6η Ημερίδα Ακαδημίας Ποδηλασίας ΕΛΙΤ 21/10/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η σχολή ELITE CYCLING ACADEMY διοργανώνει την 6η Ημερίδα Ακαδημίας Ποδηλασίας της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018. Η ημερίδα θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη
Αγώνων - Ημερίδων Ποδηλασίας 2018 της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στη Δασική περιοχή της Αγγλικής Σχολής στον Στρόβολο. Στην ημερίδα μπορούν να
συμμετάσχουν οι αθλητές των Σωματείων της Ακαδημίας που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
Διαδρομή:
Κατηγορία Α0: Κυκλική διαδρομή πίσω από τα γήπεδα του futsal μήκους 400 μέτρων. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει
δυσκολίες σε φυσικό περιβάλλον, ζιγκ ζαγκ ανάμεσα από δέντρα, μικρούς βράχους, γέφυρες και εμπόδια από
κορμούς, απότομες στροφές γύρω από δέντρα, ξύλινα σκαλιά. Η προσπάθεια των παιδιών θα αξιολογηθεί βάση
χρόνου.
Χάρτης: https://bit.ly/2ygGLdo
Χώρος στάθμευσης: δίπλα από το Junior School ή στο κεντρικό σημείο στάθμευσης πριν από το γήπεδο του English
School. Μπορείτε να εισέλθετε από τον κυκλικό κόμβο του Προεδρικού.
Κατηγορίες Α1, Α2,Α3 : Προ-εκκίνηση πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγγλικής σχολής απόστασης 100
μέτρα, και κυκλική διαδρομή μήκους 1.6 χιλιομέτρων ανά στροφή. Ο αριθμός των στροφών για τις κατηγορίες Α1,
Α2, Α3 θα ανακοινωθεί στο Τεχνικό Συνέδριο. Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτημένη από το μεσημέρι του
Σαββάτου 20/10/2018 .
Χάρτης: https://bit.ly/2INhknQ
Χώρος στάθμευσης: δίπλα από το Μακάριο Νοσοκομείο ή στο κεντρικό σημείο στάθμευσης πριν από το γήπεδο
του English School. Μπορείτε να εισέλθετε από τον κυκλικό κόμβο του Προεδρικού.
Γραμματεία: 8:30 - 9:30πμ
Τεχνικό Συνέδριο: 9:15πμ
Κόστος συμμετοχής: €4,00 ανά αθλητή/τρια. Παρακαλούμε όπως καταβάλλεται από αντιπρόσωπο του κάθε
σωματείου στην γραμματεία από τις 8:30-9:30πμ.Το ποσό πληρωμής αντιστοιχεί στον αριθμό αθλητών που θα
δηλωθεί από το κάθε σωματείο και όχι στον τελικό αριθμό αθλητών που θα λάβουν μέρος.
Πρόγραμμα αγώνα:
9:30πμ: Θα ξεκινούν ανά 1 λεπτό τα παιδιά της ΑΟ κατηγορίας, βάση της λίστας εκκίνησης που
θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018.
10:30πμ: Εκκίνηση | Α1 αγόρια - Α1 κορίτσια
11:30πμ: Εκκίνηση | A2 & Α3 αγόρια - Α2 & Α3 κορίτσια
Μετά την ολοκλήρωση των συμμετοχών ο Αλυτάρχης θα καθωρήσει την διαφορά χρόνου μεταξύ των εκκινήσεων
των αγοριών και κοριτσιών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
•

Δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα έχουν ΜΟΝΟ όσοι αθλητές είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών
της Κ.Ο.ΠΟ.

•

Εγγραφές νέων αθλητών στην Κ.Ο.ΠΟ. μέχρι την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018. Δήλωση αθλητών, στο
info@elitecycling.eu μέχρι την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018. Δεν θα γίνεται ΚΑΜΙΑ εγγραφή αθλητή
δεκτή μετά την Παρασκευή το μεσημέρι.

•

Όλοι οι αθλητές/τριες πρέπει να έχουν μαζί τους, τον αριθμό που τους δόθηκε στην αρχή της χρονιάς.

•

Εάν υπάρχουν αθλητές/τριες που έχουν χάσει τον αριθμό τους, να επικοινωνήσουν με την ομοσπονδία στο
22448970 η στο ccf@cytanet.com.cy

•

Στην διαδρομή θα υπάρχει 1 ζώνη για Τροφοδοσία και Τεχνική βοήθεια αριστερά από τον χώρο
τερματισμού η οποία θα σηματοδοτηθεί με κορδέλα και ταμπέλες (Technical zone Start - Stop).
Οποιαδήποτε βοήθεια προσφερθεί σε αθλητή/τρια εκτός ζώνης θα επιφέρει ποινή για τον αθλητή/τρια.

Έπαθλα:
• Όλα τα παιδιά θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.
• Θα βραβευτούν οι πρώτοι τρεις αθλητές και αθλήτριες των κατηγοριών Α1,Α2,Α3. Οι πρώτοι της κάθε
κατηγορίας με κύπελλα και οι δεύτεροι / τρίτοι με μετάλλια. Επίσης ο πρώτος/η αθλητής/τρια της κάθε
κατηγορίας θα πάρει δώρο προϊόντα Muc-off.
Χορηγοί:
Στους αθλητές/τριες θα προσφερθούν δωρεάν μπανάνες χορηγία της εταιρείας EUROFRESH καθώς και δωρεάν
μεταλλικό νερό χορηγία της εταιρείας LANITIS. Επίσης τα δώρα Muc-off για τους πρώτους της κάθε κατηγορίας
αθλοθετεί το ποδηλατικό κατάστημα BikeHub.
Ιατρική κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες: Στο χώρο του αγώνα θα υπάρχει νοσοκόμα.
Επίσημα Αποτελέσματα: Θα αναρτηθούν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΠΟ
www.cypruscycling.org
Σκουπίδια: Παρακαλούνται τα σωματεία όπως ενημερώσουν τους συμμετέχοντες και φίλους του αθλήματος να
μην ρίχνουν σκουπίδια. Δεν θα υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα.

