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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CRITERIUM
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΙΡΚΟΥΙ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013»

Ο Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ συνδιοργανώνει με τoν Δήμο Σαλαμίνας και την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας τον ποδηλατικό αγώνα δρόμου «ΣΙΡΚΟΥΙ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013»την Κυριακή 17-03-2013 στις
κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ &
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & MASTER
1.0 Αγώνας: Κατηγορία ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Σιρκουί με αποκλεισμό 3
στροφές Χ 3300 Μ = 9,9 ΚΜ Ώρα 10.30 με ξεχωριστή κατάταξη και κοινή εκκίνηση.
Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Σιρκουί με αποκλεισμό 5στροφές Χ 3300 Μ = 16,5 ΚΜ
Ώρα 11.00 με ξεχωριστή κατάταξη και κοινή εκκίνηση.
Κατηγορία MASTERS με αποκλεισμό 10 στροφές Χ 3300 Μ = 33 ΚΜ Ώρα 11,30 με ξεχωριστή κατάταξη
και κοινή και κοινή εκκίνηση.
Κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ Σιρκουί με αποκλεισμό 17 στροφές Χ 3300 Μ = 56 ΚΜ Ώρα 12.30 με
ξεχωριστή κατάταξη και κοινή εκκίνηση.
Η διαδρομή του αγώνα είναι: Εκκίνηση – Τερματισμός στην οδό Κ. Καραμανλή 1 μπροστά στο
δημαρχείο με κατεύθυνση στις νεροτσουλήθρες όπου γίνεται στροφή και κλείνει η στροφή στο σημείο
εκκίνησης, μια στροφή = 3,3 ΚΜ.
1.1 Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να ευρίσκονται στα γραφεία μας αυστηρά
μέχρι την Πέμπτη 14-03-2013, με e-mail στο info@proteascycling.gr ή με φαξ στο 210 4950395 όπως η
συνημμένη δήλωση συμμετοχής.
1.2 Κατάθεση δελτίων: Η κατάθεση των δελτίων θα γίνει στην γραμματεία του αγώνα την
17-03-2012 από ώρα 08.30 έως 10.30 στο χώρο της εκκίνησης.
1.3 Όροι συμμετοχής: Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με απεριόριστο αριθμό αθλητών.
Οι Έφηβοι αθλητές συμμετέχουν με ελεύθερο ανάπτυγμα. Οι υπόλοιποι αθλητές–τριες συμμετέχουν με
το επιτρεπτό ανάπτυγμα της κατηγορίας τους. Οι αθλητές συμμετέχουν στους αγώνες με δική τους
ευθύνη. Ο Σύλλογός μας και οι συνδιοργανωτές δεν έχουν καμία υποχρέωση για κάθε ατύχημα και
φθορά ή απώλεια αγωνιστικού υλικού.

1.4 Κανονισμοί: Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π. και της U.C.I.
1.5 Έπαθλα: Στους νικητές όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν τα παρακάτω έπαθλα : 1 ος
μετάλλιο – δίπλωμα, 2ος και 3ος μετάλλιο – δίπλωμα, 4ος , 5ος , 6ος δίπλωμα.
1.6 Απρόβλεπτα: Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα αποφασίζει επί τόπου η
αγωνόδικος επιτροπή. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, των ημερομηνιών
των αγώνων, καθώς επίσης και των τεχνικών όρων της προκήρυξης.
1.7 Απονομές: Μετά το τέλος των Αγώνων Σιρκουί θα γίνουν όλες οι απονομές. Οι αθλητές είναι
υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις απονομές με την επίσημη εμφάνιση της ομάδας τους.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

6977559265 Παττές Ιωάννης
6977229699 Βαξεβανίδης Παναγιώτης
Η τεχνική Επιτροπή του Συλλόγου
Συνημμένα: Δήλωση συμμετοχής - Σχεδιάγραμμα διαδρομής

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας
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