Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 2nd Lesvos Enduro MTB Agiasos
Συντάχθηκε απο τον/την Timos Tsin.
Πέμπτη, 09 Μάρτιος 2017 01:05

2nd
LESVOS ENDURO MTB

Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Αγιάσο αγώνας
ορεινής ποδηλασίας enduro με την ονομασία " 2nd LESVOS ENDURO MTB AGIASOS"
O αγώνας θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με
συνδιοργανωτή το Αναγνωστήριο Αγιάσου και την υποστήριξη του Ποδηλατικού Συλλόγου
Λέσβου. Tην τεχνική ευθύνη της διοργάνωσης ανέλαβε το LESVOS RIDE.
Σάββατο 8 Απριλίου 2017
Θα πραγματοποιηθεί κατατακτήρια διαδρομή.
Στις 16:00 θα πρέπει όλοι οι αγωνιζόμενοι να βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Σαπφούς
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στο λιμάνι της πόλης Μυτιλήνης. Από την γραμματεία του αγώνα θα παραλάβουν τα
έγγραφα τους και θα εκκινήσουν για την προ κατατακτήρια διαδρομή.
Από τις 17:00 μέχρι τις 18:00 θα έχουν ελεύθερο χρόνο να δοκιμάσουν την διαδρομή. 18:00
και μέχρι τις 19:00 οι ποδηλάτες μπορούν να χρονομετρηθούν σε μία και μοναδική
διαδρομή. Ο χρόνος τους αυτός θα κρίνει και την σειρά εκκίνησης την άλλη μέρα.
Όσοι από τους αγωνιζόμενους δεν χρονομετρηθούν στον " πρόλογο " την επομένη θα
εκκινήσουν μετά τους χρονομετρημένους αναβάτες και ανάλογα με την ημερολογιακή σειρά
της εγγραφής τους.
Κυριακή 9 Απριλίου 2017
Στις πλαγίες γύρω από την Αγιάσο θα διεξαχθεί ο αγώνας με τρείς ειδικές διαδρομές.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στην κάτω πλατεία του χωριού μπροστά από τον "
κήπο της Παναγιάς ".
Όλες οι ειδικές διαδρομές αποτελούνται από μονοπάτια και πλακόστρωτες
νομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων πολλά χρόνια τώρα καθώς και τους
χιλιάδες λάτρεις της φύσης
Κάθε ειδική διαδρομή έχει σηματοδοτηθεί με άσπρη κορδέλα για τις ανάγκες του αγώνα η
οποία κατόπιν θα αφαιρεθεί.
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Η πρώτη ειδική διαδρομή έχει μήκος 3,6 χλμ και η εκκίνηση βρίσκεται σε υψόμετρο 715
μέτρα με τερματισμό στα 390 μέτρα.
Η δεύτερη ειδική διαδρομή έχει μήκος 2,7 χλμ και η εκκίνηση βρίσκεται σε υψόμετρο 686
μέτρα με τερματισμό στα 427 μέτρα.
Η Τρίτη ειδική διαδρομή έχει μήκος 2,55 χλμ και εκκίνηση βρίσκεται σε υψόμετρο 640 μέτρα
με τερματισμό στα 425 μέτρα.
Στην είσοδο κάθε ειδικής διαδρομής θα πρέπει να βρίσκεστε την προκαθορισμένη ώρα που
θα σας προσδιορίσει η διοργανώτρια αρχή.
Οι ενδιάμεσες συνδετικές διαδρομές είναι και αυτές σηματοδοτημένες με άσπρο - κόκκινες
κορδέλες τις οποίες θα συναντάτε πάντα στην δεξιά σας πλευρά. Πινακίδες σωστής
κατεύθυνσης θα βοηθούν ώστε οι ποδηλάτες να γνωρίζουν τον σωστό προορισμό.
Το σύνολο της διαδρομής είναι 35 χλμ με 21 χλμ ανηφορικά και από αυτά τα 8 χλμ θα
γίνουν με Lift. Στο μεγαλύτερο μέρος, τα ανηφορικά είναι άσφαλτος και πλακόστρωτα και
έχει επιλεχθεί η ευκολότερη ανηφορική διαδρομή. Το σύνολο των υψομετρικών της
διαδρομής είναι 1480 μέτρα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι κατηγορίες για τις γυναίκες είναι :
Γυναικών ανεξαρτήτου ηλικίας από 15 ετών και άνω
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Οι κατηγορίες για τους άνδρες είναι :
FULL SUSPENSION
Εφήβων από 15 έως 18 ετών
Ανδρών από 19 έως 40 ετών
Βετεράνων από 41 έως 48 ετών
Σούπερ βετεράνων από 49 και άνω
HARDTAIL ανεξαρτήτου ηλικίας από 15 ετών και άνω
E-BIKE ανεξαρτήτου ηλικίας από 15 ετών και άνω
Οι ηλικίες από 15 έως και 18 για να λάβουν μέρος στον αγώνα θα πρέπει να υπογράψουν
υπεύθυνη δήλωση οι γονείς τους καθώς και να βρίσκονται εκεί καθ΄ όλη την διάρκεια του
αγώνα.
Οι κατηγορίες θα ισχύουν εφόσον συμπληρωθούν τουλάχιστον τρεις αναβάτες.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
Η χρονομέτρηση θα γίνει με το νέο σύστημα RFID ( χωρίς κάρτες ) και η παρακολούθηση θα
είναι online από την εταιρεία KEPTOR.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, υπεύθυνης δήλωσης ο αθλητής
αποδέχεται τους παρόντες κανονισμούς τέλεσης της διοργάνωσης, οφείλει να τους
σεβαστεί, να υπακούει στις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής, των υπεύθυνων
ασφαλείας καθώς και των κριτών της διοργάνωσης.
Κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον, με δύσβατο έδαφος και κατά τη διάρκεια των
διαδρομών θα είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή
τη συγκεκριμένη ημέρα.
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη με προϋπόθεση
υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής η οποία καταγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα
εγγραφών.
Η οργάνωση επιτηρεί τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε
απρόοπτου και παρέχει ιατρική βοήθεια σε αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη με την
βοήθεια της Ιατρικής ομάδας και άλλων εθελοντικών ομάδων όπως της Ομάδας Διάσωσης
Λέσβου.
Σε περιπτώσεις όπου οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν
κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση
συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Η Επιτροπή Διοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Κριτών μπορεί ανά πάσα στιγμή
να τροποποιήσει τις διαδρομές αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κίνδυνος για την
ασφάλεια των αθλητών.
Επίσης μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή αναβάλλει την εκδήλωση
κατά την κρίση της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγώνα ή λόγω κακοκαιρίας ή άλλης
ανωτέρας βίας.
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Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει θα ανακοινώνεται σχετικά, πριν
την ημέρα διεξαγωγής ή με σχετικές ανακοινώσεις την ίδια την ημέρα της διεξαγωγής.
Οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνεται αναγκαία από την επιτροπή δεν τίθεται σε
αμφισβήτηση.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας που θα φροντίζει τυχόν προβλήματα των
αθλητών.
Προβλέπεται ύπαρξη επίσημου γιατρού που ορίζει η διοργάνωση.
Εφόσον ο γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κατάσταση
που για δική του ασφάλεια δεν πρέπει να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να
παραδώσει τον αριθμό του και να μην συνεχίσει τον αγώνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες
και εντολές του γιατρού.
Σε όλους τους σταθμούς εκκίνησης και τερματισμού, μπορεί να δηλώσει κάθε ποδηλάτης
τυχόν ιατρικό ζήτημα και θα του παρέχονται πρώτες βοήθειες από ομάδα εθελοντών
ασφαλείας και την ομάδα διάσωσης ΕΟΔ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν συμμετοχή πριν τις 20 Μαρτίου 2017 και
καταθέσουν τα χρήματα στον λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
με αριθ. IBAN
GR 7201 10415 00000 415 20000 914
το αργότερο σε
5 ημέρες
από την δήλωση συμμετοχής τους τότε θα καταθέσουν το ποσό των 20 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι δηλώσουν συμμετοχή πέραν αυτής της ημερομηνίας το ποσό ανέρχεται
στα 35 ευρώ.
Με την πληρωμή σας εξασφαλίζετε την συμμετοχή σας:
-

