
 
 

Οργανωτής     Υπό την αιγίδα της Κυπριακής 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ   Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Κ.Ο.ΠΟ). 

 

 

 

Με τη στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κλήρου 

 

Χορηγοί 

    

  

     

 



ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΛΗΡΟΥ ΦΙΚΑΡΔΟΥ ΤΤ 

 

Η Ποδηλασία ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ με τη στήριξη του KΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ, και υπό την αιγίδα της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ  διοργανώνει αγώνα Ανάβασης  Ατομικής  Χρονομέτρησης 

Ποδηλασίας Δρόμου  την Κυριακή  12 Φεβρουαρίου 2017. Ο αγώνας αποτελεί τον 

2ον αγώνα Κυπέλου Ποδηλασίας Κύπρου 2017 . 

1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ 

 

Ανάβαση Ατομικής Χρονομέτρησης Ποδηλασίας Δρόμου. 

1.1   ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Το σημείο εκκίνησης του αγώνα θα γίνει στο χώρο της Πλατείας του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Κλήρου και ο τερματισμός στην Πλατεία του χωριού 

Φικάρδου, παρά την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.   

 

1.2   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

Ανάβαση μήκους   9χλμ με θετική ανύψωση +309m. 

1.3  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ  

 

1. 07:30-08:30  Λειτουργία γραμματείας, (εγγραφές, παραλαβή   

   αριθμών αθλητών για CFA και Τiming chips για όλους) 

 

2. 08:15  Τεχνικό συνέδριο στο χώρο εκκίνησης 

 

3. 08:45   Εκκίνηση όλων των κατηγοριών με την εξής σειρά: 

Μάστερ 1,2,3 Άνδρες, Μάστερ 1,2,3 Γυναίκες 

Άνδρες, Γυναίκες  

Έφηβοι, Νεάνιδες  

Παίδες, Κορασίδες  

Πανπαίδες, Πανκορασίδες  

Cycling For All 

    

4.    Λήξη αγώνα και ώρα απονομής επάθλων θα  

ανακοινωθούν με την λήξη των εγγραφών  



 

1.4 ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

  

Η σειρά εκκίνησης θα είναι προκαθορισμένη βάσει των αποτελεσμάτων 

του/της κάθε αθλητή/τριας  στον τελευταίο αγώνα χρονομέτρου 2016.  

Η χρονομέτρηση θα γίνει με ατομικά chip.Τυχών απώλεια του chip 

χρονομέτρησης θα χρεώνεται στον/στην αθλητή/τρια που το χρησιμοποίησε. 

Η εκκίνηση θα δίνεται από στάση σε ειδική μπάρα κάθε 1 λεπτό. 

Όλοι οι συμμετάσχοντες (βάσει της σειράς εκκίνησης τους) θα πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο εκκίνησης 10’ (δέκα λεπτά) πριν την σειρά εκκίνησης 

τους, για ζυγιστικό έλεγχο και έλεγχο πατημάτων των ποδηλάτων τους (βάσει 

των παραγράφων 4.1 και 4.2 της Προκήρυξης Αγώνων Ποδηλασίας της 

Κ.Ο.ΠΟ. 2017). Οι συμμετάσχοντες θα προσέρχονται στο χώρο εκκίνησης 

από συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο θα υπάρχει σήμανση. 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο εκκίνησης σε συνοδούς, συγγενείς ή 

άλλους εκτός από τους αθλητές/αθλήτριες. 

2.0 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κ.Ο.ΠΟ  και  

αθλητές  με ταυτότητα  ΚΟ.Π.Ο. ή UCI  (βάσει της Παρ. 1 της Προκήρυξης 

Αγώνων Ποδηλασίας της Κ.Ο.ΠΟ. 2017), ως ακολούθως: 

o Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Πανπαίδων, 

o Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Πανκορασίδων, 

o Μάστερ 1,2,3 ΑΝΔΡΩΝ 

o Μάστερ 1,2,3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Καθώς και οι αθλητές μη εγγεγραμμένοι στην Κ.Ο.ΠΟ – Cycling For All: 

o Αγόρια ,Κορίτσια U17 

o Ανδρών, Γυναικών 18-30 

o Μάστερ 1 Ανδρών – Γυναικών  31-40 

o Μάστερ 2  Ανδρών - Γυναικών  41-50 

o Μάστερ 3  Ανδρών - Γυναικών  51+  

3.0  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   

3.1 Εγγραφές μέχρι την Τρίτη 07/02/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

omonoia.cyclingteam@gmail.com .   

