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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, στη συνέχεια η Κ.Ο.ΠΟ., είναι ο μόνος
αρμόδιος και αναγνωρισμένος φορέας για το άθλημα της ποδηλασίας σε όλες του τις
μορφές και κατηγορίες, τόσο από τη Κυπριακή Δημοκρατία, τον ΚΟΑ, την ΚΟΕ και
άλλες αρχές της Δημοκρατίας όσο και από τη Διεθνή Ένωση Ποδηλασίας (UCI), την
Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδηλασίας (UEC), τη Βαλκανική Ένωση Ποδηλασίας (BCU) και
τις Εθνικές Ομοσπονδίες όλων των κρατών που είναι μέλη στις πιο πάνω ενώσεις.
Μέσα στα πλαίσια 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 άρτιας διοργάνωσης των αγώνων, η Κ.Ο.ΠΟ. ετοίμασε τους
παρόντες Όρους Ανάληψης και Απαιτήσεις Διοργάνωσης Αγώνων, οι οποίοι θα
πρέπει να τηρούνται από τους Διοργανωτές. Υποβάλλοντας την αίτησή του, ο
Διοργανωτής δεσμεύεται να σέβεται το καταστατικό και τους κανονισμούς της UCI και
της Κ.Ο.ΠΟ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, η Κ.Ο.ΠΟ., με ανακοίνωσή της, θα
προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την πρόθεσή τους για διοργάνωση
αγώνων και θα καθορίσει τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων. Η Κ.Ο.ΠΟ., μετά από εξέταση των αιτήσεων, θα περιλάβει όσες αιτήσεις
τύχουν έγκρισης στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας για την αγωνιστική χρονιά 2023.

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.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Πιο κάτω παρατίθενται οι απαιτήσεις της Κ.Ο.ΠΟ. για τη διοργάνωση εκάστοτε
αγώνα:
•
•
•

Γνώση Κανονισμών Ποδηλασίας
Κάτοχος άδειας διοργανωτή αγώνων ποδηλασίας από την Κ.Ο.ΠΟ. ή τη UCI
Γνώση Κανονισμών Διοργάνωσης Αγώνων Ποδηλασίας

ΕΚΔΟΣΗ : 11-2022

2/10

•
•
•
•

Ικανοποιητικός αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού για προετοιμασία και
διεξαγωγή του αγώνα
Επάρκεια χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή του αγώνα
Ικανότητα εξασφάλισης των υλικών που απαιτούνται για ασφαλή διεξαγωγή
του αγώνα (πχ κώνοι, κάγκελα, κλπ.)
Παρακολούθηση σεμιναρίου κατάρτισης στη διοργάνωση και διεξαγωγή
αγώνων ποδηλασίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ο Διοργανωτής υποβάλει την αίτησή του συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο της
Κ.Ο.ΠΟ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ Κ.Ο.ΠΟ. ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η Κ.Ο.ΠΟ. θα αξιολογεί και θα εγκρίνει αγώνες με γνώμονα την επίτευξη των
γενικότερων στόχων και σχεδιασμών της για την εκάστοτε αγωνιστική χρονιά, αλλά
και μακροπρόθεσμων στόχων που ενδέχεται να αφορούν την υλοποίηση ειδικών
στόχων για ανάπτυξη του αθλήματος σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές,
ηλικιακές κατηγορίες ή προώθηση και ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών αγώνων.

