
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σάββατο, 8 Απριλίου 2023 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 

 

Το σωματείο ΑΠΟΕΛ, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου διοργανώνει αγώνα ατομικής 

χρονομέτρησης ποδηλασίας δρόμου ΚΙΤΙΟΝ ΤΤ RACE 2023, το Σάββατο, 8 Απριλίου 2023. 

Ο αγώνας αποτελεί τον 3ο αγώνα Κυπέλου Δρόμου Κύπρου 2023 και γίνεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.  Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων 2023 της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και θα υπόκειται στους Κανονισμούς, το Καταστατικό και τον Κώδικα Ηθικής της 

Διεθνούς Ενώσεως Ποδηλασίας (UCI). 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ  

1. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη Αγώνων 2023 της Κ.Ο.Πο. 

2. Κατηγορίες: Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν: 

• όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας  

• Αντρών 

• Εφήβων 

• Παίδων 

• Πανπαίδων 

• Γυναικών 

• Νεανίδων 

• Κορασίδων 

• Πανκορασίδων  

• Master 1 Άνδρες  

• Master 2 Άνδρες 

• Master 3 Άνδρες 

• Master 1 Γυναίκες  

• Master 2 Γυναίκες 

• Master 3 Γυναίκες 

• αθλητές Cycling For All (Open) ως ακολούθως: 

• Cycling For All - κάτω των 19 ετών, αγόρια 

• Cycling For All - κάτω των 19 ετών, κορίτσια 

• Cycling For All - 19 ετών μέχρι 39 ετών, Άντρες 

• Cycling For All - 19 ετών μέχρι 39 ετών, Γυναίκες 

• Cycling For All - πάνω των 40 ετών, Άντρες 

• Cycling For All - πάνω των 40 ετών, Γυναίκες 

 

3. Διαδρομή: Διαδρομή μονής κατεύθυνσης με αφετηρία το Περίπτερο «Ο Δρόμος των Κυνηγών» στο 

Κίτι προς Μαζωτό - Ζύγι.    

 

Χώρος Εκκίνησης: Περίπτερο «Ο Δρόμος των Κυνηγών» 

Χώρος Τερματισμού για Άνδρες και Γυναίκες Master: Παραλία Maroni (πριν το Ζύγι). 

Χώρος Τερματισμού για Υπόλοιπες κατηγορίες:  Μετά το ξενοδοχείο Robinson. 

 

4. Αποστάσεις: 

a. Εφηβοι, Άντρες, Γυναίκες, Master, Cycling for All (εκτός κάτω των 19 ετών): 24 χλμ. 

b. Υπόλοιπες κατηγορίες: 13.5 χλμ. 

 

5. Αριθμοί αθλητών και Χρονομέτρηση: Η χρονομέτρηση θα γίνει με ατομικά chip.  Ο εκπρόσωπος κάθε 

ομάδας θα επιβεβαιώσει στη γραμματεία τους συμμετέχοντες της ομάδας του και θα παραλάβει το 

φάκελο με τα chip για όλους τους αθλητές της ομάδας του. Σε περίπτωση απώλειας του chip 

χρονομέτρησης θα χρεώνεται ο αθλητής/αθλήτρια στον οποίο χρεώθηκε. 

Κάθε αθλητής της KOΠΟ θα έχει τον αριθμό που του δόθηκε στην αρχή της χρονιάς. 

Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία Cycling for All θα παραλάβουν κατά την εγγραφή τους φάκελο με 

τον αριθμό τους και chip για την χρονομέτρηση του αγώνα. 

Η σειρά εκκίνησης θα καθορισθεί σύμφωνα με τον τελευταίο αγώνα ΤΤ (ως η Προκήρυξη 2023 παρ. 

ΙΙ.3.1).  Η λίστα εκκίνησης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 07/04/2023.  Αθλητές της ίδιας ομάδας δεν 

πρέπει να αγωνίζονται ο ένας μετά τον άλλο.  Σε τέτοια περίπτωση μετακινούνται στη λίστα εκκίνησης 

ούτως ώστε να παρεμβάλλεται τουλάχιστον ένας αθλητής άλλης ομάδας.  O περσινός Πρωταθλητής 

ατομικής χρονομέτρησης, εκτός και αν έχει αλλάξει κατηγορία, θα ξεκινά τελευταίος. 

Η εκκίνηση θα δίνεται από στάση κάθε 1 λεπτό.  Όλοι οι συμμετέχοντες (βάσει της σειράς εκκίνησης 

τους) θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εκκίνησης 10’ (δέκα λεπτά) πριν την σειρά εκκίνησης τους, 

για ζυγιστικό έλεγχο και έλεγχο πατημάτων των ποδηλάτων τους. Οι συμμετέχοντες θα προσέρχονται 
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στο χώρο εκκίνησης από συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο θα υπάρχει σήμανση.   Δεν επιτρέπεται η 

είσοδος στο χώρο εκκίνησης σε συνοδούς, συγγενείς ή άλλους εκτός από τους αθλητές/αθλήτριες. 

