Η Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πνδειαζίαο θαη ν Πνιηηηζηηθόο Όκηινο Ηξάθιεηηνο
Λαθαηάκηαο πξνθεξύζζνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ Παγθππξίνπ
Πξσηαζιήκαηνο Οξεηλήο Πνδειαζίαο Eliminator (XCE) θαη ηνπ αγώλα «LAKATAMIA
OPEN MTB ELIMINATOR» ηε Κπξηαθή, 31 Οθησβξίνπ 2021.
Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε Αγώλσλ 2021 ηεο Κππξηαθήο
Οκνζπνλδίαο Πνδειαζίαο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο UCI.

1- Καηεγνξίεο
Δηδηθνί θαλνληζκνί αγώλα
Θα δηεμαρζνύλ αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο γηα ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:
Αληξώλ: Αζιεηέο γελλεκέλνη ην 2004 θαη πξνεγνπκέλσο (17+)
Γπλαηθώλ: Αζιήηξηεο γελλεκέλεο ην 2004 θαη πξνεγνπκέλσο (17+)
Αγόξηα: Αζιεηέο γελλεκέλνη κεηαμύ 2005 θαη 2007 (U15 + U17)
Κνξίηζηα: Αζιήηξηεο γελλεκέλεο κεηαμύ 2005 θαη 2007 (U15 + U17)
ΜΑΣΕΡ: Aζιεηέο/ηξηεο 30 ρξνλώλ θαη άλσ (γελλεζέληεο/είζεο ην 1991 θαη
πξνεγνπκέλσο).
6. Επηπιένλ ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο «LAKATAMIA OPEN MTB ELIMINATOR»
γηα ηηο πην θάησ Cycling For All θαηεγνξίεο (6νο αγώλαο) :
 CFA Αληξώλ: Αζιεηέο γελλεκέλνη πξηλ ην 2004 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ)
πνπ δελ έρνπλ άδεηα πνδειάηε επίζεκεο θαηεγνξίαο
 CFA Γπλαηθώλ: Αζιήηξηεο γελλεκέλεο πξηλ ην 2004 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ)
πνπ δελ έρνπλ άδεηα πνδειάηε επίζεκεο θαηεγνξίαο ή πνπ αγσλίδνληαη
1.
2.
3.
4.
5.

Σεκείσζε 1: Γηα λα δηεμαρζεί θάπνηνο από ηνπο πην πάλσ αγώλεο ρξεηάδεηαη λα
ππάξρνπλ ηνπιάρηζην 6 αζιεηέο ζηνλ αγώλα απηό.
Σεκείσζε 2: Οη αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Masters, αλ δελ ζππιεξσζεί
εμάδα, κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα αγσληζηνπλ ζηελ θαηεγόξηα αλδξώλ γηα ην Πξσηάζιεκα.
Σεκείσζε 3: ηνπο αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο (1-5 πην πάλσ) κπνξνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ κόλν Κύπξηνη πνιίηεο.
Σεκείσζε 4: ηνπο αγώλεο Open (6 πην πάλσ) ΓΔΝ ζα ζηεθζνύλ πξσηαζιεηέο
Κύπξνπ.
Σεκείσζε 5: Αλαιόγσο ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηνρώλ αλά θαηεγνξία, ελδερνκέλσο λα
ζπκπηπρζνύλ θαηεγνξίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ αιπηάξρε.

2- Γηαδξνκή
 Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζε δηαδξνκή κήθνπο 250κ - 500κ κε θπζηθά θαη ηερλεηά
εκπόδηα, ε νπνία απαηηεί ηαρύηεηα θαη ηερληθέο ηθαλόηεηεο. Η γξακκή ηεξκαηηζκνύ
ζα βξίζθεηαη παξαπιήζηα ηεο γξακκήο εθθίλεζεο.
 ηνλ αγώλα θαηάηαμεο (αηνκηθή ρξνλνκέηξεζε) νη αζιεηέο ζα θαιύςνπλ 1 θνξά ηε
δηαδξνκή ελώ ζηνλ θύξην αγώλα (ηεηξάδεο-εμάδεο) νη αζιεηέο ζα θαιύπηνπλ ηε
δηαδξνκή 2 θνξέο ζε θάζε ζεηξά πξόθξηζεο.
***Η δηαδξνκή ζα είλαη δηαζέζηκε γηα πξνπόλεζε 2 ώξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ πξώηνπ αζιεηή.

3- Φώξνο Γηεμαγσγήο
Καθεηέξηα «Καθεζηξάηα» ζηε Λαθαηάκηα. Υάξηεο Google Maps:
https://tinyurl.com/kafestrata

4- Τερληθή Βνήζεηα
Δελ ζα ππάξρνπλ δώλεο ηξνθνδνζίαο θαη ηερληθήο βνήζεηαο. Η ηερληθή βνήζεηα θαη ε
ηξνθνδνζία επηηξέπεηαη ζην ρξόλν κεηαμύ ηεο θάζε ζεηξάο πνπ αγσλίδεηαη ν αζιεηήο. Δελ
επηηξέπεηαη ε αιιαγή πνδειάηνπ ή ζθειεηνύ πνδειάηνπ.

