

να περάσει οποιοδήποτε εµπόδιο το οποίο βρίσκεται εντός της 

διαδροµής του αγώνα και για το οποίο ο συµµετέχοντας δεν νιώθει 

ικανός να το περάσει ποδηλατώντας χωρίς να τραυµατιστεί και/ή να 

πεθάνει.  Εις περίπτωση που σε ένα εµπόδιο δεν υπάρχει 

εναλλακτική διαδροµή ο συµµετέχοντας συνιστάται όπως περάσει 

το εµπόδιο περπατώντας εάν νιώθει ότι δεν είναι ικανός να το 

περάσει ποδηλατώντας. 

5.6  Ο διοργανωτής, οµοσπονδοία ή όποιοδήποτε άλλο τρίτο πρώσοπο 

το οποίο εµπλέκεται στη διοργάνωση του αγώνα δεν ωφείλη να 

καλύψει τυχόν έξοδα που προκληθούν σε διαγωνιζόµενο λόγο 

τραυµατισµού ή θανατου κατα τη διάρκεια προπόνησης ή επίσηµης 

χρονοµετρηµένης κατάβασης του αγώνα. 

5.7 Ο διοργανωτής δεν φέρει καµιά ευθύνη για οποιαδήποτε ιατρικό 

λάθος και/ή αµέλεια εξ υπαιτιότητας των πρώτων βοηθών και/ή του 

ιατρού και/ή του ιατρικού προσωπικού, κατά την στιγµή που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συµµετέχοντα που 

τραυµατίστηκε στην διάρκεια της διοργάνωσης. 

5.8 Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος να ελέγξει την κατάσταση του 

ποδηλάτου και/ή του εξοπλισµού ενός συµµετέχοντα για να 
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διαπιστώσει εάν αυτός είναι σε καλή και λειτουργήσιµη και ασφαλή 

κατάσταση και ότι είναι κατάλληλος για τον αγώνα.  Ο κάθε 

συµµετέχοντας είναι υπεύθυνος να ελέγξει τον εξοπλισµό του πριν 

τον αγώνα για να διαπιστώσει εάν αυτός βρίσκεται σε καλή και 

λειτουργήσιµη και ασφαλή κατάσταση και ότι είναι κατάλληλος για 

τον αγώνα.  Εις περίπτωση που συµµετέχοντας τραυµατιστεί και/ή 

πεθάνει λόγω ελαττωµατικού και/ή µη ασφαλή εξοπλισµού, ο 

διοργανωτής δεν φέρει καµιά ευθύνη. 

5.9 Σε περίπτωση που ο διοργανωτής εντοπίσει τυχαία ότι ο 

εξοπλισµός ή µέρος του εξοπλισµού του συµµετέχοντα δεν είναι 

ασφαλής και/ή κατάλληλος  για να χρησιµοποιηθεί στον αγώνα, τότε 

ο συµµετέχοντας πρέπει να σεβαστεί την απόφαση του διοργανωτή 

να µην του επιτρέψει να συµµετάσχει στον αγώνα για λόγους 

ασφαλείας. 

5.10  Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τραυµατισµό 

και/ή θάνατο του συµµετέχοντα και/ή καταστροφή και/ή ζηµιά στον 

εξοπλισµό αυτού, λόγω αλλαγής της µορφολογίας της διαδροµής 

από φυσικά φαινόµενα και/ή από την παρατεταµένη χρήση της 

διαδροµής κατά την διάρκεια της επίσηµης προπόνησης και/ή του 

αγώνα. 

 

------------------------ 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

6. Τεχνικές λεπτοµέρειες αγώνα 

6.1 Είδος αγώνα: “Cycling for All” DHi – 2 δοκιµαστικές και 1 επίσηµη 

χρονοµετρηµένη προσπάθεια. 
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6.2 Άδεια συµµετοχής: Ο αγώνας είναι ελεύθερης συµµετοχής.  

6.3 Βαθµοί UCI: ∆εν δίνονται βαθµοί UCI σε κανένα συµµετέχοντα. 

