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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2023 

 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου ζητά προσφορές για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση 
των αγώνων Πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας για το 2023. Οι προσφορές πρέπει να 
παραδοθούν στην Ομοσπονδία  ή/και κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση secretary@cytrifed.org μέχρι την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 και 
ώρα 19:00. 
Οι αγώνες Πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας για το 2023 αναγράφονται στην 
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και είναι: 
23 Απριλίου, 2023 Δίαθλο- Λευκωσία 
30 Απριλίου, 2023 Τρίαθλο Ολυμπιακής Απόστασης- Πάφο 
14 Μαΐου, 2023 Τρίαθλο Απόστασης Super Sprint – Αμμόχωστο 
21 Μαΐου, 2023 Τρίαθλο εκτός Δρόμου – Αμμόχωστο 
28 Μαΐου, 2023 Τρίαθλο Απόστασης Sprint – Λάρνακα-Μαζωτό 
04 Ιουνίου, 2023 Aquathlon -Λεμεσό 
 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος της χρονομέτρησης ανά αγώνα, 
είδος αγώνα, αριθμό σταθμών ελέγχου και ξεχωριστά το κόστος ανά αθλητή ανά race 
bag (φάκελο). Στο κόστος να ληφθεί υπόψη ότι θα περιλαμβάνονται όλες οι 
κατηγορίες αποστάσεις του διοργανωτή με μέγιστη απόσταση την Ολυμπιακή.  
Η Κυπριακή Ομοσπονδία επιφυλάσσεται για το σύνολο των αγώνων που θα ανατεθούν 
όπως επίσης και επιπρόσθετου αγώνα ή/και αλλαγή τοποθεσιών των αγώνων. 
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαμηλότερη συνολική τελική τιμή. Στην 
προσφορά πρέπει να αναφέρεται αν θα χρεώνεται και είναι συμπεριλαμβανόμενο το 
Φ.Π.Α. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές   
Αριθμός συµµετεχόντων: 50-500   
Αριθμός σταθμών χρονομέτρησης: 1-3  
Η Κυπριακή Ομοσπονδία επιφυλάσσεται για την χρησιμοποίηση του συνόλου των 
σταθμών η μικρότερου αριθμού σε κάθε αγώνα. Οι τελικές ανάγκες ανά διοργάνωση 
των σταθμών θα οριστικοποιούνται περίπου 15 μέρες πριν τον εκάστοτε αγώνα. 
Ο τελικός αριθμός των αναγκαίων αριθμών-chip χρονομέτρησης προσδιορίζεται δέκα 
μέρες περίπου πριν τον αγώνα και μπορεί να είναι μικρότερος η μεγαλύτερος  από τον 
παραπάνω αριθμό που δηλώνεται κατά 10%.   
Ο ανάδοχος διαθέτει και φέρει την ευθύνη για την εγκατάσταση ζωνών ελέγχου με 
συγκεκριμένο αριθμό λωρίδων ή άλλων συστημάτων χρονομέτρησης σύμφωνα με τους 
προκαθορισμένους σταθμούς χρονομέτρησης ανά αγώνα.  
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Αριθμοί συμμετοχής  
Σχεδιασμός και παραγωγή αριθμών συµµετοχής τρεξίματος και ποδηλασίας, παραμάνες 
για τον αριθμό τρεξίματος.  
Τοποθέτηση του chip χρονοµέτρησης στον αριθμό συµµετοχής.  
Τα chips χρονομέτρησης θα πρέπει να είναι μιας χρήσης.  
Τα υπάρχων chips της Ομοσπονδίας γύρω στα 400 είναι διαθέσιμα μετ ‘επιστροφής 
χωρίς οικονομική χρέωση ιδίως σε αγώνες που περιλαμβάνεται το κολύμπι (τρίαθλο, 
aquathlon).  Στην περίπτωση της κατηγορίας πρωταθλήματος της ομοσπονδίας σε 
αγώνα Διάθλου θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως δεύτερο και θα παρέχεται 
από την ομοσπονδία μετ ‘επιστροφής χωρίς οικονομική χρέωση. 
 
Παράδοση  
Πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα θα παραδίδεται το race bag 
(φάκελος) στον διοργανωτή με όλα τα υλικά που χρειάζεται ο αθλητής για τον αγώνα. 
 
Εξαγωγή αποτελεσμάτων 
Η έκδοση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνετε άμεσα, τόσο στη γενική κατάταξη 
όσο και ανά φύλο, ηλικιακή και άλλη κατηγορία. Στα αποτελέσματα σε συνεργασία με 
τον διοργανωτή και την ομοσπονδία θα πρέπει να αποστέλλονται στην Ομοσπονδία σε 
μορφή excel file με λατινικούς χαρακτήρες και να περιλαμβάνονται: 
1. Ημερομηνία, ονομασία και τοποθεσία του αγώνα 
2. Κατηγορίες και αποστάσεις 
3. Ονοματεπώνυμο αθλητή, ημερομηνία γεννήσεως, ταυτότητα, φύλο, όμιλο, 
υπηκοότητα, ημερομηνία λήξης δελτίου υγείας, αριθμό συμμετοχής, αριθμό chip 
4. Κατάταξη βάση τελικών χρόνων ανά κατηγορία, τελικό χρόνο και μικτών χρόνων 
(split times).   
 
