ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΓΕΡΑ
Κυριακι 28 Ιανουαρίου 2018

Σθν Κυριακι 28 Ιανουαρίου 2018 ςτισ 10:00 κα πραγματοποιθκεί ποδθλατικόσ αγϊνασ που κα
ξεκινιςει από τθν πλατεία του Μεςαγροφ ςτθν Γζρα. Ο αγϊνασ είναι ςυνδιοργάνωςθ του πολιτιςτικοφ
ςυλλόγου Μεςαγροφ ¨ΕΙΡΗΝΗ¨ με τουσ Διμο Λζςβου, Δθμοτικοφ λιμενικοφ ταμείου Λζςβου,
Επιμελθτιριου Λζςβου.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ

Η διαδρομι του αγϊνα ξεκινά από τθν πλατεία του Μεςαγροφ προσ τον κόπελο και μζςα από τουσ
ελαιϊνεσ ανθφορίηει προσ τθν περιοχι Καριϊνα. Η ςυνζχεια κατθφορικι μζχρι τον Μεςαγρό όπου οι
ακλθτζσ καλοφνται να ζχουν καλφψει τα πρωτα 17 χλμ μζςα ςε 2 ϊρεσ για να ζχουν το δικαίωμα να
ςυνεχίςουν ςτθν υπόλοιπθ διάδρομι. Η ςυνζχεια βρίςκει τουσ ποδθλάτεσ να ακολουκοφν τθν
διαδρομι μζχρι τθν Παναγία Κρυφι του Παλαιόκθπου. Σα υπόλοιπα 3 χλμ που ακολουκοφν είναι
ανθφορικά με εναλλαγζσ του φυςικοφ τοπίου και διαςτιματα ζντονθσ κλίςθσ. Από το 23ο και μζχρι το
30ο χλμ θ διαδρομι βρίςκεται ςε υψόμετρο από τα 470 μζτρα ζωσ και τα 590 μζςα ςε πευκοδάςοσ με
κζα προσ τον κόλπο τθσ Γζρασ αλλά και τα Σουρκικά παράλια. Σα τελευταία 7 χλμ είναι κατθφορικά
μζχρι τον τερματιςμό που βρίςκεταικαι πάλι ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ ςτον Μεςαγρό. Η διαδρομι
αποτελείται κυρίωσ από αγροτικοφσ και δαςικοφσ δρόμουσ αλλά και δαςικά μονοπάτια.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

HARD TAIL
ΓΤΝΑΙΚΩΝ: ανεξαρτιτου θλικίασ
ΕΦΗΒΩΝ: από 15 ετϊν ζωσ 18
ΑΝΔΡΩΝ: από 19 ετϊν ζωσ 40
ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ: από 41 ετϊν και πάνω
FULL SUSPENSION
ΑΝΔΡΩΝ: από 15 ετϊν ζωσ 40

ΒΕΣΕΡΑΝΩΝ: από 41 ετϊν και πάνω

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ και ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΩΝ
Με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ εγγραφισ, υπεφκυνθσ διλωςθσ ο ακλθτισ αποδζχεται τουσ
παρόντεσ κανονιςμοφσ τζλεςθσ τθσ διοργάνωςθσ, οφείλει να τουσ ςεβαςτεί, να υπακοφει ςτισ
υποδείξεισ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, των υπεφκυνων αςφαλείασ κακϊσ και των κριτϊν τθσ
διοργάνωςθσ. Κατανοεί ότι κα κινθκεί ςε ορεινό περιβάλλον, με δφςβατο ζδαφοσ και κατά τθ διάρκεια
των διαδρομϊν κα είναι εκτεκειμζνοσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα επικρατοφν ςτθν περιοχι τθ
ςυγκεκριμζνθ θμζρα. Επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα με δικι τουσ ευκφνθ με
προχπόκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ θ οποία καταγράφεται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
εγγραφϊν. Η οργάνωςθ επιτθρεί τισ διαδρομζσ, όςο αυτό είναι δυνατό, για τθν αποφυγι
οποιουδιποτε απρόοπτου και παρζχει ιατρικι βοικεια ςε ακλθτζσ που κα βρεκοφν ςε ανάγκθ με τθν
βοικεια τθσ Ιατρικισ ομάδασ και άλλων εκελοντικϊν ομάδων όπωσ τθσ Ομάδασ Διάςωςθσ Λζςβου. ε
περιπτϊςεισ όπου οι κριτζσ υποδείξουν ςτουσ ακλθτζσ ότι πρζπει να αλλάξουν κατεφκυνςθ για λόγουσ
αςφάλειασ, οι ακλθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να υπακοφςουν. Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ ςθμαίνει
αποκλειςμό.
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η Επιτροπι Διοργάνωςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Κριτϊν μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να
τροποποιιςει τισ διαδρομζσ αν για οποιονδιποτε λόγο υπάρχει κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια των
ακλθτϊν. Επίςθσ μπορεί να κακυςτεριςει τθν ζναρξθ ι και να ματαιϊςει ι αναβάλλει τθν εκδιλωςθ
κατά τθν κρίςθ τθσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του αγϊνα ι λόγω κακοκαιρίασ ι άλλθσ ανωτζρασ
βίασ. ε κάκε περίπτωςθ οποιαδιποτε τροποποίθςθ προκφψει κα ανακοινϊνεται ςχετικά, πριν τθν
θμζρα διεξαγωγισ ι με ςχετικζσ ανακοινϊςεισ τθν ίδια τθν θμζρα τθσ διεξαγωγισ. Οποιαδιποτε
τροποποίθςθ κρίνεται αναγκαία από τθν επιτροπι δεν τίκεται ςε αμφιςβιτθςθ.