6.4 Κατηγορίες:  Έφηβοι 15-18 ετών  

                        Άνδρες 19-30 ετών 

                        Άνδρες 31-40 ετών 

                        Άνδρες 41+ 

6.6 Μέγιστος αριθµώς συµµετοχών 36                 

6.5 Βραβείο: Έπαθλα θα δοθούν στα 3 άτοµα από κάθε κατηγορία µε 

τον µικρότερο χρόνο. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα να 

δώσουν οποιοδήποτε άλλο βραβείο επιθυµούν στους αθλητές. 

6.6 Τοποθεσία αγώνα: Πίστα Καταβάσεων Φοινιου – Βουνό 

Καρούδες – Χωριό Φοινί – Λεµεσός – Κύπρος.  

6.7 Γεωµορφολογία. Πετρώδες, δύσβατο έδαφος µε κατά τόπους 

πυκνή βλάστηση, θάµνους και δέντρα. Η διαδροµή του αγώνα θα 

συµπεριλαµβάνη διάβαση εντός του χωριου, ασφαλτοδροµο και 

σκαλιά απο µπετόν. 

6.8 Μήκος: 1700 µέτρα 

6.8 Υψόµετρική διαφορά: 320µέτρα . 

6.9 Περιληπτική περιγραφή διαδροµής: Η διαδροµή χαρακτηρίζεται 

από την µεγάλη κατωφέρεια και ταχύτητα καθώς και δύσκολα 

τεχνικά κοµµάτια και διάβαση δίπλα απο απότοµες πλαγιές. 

Υπάρχουν ιδιοκατασκευες οι οποιές απαιτούν εµπειρία στην ορεινή 

ποδηλασίας για να µπορέσει ο αναβάτης να διαπεράσει µε 

ασφάλεια.  

6.10 Ηλεκτρονική διεύθηνση πίστας  

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19834446 

 

7. Χρονοδιάγραµµα 

7.1 Το χρονοδιάγραµµα της διοργάνωσης θα τηρηθεί αυστηρά. 

7.2 Εγγραφές: 07:30 – 08:30. 

7.3 Ενηµέρωση συµµετεχόντων: 08:30 – 08:45 

7.4 Αναγνωριστική Προπόνηση. 09.15-10.00 

7.5 Επίσηµη προπόνηση: 10:30 – 11:30 
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7.6 Μεταφορά αθλητών και ποδηλάτων πριν τον αγώνα: 11: 30 – 

11:50. 

7.7 Εκκίνηση επίσηµης χρονοµετρηµένης κατάβασης: 12:00 – 

µέχρι πέρας αγώνα. 

7.8 Σηµατοδότηση διαδροµής αγώνα: Η διαδροµή του αγώνα θα 

είναι πλήρως σηµατοδοτηµένη πριν την επίσηµη προπόνηση.  

7.9 Κριτές, κοµισάριος εκκίνησης και κοµισάριος τερµατισµού: Οι 

κριτές, ο κοµισάριος εκκίνησης µαζί µε τον βοηθό του και ο 

κοµισάριος τερµατισµού θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις του 30 

λεπτά πριν την έναρξη της επίσηµης προπόνησης.  Κανένας δεν 

µπορεί να φύγει από την θέση του πριν την λήξη του αγώνα εάν δεν 

αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο και όχι πριν ενηµερώσει τον 

διοργανωτή.  Τα προαναφερθέν πρόσωπα µπορούν να 

εγκαταλείψουν τις θέσεις τους µόνο µετά την επίσηµη λήξη του 

αγώνα από τον αλυτάρχη του αγώνα. 

7.10  Χρονοµετρητές και γραµµατεία:  Οι χρονοµετρητές και η 

γραµµατεία πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις του 20 λεπτά πριν την 

εκκίνηση του αγώνα. 

