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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (αίτηση) για Διοργάνωση Αγώνων Τριάθλου 2023
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος (αίτηση), για την διοργάνωση και
διεξαγωγή Αγώνων Πρωταθλήματος Τριάθλου, Διάθλου, Aquathlon ή/και άλλου συναφή (Τοπικών ή/και
Διεθνών), μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.
Οι αγώνες είναι για την αγωνιστική περίοδο 2023, Πρωτάθλημα Σωματείων/Ομίλων Ομοσπονδίας.
Η περίοδος διεξαγωγής αγώνων Πρωταθλήματος, Ημερίδων πρόκρισης, είναι από 25 Φεβρουαρίου 2023
(συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 2 Ιουλίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης).
Αγώνες Κυπέλλου και παιδικοί αγώνες μπορούν να διοργανώνοντα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και
η Ομοσπονδία θα αποδέχεται αιτήσεις μέχρι και 45 μέρες πριν την διεξαγωγή τους.
Με κάθε αίτηση πρέπει να καταβάλλεται και το χρηματικό ποσό των €50 (πενήντα ευρώ) το οποίο σε
καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.
Η υποβολή της αίτησης σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται και αυτόματη έγκριση της.
Για να χαρακτηριστεί ένας αγώνας και διεθνής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε καλεντάρι διεθνών
αγώνων και να υπάρχει συμμετοχή αθλητών από τουλάχιστον 4 (τέσσερίς) χώρες.
Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους αγώνες Πρωταθλήματος περισσότεροι από ένα είδος αγώνα και
απόστασης.
Προτεραιότητα για διοργάνωση θα δοθεί στους αγώνες:
Τρίαθλο Ολυμπιακής Απόστασης (non drafting) (επιλογή εθνικής),
Τρίαθλο Απόστασης Sprint (draft legal),
Aquathlon Απόστασης Sprint,
Δίαθλο Απόστασης Sprint (draft legal),
Τρίαθλο Απόστασης Αθλητικού Σχολείου/Ημερίδων.
Το μέγιστο κόστος χρέωσης των εγγεγραμμένων αθλητών της Ομοσπονδίας που θα συμμετέχουν σε
αγώνες υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας και οι επιτρεπόμενές ηλικίες στις κατηγορίες της Ομοσπονδίας
από τον διοργανωτή θα πρέπει να είναι:
Τρίαθλο Ολυμπιακής Απόστασης - €45.00 (σαρανταπέντε ευρώ) (18+),
Τρίαθλο Απόστασης Sprint - €35.00 (τριανταπέντε ευρώ) (16+),
Τρίαθλο Απόστασης Super Sprint - €30.00 (τριάντα ευρώ) (15+),
Τρίαθλο Απόστασης Αθλητικού Σχολείου/Ημερίδων - €25.00 (εικοσιπέντε ευρώ) (10-15),
Τρίαθλο Μεσαίας Απόστασης - €65.00 (εξηνταπέντε ευρώ) (18+),
Aquathlon Απόστασης Sprint - €35.00 (τριανταπέντε ευρώ) (16+),
Δίαθλο Απόστασης Sprint - €35.00 (τριανταπέντε ευρώ) (16+),
Τρίαθλο Off Road (Cross) Απόστασης Sprint - €35.00 (τριανταπέντε ευρώ) (16+),
Παιδικός Αγώνας - €20.00 (είκοσι ευρώ) (6-7) (8-9) (10-12) (13-15),
Άλλος (18+) συμφωνία Ομοσπονδίας με διοργανωτή.
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Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των εγγεγραμμένων αθλητών της Ομοσπονδίας στις κατηγορίες της
Ομοσπονδίας και δικαίωμα στις πιο πάνω χρεώσεις είναι το έγκυρο Δελτίο Υγείας ΚΟΑ (ΑΣΥΑ)
(όχι η απόδειξη πληρωμής κατάθεσης της αίτησης), όπως επίσης και οποιοσδήποτε επιπρόσθετος
περιορισμός.
Οι ηλικίες αναφέρονται στην ηλικία του/της αθλητή/τρίας στις 31 Δεκεμβρίου της χρονολογίας του
αγώνα.
Οι αγώνες υιοθετούν τους κανονισμούς (World Triathlon Competition Rules 2022 ή μετέπειτα) της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου (ITU) και οποιαδήποτε παρέκκλιση μόνο με την άδεια της Ομοσπονδίας
ή/και του Έφορου Αθλημάτων κατά την διάρκεια του αγώνα.
Οι διάφορες κατηγορίες αλλά και οι άνδρες από τις γυναίκες (και σκυταλοδρομίες) σε κάθε κατηγορία
πρέπει να έχουν διαφορετική ώρα εκκίνησης.
Η Ομοσπονδία θα παρέχει την χρονομέτρηση για τους αγώνες Πρωταθλήματος και ημερίδες ή/και όποιου
άλλου αποφασίσει, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης των αριθμών συμμετοχής των αθλητών.
Η Ομοσπονδία θα βοηθήσει με τον Έφορο Αθλημάτων και τον/την Head Referee στους αγώνες, οι οποίοι
θα είναι και μέλη της τριμελούς αγωνόδικους επιτροπής του αγώνα. Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα
είναι ο διευθυντής του αγώνα του διοργανωτή.
Η Ομοσπονδία θα θέσει στη διάθεση του διοργανωτή τα υλικά αγώνων τα οποία διαθέτει, και τα οποία ο
διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει σε άρτια κατάσταση, άμεσα και/ή χωρίς καμία
καθυστέρηση μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Η παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των εν λόγω
υλικού, αποτελεί ευθύνη του διοργανωτή. Εις περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημία και/ή
απώλεια και/ή αλλοίωση του υλικού μετά την παράδοσή του, ο διοργανωτής υποχρεούται και/ή έχει
αποκλειστική ευθύνη να την αποκαταστήσει πλήρως.
Ο διοργανωτής οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις επίσημες αρχές του κράτους
(Δήμους, Αστυνομία, Τμήμα Δασών, Δημόσια Έργα, Υπουργείο Υγείας κλπ).
Ο διοργανωτής οφείλει να εξασφαλίσει την παρουσία γιατρού και ασθενοφόρου στον αγώνα.
Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει διευκολύνσεις στην Αρχή Αντιντόπινγκ για διενέργεια
ελέγχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αρχής.
Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιτρέψει την πρόσβαση, τον έλεγχό και οποιεσδήποτε άλλες
διευκολύνσεις ζητηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.
Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει την επιλογή για ηλεκτρονική ή/και άλλη εγγραφή
αθλητή/τρία μέχρι και 7 (επτά) ημέρες πριν τον αγώνα.
Η ηλεκτρονική ή/και άλλη εγγραφή πρέπει να συμπεριλαμβάνει ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως,
αριθμό ταυτότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σωματείο/όμιλο
στο οποίο ανήκει ο αθλητής.
2 of 5

