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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ “ΦΟΙΝΙ”

Το σωµατείο Ποδηλατική Κατάβαση Κύπρου διοργανώνει τον αγώνα Ορεινής Ποδηλατικής
Κατάβασης.

«Φοινί»
την Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου 2022
Ο αγώνας αποτελεί τον 2ο γύρο του Cyprus Downhill Cup και θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την
Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2022 της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας (Κ.Ο.Πο.).

1- Όροι συμμετοχής
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι διαθέτουν καλή υγεία και φυσική κατάσταση και οιτεχνικές
τους ικανότητες και εµπειρία, τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µιας
εξειδικευµένης διαδροµής ποδηλατικής κατάβασης (MTB Downhill).
Όλοι οι αγωνιζόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό που ορίζουν οι
παρόντες κανονισµοί και τα ποδήλατά τους να είναι κατάλληλα για να ανταπεξέλθουν στη
φύση του αγώνα και σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
Ο οργανωτής έχει το δικαίωµα να απορρίψει συµµετοχή αθλητή/τριας στον αγώνα µε βάση
τα πιο πάνω.
Με την αίτηση συµµετοχής κάθε αγωνιζόµενος επιτρέπει στον διοργανωτή τη φωτογράφιση
και τη βιντεοσκόπηση του κατά τη διάρκεια του αγώνα και των απονοµών, για
διαφηµιστικούς και προωθητικούς λόγους
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2- Κατηγορίες συμμετεχόντων
A- Ανοικτός Αγώνας (OPEN)

Στον ανοικτό αγώνα (OPEN) θα βραβευθούν οι πιο κάτω κατηγορίες:
- Αγόρια / Κορίτσια κάτω των 15-18 ετών
- Άνδρες / Γυναίκες 19-29 ετών
- Μάστερς Άνδρες / Γυναίκες 29-39 ετών
- Μάστερς Άνδρες / Γυναίκες 40+ ετών
Θα βραβευθούν επίσης οι 5 ταχύτεροι άνδρες και οι 5 ταχύτερες γυναίκες της µέρας
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
Στις πιο πάνω κατηγορίες µπορούν να συµµετάσχουν αθλητές που κατέχουν άδεια ποδηλάτη
ΚΟΠΟ κατηγοριών Παίδων, Κορασίδων, Μάστερς (όλες οι κατηγορίες) καθώς και αθλητές
που κατέχουν άδεια Cycling for All. Στους µη κάτοχους άδειας ποδηλάτη θα εκδίδεται
«Ηµερήσια άδεια ποδηλάτη Cycling for All» της Κ.Ο.Πο. κατά την εγγραφή τους, το πρωί του
αγώνα. (Κόστος 10 ευρώ).
Στον ανοικτό αγώνα, µε εξαίρεση την κατηγορία εφήβων, σε περίπτωση που κάποια
κατηγορία έχει λιγότερο από 5 συµµετέχοντες, ο διοργανωτής σε συνεννόηση µε την
αγωνόδικο επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να τη συµπτύξει µε πιο πάνω κατηγορία.
Μέγιστος αριθµός συµµετοχών: 50
Ανήλικοι αθλητές:
Για να συµµετάσχει κάποιος στον αγώνα πρέπει να είναι ηλικίας 15 ετών και άνω.
Οι συµµετέχοντες που την ηµέρα του αγώνα είναι 15-18 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από
τον γονέα ή τον νόµιµο κηδεµόνα τους ο οποίος θα περπατήσει µαζί τους την διαδροµή σε
δικό τους χρόνο και με δική τους ευθήνη, και όταν δει την διαδροµή θα πρέπει, αν
συγκατατίθεται να αγωνιστεί το παιδί του στον αγώνα, να υπογράψει την υπεύθυνη
δήλωση (Προσθήκη 2).