 

 

 

----------------------- 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

8. Ενηµέρωση συµµετοχής 

8.1 Οι συµµετέχοντες πρέπει να ενηµερώσουν έγκαιρα τον διοργανωτή 

για την πρόθεση συµµετοχής τους.  Τελευταία ηµέρα ενηµέρωσης 

συµµετοχής είναι η 05/10/2017  και ώρα 23:59.  Η πρόθεση 

συµµετοχής πρέπει να αποστέλλετε γραπτώς στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση foinimtb@gmail.com  (όνοµα, τηλέφωνο, ηλικία και 
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µέγεθος φανέλας) και θα ολοκληρώνεται την ηµέρα του αγώνα 

(βλέπε 10) 

 

9. Ηλικία συµµετεχόντων  

9.1  Για να συµµετάσχει κάποιος στον αγώνα πρέπει να είναι ηλικίας 

15 ετών και άνω. 

9.2 Οι συµµετέχοντες που είναι 15-18 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται 

από τον γονέα ή τον νόµιµο κηδεµόνα τους ο οποίος θα 

περπατήσει µαζί τους την διαδροµή κατά την αναγνωριστικη 

προπονηση της από τους αθλητές και όταν δει την διαδροµή θα 

πρέπει, αν συγκατατίθεται να αγωνιστεί το παιδί του στον αγώνα, 

να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση (προσθήκη 2).   

 

10. Εγγραφή 

10.1 Ο κάθε συµµετέχοντας θα πρέπει να εγγραφεί και να πληρώσει 

30 ευρώ ως αντίτιµο της εγγραφής του για να συµµετάσχει στον 

αγώνα. Η εγγραφή και πληρωµή θα γίνεται την ηµέρα του αγλωνα. 

 

10.2 Πρέπει επίσης να συµπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση 

(προσθήκη 1). 

 

11. Φυσική κατάσταση 

11.1 Είναι ευθύνη κάθε συµµετέχοντα να ελέγξει την φυσική του 

κατάσταση και την υγεία του γενικότερα πριν δηλώσει συµµετοχή 

στον αγώνα. 

 

12. Ασφάλιση συµµετεχόντων 

12.1 Ο κάθε συµµετέχοντας συνιστάται να είναι κάτοχος προσωπικής 

ιατρικής ασφάλειας η οποία να καλύπτει τυχόν έξοδα τα οποία 

πρκληθούν απο τραυµατισµού ή θανατο κατα την διάρκεια των 

τριών καταβάσεων του αγώνα. 
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13. Άδεια 

13.1 Η µονοήµερη άδεια θα εκδίδεται από εκπρόσωπο της 

Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας. 

 

13.2 Σε οποιοδήποτε συµµετέχοντα δεν δοθεί η εν λόγω µονοήµερη 

άδεια, δεν θα µπορεί να συµµετάσχει στην επίσηµη προπόνηση και τον 

αγώνα. 

13.3 Για να εκδοθεί µονοήµερη άδεια σε ένα συµµετέχοντα αυτός 

πρέπει να παρουσιάσει κατά την εγγραφή τα ακόλουθα: 

1) Ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης επί του οποίου 

να φαίνεται η ηµεροµηνία γέννησης.  

2) Να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση. 

3) Να πληρώσει το αντίτιµο των 30 εύρο για την συµµετοχή του 

στον αγώνα (συµπεριλαµβανοµένου 10 ευρώ για την µονοήµερη 

άδεια) 

13.4 Όποιος τρέξει στον αγώνα χωρίς την µονοήµερη άδεια, η 

συµµετοχή του είναι άκυρη. 

13.5 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρουσιάσει αυτή όταν του 

ζητηθεί είτε από τον διοργανωτή ή από οποιοδήποτε αντιπρόσωπο της 

Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας. 

13.6 Η µονοήµερη άδεια εκδίδεται µόνο στο πρόσωπο στο οποίο 

απευθύνεται και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από αυτό. 

13.7 Η µονοήµερη άδεια µπορεί να ανακαλεστεί από την Κυπριακή 

Οµοσπονδία Ποδηλασίας και να πάψει να ισχύει εάν συµµετέχοντας 

στον οποίο εκδόθηκε παραβεί τους κανονισµούς. 

 

 

--------------------------------- 
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ΑΓΩΝΑΣ 

14.   Νούµερο αγώνα 

14.1 Νούµερα συµµετοχής θα δίδονται στον χώρο εγγραφής.  Είναι η 

ευθύνη των συµµετέχοντων να µεταβούν στον χώρο εγγραφής για να 

πάρουν το νούµερο συµµετοχής τους. 