5- Πξόγξακκα Αγώλα
08:00 - 09:30 Επηβεβαίσζε ζπκκεηνρώλ - Παξαιαβή αξηζκώλ γηα αζιεηέο ρσξίο άδεηα
πνδειάηε
07:45 - 09:45 Αλεπίζεκε Πξνπόλεζε
09:00 Σερληθό πλέδξην ζην ρώξν εθθίλεζεο / ηεξκαηηζκνύ
10:00 Αγώλαο θαηάηαμεο (seeding): Αγώλαο αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο: 1 ζηξνθή ηεο
δηαδξνκήο.
15 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ αζιεηή, εθθίλεζε πξνθξηκαηηθώλ ζεηξώλ
(1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2) θαζώο θαη ησλ ηειηθώλ. Η ζεηξά πνπ ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο
είλαη αληηζηξόθσο αλάπνδε από ηελ πην πάλσ ιίζηα (Αγώλαο 6 -> Αγώλαο 1).
ηηο πξνθξηκαηηθέο ζεηξέο θαζώο θαη ζηνπο ηειηθνύο νη αζιεηέο ζα θάλνπλ 2 ζηξνθέο ηεο
δηαδξνκήο.
Απνλνκέο ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειηθνύ ηεο θαηεγνξίαο Αληξώλ.

6- Σεηξά εθθίλεζεο αγώλα θαηάηαμεο
Η ζεηξά εθθίλεζεο ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηε Γεληθή Καηάηαμε ηνπ Κππέιινπ Κύπξνπ
Οξεηλήο Πνδειαζίαο θαη ηε πην θάησ ιίζηα θαηεγνξηώλ.
Κιήξσζε γηα ηνπο αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ Open
Παλθνξαζίδεο
Κνξαζίδεο
Masters Γπλαίθεο
Νεάληδεο
Γπλαίθεο
Παλπαίδεο
Παίδεο
Masters Άληξεο
Έθεβνη
Άληξεο Elite
Πξώηνη ζα εθθηλήζνπλ νη αζιεηέο ησλ αγώλσλ Open θαη ηειεπηαίνη νη Άληξεο Elite.

7- Κόζηνο Σπκκεηνρήο
ύκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε Αγώλσλ Πνδειαζίαο 2021.
Κόζηνο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο αζιεηέο ησλ επίζεκσλ θαηεγνξηώλ ηεο Κ.Ο.ΠΟ. θαζνξίδεηαη
σο αθνινύζσο:
 Μάζηεξο Άλδξεο/Γπλαίθεο 1,2,3: 25 επξώ
 Ειίη Άλδξεο/Γπλαίθεο: 25 επξώ
 Έθεβνη/Νεαλίδεο: 10 επξώ
 Παίδεο/Κνξαζίδεο: 10 επξώ
 Πακπαίδεο/Παγθνξαζίδεο: 10 επξώ
 CFA κέρξη 19 εηώλ €15 θόζηνο ζπκκεηνρήο (+€10 γηα έθδνζε εκεξήζηαο άδεηαο
πνδειάηε).
 CFA 19+ εηώλ €25 θόζηνο ζπκκεηνρήο (+€10 γηα έθδνζε εκεξήζηαο άδεηαο
πνδειάηε).

Οη εθπξόζσπνη ησλ νκάδσλ παξαθαινύληαη όπσο θαηαβάινπλ ην θόζηνο ζπκκεηνρήο
ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηνπ
αγώλα.

8- Γειώζεηο Σπκκεηνρήο
Δειώζεηο ζπκκεηνρήο αζιεηώλ κέρξη ηελ Σεηάξηε, 27/10/2021 ζην email
ccf@cytanet.com.cy

9- Έπαζια
Θα βξαβεπζνύλ νη 3 πξώηνη αζιεηέο ηνπ θάζε αγώλα.

10- Φξνλνκέηξεζε θαη αξηζκνί αζιεηώλ
Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ρεηξνθίλεησλ ρξνλνκέηξσλ. Οη αζιεηέο πνπ
αγσλίδνληαη ζηηο επίζεκεο θαηεγνξίεο ηεο KOΠΟ θαινύληαη λα θέξνπλ ηνπο αξηζκνύο
πνπ ηνπο δόζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηεγνξία Cycling
for All ζα παξαιάβνπλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο θάθειν κε ηνλ αξηζκό ηνπο.

11- Ιαηξηθή Κάιπςε
Ο αγώλαο ζα γίλεη ζε παξνπζία Ιαηξνύ θαη αζζελνθόξνπ. Σν πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν είλαη
ην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο: Σει: 22603000
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/rfphU7xRqv6AwzzH9

12- Φάξηεο αγώλα

https://strava.app.link/1y2q6eBdgkb

13- Φώξνο αληηληόπηγθ
Θα είλαη δίπια από ην θαθέ Καθεζηξάηα.

14- Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή
Αλσηαρτης: Σάββας Αναζηαζίοσ
Γραμμαηεία: Χριζηόθορος Θεοθάνοσς
Κομιζαριος 1: Εσάγγελος Διαμανηίδης
Κομιζάριος 2: Κύπρος Παπαταραλάμποσς

15- Σηνηρεία Γηνξγαλσηή
 Αλδξέαο Κνύηζηνπ
99660797
antreas_koutsiou@yahoo.gr
 Υξίζηνο Κνύηζηνπ
99977250
chriskoutsiou@hotmail.com
 Τπεύζπλνο Αζθάιεηαο Υξίζηνο Κνπηζηνπ
 Τπεπζπλνο Covid Αλδξέαο Κνύηζηνπ

***Θα πξέπεη λα ηεξνύληαη όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηα νπνία
αλαθνηλώζεθαλ από ηελ Κ.Ο.ΠΟ θαη ην Υπνπξγείν Υγείαο γηα ηνλ COVID19.
 Γε ζα επηηξέπεηαη ε παξνπζία πξνπνλεηώλ, εθπξνζώπσλ νκάδσλ,
γνληώλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πέξαλ ησλ αζιεηώλ, ηνπ δηνξγαλσηή θαη
ησλ θνκηζάξησλ ζην ρώξν εθθίλεζεο θαη ζην ρώξν ηεξκαηηζκνύ.
 Οη αζιεηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθή κάζθα κέρξη λα
θιεζνύλ ζηηο πύιεο εθθίλεζεο.