3- Έντυπο απεμπόλησης ευθύνης (Waiver of Liability)
Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να περπατήσουν τη διαδρομή πριν τον αγώνα και να
υπογράψουν το έντυπο Απεµπόλησης Ευθύνης του διοργανωτή.
Αθλητές κάτω των 18 ετών οφείλουν να συνοδεύονται από γονέα ή νόµιµο κηδεµόνα, ο
οποίος θα υπογράψει το έντυπο απεµπόλησης ευθύνης, αφού έχει περπατήσει και δει τη
διαδροµή. Το περπάτηµα της διαδροµής από τον κηδεµόνα γίνεται σε δικό του χρόνο και µε
δική του ευθύνη.

4- Πρόγραμμα αγώνα
Το χρονοδιάγραµµα της διοργάνωσης θα τηρηθεί αυστηρά. Παρακαλούνται οι αθλητές
όπως συνεργάζονται µε τους διοργανωτές για αποφυγή καθυστερήσεων.
Πέµπτη 1/9/2022
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23:59: Κλείσιµο περιόδου δηλώσεων συµµετοχής
Σάββατο 03/09/2022

08:00 - 10:00: Περπάτημα της διαδρομής χωρίς ποδήλατα
10:00 – 14:00: Προπόνηση αθλητών στη διαδρομή
Κυριακή 04/09/2022
09:00 – 10:00 Επιβεβαίωση συµµετοχών αθλητών. Υπογραφή εντύπου απεµπόλησης
ευθύνης, παραλαβή και τοποθέτηση Αριθµών & Chip χρονοµέτρησης
09:00 - 10:00 Φόρτωµα ποδηλάτων για µεταφορά στην εκκίνηση
10:00 - 10:20
Τεχνικό Συνέδριο - Ενηµέρωση συµµετεχόντων
10:30

Μεταφορά αθλητών και ποδηλάτων στο χώρο εκκίνησης

11:00 - 12:00 Αναγνωριστική προπόνηση(Μη χρονοµετρηµένη κατάβαση)
12:10 - 12:30 Μεταφορά αθλητών και ποδηλάτων στο χώρο εκκίνησης
13:00 - 13:50 Αγώνας Κατάταξης (Seeding Run - Χρονοµετρηµένη κατάβαση για
καθορισµό σειράς εκκίνησης τελικού)
14:15 - 14:45 Μεταφορά αθλητών και ποδηλάτων πριν τον αγώνα
15:00
Τελικός (Χρονοµετρηµένη κατάβαση)
16:00

Απονοµές

ΝΒ Αναλόγως των συµµετοχών και των επικρατούντων καιρικών συνθηκών το πρόγραµµα του
αγώνα δύναται να τροποποιηθεί.

5- Μεταφορά συμμετεχόντων - ποδηλάτων
Οι αθλητές θα µεταφέρονται από το χώρο τερµατισµού στο χώρο εκκίνησης µε τη χρήση
φορτηγού
Για να αποφεύγονται αχρείαστες καθυστερήσεις οι συµµετέχοντες οφείλουν να φορτώνουν
τα ποδήλατα τους αµέσως µετά την ολοκλήρωση της κάθε κατάβασης τους. Το σηµείο
φόρτωσης των ποδηλάτων θα βρίσκεται 100 µέτρα από την γραµµή τερµατισµού.

6- Υποχρεωτικός εξοπλισμός αθλητών
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:
-Κράνος πλήρης κάλυψης προσώπου χωρίς αποσπώμενο υποσιάγωνο (full face helmet
without a removable chin)
-Μάσκα (goggles)
-Προστατευτικές Επιγονατίδες (Knee protectors) κατασκευασµένες από άκαµπτα υλικά
-Μπλούζα µε µακριά µανίκια
4
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-Προστατεθτικό θώρακα και πλάτης.
Συστήνεται επίσης η χρήση προστατευτικού λαιµού και σβέρκου, προστατευτικό γοφών και
µηρών, γάντια που να καλύπτουν ολόκληρα τα δάκτυλα και την παλάµη.