14.2 Ο κάθε συµµετέχοντας πρέπει να τοποθετήσει το ένα νούµερο 

συµµετοχής µπροστά στις µπάρες του ποδηλάτου του.  

14.3 Τo νούµερo συµµετοχής πρέπει να είναι ορατό κατά την 

προπόνηση και τον αγώνα. 

14.4 Chip χρονοµέτρησης τοποθετείται σε ένα από τα δυο πόδια της 

µπροστινής ανάρτησης όσο πιο χαµηλά το επιτρέπει η ανάρτηση.Ο 

αθλητής οφείλει να βεβαιωθει ότι το chip χρονοµέτρησης έχει δεθεί 

καλά στην ανάρτηση µε τουλάχιστον δυο πλαστικές δέστρες (cable tie) 

οι οποίες θα διατιθενται από τον διοργανωτή.Σε περίπτωση απώλειας 

του chip χρονοµέτρησης ο αθλητής οφείλει να πληρώσει την αξία του 

στον διοργανωτη,η οποία ανέρχεται στο ποσό τον 100 ευρω/chip. 

15.   Εκκίνηση 

15.1 Ο κοµισάριος εκκίνησης είναι ο άµεσα υπεύθυνος για την 

εκκίνηση των συµµετεχόντων τόσο κατά την επίσηµη προπόνηση όσο 

και κατά τον αγώνα. 

15.2 Ο κοµισάριος  εκκίνησης θα έχει ακόµα ένα πρόσωπο στον χώρο 

της εκκίνησης ως βοηθό του. 

15.3 Ο κοµισάριος εκκίνησης είναι υπεύθυνος για να επικοινωνήσει µε 

τους χρονοµέτρες για το πότε θα δοθεί η εκκίνηση έτσι ώστε να αρχίσει 

το χρονόµετρο.   

15.4 Ο κοµισάριος εκκίνησης πρέπει να ενηµερώνει τους 

χρονοµετρητές και την γραµµατεία ποιός αθλητής θα εκκινήσει 

κάνοντας αναφορά στο νούµερο τους. 

15.5 Αντίστροφη µέτρηση: 1λεπτό ,30δευτ .15δευτ .10 δευτ. 5, 4, 3, 2, 

1, Go.Aθλητής που ξεκινά πριν το GO θα τιµωρείται µε 3 δευτ. 

περισσότερα από τον χρόνο που ξεκίνησε πριν από το Go. Μόνος και 

αποκλειστικός υπεύθυνος για την πιο πάνω τιµωρια είναι ο 

κοµµισσάριος εκκίνησης  ο οποίος οφείλει να σηµειώση την παράβαση 
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και να ενηµερώσει το συντοµότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 

ανακοίνωση των τελικών αποτελεσµάτων,στους χρονοµέτρες και στον 

αλυτάρχη.Η απόφαση του είναι τελική και δεν υπόκειται σε ενστάσεις.. 

 

15.6 Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να βρίσκονται κοντά στο σηµείο 

εκκίνησης για να ακούν πότε είναι η σειρά τους να τρέξουν.   

15.7 Ο κοµισάριος εκκίνησης έχει το δικαίωµα να µην επιτρέψει σε 

αθλητή να εκκινήσει εάν αυτός δεν φέρει τον αναγκαίο εξοπλισµό ή 

δεν υπακούσει στους κανονισµούς και/ή σε ενδείξεις του κοµισάριου. 

 

16 Αγώνας 

16.1 Οι συµµετέχοντες πρέπει να αγωνίζονται στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων τους. 

16.2 Οι συµµετέχοντες πρέπει να υπακούν στις επισηµάνσεις των 

κριτών. 

16.3 Εάν ένας συµµετέχων δεν µπορεί να συνεχίσει τον αγώνα τότε θα 

πρέπει να βγει εκτός της διαδροµής και να κατευθυνθεί προς τον χώρο 

τερµατισµού όπου και θα πρέπει να ενηµερώσει την γραµµατεία ότι έχει 

εγκαταλείψει τον αγώνα.  

