ΑΠΟΕΛ Circuit Race
Tο σωµατείο ΑΠΟΕΛ διοργανώνει το 1ο ΑΠΟΕΛ Circuit Race. O αγώνας αποτελεί τον 10ο αγώνα
Παγκυπρίου Κυπέλλου Ποδηλασίας ∆ρόµου.
Ο αγώνας γίνεται µε την στήριξη του κοινοτικού συµβούλιου Ορµηδειας, ΑΣΟ Ορµηδειας OFC,
των εταιρειών KARMIN General Traiting , BD Swiss, M Poumpouris electrical, ACS Courier,
G Petrou αντιπρόσωπο της κρέµας Perskindol ,GARMIN Cyprus, οµάδα φίλων Νεκτάριου
Πεττεµεριδης και των καταστηµάτων CYCLO SHOP, IDS Interior design services, Pilides
Eyeland.
Τον αγώνα υποστηρίζουν επίσης η εταιρεία vita Biotics, HPA CONSTRUCTIONS, DIMCO,
REACT estates, G&P Studio Alexandrion Group τα τυπογραφεία Cassoulides Master Printer τα
ελαστικά Vittoria και το περίπτερο Break Time.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 6/10 στην Αραδίππου σε κλειστή κυκλική διαδροµή. Η
διοργάνωση γίνεται εις µνήµην του Νεκτάριου Πεττεµερίδη και της Άντρης Μιχαήλ από την
Ορµίδια. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Οµοσπονδίας.

Ειδικοί κανονισµοί αγώνα
Κατηγορίες:
– CCF: Όλες οι επίσηµες κατηγορίες της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας
(Άντρες, Έφηβοι, Παίδες, Πανπαίδες, Γυναίκες, Νεανίδες, Κορασίδες, Πανκορασίδες, Μάστερ 1
Άνδρες, Μάστερ 2 Άνδρες, Μαστερ 3 Άνδρες, Μάστερ 1 Γυναίκες και Μάστερ 2 Γυναίκες,
Μαστερ 3 Γυναίκες)
– CFA: Άθλητές Cycling For All (Open) ως ακολούθως:
• Cycling For All (Open) – MEN Under 35 (1983-)
• Cycling For All (Open) – WOMEN Under 35 (1983-)
• Cycling For All (Open) – MEN Over 35 (-1982)
• Cycling For All (Open) – WOMEN Over 35 (-1982)
· Κατάταξη Sprint:
• Master 1,2,3 ‘Αντρες & Γυναίκες
• Cycling For All
• Υπόλοιπες κατηγορίες
• ∆ιαδροµή: Κλειστή κυκλική διαδροµή 1.7 χιλιοµέτρων.
• Οι αθλητές θα κινούνται αριστερόστροφα στην διαδροµή.

Σε περίπτωση που αθλητής τύχει τεχνικού προβλήµατος ή ατυχήµατος, ο αθλητής µπορεί να
σταµατήσει στην ζώνη τροφοδοσίας/τεχνικής υποστήριξης και να ξαναµπεί πίσω στο γκρούπ του
τον επόµενο γύρo µε τις οδηγίες του κοµισάριου της ζώνης τεχνικής βοήθειας . Αν κάποιος δεχτεί
ουδετεροποίηση γύρου, στο επόµενο σπριντ δεν δικαιούται να σπριντάρει.
- Αθλητές που πιάνονται στροφή δεν δικαιούνται να συµµετέχουν στα υπόλοιπα σπριντ εκτός αν
αθλητές µε τον ίδιο αριθµό στροφών µε τους ίδιους σπριντάρουν για µια από τις 4 θέσεις που
παίρνουν βαθµούς. Στο τελικό σπριντ επιτρέπεται να σπριντάρουν. Επίσης πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί για τα γρήγορα γκρουπ που τους πιάνουν στροφή, ιδιαίτερα πλησιάζοντας
στις στροφές και στη γραµµή τερµατισµού.
Όλοι οι συµµετάσχοντες (βάσει της σειράς εκκίνησης τους) θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο
εκκίνησης 15’ (δέκα λεπτά) πριν την εκκίνηση τους, για έλεγχο πατηµάτων των ποδηλάτων (βάσει
των παραγράφων 4.1 και 4.2 της Προκήρυξης Αγώνων Ποδηλασίας της Κ.Ο.ΠΟ.).
∆ήλωση Συµµετοχής:
∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται µέσω email µέχρι 3/10.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: apoelcycling@outlook.com.gr
Τηλ: 99210510 (Kωνσταντίνος Αντωνίου)
H διανοµή των αριθµών για τον αγώνα CFA θα γίνεται στον χώρο της εκκίνησης την ηµέρα του
αγώνα (6/10) από τις 14:30.
Κόστος συµµετοχής:
• Το κόστος συµµετοχής για τον κάθε αγώνα έχει ως ακολούθως:
- Άνδρες, Γυναίκες : €15
- Μάστερς: €20
- Έφηβοι, Παίδες και Πανπαίδες, Νεάνιδες, Κορασίδες, Πανκορασίδες: €5
- CYCLING FOR ALL: €10 + €10 Day License