Η Κ.Ο.ΠΟ., κατά την απόλυτη της κρίση, δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας
διοργάνωσης αγώνα εάν, μεταξύ άλλων, ο προτεινόμενος αγώνας δεν συνάδει με
τους στόχους της, δεν προσφέρεται η αιτούμενη ημερομηνία ή για το λόγο ότι ο
Διοργανωτής δεν πείθει ότι είναι ικανός για την άρτια διοργάνωσή του ή γιατί άλλοι
αγώνες / Διοργανωτές έχουν αξιολογηθεί ως καταλληλότεροι για την επίτευξη των
στόχων και σχεδιασμών της. Όσον αφορά αγώνες, οι οποίοι έχουν διοργανωθεί ξανά
στο παρελθόν, θα λαμβάνεται υπόψη η έκθεση του Αλυτάρχη και τυχόν αξιολόγηση
της Ομοσπονδίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στην αρχή εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου, η Κ.Ο.ΠΟ. συντάσσει ημερολόγιο
αγώνων, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν στη Κύπρο
για ολόκληρη την αγωνιστική χρονιά. Το ημερολόγιο αυτό ονομάζεται «Καλεντάρι».
Οι αιτητές προτρέπονται να εισηγηθούν ημερομηνία διεξαγωγής του προτεινόμενου
αγώνα. Παρόλα αυτά η Κ.Ο.ΠΟ. διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει η ίδια τις ημερομηνίες
των αγώνων στο καλεντάρι ανάλογα με το είδος των αγώνων, των αγωνιστικών
στόχων και του προγραμματισμού της χρονιάς.
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ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Για την προετοιμασία και διεξαγωγή του εκάστοτε αγώνα, ο Διοργανωτής οφείλει να
τηρεί τους παρόντες Κανονισμούς, άλλους Κανονισμούς της Κ.Ο.ΠΟ. και της Διεθνούς
Ένωσης Ποδηλασίας, καθώς επίσης και οποιουσδήποτε άλλους ειδικούς κανονισμούς
που η Κ.Ο.ΠΟ. ήθελε εκδώσει για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Οι παρόντες κανονισμοί θα ισχύουν και για διοργανώσεις Διεθνών Αγώνων στο μέτρο
και στην έκταση που αυτοί δεν διαφοροποιούνται με όρους που τίθενται σε συμφωνία
με τυχόν Διοργανωτή Διεθνών Αγώνων.
Ο Διοργανωτής είναι ολοκληρωτικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για την διοργάνωση
του αγώνα του όσον αφορά:
•
•

τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της UCI και της Κ.Ο.ΠΟ.
τις όποιες διοικητικές και νομικές πτυχές προκύπτουν

Η επίβλεψη της διεξαγωγής του αγώνα από την Κ.Ο.ΠΟ., τη UCI και τους Κομισαρίους
αφορά μόνο τις αγωνιστικές πτυχές και ως εκ τούτου ο Διοργανωτής και μόνο θα είναι
υπεύθυνος για την ποιότητα και ασφάλεια της διοργάνωσης και των υποδομών.
Ο Διοργανωτής προτρέπεται να καλύπτει τον αγώνα του με ασφάλεια αστικής ευθύνης
(έναντι τρίτου), η οποία να συμπεριλαμβάνει καλύψεις για όλους τους κινδύνους που
μπορεί να προκύψουν από τη διοργάνωση ενός αγώνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Το κόστος συμμετοχής αθλητών / τριών σε αγώνα είναι αυτό που καθορίζει από καιρό
σε καιρό η Κ.Ο.ΠΟ. και αφορά αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλήματος ή οποιουσδήποτε
άλλους αγώνες.

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
O Διοργανωτής θα επωφελείται το σύνολο των εσόδων του κόστους συμμετοχής
αθλητών / τριών, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εγγραφής αθλητών Cycling
For All, πλην του δικαιώματος του One Day License που εκδίδεται από την Κ.Ο.ΠΟ.
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να εξασφαλίσει για τον αγώνα του χορηγίες τις οποίες
θα καρπούνται.
Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του αγώνα συμπεριλαμβανομένου του
χειριστή/ων του συστήματος χρονομέτρησης και της Αγωνόδικου Επιτροπής

περιλαμβανομένων και τυχόν οδοιπορικών τους για μετάβαση στον χώρο του αγώνα
και τυχόν διακινήσεις την ώρα του αγώνα. Η αμοιβή του Αλυτάρχη θα
καταβάλλεται από την Κ.Ο.ΠΟ. Το ύψος των αμοιβών των Κομισαρίων και ο τρόπος
καταβολής τους θα είναι αυτό που καθορίζει η Κ.Ο.ΠΟ. από καιρό σε καιρό.
Αμοιβές Κομισαρίων
Αλυτάρχης: €100
Γραμματεία: €80
Λοιποί Κομισάριοι: €60
Χειριστής Συστήματος Χρονομέτρησης: €80
Όσον αφορά τα οδοιπορικά θα χρησιμοποιείται η τιμολόγηση του Υπουργείου
Οικονομικών (εγκύκλιος 1672, ημερ. 1/9/2021). Από το σύνολο των χιλιομέτρων
αφαιρούνται τα πρώτα 20 χλμ., όπως ισχύει και για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Ο Αλυτάρχης υποχρεούται να ετοιμάζει σχετικό πίνακα προς το Διοργανωτή για
διευθέτηση των πληρωμών.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΠΟ
Ο Διοργανωτής είναι υπόχρεος να προβάλλει την Κ.Ο.ΠΟ. αναφέροντας σε όλες τις
διαφημίσεις / εκδόσεις / αναρτήσεις κλπ, είτε αυτές είναι έντυπες είτε ηλεκτρονικές, ότι
ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της και να προβάλλει το έμβλημα της. Οι χορηγοί της
Κ.Ο.ΠΟ. τοποθετούνται στη προμετωπίδα της προκήρυξης και των πανό κ.α.
διαφημιστικών της διοργάνωσης.
Σε περίπτωση χορηγών της Ομοσπονδίας που πρέπει να προβάλλονται μέσω των
αγώνων Κυπέλλου Κύπρου τότε θα γίνεται ειδική διευθέτηση με τον Διοργανωτή.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
Ο Διοργανωτής έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει την Προκήρυξη Αγώνα (Technical
Guide), σύμφωνα με τα πρότυπα που τυχόν έχουν ετοιμαστεί από την Κ.Ο.ΠΟ. ή τη
UCI. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που
προνοούν οι Κανονισμοί Ποδηλασίας της Κ.Ο.ΠΟ. και της UCI.
Ακολούθως, το έγγραφο θα αποστέλλεται στην Κ.Ο.ΠΟ. και θα δημοσιοποιείται μόνο
όταν ο Διοργανωτής πάρει έγκριση από την Τεχνική Επιτροπή και τον Αλυτάρχη του