16.4 Όταν συµµετέχων δει κόκκινη σηµαία από ένα κριτή τότε θα 

πρέπει να οδηγά προσεκτικά γιατί αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ατύχηµα 

σε κοντινή απόσταση. 

16.5 Αθλητής ο οποίος εντοπίζει αθλητη σοβαρά τραυµατισµένο χωρίς 

να υπαρχει άλλο άτοµο κοντά του να προσφέρει βοήθεια, πρέπει να 

σταµατήσει την προπόνηση ή τελική προσπάθεια του και να 

ενηµερώσει τον πλησιέστερο κριτή. Η προσπάθεια του θα ακυρωθεί και 

θα επανεκκινήση µετά τον τελευταίο αναβάτη. 

. 

16.6 Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να εκκίνηση εάν υπάρχει 

τραυµατισµένος συµµετέχοντας εντός της διαδροµής και δεν µπορεί να 

µετακινηθεί.  Ο αγώνας θα συνεχιστεί µόνο όταν µετακινηθεί µε 

ασφάλεια ο τραυµατίας εκτός διαδροµής. 
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16.7  Οποιοσδήποτε συµµετέχοντας τραυµατιστεί κατά τον αγώνα και 

χρειάζεται βοήθεια, τότε πρέπει να φωνάξει του πιο κοντινού κριτή για 

να τον βοηθήσει.  ∆εν επιτρέπεται να βοηθηθεί αθλητής ο οποίος 

συγκρούστηκε και όµως επιθυµεί να συνεχίσει να αγωνίζεται.   

16.8 Οι συµµετέχοντες πρέπει να αγωνίζονται εντός της διαδροµής.  

Όποιος συµµετέχων βγει εκτός διαδροµής πρέπει, εάν επιθυµεί να 

συνεχίσει να αγωνίζεται, να µπει από το σηµείο που βγήκε.  Εάν δεν 

µπει από το ίδιο σηµείο τότε θα ακυρώνεται. 

 

 17.    Τερµατισµός 

17.1 Η περιοχή τερµατισµού θα είναι καλά περίκλειστη ώστε να 

αποτρέπεται η είσοδος οποιουδήποτε εντός αυτής και θα είναι επαρκής 

έτσι ώστε να µπορούν οι αθλητές να σταµατούν µε ασφάλεια. 

17.2 Η γραµµή τερµατισµού πρέπει να είναι ευδιάκριτη από τους 

συµµετέχοντες. 

17.3 Στον χώρο του τερµατισµού πρέπει να βρίσκονται οι χρονοµέτρες 

και η γραµµατεία για να καταγράφουν τον χρόνο κάθε αθλητή. 

 

18   Συµπεριφορά αθλητών κατά την διοργάνωση. 

18.1  Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να συµπεριφέρονται σωστά και µε 

αθλητοπρέπεια καθ’ όλη την διοργάνωση. 

18.2 ∆εν πρέπει να θέτουν την σωµατική ακεραιότητα του 

οποιουδήποτε σε κίνδυνο. 

18.3  Οι συµµετέχοντες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ατύχηµα 

προκαλέσουν. 

18.4   Οι συµµετέχοντες πρέπει να αγωνίζονται µε αθλητοπρέπεια και 

πρέπει να επιτρέπουν γρηγορότερους αθλητές να τους προσπερνούν 

χωρίς αυτοί να τους εµποδίσουν µε καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

18.5  Όταν ένας συµµετέχοντας βγει από την διαδροµή πρέπει να 

συνεχίσει τον αγώνα από το σηµείο όπου βγήκε.  

