Διοργανωτές:
Γ.Σ.Σ Ο "ΚΕΡΑΥΝΟΣ"

Kαταστήματα POLYS BIKES

Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου

Χορηγός αγώνα:

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΘΛΟΥ
CYPRUS DUATHLON 2019 3/3/2019
O Γ.Σ.Σ Ο "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" και τα καταστήματα POLYS BIKES, διοργανώνουν αγώνα Διάθλου,
την Κυριακή 3/3/2019 στην περιοχή Δελίκηπου. Ο αγώνας θα είναι απόστασης SPRINT και θα
αποτελείται από 5 χιλιόμέτρα τρέξιμο (2 γύροι), 20 χιλιόμετρα ποδηλασία (2 γύροι) και 2.5
χιλιόμετρα τρέξιμο.
Χορηγός του αγώνα είναι το ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ. Ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου και εντάσεται στο Επίσημο Αγωνιστικό Καλεντάρι της
Ομοσπονδίας ως αγώνας Πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η διαδρομή θα είναι ως εξής – Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνει στη συμβολή
των δρόμων Δελίκηπου – Λυθροδόντα και Μαθιάτη – Δελίκηπου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει με 5
χιλιόμετρα τρέξιμο (2 γύροι) από το σημείο εκκίνησης με κατεύθυνση προς Μαθιάτη και
επιστροφή στο transition area. Θα ακολουθήσει η ποδηλασία (2 γύροι) σύνολο 20 χιλ. από το
transition area με κατεύθυνση Δελίκηπο και επιστροφή μέσω του ίδιου δρόμου προς
Λυθροδόντα. Ακολούθως, είσοδος στο transition area και τρέξιμο 2.5 χιλ (ένα γύρο) στην ίδια
διαδρομή τρεξίματος.
Ο αγώνας θα είναι ελεύθερος για drafting και θα ακολουθούνται όλοι οι κανονισμοί της ITU. Θα
γίνει σε ανοικτό για την κυκλοφορία δρόμο, ΜΟΝΟ για ποδήλατα δρόμου (road bikes με
μπάρες, TT, TRI bikes απαγορεύονται). Όλες οι διαδρομές φαίνονται στους σχετικούς χάρτες.
Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών, οι διοργανωτές
μπορεί να αλλάξουν και ή να τροποποιήσουν τις διαδρομές του αγώνα. Ο αγώνας θα
διοργανωθεί σε ανοικτής κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα δρόμους. Επίσης οι διοργανωτές
μπορούν να καθυστερήσουν την έναρξη ή και να ματαιώσουν ή αναβάλλουν τον αγώνα λόγω
κακοκαιρίας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Transıtıon Area
Η Transition Area ορίζεται ως η περιοχή δίπλα από την εκκίνηση. Στην περιοχή αυτή θα
τοποθετηθούν ειδικές μπάρες τοποθέτησης Τριαθλητικού εξοπλισμού και καλάθια στα οποία ο
κάθε αθλητής θα μπορεί να τοποθετεί τον εξοπλισμό του και το ποδήλατο του. Η περιοχή θα
είναι σηματοδοτημένη και κλειστή και η είσοδος-έξοδος θα επιτρέπεται μόνο στους αθλητές σε
όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά και πριν την εκκίνηση. Στην περιοχή θα τοποθετηθεί η ασπίδα
τερματισμού, το σύστημα χρονομέτρησης, τέντα για την γραμματεία του αγώνα, τέντες χορηγών
του αγώνα αλλά και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, Penalty Box για τους σκοπούς του
αγώνα καθώς και χώρος για νερό και φρούτα για τους αθλητές.

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Αγώνα
07:30 - 08:00

Λειτουργία γραμματείας, (παραλαβή Race Bag)

08:15 – 08:25

Τεχνικό συνέδριο στο χώρο εκκίνησης, τοποθέτηση ποδηλάτων και
Εξοπλισμού στο Transition Area

08:30

Εκκίνηση αγώνα Επίσημες Κατηγορίες και Ανοικτή Κατηγορία

11:00

Απονομές επάθλων (στο χώρο τερματισμού)