ΠΟΙΝΕ
Όλεσ οι παρακάτω παραβάςεισ επιφζρουν τθν ποινι του αποκλειςμοφ:
•

Μθ εμφάνιςθ ι αλλοίωςθ αρικμοφ ςυμμετοχισ.

•

Αποδοχι εξωτερικισ βοικειασ.

•

Χριςθ μθχανοκίνθτου βοθκθτικοφ μζςου.

•

Ρίψθ απορριμμάτων.

•

Παρεμπόδιςθ άλλου ακλθτι ι αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.

•

Μθ ςυμμόρφωςθ με οδθγίεσ κριτϊν.

•

Αγζνεια – Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τθν οργανωτικι επιτροπι, κριτζσ, εκελοντζσ κλπ.

•
Εγκατάλειψθ ςυνακλθτι που βρίςκεται ςε ανάγκθ και ηθτά βοικεια και μθ ενθμζρωςθ κριτι ι
υπευκφνου ςτακμοφ επιφζρει τθν ποινι του αποκλειςμοφ από κάκε μελλοντικι διοργάνωςθ.
•

Μθ παρουςία ςε ςτακμό ελζγχου.

•

Χριςθ απαγορευμζνων ι ναρκωτικϊν ουςιϊν.

•
Άρνθςθ εξζταςθσ από γιατρό τθσ διοργάνωςθσ αν αυτό κρικεί απαραίτθτο οποιαδιποτε ςτιγμι
κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν.
•
Εγκατάλειψθ του αγϊνα και μθ ενθμζρωςθ κριτι ι υπεφκυνου ςτακμοφ επιφζρει τθν ποινι
του αποκλειςμοφ από κάκε μελλοντικι διοργάνωςθ.
•
Κοψίματα διαδρομισ και οποιαδιποτε άλλθ αντιακλθτικι ςυμπεριφορά διαπιςτωκεί επιφζρει
αναλογικά ποινζσ ζωσ τον αποκλειςμό από κάκε μελλοντικι διοργάνωςθ.

ΕΝΣΑΕΙ
Ενςτάςεισ για οποιοδιποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον ακλθτι το αργότερο 30 λεπτά μετά τον
τερματιςμό του και ζχει κόςτοσ......... ευρϊ. Κάκε ζνςταςθ κα πρζπει να κατατίκεται εγγράφωσ ςτθ
γραμματεία του αγϊνα. Η απόφαςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων, που απαρτίηεται από τον Τπεφκυνο
Κριτϊν, τον Τπεφκυνο τθσ Διοργάνωςθσ και τουσ υπεφκυνουσ ςτακμάρχεσ ςτθ ηϊνθ ευκφνθσ των
οποίων καταγράφθκε τυχόν ςυμβάν, εκδίδεται το αργότερο μζχρι τθν ϊρα των απονομϊν και είναι
τελεςίδικθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΗ
Με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ κάκε ακλθτισ επιτρζπει ςτον οργανωτι τθ φωτογράφθςθ και τθ
βιντεοςκόπθςθ του, ςτθν διάρκεια των διαδρομϊν και των απονομϊν, για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ,
γνωρίηοντασ ότι μπορεί να εμφανιςτεί το πρόςωπό του ςε φωτογραφίεσ ι βίντεο, χωρίσ να του ηθτθκεί
θ άδεια και χωρίσ να μπορεί να διεκδικιςει κάποια αποηθμίωςθ από τθν όποια δθμοςίευςθ του
υλικοφ.

ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΕΤΘΤΝΗ
Οι διοργανωτζσ του αγϊνα διατθροφν το δικαίωμα να μθν επιτρζψουν ςε κάποιον ακλθτι να
ολοκλθρϊςει τθν διαδρομι αν υπάρχει ςχετικι γνωμάτευςθ του γιατροφ του αγϊνα. Οι διοργανωτζσ

του αγϊνα δεν ευκφνονται για τον κάνατο, τραυματιςμό ι οποιαδιποτε βλάβθ τθσ υγείασ των
αγωνιηομζνων, οι οποίοι υποβάλλοντασ τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, δθλϊνουν ότι γνωρίηουν τουσ
κινδφνουσ που υπάρχουν ςτο ορεινό περιβάλλον και βεβαιϊνουν ότι θ κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ
είναι καλι και τουσ επιτρζπει να αγωνιςτοφν, ζχουν δε πρόςφατα εξεταςτεί από γιατρό γιϋαυτό το
κζμα. Δεν πρόκειται ωςτόςο να ηθτθκεί από κανζναν ακλθτι να προςκομίςει ιατρικι βεβαίωςθ. Οι
ίδιοι οι ακλθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να προβαίνουν τακτικά ςε ιατρικό προλθπτικό ζλεγχο, ϊςτε να
ελζγχουν τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ. Η Επιτροπι αποποιείται από κάκε ευκφνθ ςχετικά με τθ
ςωματικι ακεραιότθτα των ακλθτϊν, οι οποίοι κα πρζπει να ςυμπεριφερκοφν υπεφκυνα ςε ςθμεία τθσ
διαδρομισ όπου ο κίνδυνοσ πτϊςθσ με δυςάρεςτα ι μοιραία αποτελζςματα είναι αυξθμζνοσ. Η
Επιτροπι αποποιείται από κάκε οικονομικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ εξωτερικισ βοικειασ ςε
οποιονδιποτε ακλθτι.

ΚΑΝΟΝΕ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ποδθλάτεσ είναι υποχρεωμζνοι να:
•

Να παρευρίςκονται ςτθν αφετθρία του αγϊνα 60ϋ λεπτά προ τθσ εκκίνθςθσ.

•

Να φζρουν κατά τθν διάρκεια του αγϊνα προςτατευτικό κράνοσ.

•
Να ςυμπεριφζρονται ςτον αγϊνα προσ τουσ άλλουσ ποδθλάτεσ, τθν αγωνόδικο επιτροπι και
τουσ ςυνοδοφσ ςφμφωνα με το ακλθτικό πνεφμα.
•
Να φζρουν υποχρεωτικά αρικμοφσ αναγνϊριςθσ, που κα τουσ δοκοφν από τον διοργανωτι. Οι
διαςτάςεισ και θ παρουςία του αρικμοφ δεν δζχονται μεταβολζσ.
•
Οι τρείσ (3) πρϊτοι ποδθλάτεσ είναι υποχρεωμζνοι να παρουςιαςτοφν ςτο βάκρο για τθν
ανάδειξθ των νικθτϊν.
Ο διοργανωτισ δεν ευκφνεται ςε καμία περίπτωςθ ςε ςπάςιμο ι φκορά των ςκελετϊν των ποδθλάτων
και των περιφερειακϊν εξαρτθμάτων.
Οι μετζχοντεσ ςτον αγϊνα (ακλθτζσ , ςυνοδοί) αποδζχονται με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον αγϊνα τον
παρόντα κανονιςμό και είναι υποχρεωμζνοι να τον τθριςουν. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ παίρνουν μζροσ
με δικι τουσ ευκφνθ ι υποχρζωςθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι φκορά ι απϊλεια ι καταςτροφι
αγωνιςτικοφ υλικοφ, ροφχων, ποδθλάτων κτλ.
Για οτιδιποτε δεν προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ και τουσ βαςικοφσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ο.Π. αποφαςίηει
θ αγωνόδικοσ επιτροπι θ οποία ζχει το δικαίωμα τροποποίθςθσ των αγϊνων.

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 15 ευρϊ μζχρι τισ 21 Γενάρθ, που κλείνουν θλεκτρονικά οι εγγραφζσ και 20
ευρϊ από τισ 22 Γενάρθ ζωσ και 1 ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ του αγϊνα.

Για διευκρινίςεισ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ όςον αφορά τον αγϊνα καλζςτε ςτο τθλ.+30
6980681184 ι ςτο email: info@lesvosride.gr