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

Ποδηλασίας της Κ.Ο.ΠΟ. 2017)   

mailto:omonoia.cyclingteam@gmail.com


 

4.0 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ:   

4.1  Κόστος συμμετοχής για τους αθλητές / αθλήτριες Κ.Ο.ΠΟ. : 

€20 για τις Κατηγορίες Μάστερ  

€15 για τις Κατηγορίες Ανδρών / Γυναικών Ελιτ 

€5 για τις υπόλοιπες Κατηγορίες 

 

4.2  Κόστος συμμετοχής για τους αθλητές / αθλήτριες Cycling for All: 

€15 για Αγόρια ,Κορίτσια U17  

€30 για Άνδρες/ Γυναίκες 18-30, Μάστερ 1  Άνδρες/Γυναίκες,  

Μάστερ 2 Άνδρες/Γυναίκες και Μάστερ 3 Άνδρες/Γυναίκες  

Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν €10 για την ημερήσια άδεια 

ποδηλάτη/τριας η οποία εκδίδεται από την Κ.Ο.ΠΟ. 

4.3  Η πληρωμή για το κόστος συμμετοχής του αγώνα καταβάλλεται στη 

γραμματεία του αγώνα την ημέρα διεξαγωγής του, και για την πιο γρήγορη 

εξυπηρέτηση των αθλητών, θα πρέπει ο Υπεύθυνος της κάθε ομάδας να 

καταβάλλει το ποσό συμμετοχής για όλους τους αθλητές της ομάδας του. Για 

αθλητές που δεν ανήκουν σε καμία ομάδα από την κατηγορία Cycling for All 

οι πληρωμές θα γίνονται ατομικά.  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 Κ.Ο.ΠΟ. 2017). 

 

5.0  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 

Ο αγώνας θα υποστηρίζεται από ιατρικό προσωπικό με κινούμενη μονάδα 

ασθενοφόρου. 

 

6.0  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ-SERVICE CAR     

 

Λόγω της στενότητας του δρόμου, για την ορθή διεξαγωγή του αγώνα  και για 

την ασφάλεια των αθλητών  δεν θα επιτραπεί  χρήση αυτοκινήτων συνοδείας 

(service cars).  

Με την ολοκλήρωση της διαδρομής, ο κάθε αθλητής/αθλήτρια θα πρέπει να 

επιστρέψει πίσω στο χώρο απονομών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου, από 



τη διαδρομή Φικάρδου-Γούρρι-Καλό Χωριό-Κλήρου (περίπου 9km). Δεν 

επιτρέπεται η επιστροφή αθλητών/τριων κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω 

της διαδρομής  του αγώνα (Φικάρδου – Κλήρου). 

Στον αγώνα δεν θα υπάρχουν ζώνες τροφοδοσίας / σέρβις λόγω του είδους 

και της απόστασης του αγώνα. 

Η διαδρομή θα είναι ανοικτή μέχρι την έναρξη του αγώνα για πρόσβαση 

αυτοκινήτων όσον αφορά τη μεταβίβαση / διακίνηση των συνοδών των 

αθλητών όπως επίσης και των θεατών στο μήκος της διαδρομής. Με την 

έναρξη του αγώνα, και για σκοπούς ασφάλειας, η πρόσβαση στη διαδρομή 

θα γίνεται μόνο με τα πόδια.  

Τα μόνο οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή του αγώνα 

κατά τη διάρκεια του είναι τα αυτοκίνητα του Αλυτάρχη και των Marshals οι 

οποίοι θα φέρουν διακριτικά. 

7.0 ΕΠΑΘΛΑ 

 

7.1 Θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας όπως καθορίζονται 

στην Παράγραφο 2.0 πιο πάνω. 

7.2  Επίσης θα βραβευτούν ο αθλητής και η αθλήτρια με τον καλύτερο χρόνο, 

ανεξαρτήτου κατηγορίας (1ος και 1η Γενικής Κατάταξης). 

7.3  Κατά την απονομή των επάθλων θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ποδηλάτου 

δίπλα από τα βάθρα. 

8.0 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ 

8.1  Οδική κυκλοφορία: ο δρόμος θα είναι ανοιχτός για οχήματα. Για λόγους 

ασφάλειας και τήρησης των κανονισμών, όλη η διαδρομή θα επιτηρείται από 

marshals. 

8.2   Υπάρχει προκαθορισμένος χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων αθλητών / 

συνοδών στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Κλήρου. Για την ορθή  

διεξαγωγή του αγώνα η στάθμευση είναι υποχρεωτική στον προκαθορισμένο 

χώρο μόνο. 

 

 

 

  



9.0  ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ 

 

 
 

 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16196129 

 

10.0 ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

 

 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16196129
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16196129

