
 

 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 

 
 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, στη συνέχεια η Κ.Ο.ΠΟ., ως ο μόνος αρμόδιος και 

αναγνωρισμένος φορέας για το άθλημα της ποδηλασίας σε όλες του τις μορφές και 

κατηγορίες, τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την 

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλες αρχές της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και από τη 

Διεθνή Ένωση Ποδηλασίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδηλασίας, τη Βαλκανική Ένωση 

Ποδηλασίας και τις Εθνικές Ομοσπονδίες όλων των κρατών που είναι μέλη στις πιο πάνω 

Ενώσεις, και μέσα στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων της, εκτός των άλλων, έχει και την 

ευθύνη διοργάνωσης αγώνων και / ή την παροχή σχετικής άδειας σε Διοργανωτές για τη 

διοργάνωση συγκεκριμένων αγώνων. 

 

Προς το σκοπό της ετοιμασίας του Αγωνιστικού Προγράμματος (καλεντάρι) για το 2022, η 

Κ.Ο.ΠΟ. προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για διοργάνωση αγώνων 

ποδηλασίας. 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Διοργανωτής αγώνα δύναται να είναι Σωματείο Μέλος της Κ.Ο.ΠΟ. ή οποιοδήποτε 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορέας τοπικής διοίκησης, εμπορική επιχείρηση κλπ. 

Η Ομοσπονδία ενθαρρύνει τη διεξαγωγή αγώνων από συνεργαζόμενα Σωματεία και 

άλλους φορείς, με έδρα τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. 

 

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις μαζί με τα συνοδευόμενα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ccf@cytanet.com.cy το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 21 

Νοεμβρίου 2021. Η Κ.Ο.ΠΟ. δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής ή να 

λάβει πρόσθετες αιτήσεις μετά το πέρας αυτής, εάν οι αιτήσεις δεν κριθούν 

ικανοποιητικές. 
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3. ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Κ.Ο.ΠΟ. έχει εκδώσει το έγγραφο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2022», οι οποίοι θεωρούνται δεσμευτικοί για τους αιτητές. 

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι προτιθέμενοι Διοργανωτές καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη διοργάνωση 

αγώνα, στις ημερομηνίες και για το είδος αγώνα που αναφέρονται στο Προκαταρκτικό 

Καλεντάρι 2022, η οποία, εάν τύχει έγκρισης, θα περιληφθεί στο τελικό Καλεντάρι της 

Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που διοργανωτής επιθυμεί να διοργανώσει αγώνα σε 

άλλη ημερομηνία από τις καθορισμένες στο Προκαταρκτικό Καλεντάρι 2022, μπορεί 

να υποβάλει πλήρης αίτηση, σύμφωνα με τους κανονισμούς, αποστέλλοντας επιστολή 

που να υποστηρίζει την αίτηση, και είναι στην απόλυτη κρίση της Κ.Ο.ΠΟ. να την 

αποδεχτεί. 

 

Η αίτηση υποβάλλεται συμπληρώνοντας το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022». 

 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Για τους αγώνες Κυπέλλου Κύπρου και Πρωταθλημάτων το μέγιστο κόστος 

συμμετοχής αθλητών/τριών σε αγώνα ορίζεται ως ακολούθως: 

 

▪ Μάστερς Άνδρες/Γυναίκες 1,2,3: 25 ευρώ 

▪ Ελίτ Άνδρες/Γυναίκες: 25 ευρώ 

▪ Έφηβοι/Νεανίδες: 15 ευρώ 

▪ Παίδες/Κορασίδες: 15 ευρώ 

▪ Παμπαίδες/Παγκορασίδες: 15 ευρώ 

▪ CFA μέχρι 19 ετών: 15 ευρώ + 10 ευρώ One Day Licence όπου προκύπτει 

▪ CFA 19+ ετών: 25 ευρώ + 10 ευρώ One Day Licence όπου προκύπτει 

 



 

 

 

 

Για αγώνες δρόμου αντοχής το μέγιστο κόστος συμμετοχής καθορίζεται στα €5 επιπλέον 

των πιο πάνω τιμών σε όλες τις κατηγορίες. 

 

Για αγώνες κατάβασης (downhill) το μέγιστο κόστος συμμετοχής καθορίζεται στα 40 

ευρώ. 

 

Για διεθνείς αγώνες, το κόστος συμμετοχής των αθλητών δύναται να καθορίζεται μετά από 

διαβούλευση του διοργανωτή με την Κ.Ο.ΠΟ. 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