18.6  Αθλητής που φτάνει προπορυόµενο αθλητή οφείλει να τον 

προσπεράσει σε σηµείο που το επιτρέπει η διαδροµή χωρίς να θέσει 

σε κίνδυνο την σωµατική ακεραιότητα οποιουδήποτε.   
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19      Ένδυση και προστατευτικός εξοπλισµός 

19.1  Κράνος full-face (ενιαίο), µάσκα και προστατευτικά γονάτων 

και αγκώνων (θωρακας για -18) είναι υποχρεωτικό να φοριούνται 

από τον συµµετέχοντα κατά την επίσηµη προπόνηση και τον 

αγώνα. Κράνη µε αφαιρούµενο προστατευτικό προσώπου δεν είναι 

αποδεκτά.. Ο κοµισάριος εκκίνησης πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι 

συµµετέχοντες φέρουν τον παραπάνω εξοπλισµό πριν τρέξουν στην 

πίστα και ότι το κράνος είναι καλά δεµένο στο κεφάλι του 

συµµετέχοντα.  

 19.2 Οι διοργανωτές συστήνουν όπως οι συµµετέχοντες φέρουν 

επίσης; 

•προστατευτικά σπονδυλικής στήλης και ώµων 

• προστατευτικό λαιµού και σβέρκους 

•προστατευτικό γοφών και µηρών 

• γάντια που να καλύπτουν ολόκληρα τα δάκτυλα και την 

παλάµη. 

          

20 Επίσηµη Προπόνηση 

20.1 Η αναγνωριστική και επίσηµη προπόνηση θα αρχίσει στις 09:15 

και θα λήξει στις 11:30. 

20.2 ∆εν επιτρέπετε οποιαδήποτε προπόνηση εντός της διαδροµής 

κατά την διεξαγωγή του αγώνα ή πριν την επίσηµη ανακοίνωση για 

έναρξη της επίσηµης προπόνησης. 

20.3 Κατά την επίσηµη προπόνηση οι συµµετέχοντες πρέπει να 

προπονούνται µε προσοχή και να σέβονται άλλους συµµετέχοντες. 

20.4 Οι συµµετέχοντες πρέπει να υπακούουν σε ενδείξεις των κριτών 

κατά την διάρκεια της επίσηµης προπόνησης. 

20.5 Οι αργοί συµµετέχοντες πρέπει να επιτρέπουν γρηγορότερους 

συµµετέχοντες να τους προσπερνούν.  Προσπεράσµατα πρέπει να 

γίνονται µόνο σε ασφαλή σηµεία.  Πριν ένας συµµετέχοντας 

προσπεράσει κάποιον άλλον που βρίσκετε µπροστά του, πρέπει 

πρώτα να κάνει ξεκάθαρη την πρόθεση του, φωνάζοντας στον 

προπορευόµενο συµµετέχοντα. 
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20.6 Όπου έναs συµµετέχοντας θέλει να παρατηρήσει ένα σηµείο, θα 

πρέπει να το παρατηρήσει, µόνο από το πλάι της διαδροµής. ∆εν 

πρέπει να στέκεται ακίνητος εντός της διαδροµής γιατί υπάρχει ο 

κίνδυνος να συγκρουστεί µε άλλους αθλητές που έρχονται από πίσω.  

Όταν αποφασίσει να επανεκκινήσει πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν 

βρίσκεται κοντά του άλλος συµµετέχοντας µε τον οποίο υπάρχει 

κίνδυνος να συγκρουστεί. 

 

 

21  Τελετή Απονοµής 

21.1 Η τελετή απονοµής θα γίνει λίγο µετά το πέρας του αγώνα. Η 

ακριβής ώρα θα ανακηνωθεί αφου ολοκληρωθουν οι προ-εγγραφές οι 

οποίες σταµατούν 01/10/2017  και ώρα 23:59. 

21.2 Οι αθλητές που θα λάβουν µέρος στην απονοµή θα πρέπει να 

φέρουν τις στολές µε τις οποίες αγωνίστηκαν. 

    

 

---------------------- 

ΚΡΙΤΕΣ 

 

22 Κριτές  

22.1 Οι διοργανωτές θα τοποθετήσουν σε 10 κρίσιµα σηµεία κριτές οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι να επιτηρούν τα εν λόγω σηµεία και να 

διασφαλίζουν την ασφάλεια των αθλητών και των θεατών στο βαθµό 

του πρακτικά δυνατού. 