Όροι Πληρωμής 
Με την διεκπεραίωση κάθε αγώνα ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο (ξεχωριστό 
τιμολόγιο για κάθε αγώνα) προς την Ομοσπονδία το οποίο θα εξοφλείται ολοσχερώς 
εντός 90 (ενενήντα) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ  
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την εξαγωγή αποτελεσμάτων των αγώνων που 
συνδέονται άμεσα με αυτή τη διαδικασία διαιρούνται χρονικά σε τρεις περιόδους: 
(α) πριν τον αγώνα,   
(β) κατά τη διάρκεια, και   
(γ) μετά το πέρας του αγώνα.  
  
α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  
Επεξεργασία του συνόλου των καταχωρημένων εγγραφών στο σύστημα εγγραφών της 
διοργάνωσης, με σκοπό την συλλογή στοιχείων των συμμετεχόντων όπως προκύπτουν 
από τις καταχωρήσεις στο σύστημα εγγραφών.   
Εισαγωγή των στοιχείων των συμμετεχόντων στο σύστημα χρονομέτρησης.   
Παραλαβή, συσκευασία, παράδοση των αριθμών συμμετοχής σε ατομικούς φακέλους, 
οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός του αριθμού συμμετοχής (τρεξίματος), τον 
αριθμό για την ποδηλασία, το chip ή άλλου είδους εξοπλισμό χρονομέτρησης, τις 
παραμάνες για τον αριθμό, και οποιοδήποτε άλλο υλικό κρίνεται απαραίτητο.  
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Διαμόρφωση συστήματος αποτελεσμάτων ικανού να αποδέχεται ενημερώσεις επί των 
εγγραφών / συμμετεχόντων μέχρι και 12 ώρες πριν τον αγώνα. Το σύστημα των 
αποτελεσμάτων ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε μέρα, με 
δυνατότητα ενημέρωσης δύο φορές την ημέρα την προηγούμενη του αγώνα), 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί την ημέρα του αγώνα η πλέον επικαιροποιημένη και 
έγκυρη κατάσταση εγγραφών.  
Στο χώρο του τερματισμού, εγκαθίσταται ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκτυπωτής με 
στόχο την άντληση πληροφοριών από τον διοργανωτή και την παροχή πληροφοριών 
και ενημέρωσης της Ομοσπονδίας.  
 
β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
1. Χρονομέτρηση του αγώνα και καταγραφή των split times για όλους τους 
συμμετέχοντες,  
2. Την σύνδεση των χρονομέτρων του τερματισμού με το σύστημα χρονομέτρησης 
για ταύτιση του χρόνου ένδειξης των χρονομέτρων με τον πραγματικό χρόνο,  
3. Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων (μικτός (split times) και καθαρός 
χρόνος) εντός δύο ωρών μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.  
 
Προσοχή το ποσοστό απωλειών σε ενδιάμεσους χρόνους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 3%, ενώ κατά τον τερματισμό το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι μηδενικό (0%).   
Η υπέρβαση του ορίου 3% των απωλειών σε ενδιάμεσα αποτελέσματα, αλλά και 
κυρίως η μη ένδειξη χρόνου και εξ αυτού του γεγονότος μη κατάταξη αθλητών στον 
τερματισμό, όταν αυτό συμβαίνει για τεχνικούς ή άλλους λόγους με υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας χρονομέτρησης συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της 
σύμβασης.  
  
γ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:  
 Επεξεργασία των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων που κατατίθενται στην 
Ομοσπονδία εντός 30 λεπτών από τον τερματισμό και έκδοση ανακοίνωσης προς την 
Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου επί των ενστάσεων / παρατηρήσεων αυτών.  
1. Επισημοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της διοργάνωσης μετά την 
παραπάνω επεξεργασία των ενστάσεων/παρατηρήσεων και οριστικοποίηση τους σε 
διάστημα 7 ημερών μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.  
 
Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις 
Προηγούμενη εμπειρία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κατακύρωση της προσφοράς. 
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή/και να ακυρώσει τους εν 
λόγω αγώνες και ημερίδες. 
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει αγώνες και ημερίδες. 
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την προσφορά όπου κρίνει 
ότι αυτό είναι αναγκαίο. 
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά αυτή. 
 

Για οποιεσδήποτε απορίες ή περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως 
επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@cytrifed.org 
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