αγώνα.
Στην προκήρυξη του αγώνα, και νοουμένου ότι ο Διοργανωτής έλαβε έγκριση από την
Κ.Ο.ΠΟ. και τον Αλυτάρχη του αγώνα, δύναται να καθοριστούν Ειδικοί Κανονισμοί
που αφορούν το συγκεκριμένο αγώνα.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ
Εφόσον ο εκάστοτε Διοργανωτής λάβει γραπτή άδεια διοργάνωσης και καθοριστεί η
ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία
της προκήρυξης του αγώνα και τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον αγώνα θα πρέπει να την
αποστέλλει στον Αλυτάρχη και την Τεχνική Επιτροπή για σχόλια. Η προκήρυξη θα
εξετάζεται από τον Τεχνικό Σύμβουλο, την Τεχνική Επιτροπή και τον Αλυτάρχη του
αγώνα. Όπου απαιτείται θα γίνονται συναντήσεις μεταξύ της Τεχνικής
Επιτροπής, του Τεχνικού Συμβούλου και του Διοργανωτή για εξέταση των
λεπτομερειών και των θεμάτων ασφαλείας.
Επιπλέον, όπου απαιτείται, θα γίνεται τροποποίηση του κειμένου και άλλων πτυχών
του αγώνα και το τελικό κείμενο της προκήρυξης θα αποστέλλεται, ένα τουλάχιστον
μήνα πριν τον αγώνα, στην Τεχνική Επιτροπή για προώθηση και έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ Τεχνικού Συμβούλου,
Αλυτάρχη και Διοργανωτή, θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα η Τεχνική Επιτροπή,
της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.
AΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αλυτάρχης του αγώνα και τα υπόλοιπα μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής θα
διορίζονται από την Κ.Ο.ΠΟ., ενώ για διεθνείς αγώνες ο διορισμός ολόκληρης της
επιτροπής ή κάποιων μελών της Αγωνόδικου δυνατό να γίνει από τη UCI.
Κατά κανόνα η Αγωνόδικος Επιτροπή θα είναι τετραμελής (President of the
Commissaires' Panel, Secretary, Assistant Commissaire, Start / Finish Commissaire).
Ανάλογα όμως με τη δυσκολία ή τα ειδικά χαρακτηριστικά εκάστοτε αγώνα η Κ.Ο.ΠΟ.,
κατά τη κρίση της ή μετά από εισήγηση του Αλυτάρχη, δύναται να απαιτήσει το
διορισμό επιπλέον κομισάριων, τα έξοδα των οποίων θα επιβαρύνουν τον
Διοργανωτή.
ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΩΝΑ

Πιο κάτω παρατίθεται εισήγηση για το χρονοδιάγραμμα της μέρας διεξαγωγής ενός
αγώνα, παρόλα αυτά ο Διοργανωτής δύναται να προτείνει τροποποιήσεις.
Αγώνες Ποδηλασίας
0.00

Άνοιγμα Γραμματείας - Εγγραφές

0.30

Τεχνικό Συνέδριο

1.00

Κλείσιμο Γραμματείας

1.30

Εκκινήσεις

Ο αριθμός των εκκινήσεων
καθώς και η χρονική διαφορά
μεταξύ τους καθορίζεται από
τον Αλυτάρχη του αγώνα και
την Τ.Ε. μετά από εισήγηση του
Διοργανωτή και αυτές
αναγράφονται σαφώς στη
Προκήρυξη του αγώνα.