Το κόστος συµµετοχής για τον αγώνα καταβάλλεται στη γραµµατεία του αγώνα κατά την εγγραφή του
αθλητή. Υπεύθυνος για την καταβολή του κόστους συµµετοχής είναι ο κάθε αθλητής ξεχωριστά.
Ιατρική Κάλυψη:
Στον αγώνα θα υπάρχει γιατρός και ασθενοφόρο.
• Το πρόγραµα της µέρας:
14:30 Εγγραφές/Registration
15:30 Αγώνας CFA (30' + 2 γύρους) / Race CFA (30' + 2 Laps)
16:30 Αγώνας CCF (50' + 3 γύρους) / Race CCF (50' + 3 Laps)
18:00 Απονοµές/ Award Ceremony
* Το πρόγραµµα του αγώνα µπορεί να διαµορφωθεί ανάλογα µε τις συµµετοχές σε κάθε κατηγορία
Βραβεύσεις:
Θα βραβεύονται η 1η,2η και 3η θέση κάθε κατηγορίας µε έπαθλο.
• Στον αγώνα CCF µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται στα σωµατεία µέλη
της Κ.Ο.Πο καθώς και αθλητές που κατέχουν δελτίο (licence) από άλλη εθνική Οµοσπονδία
Ποδηλασίας.
• Ο αγώνας CCF θα έχει διάρκεια 50 λεπτών + 1 στροφή. Ο αγώνας CYCLING FOR ALL θα έχει
διάρκεια 35 λεπτών + 1 στροφή.
• Οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Ποδηλασίας της Κ.Ο.Πο. και τους
κανονισµούς της UCI.
Κατάταξη Sprint
Κάθε 3 στροφές κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ενδιάµεσο σπριντ στο οποίο θα δίδονται
βαθµοί για την κατάταξη των Σπριντς ως ακολούθως:
Θέση

Βαθµοί

1 ος/η

5

2 ος/η

3

3 ος/η

2

4 ος/η

1

Θα υπάρχει µόνο µία κατάταξη για Σπριντς στην οποία συµµετέχουν όλοι οι αθλητές ανεξαρτήτου
φύλου και ηλικίας.
• Οι βαθµοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές της κατηγορίας Εφήβων πολλαπλασιάζεται Χ 1,5
• Οι βαθµοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές/τριες της κατηγορίας Παίδων και Γυναικών
πολλαπλασιάζεται Χ 2
• Οι βαθµοί της κατάταξης των σπριντ για αθλητές/τριες της κατηγορίας Πανπαίδων και Νεάνιδων
πολλαπλασιάζεται Χ 3
• Οι βαθµοί της κατάταξης των σπριντ για αθλήτριες της κατηγορίας Κορασίδων και Πανκορασίδων
πολλαπλασιάζεται Χ 4
Το Τελικό Σπριντ στην τελευταία στροφή του αγώνα δίνει διπλούς βαθµούς.
Αθλητές οι οποίοι έχουν κερδίσει βαθµούς σε κάποιο ενδιάµεσο σπριντ και δεν καταφέρνουν να τερµατίσουν
τον αγώνα χάνουν τους βαθµούς που είχαν κερδίσει.
Οι βαθµοί αυτοί δεν δίδονται σε άλλους αθλητές.