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ Β114, ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ: 22449500, ΦΑΞ: 22449501
E-Mail: info@cytrifed.org Website: www.cytrifed.org

Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει οποιουσδήποτε ελέγχους (safepass) επιβάλλονται
από το Υπουργείο Υγείας, ΚΟΑ ή και Ομοσπονδία για τους συμμετέχοντες την ημέρα του αγώνα.
Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος, με δικά του έξοδα, να μεριμνήσει για βάθρο και να βραβεύσει με το
πέρας του αγώνα της απόστασης της Ομοσπονδίας, τους 3 πρώτους άνδρες και τις 3 πρώτες γυναίκες
κάθε κατηγορίας της Ομοσπονδίας.
Οποιαδήποτε κατηγορία της Ομοσπονδίας στην οποία δεν συμμετέχουν τουλάχιστον 6 (έξι) αθλητές θα
ενσωματώνεται με άλλην ή/και άλλες μέχρι να συμπληρωθούν τουλάχιστον 6 (έξι) αθλητές.
Ο διοργανωτής δεν μπορεί να απαγορεύσει την συμμετοχή εγγεγραμμένου ενεργού αθλητή της
Ομοσπονδίας με έγκυρο Δελτίο Υγείας ΚΟΑ (ΑΣΥΑ) και που έχει καταβάλει το ποσό εγγραφής/συμμετοχής
εντός των χρονικών πλαισίων, χωρίς την άδεια της Ομοσπονδίας.
Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να προβάλει στους αγώνες τους χορηγούς της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Τριάθλου.
Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες ο αγώνας
να διεξαχθεί ως έχει, να τον μετατρέπει σε αγώνα Διάθλου ή άλλον, σε συνεννόησή με τον Έφορο
Αθλημάτων της Ομοσπονδίας
Ο διοργανωτής αναλαμβάνει πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη προς τρίτους, τυχόν αποζημιώσεις που θα
προκύψουν από απαιτήσεις αθλητών, συμμετεχόντων, εργαζομένων, εθελοντών, κριτών, παρατηρητών
ή/και τρίτων και απαλλάσσει εξ’ ολοκλήρου την Ομοσπονδία από οποιαδήποτε ευθύνη.
Αν ο αγώνας ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας
πρωτόκολλα οδηγίες διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή και άλλης αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει πλήρως τους αθλητές της Ομοσπονδίας για την
εγγραφή τους στον αγώνα.
Ο διοργανωτής επιτρέπει την ανάρτηση αποτελεσμάτων, πληροφοριών, φωτογραφιών ή/και άλλου
οπτικοακουστικού υλικού του αγώνα στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της Ομοσπονδίας ή/και των μελών
της ή/και των εταίρων της, σε διαφημιστικό και άλλο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό όπως επίσης και
στα μέσα κοινωνικής και μαζικής ενημέρωσης.
Ο διοργανωτής μπορεί να συμπεριλάβει και δικές του κατηγορίες αποστάσεων και ηλικιών με άλλες δικές
του χρεώσεις συμμετοχής.
Για διοργάνωση αγώνων Πρωταθλήματος Σωματείων/Ομίλων ή/και Ημερίδας, για κάθε συμμετοχή
αθλητή/τρίας ή ομάδας σε σκυταλοδρομία (16 χρονών και άνω) εγγεγραμμένων στην Ομοσπονδία ή όχι, ο
διοργανωτής θα οφείλει στην Ομοσπονδία το ποσό των €5 (πέντε ευρώ) και για κάτω των 16 χρονών το
ποσό των €3 (τριών ευρώ), επιπρόσθετα από το καταβληθέντα χρηματικό ποσό της αίτησης.
Για διοργάνωση Παιδικών αγώνων ο διοργανωτής θα οφείλει στην Ομοσπονδία το εφάπαξ ποσό των €150
(εκατό πενήντα ευρώ), επιπρόσθετα από το καταβληθέντα χρηματικό ποσό της αίτησης.
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Για διοργάνωση αγώνων Κυπέλλου ή άλλου υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, ο διοργανωτής θα οφείλει
στην Ομοσπονδία το εφάπαξ ποσό των €150 (εκατό πενήντα ευρώ), επιπρόσθετα από το καταβληθέντα
χρηματικό ποσό της αίτησης.