7- Δήλωση & Κόστος Συμμετοχής
Προεγγραφές στο email Macherasdh@gmail.com µέχρι τα µεσάνυχτα της Πέµπτης, 1/9/22.
Να αποστέλλεται το ονοµατεπώνυµο, σωματείο, τηλέφωνο, ηµεροµηνία γέννησης και
µέγεθος φανέλας.
Το κόστος συµµετοχής στον αγώνα είναι €40 το οποίο καταβάλλεται κατά την εγγραφή το
πρωί του αγώνα.
Κατά την εγγραφή τους όλοι οι αθλητές πρέπει να συµπληρώσουν και να υπογράψουν την
υπεύθυνη δήλωση απεµπόλησής ευθύνης (προσθήκη 1).

8- Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων
Ο κάθε συµµετέχοντας συνιστάται να είναι κάτοχος ασφάλειας προσωπικών ατυχηµάτων η
οποία να καλύπτει τυχόν έξοδα τα οποία πιθανώς να προκύψουν από την συµµετοχή του
στον αγώνα.

9- Αριθμοί αθλητών και Χρονομέτρηση
Ο αγώνας θα χρονοµετρηθεί µε τη χρήση συστήµατος χρονοµέτρησης µε chip. Ο χώρος
εγγραφών βρίσκεται στο σηµείο τερµατισµού της διαδροµής.
Κατά την εγγραφή τους οι αθλητές θα παραλαµβάνουν το chip χρονοµέτρησης και τους
αριθµούς τους. Οι αθλητές οφείλουν να επιστρέψουν το chip χρονοµέτρησης. Ο αθλητής
που θα απωλέσει ή δεν θα επιστρέψει το chip που παρέλαβε κατά την εγγραφή του, θα
επωµιστεί το κόστος του chip (€80).

10- Απονομές - Έπαθλα
Θα βραβευθούν µε έπαθλα οι 3 πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας. Θα βραβευθούν επίσης οι
5 ταχύτεροι αθλητές ανεξαρτήτως κατηγορίας.
Οι απονοµές θα γίνουν στο χώρο τερµατισµού.
Όλοι οι αθλητές που θα βραβευθούν πρέπει να βρίσκονται στο χώρο απονοµών 10 λεπτά
πριν τις απονοµές φορώντας την ποδηλατική τους στολή.

11- Διαδρομή
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Πίστα Καταβάσεων Φοινιού στο χωριό Φιονί.
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Γεωµορφολογία διαδροµής: Πετρώδες, δύσβατο έδαφος µε κατά τόπους πυκνή βλάστηση,
θάµνους και δέντρα. Η διαδροµή του αγώνα θα συµπεριλαµβάνει άλµατα, απότοµη
κατοφέρεια και κλίση και δύσκολα τεχνικά σηµεία.
Μήκος: 1900 µέτρα
Υψοµετρική διαφορά: -270 µέτρα

Περιληπτική περιγραφή διαδροµής: Η διαδροµή χαρακτηρίζεται από την µεγάλη
κατωφέρεια και ταχύτητα καθώς και δύσκολα τεχνικά κοµµάτια και διάβαση δίπλα από
απότοµες πλαγιές. Υπάρχουν ιδιοκατασκευές οι οποίες απαιτούν εµπειρία στην καταβατική
ορεινή ποδηλασία (MTB Downhill) για να µπορέσει ο αναβάτης να διαπεράσει µε ασφάλεια.
Η διαδροµή του αγώνα θα είναι πλήρως σηµατοδοτηµένη πριν την αναγνωριστική
προπόνηση.

6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ “ΦΟΙΝΙ”
ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ MARSHAL

Σύνδεσµος στο Google Maps:
Χώρος εκκίνησης: https://www.google.com/maps/place/Foini,+Cyprus/
@34.8964024,32.8477234,97m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!
1s0x14e747182e4994f9:0xff5d6123551791ad!8m2!3d34.8938825!4d32.8365745
Χώρος τερµατισµού: https://www.google.com/maps/place/I+%F0%9F%A4%8D+Phini/
@34.8939832,32.8367226,101m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!
1s0x14e747182e4994f9:0xff5d6123551791ad!2sFoini,+Cyprus!3b1!8m2!
3d34.8938825!4d32.8365745!3m4!1s0x14e747ce91791fb9:0xea17638843a0860f!
8m2!3d34.8941387!4d32.8372208
Χώρος γραµµατείας: 100 µέτρα από το χώρο τερµατισµού.