Β΄ Εκκίνηση
Γ΄ Εκκίνηση
Εάν ο Διοργανωτής επιθυμεί να διαφοροποιήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα του
αγώνα (π.χ. περισσότεροι ή λιγότεροι επιμέρους αγώνες) και εφόσον το επιτρέπουν
οι συνθήκες (αριθμός αθλητών, διαθέσιμοι κομισάριοι, επόπτες κλπ.) μπορεί να το
συζητήσει με τον Αλυτάρχη του Αγώνα και την Τεχνική Επιτροπή κατά την
προετοιμασία της προκήρυξης και ασφαλώς θα γίνεται επαναξιολόγηση όταν
οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η Κ.Ο.ΠΟ. θέτει το θέμα της ασφάλειας των αθλητών/τριών, κατά τη διάρκεια των
αγώνων, υψηλά στις προτεραιότητες της και για το λόγο αυτό ζητά από τους
Διοργανωτές αγώνων, που περιλαμβάνονται στο καλεντάρι της, να ακολουθούν τις
πιο κάτω οδηγίες για βελτίωση της ασφάλειας:
▪
▪

Ο Διοργανωτής οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα
Ο Διοργανωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί με την καλύτερη
υλικοτεχνική υποδομή για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπως ποδηλάτες, συνοδούς,
επισήμους, κομισαρίους, δημοσιογράφους, υπηρεσίες τάξης και ασφάλειας,
ιατρικές υπηρεσίες, χορηγούς, θεατές κλπ.

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

Ο Διοργανωτής πρέπει να παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την
διοργάνωση του αγώνα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού
χρονομέτρησης.
Ο Διοργανωτής πρέπει πάντα να προσπαθεί να πετύχει την καλύτερη δυνατή
ποιότητα διοργάνωσης με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.
Οι Διοργανωτές αγώνων οφείλουν να παρίστανται σε οποιεσδήποτε
ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις / συναντήσεις οργανώνει η
Ομοσπονδία για θέματα ασφαλείας ή και καλύτερης διοργάνωσης.
Οι Διοργανωτές πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Αλυτάρχη του
αγώνα, τον οποίο ορίζει η Ομοσπονδία, και να συνεργάζονται μαζί του για την
καλύτερη δυνατή διοργάνωση του εκάστοτε αγώνα.
Ο Διοργανωτής παρουσιάζει στην Τεχνική Επιτροπή και τον Αλυτάρχη το πλάνο
ασφαλείας και αυτοί με τη σειρά τους δύνανται να προβούν σε εισηγήσεις ή να
ζητήσουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων για βελτίωση της ασφάλειας.
Για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των αθλητών/τριών και των υπολοίπων χρηστών του
δρόμου, ο Διοργανωτής θα πρέπει, κατά τη διαδικασία επιλογής της διαδρομής
του αγώνα, να λαμβάνει υπόψη την τροχαία κίνηση που πιθανόν να έχει την
ημέρα του αγώνα και να λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα για προστασία των αθλητών/
τριών.
Ο Διοργανωτής πρέπει να μεριμνά όπως τηρείται αυστηρά ο μέγιστος αριθμός
αυτοκινήτων υποστήριξης σε αγώνες Ποδηλασίας Δρόμου όπως ορίζεται στην
Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας.

Η Κ.Ο.ΠΟ. επιφυλάσσει το δικαίωμα όπως, κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, απαιτήσει από οποιοδήποτε Διοργανωτή αγώνα τη λήψη οποιωνδήποτε
επιπρόσθετων μέτρων ασφάλειας, τα οποία η Ομοσπονδία ήθελε θεωρήσει
απαραίτητα ή αναγκαία για την ασφαλή διεξαγωγή εκάστοτε αγώνα.
Επίσης, μετά τον έλεγχο της προκήρυξης και την έγκρισή της από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ο Διοργανωτής πρέπει να εφαρμόσει όλες τις
αποφάσεις της Ομοσπονδίας στον αγώνα.
Τυχόν άρνηση του Διοργανωτή για εφαρμογή των αποφάσεων της Ομοσπονδίας
πιθανόν να οδηγήσει σε ακύρωση της ισχύς του αγώνα με πιθανές επιπτώσεις στον
Διοργανωτή.
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ο Διοργανωτής, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να λαμβάνει άδεια χρήσης από τον
ιδιοκτήτη του δρόμου ή της γης στην οποία θα διεξάγει τον αγώνα του. Τέτοιες αρχές
μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, τα Δημόσια Έργα, η Επαρχιακή Διοίκηση, οι Τοπικές