Η Ομοσπονδία θα κατανέμει κατά έτος τα κονδύλια Διοργάνωσης Αγώνων Εσωτερικού, Διεθνών Αγώνων
ή/και άλλου συναφή, του εκάστοτε εγκεκριμένου και καταβληθείσα προϋπολογισμού από τον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού ή/και άλλης χορηγίας από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τριάθλου, σαν χορηγία για
την διεξαγωγή αγώνων, στους Διοργανωτές των Πρωταθλημάτων ή/και άλλων αγώνων κάτω από την
αιγίδα της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα πάντα με τον εκάστοτε σχεδιασμό, προγραμματισμό ή/και απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου.
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους πιο πάνω όρους όπου κρίνει
ότι αυτό είναι αναγκαίο.
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή/και να ακυρώσει αγώνες.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον Έφορο Αθλημάτων της
Ομοσπονδίας κ. Καδή Δημήτρη στο τηλ. 99424767 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
secretary@cytrifed.org
Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε όπως επικοινωνήσετε με τη Ομοσπονδία στο τηλ. 22449500 ή/και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@cytrifed.org για να διευθετηθεί η κατάθεση της αίτησης με το
αντίστοιχο χρηματικό ποσό, πριν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.
.
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ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ 2023

Εμείς…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ("ο Διοργανωτής”)
Αιτούμαστε με την παρούσα από την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου ("η Ομοσπονδία") τη διοργάνωση αγώνα
όπως αυτός περιγράφεται στην παρούσα αίτηση :
1.

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ: ΤΡΙΑΘΛΟ/ΔIΑΘΛΟ/AUATHLON/ΑΛΛΟΣ (Εξηγήστε) …………………………….
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ/ΚΥΠΕΛΛΟ/ΑΛΛΟΣ ………………………………………………………..

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ:

3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

4.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ:

5.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

6.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:

7.

ΧΟΡΗΓΟΙ:

8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

9.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

10.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ):

Α. ΔΙΕΘΝΗΣ
Β. ΤΟΠΙΚΟΣ

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ…………… ΧΩΡΕΣ 1………..…2……………3…………..4…….………

11.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ):

12.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

13.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:

14.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:

15.

ΑΔΕΙΕΣ/ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ:

Σημ.Η υποβολή της αίτησης σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται και αυτόματη έγκριση της. Το καταβληθέντα
χρηματικό ποσό για την παρούσα αίτηση σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.
Παρακαλούμε να επισυνάπτουν όλα τα σχετικά (ηλεκτρονικά). Σε περίπτωση που υπάρχει συνδιοργανωτής να
επισυνάπτει σχετική επιστολή από Πρόεδρο/Γραμματέα Σωματείου/Διευθυντή Εταιρείας/Φυσικό Πρόσωπο.
Για τον Διοργανωτή (Πρόεδρος/Γραμματέας
Σωματείου/Διευθυντής Εταιρείας/Φυσικό Πρόσωπο):
Υπογραφή:………………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………….
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