12- Ιατρική κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες
Ο αγώνας θα διεξαχθεί µε την παρουσία ασθενοφόρου και γιατρού.
Το πλησιέστερο νοσοκοµείο είναι το Νοσοκοµείο Κυπερούντας
Τηλέφωνο: 25 806 700
Google Maps: 34.95123117235828, 32.95248142586581
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13- Αγωνόδικος Επιτροπή
Αλυτάρχης:
Βοηθός Αλυτάρχης:
Γραµµατέας:
Κοµισάριος τερµατισµού:

14- Διοργανωτής
Ο αγώνας διοργανώνεται από το σωµατείο Ποδηλατική Κατάβαση Κύπρου.
Υπεύθυνος διοργάνωσης:
Αντρέας Θεοδώρου/ Μιχάλης Πιερής
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ:
99 265030/99 942986
email:
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Προσθήκη 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο υποφαινόµενος (ονοµατεπώνυµο)………………………………………………………………….
λαµβάνω µέρος στον Αγώνα Ποδηλατικής Κατάβασης – Φοινί που διεξάγεται σήµερα
στις 04/09/2022 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 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 οαγώνας
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.
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα οτι εχω περπατίσει και έχω δει την διαδροµή.
Είµαι υπεύθυνος να επιστρέψω το chip χρονοµέτρησης και σε περίπτωση απώλειαςτου
να πληρώσω το αντίτιµο των 80 ευρώ/chip στον διοργανωτή.
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.
Εγγεγραµµένος/η στο ΓΕΣΥ
……………………………………………..
Υπογραφή συµµετέχοντα
Ηµεροµηνία: 04/09/2022
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ΝΑΙ

ΟΧΙ
................................................
Ονοµατεπώνυµο
Σφραγίδα Διοργανωτή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ “ΦΟΙΝΙ”
Προσθήκη 2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
Ο υποφαινόµενος (ονοµατεπώνυµο) ………………………………………… γονέας/κηδεµόνας του
ανήλικου συµµετέχοντα (ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα) …………………………………………
δηλώνω υπεύθυνα ότι κατόπιν επιθεώρησης της διαδροµής και κατόπιν ενηµέρωσης µου
από τον διοργανωτή ότι ο αγώνας είναι δύσκολος και υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί
τραυµατισµός και/ή θάνατος και/ή καταστροφή στον εξοπλισµό του παιδιού µου κατά
την προπόνηση και/ή τον αγώνα, επιτρέπω στο παιδί µου όπως συµµετάσχει στον
Αγώνα Ποδηλατικής Κατάβασης - Φοινί που διεξάγεται σήµεραστις 04/09/2022
Περαιτέρω οι διοργανωτές µε ενηµέρωσαν ότι εντός της διαδροµής βρίσκονται τεχνικά
δύσκολα εµπόδια και µε ενηµέρωσαν ότι σε κάποια σηµεία υπάρχουν εναλλακτικές
διαδροµές που µπορεί το παιδί µου να χρησιµοποιήσει εάν δεν επιθυµεί να ρισκάρει να
υπερπηδήσει τα δύσκολα εµπόδια.
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα οτι εχω περπατίσει και έχω δει την διαδροµή.
Είµαι υπεύθυνος να επιστρέψω το chip χρονοµέτρησης και σε περίπτωση απώλειαςτου
να πληρώσω το αντίτιµο των 80 ευρώ/chip στον διοργανωτή.
Περαιτέρω δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και κατανοώ πλήρως τους Ειδικούς
Όρους και Κανονισµούς του αγώνα.
Εγγεγραµµένος/η στο ΓΕΣΥ

ΝΑΙ

……………………………………………..
…................................................
Υπογραφή πατέρα/κηδεµόνα

Ηµεροµηνία: 04/09/2022
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ΟΧΙ

Ονοµατεπώνυµο

Σφραγίδα Διοργανωτή