Κατηγορίες
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στις επίσημες κατηγορίες της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, όπως επίσης και αθλητές/αθλήτριες άνω των 16 χρονών μη
εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία – Ανοικτή Κατηγορία.
Σημείωση: Αθλητές / αθλήτριες των επίσημων κατηγοριών της Ομοσπονδίας που δεν έχουν σε
ισχύ Δελτίο Υγείας, θα αγωνιστούν στην ανοικτή κατηγορία.
Δηλώσεις Συμμετοχής / Εγγραφές
Εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cyprusduathlon2019@gmail.com.
Η παραλαβή των Race Bags μπορεί να γίνει από το κατάστημα POLYS BIKES Λευκωσία, την
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 07:00 μ.μ. ή Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 02:00 μ.μ. ή την Κυριακή 3 Μαρτίου στον αγώνα.
Περιορισμένος αριθμός εγγραφών. Θα τηρηθεί σειρά προταιρεότητας.
Κόστος Συμμετοχής / Πληρωμές:
Το κόστος συμμετοχής για αθλητές εγγεγραμμένους στις επίσημες κατηγορίες έχει καθοριστεί
στα €35 και για τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στην ανοικτή κατηγορία €45.
Η πληρωμή για το κόστος συμμετοχής του αγώνα καταβάλλεται προκαταβολικά στα
καταστήματα Polys Bikes στις πιο κάτω διευθύνσεις:
Polys Bikes Λευκωσία – Μακεδονιτίσσης 84, 2057 Στρόβολος, Τηλ. 22511171
Polys Bikes Λάρνακα – Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 54, 6017 Λάρνακα, Τηλ. 24626308
Polys Bikes Λεμεσός – Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 10Γ, 3060 Λεμεσός, Τηλ. 25750508

Ιατρική Κάλυψη
Ο αγώνας θα υποστηρίζεται από ιατρικό προσωπικό με κινούμενη μονάδα ασθενοφόρου
επανδρωμένη με γιατρό.
Απονομές και Τρόπαια
Θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι αθλητές και οι τρεις πρώτες αθλήτριες στη γενική κατάταξη για
τις επίσημες κατηγορίες και οι τρεις πρώτοι αθλητές και οι τρεις πρώτες αθλήτριες στη γενική
κατάταξη της ανοικτής κατηγορίας.

ΧΑΡΤΕΣ
Τρέξιμο 5 χιλιόμέτρα ( 2 Loops )

Το τρέξιμο θα αποτελείται από 2 γύρους των 2,5 km προς Μαθιάτη. Στην αρχή της διαδρομής θα
υπάρχει Feed Zone Station με νερό και φρούτα για τους αθλητές. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΜΕ ΤΟ BIB NUMBER ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση των
αριθμών στο μπροστινό μέρος της φανέλας με παραμάνες για μη εγγεγραμμένους αθλητές (open
category). Απαγορεύεται αθλητής που τρέχει, να έχει οποιανδήποτε βοήθεια από άλλους αθλητές /
θεατές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αθλητής αυτός θα αποκλείεται.
Είσοδος στην Transition Area – Έξοδος προς διαδρομή Ποδηλάτου
Οι αθλητές αφού ολοκληρώσουν τα 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, θα κατευθυνθούν και θα εισέρθουν στο
Transition Area περπατώντας ή τρέχοντας. Η διαδρομή θα σηματοδοτείται από κώνους και θα
επιτηρείται από Marshalls. Μετά την είσοδο στην Transition Area οι αθλητές θα πρέπει να τοποθετούν
τον εξοπλισμό τους στα ειδικά καλάθια και στην συνέχεια αφού φορέσουν το κράνος τους θα
κατευθύνονται προς την Mounting Line, την οποία αφού περάσουν θα δικαιούνται να αρχίσουν να
ποδηλατούν. Απαγορεύεται να ποδηλατούν εντός της Transition Area, χωρίς κράνος και Top Shirt.

Ποδηλασία 20 χμ – DRAFT LEGAL
Η διαδρομή ποδηλασίας θα είναι σηματοδοτημένη και θα υπάρχουν Marshalls οι οποίοι θα
διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή με την ύπαρξη αυτοκινήτων. Σε όλη τη διαδρομή οι αθλητές είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθούν όλες τις υποδείξεις των Marshalls. Θα ξεκινούν από την Transition Area
(μετά την Mounting Line) προς Δελίκηπο. Στη συνέχεια επαναστοφή προς Λυθροδόντα και επιστροφή.
Η διαδρομή πρέπει να εκτελεστεί 2 ΦΟΡΕΣ (10 Km ο κάθε γύρος). Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να
μετρούν τον κάθε γύρο με δική τους ευθύνη. Marshalls θα ελέγχουν σε κάθε Turning Point τους
αθλητές και σε κάθε Check Point θα καταγράφεται το νούμερο του κάθε αθλητή. Αθλητής ο οποίος δεν
θα εκτελέσει 2 LOOPS θα αποκλείεται. Η διαδρομή είναι ιδιαιτέρα τεχνική και αρκετά γρήγορη και για
τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι αθλητές να οδηγούν τα ποδήλατα τους με ιδιαίτερη προσοχή, να
κρατούν πάντα την αριστερή μεριά του δρόμου, αφήνοντας αρκετό χώρο στους υπόλοιπους για να
προσπερνούν αλλά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Marshalls.