Αρχές στις περιοχές των οποίων διοργανώνονται οι αγώνες, το Τμήμα Δασών, οι
Αγγλικές Βάσεις, ιδιώτες κλπ.
Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται άδεια διεξαγωγής από την Αστυνομία Κύπρου και
όπου απαιτείται από την Αστυνομία των Βάσεων.
Ο Διοργανωτής θα πρέπει έγκαιρα να μεριμνήσει για την εξασφάλιση των
απαιτούμενων αδειών. Συστήνεται όπως ένα μήνα πριν την ημέρα διεξαγωγής του
αγώνα να έχει εξασφαλίσει γραπτώς τις απαιτούμενες από τις αρχές της
Δημοκρατίας άδειες και να τις παρουσιάσει στην Τεχνική Επιτροπή μαζί με το τελικό
κείμενο της προκήρυξης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ο Διοργανωτής πρέπει να ορίσει άτομο στην οργανωτική επιτροπή, το οποίο θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνο για τις πτυχές του αγώνα που αφορούν την ασφάλεια. Το
πρόσωπο αυτό θα πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόσει το πλάνο ιατρικής
κάλυψης σε περίπτωση ανάγκης.
Την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα και κατά τη διάρκειά του θα πρέπει να υπάρχει
στο χώρο του αγώνα ένα, τουλάχιστον, κατάλληλα εξοπλισμένο ασθενοφόρο και
ιατρός που να δικαιούται να ασκεί ιατρική στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο Διοργανωτής πρέπει να συμπεριλάβει στην προκήρυξη του αγώνα ή / και στον
χάρτη του αγώνα τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών και το σημείο ή τη θέση του
ασθενοφόρου και του ιατρού στον αγώνα.
Θα πρέπει, επίσης, να γίνει ενημέρωση του πλησιέστερου στον χώρο του αγώνα
Κέντρου Πρώτων Βοηθειών και να δίνονται οδηγίες στους εμπλεκομένους για
μετάβαση στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο Διοργανωτής πρέπει να ορίσει άτομο / άτομα στην οργανωτική επιτροπή με τις
πιο κάτω αρμοδιότητες:
▪ Υπεύθυνος/Διευθυντής διοργάνωσης
▪ Συντονιστής ασφάλειας
▪ Υπεύθυνος χώρου Εκκίνησης
▪ Υπεύθυνος χώρου Τερματισμού

Εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του αγώνα, ένα πρόσωπο μπορεί να
ορισθεί για πέραν της μίας από τις πιο πάνω αρμοδιότητες.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ
Σε περίπτωση ακύρωσης της διοργάνωσης αγώνα, που είναι ενταγμένος στο
καλεντάρι της Ομοσπονδίας, εξ’ υπαιτιότητας του Διοργανωτή, επιβάλλεται αυτόματα
χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Η Κ.Ο.ΠΟ. επιφυλάσσει το δικαίωμα όπως, κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, προσαρμόζει όλους τους παρόντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε μέτρου ασφάλειας, στις ανάγκες εκάστοτε αγώνα.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023
Ονομασία αγώνα
Διοργανωτής
Συνδιοργανωτής /
Υποστηρικτής
Δρόμος

Αγώνισμα

Ορεινή Ποδηλασία

Επιλέξτε τις κατηγορίες αθλητών που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στον αγώνα
U15

U17

U19

Πληροφορίες
Διαδρομής

Elite

M1

M2

M3

CFA
18-29

CFA
30-39

CFA
40-49

CFA
50+

Μήκος (km)
Υψομετρικό (m)

Χάρτης (link)
Προτεινόμενες
Ημερομηνίες
διεξαγωγής αγώνα

Πρώτη επιλογή
Δεύτερη επιλογή

Σύντομη περιγραφή
αγώνα και επιδιώξεων
διοργανωτή ή άλλες
πληροφορίες που θα
θέλατε να δώσετε
Έχει διοργανωθεί ο
Ναι
Όχι
αγώνας παλαιότερα;
Έχει μέλος της ομάδας διοργάνωσης
παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης στη διοργάνωση
αγώνων;
Υπεύθυνος
Διοργάνωσης
Διεύθυνση
Email
Τηλέφωνο

Τελευταία χρονιά;
Ναι

Όχι