 

22.2 Οι κριτές θα φέρουν κίτρινα φωσφορούχα γιλέκα και θα κρατούν 

µία κόκκινη σηµαία. 

22.3 Οι κριτές θα είναι τοποθετηµένοι κατά τρόπο που να έχουν 

οπτική επαφή µεταξύ τους.  

22.4 Θα ενηµερώνουν την άφιξη συµµετέχοντα στο σηµείο όπου είναι 

υπεύθυνοι να επιτηρούν, µε ένα δυνατό απότοµο σφύριγµα. 
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22.5 Κριτές σε κρίσιµα σηµεία θα κατέχουν ασύρµατο.  

22.6 Οι κριτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν βρίσκονται θεατές 

εντός της πίστας κατά την διεξαγωγή της επίσηµης προπόνησης και 

του αγώνα. 

22.7 Σε περίπτωση ατυχήµατος: 

α) όπου ο συµµετέχοντας απλά συγκρούστηκε χωρίς να πάθει 

κάτι και µπορεί να συνεχίσει ο κριτής πρέπει αµέσως µετά την 

σύγκρουση να σηκώσει την κίτρινη σηµαία µέχρι να ανέβει πάνω 

στο ποδήλατο ο συµµετέχοντας και να συνεχίσει να αγωνίζεται.  

Σε καµία περίπτωση ο κριτής δεν πρέπει να παράσχει βοήθεια 

σε ένα συµµετέχοντα που συγκρούστηκε αλλά επιθυµεί να 

συνεχίσει τον αγώνα. 

β) όπου ο συµµετέχοντας δεν µπορεί να συνεχίσει λόγω 

τραύµατος ή ζηµιάς στον εξοπλισµό αυτού και ως εκ τούτου 

θέλει να σταµατήσει τον αγώνα, όµως δεν έχει τραύµα που να 

τον ακινητοποιεί, τότε ο κριτής πρέπει να ενεργήσει άµεσα ώστε 

ο συµµετέχων µαζί µε τον εξοπλισµό του όπως βγουν εκτός 

πίστας έτσι ώστε η πίστα να καταστεί ασφαλή για τον επόµενο 

αθλητή. 

γ) όπου ο συµµετέχοντας έχει υποστεί τραυµατισµό που τον 

ακινητοποιεί τότε ο κριτής πρέπει αµέσως να σηκώσει κόκκινη 

σηµαία. Ενηµερώνει τον αµέσως πιο πάνω του κριτή να 

σηκώσει και εκείνος κόκκινη σηµαία και να ειδοποιήσει αµέσως 

για παροχή πρώτων βοηθειών.  Μέχρι να έρθουν οι πρώτοι 

βοήθοί ο κριτής πρέπει να µείνει κοντά στον αθλητή και να τον 

καθησυχάζει και να τον συµβουλεύει όπως παραµείνει ακίνητος 

για να αποφευχθεί επιδείνωση τραύµατος. 

 

22.8 Όλοι οι κριτές πρέπει να παρευρεθούν σε συνάντηση 

ενηµέρωσης πριν τον αγώνα όπου και θα ενηµερωθούν για τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. 
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ΛΟΙΠΟΙ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

23 Σχέδιο Πρώτων Βοηθειών. 

23.1 Ο διοργανωτής έχει την ευθύνη να λάβει επαρκή µέτρα για την 

παροχή πρώτων βοηθειών.  

23.2 Θα υπάρχει ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο και ως επίσης 

ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. 

24 Κακές καιρικές συνθήκες 

24.1 Σε περίπτωση που ο καιρός είναι πολύ κακός και δεν θα 

επιτρέπεται η διεξαγωγή και/ή συνέχιση του αγώνα, ο αλυτάρχης 

δύναται να ακυρώσει και/ή να αναστείλει για κάποιο χρονικό διάστηµα 

τον αγώνα. 

. 

25.Κατανοµή Χωρου Αγώνα 

         25.1  Οργανωµένα σύνολα µπορούν να παρευρεθούν στον αγώνα και 

να τοποθετήσουν τέντα στο χωρο που θα τους υποδείξει ο διοργανωτής.  