Είσοδος στην Transition Area – Έξοδος για Τρέξιμο
Οι αθλητές αφού ολοκληρώσουν τα 20 Km ποδήλατο, κατεβαίνουν από αυτό πριν την είσοδο τους στην
Transition Area (Dismounting Line) και το σπρώχνουν προς αυτή. Τοποθετούν το ποδήλατο τους στην
θέση τους και αφού φορέσουν την ζώνη με τον αριθμό τους κατευθύνονται προς την έξοδο του
Transition Area προς την διαδρομή του τρεξίματος. Σε περίπτωση που αθλητής έχει χρεωθεί με Penalty
θα πρέπει να το εκτελέσει στο Penalty Box που βρίσκεται δίπλα από το Transition Area.

Τρέξιμο 2.5 km

Το τρέξιμο θα αποτελείται από 1 γύρο των 2,5 km προς Μαθιάτη. Στην αρχή της διαδρομής θα υπάρχει
Feed Zone Station με νερό και φρούτα για τους αθλητές. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ TRANSITION AREA, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΜΕ ΤΟ BIB NUMBER ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση των αριθμών στο μπροστινό μέρος της φανέλας με παραμάνες για μη
εγγεγραμμένους αθλητές (open category). Απαγορεύεται αθλητής που τρέχει, να έχει οποιανδήποτε
βοήθεια από άλλους αθλητές / θεατές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αθλητής αυτός θα αποκλείεται.

Τερματισμός
Ο τερματισμός θα γίνει παρά το σημείο Εκκίνησης.

Draft Legal Bike Course
Τα ποδήλατα που θα χρησιμοποιούν οι αθλητές θα πρέπει να τηρούν τα πιο κάτω:

Penalty Box-Ποινές
Το Penalty Box βρίσκεται δίπλα από την Transition Area. Αθλητής ο οποίος τιμωρείται με Penalty
οφείλει να εκτελέσει την ποινή του στον καθορισμένο χώρο σύμφωνα με τις υποδείξεις των Marshals.
Οι ποινές είναι 10 δευτερόλεπτα για παραβάσεις εκκίνησης (εκκίνηση πριν την κόρνα).
Αθλητής ο οποίος ξεκινά να ποδηλατά πριν την mount line ή συνεχίζει να ποδηλατά μετά την dismount
line θα τιμωρείται με 10 δευτερόπλεπτα Penalty. Αθλητής που ποδηλατά επικίνδυνα και εμποδίζει
εσκεμμένα άλλους αθλητές αποκλείεται αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Αθλητής που εισέρχεται στο
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας θα τιμωρείται με 10 δευτερόλεπτα ποινή και στη δεύτερη παράβαση,
αποκλεισμό. Επαναστροφή πριν τα καθορισμένα σημεία τρεξίματος και ποδηλασίας θα τιμωρείται με
αυτόματο αποκλεισμό. Στη διαδρομή της ποδηλασίας αλλά και του τρεξίματος απαγορεύεται
οποιαδήποτε βοήθεια από άλλους αθλητές / θεατές καθώς και η χρήση συσκευών μουσικής, cameras
και κινητών τηλεφώνων. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα αποκλείεται. Υπόψη ότι στον αγώνα θα
επιτηρούν Technical Officials της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου.
Cut Off Times
Όλοι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο CYPRUS DUATHLON 2019 Θα πρέπει να ολοκληρώσουν
τον αγώνα πριν τις 11:00 π.μ. (Ώρα εκκίνησης 08:30 π.μ.). Οι χρόνοι για το κάθε άθλημα ξεχωριστά
φαίνονται πιο κάτω:
Τρέξιμο 5 χιλ. 9:15 (45 λεπτά μέγιστο από την ώρα εκκίνησης)
Τρέξιμο + Ποδήλατο 10:30 (120 λεπτά μέγιστο από την ώρα εκκίνησης)
Τρέξιμο + Ποδήλατο + Τρέξιμο 11:00 (150 λεπτά μέγιστο από την ώρα εκκίνησης)

Σχεδιάγραμμα CYPRUS DUATHLON 2019