 

6. Οχήματα Σέρβις:  Όσον αφορά τα οχήματα σέρβις ισχύουν τα πιο κάτω: 

a. Τα οχήματα σέρβις θα πρέπει να βρίσκονται στους προκαθορισμένους χώρους εισόδου και 

εξόδου οχημάτων στον αγωνιστικό χώρο και θα φέρουν τα διακριτικά που θα τους δοθούν. 

b. Σε περίπτωση που τα οχήματα θα χρειαστεί να παρέχουν τεχνική βοήθεια στον αθλητή τους 

που την χρειάζεται αυτό θα πρέπει να γίνεται με τον δυνατότερο ασφαλέστερο τρόπο. Είτε 

στην άκρη του δρόμου με το όχημα σταθμευμένο εκτός δρόμου αν το επιτρέπουν οι συνθήκες 

είτε με προσοχή λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους αθλητές που έρχονται. 

c. Τα οχήματα σέρβις για να ακολουθήσουν αθλητή θα πρέπει να φέρουν τον Αριθμό Οχήματος 

Σέρβις που θα τους δοθεί στο συνέδριο για συνοδούς αθλητών/οδηγούς οχημάτων. 

d. Κάθε αθλητής μπορεί να ακολουθείται από ένα όχημα σέρβις. Το κάθε όχημα σέρβις δεν 

επιτρέπεται να αλλάξει αθλητή κατά μήκος της διαδρομής. 

e. Απαγορεύεται η συνοδεία αθλητών με μοτοσυκλέτα 

f. Απαγορεύονται στη διαδρομή οχήματα (αυτοκίνητα/μοτοσυκλέτες) τα οποία δεν ανήκουν σε 

κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες: 

i. Διοργανωτή 

ii. Συνοδεία αθλητή (Δεδομένου ότι έχει δηλωθεί προηγουμένως) 

iii. Αγωνοδικών Επιτροπής 

 

7. Ιατρική Κάλυψη και Πρώτες Βοήθειες:  Θα υπάρχει ασθενοφόρο και γιατρός. 

Το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, τηλέφωνο 24 800500. 

Google Maps: https://tinyurl.com/NosokomeioLarnakas  

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ  

 

7:00 π.μ. 
Γραμματεία: Εγγραφές και Παραλαβή Αριθμών για τις κατηγορίες CFA στον χώρο 
εκκίνησης. 

7:30 π.μ. 
Τεχνικό συνέδριο στον χώρο εκκίνησης. 
Σύμφωνα με τα Μέτρα Προστασίας κατά του Κορωνοϊού της ΚΟΠo, μπορεί να 
παραβρίσκεται μόνο ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας. 

8:00 π.μ. 
Εκκίνηση με την εξής σειρά: 
Παγκορασίδες, Παμπαίδες, Κορασίδες, Παίδες, Cycling for All, Masters Γυναίκες, 
Masters Άντρες, Νεανίδες, Έφηβοι, Γυναίκες, Άντρες. 

11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. 
Απονομές επάθλων (η ακριβής ώρα θα καθοριστεί από την εξέλιξη του αγώνα).  
Οι απονομές θα γίνουν στην πλατεία του χωριού Κιτίου. 

 

  

https://tinyurl.com/NosokomeioLarnakas


 

  

ΚΙΤΙΟΝ ΤΤ RACE 2023 4 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

apoelcycling@outlook.com.gr μέχρι την Τετάρτη, 5η Απριλίου 2023. 

Το κόστος συμμετοχής είναι (βάση της προκήρυξής): 

• €10,00 για τις κατηγορίες Πανπαίδες, Πανκορασίδες,  

• €15,00 για τις κατηγορίες Παίδες, Κορασίδες, Έφηβοι & Νεανίδες. 

• €25,00 για τις κατηγορίες Άντρες, Γυναίκες 

• €25,00 για τις κατηγορίες Μάστερ 1, Μάστερ 2 & Master3 

• Cycling for All κάτω των 19 ετών €15,00 (+ €10,00 για έκδοση day license) 

• Cycling for All άνω των 19 ετών €25,00 (+ €10,00 για έκδοση day license) 

Υπεύθυνος για την καταβολή του κόστους συμμετοχής είναι ο κάθε αθλητής ξεχωριστά. Το κόστος συμμετοχής 

καταβάλλεται στη γραμματεία του αγώνα κατά την εγγραφή του αθλητή και όχι αργότερα. 

Για τους αθλητές κατηγορίας Cycling for All, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας έχει καθορίσει το ποσό των 

€10,00 για έκδοση ημερήσιας άδειας ποδηλάτη(day licence) και ασφάλισή τους έναντι τρίτου.  Το κόστος 

Ημερήσιας Άδειας Ποδηλάτη καταβάλλεται από τους αθλητές κατηγορίας Open σε εκπρόσωπο της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας που θα τους εκδίδει την σχετική άδεια. 

Κατά την δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει επίσης να δηλωθούν όλα τα οχήματα σέρβις που θα ακολουθήσουν 

τους αθλητές.  Για τον κάθε αθλητή θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του οδηγού 

καθώς και το κινητό του τηλέφωνο.  Είναι υποχρέωση των επιβαινόντων στο όχημα να τηρούν τους σχετικούς 

κανονισμούς. 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Οι τρεις πρώτοι της κάθε κατηγορίας Κ.Ο.Π.Ο. καθώς και Cycling for All θα βραβεύονται με έπαθλο. 

Παρακαλούνται όλοι οι αθλητές που θα βραβευθούν να βρίσκονται στο χώρο απονομών 10 λεπτά πριν τις 

απονομές φορώντας ποδηλατική στολή του σωματείου τους. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ο αγώνας διοργανώνεται από το σωματείο ΑΠΟΕΛ σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου. 

Υπεύθυνοι διοργάνωσης: 

• Κωνσταντίνος Αντωνίου – Αρχηγός ΑΠΟΕΛ (τηλ.: 99 210 510) 

• Μιχάλης Πουμπουρής – Υπεύθυνος Τμήματος Ποδηλασίας, Σωματείο ΑΠΟΕΛ (τηλ. 99 453 721) 
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ΧΑΡΤΗΣ  

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ  

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ θα ήθελε να ευχαριστήσει τους διαχρονικούς χορηγούς και υποστηριχτές του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Σωματείο επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας και τους χορηγούς της.  

 

 

 