       25.2 Όλοι όσοι θέλουν να τοποθετήσουν τέντα στο χώρο θα πρέπει να 

ενηµερώσουν τους διοργανωτές τουλάχιστον 4 µέρες πριν τον αγώνα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩ
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Προσθήκη 1  - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Ο υποφαινόµενος (ονοµατεπώνυµο)nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. 

λαµβάνω µέρος στον Αγώνα Κατάβασης – ΦΟΙΝΙ που διεξάγεται σήµερα στις 08/10/2017 µε 

δικό µου ρίσκο και δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω πλήρη επίγνωση ότι ο αγώνας είναι τεχνικά 

δύσκολος και είναι πιθανόν να τραυµατιστώ και/ή να πεθάνω από τυχόν πτώση που µπορεί 

να υποστώ κατά την επίσηµη προπόνηση και/ή τον αγώνα.  Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι 

γνωρίζω, ότι λόγω της δυσκολίας του αγώνα µπορεί να υποστώ πτώση και να καταστραφεί ο 

εξοπλισµός µου. 

 

Περαιτέρω δηλώνω υπεύθυνα ότι οι διοργανωτές µε έχουν προειδοποιήσει ότι ο αγώνας είναι 

δύσκολος και ότι τραυµατισµός και/ή θάνατος και/ή καταστροφή στον εξοπλισµό µου µπορεί 

να επέλθει λόγω πτώσης που µπορεί να προκληθεί λόγω της δυσκολίας του αγώνα. 

 

Περαιτέρω οι διοργανωτές µε ενηµέρωσαν ότι εντός της διαδροµής βρίσκονται τεχνικά 

δύσκολα εµπόδια και µε ενηµέρωσαν ότι σε κάποια σηµεία υπάρχουν εναλλακτικές διαδροµές 

που µπορώ να χρησιµοποιήσω εάν δεν επιθυµώ να ρισκάρω να υπερπηδήσω τα δύσκολα 

εµπόδια.   

Είµαι υπεύθυνος να επιστρέψω το chip χρονοµέτρησης και σε περίπτωση απώλειας του να 

πληρώσω το αντίτιµο στον διοργανωτη 100ευρώ/chip. 

 

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι ο εξοπλισµός που χρησιµοποιώ είναι κατάλληλος και ασφαλής 

και θα αγωνιστώ στα πλαίσια τον δυνατοτήτων µου. 

 

Έχω διαβάσει και κατανοώ πλήρως τους Ειδικούς Όρους και Κανονισµούς του και δηλώνω 

υπεύθυνα ότι θα τους τηρώ ρητά καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.  

 

                                                                                       

nnnnnnnnnnnnnnnnn..         n................................................ 

  Υπογραφή συµµετέχοντα               Ονοµατεπώνυµο 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία: 08/10/2017                     Σφραγίδα ∆ιοργανωτή 
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Προσθήκη 2 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 

Ο υποφαινόµενος (ονοµατεπώνυµο) nnnnnnnnnnnnnnnnγονέας/κηδεµόνας 

του ανήλικου συµµετέχοντα (ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα) nnnnnnnnnnnnn 

δηλώνω υπεύθυνα ότι κατόπιν επιθεώρησης της διαδροµής και κατόπιν ενηµέρωσης µου από 

τον διοργανωτή ότι ο αγώνας είναι τεχνικά δύσκολος και υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί 

τραυµατισµός και/ή θάνατος και/ή καταστροφή στον εξοπλισµό του υιού µου, επιτρέπω στον 

υιό µου όπως συµµετάσχει στον  Αγώνα Κατάβασης – ΦΟΙΝΙ που διεξάγεται σήµερα στις 

08/10/2017 

 

Περαιτέρω δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και κατάνοώ πλήρως τους Ειδικούς Όρους 

και Κανονισµούς του αγώνα. 

 

 

nnnnnnnnnnnnnnnnnn      nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

 Υπογραφή πατέρα/κηδεµόνα         Ονοµατεπώνυµο 

 

 

 

Ηµεροµηνία: 08/10/2017                                     Σφραγίδα ∆ιοργανωτή 