Στον 2nd LESVOS ENDURO MTB AGIASOS.
Στο PASTA BIKE PARTY το Σάββατο.
Στο πρωτεϊνούχο μπουφέ μετά το τέλος του αγώνα στην Αγιάσο.
Στην βράβευση των 6 πρώτων κάθε κατηγορίας.
Τσάντα αθλητή με δώρα.
Την αναμνηστική μπλούζα του αγώνα.

ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΚΥΡΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.
ΠΟΙΝΕΣ
Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού:
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- Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής.
- Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.
- Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.
- Ρίψη απορριμμάτων.
- Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά.
- Μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών.
- Αγένεια – Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές
κλπ.
- Εγκατάλειψη συναθλητή που βρίσκεται σε ανάγκη και ζητά βοήθεια και μη ενημέρωση
κριτή ή υπευθύνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική
διοργάνωση.
- Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.
- Χρήση απαγορευμένων ή ναρκωτικών ουσιών.
- Άρνηση εξέτασης από γιατρό της διοργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των διαδρομών.
- Εγκατάλειψη του αγώνα και μη ενημέρωση κριτή ή υπεύθυνου σταθμού επιφέρει την
ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.
- Κοψίματα διαδρομής και οποιαδήποτε άλλη αντιαθλητική συμπεριφορά διαπιστωθεί
επιφέρει αναλογικά ποινές έως τον αποκλεισμό από κάθε μελλοντική διοργάνωση
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30
λεπτά μετά τον τερματισμό του και έχει κόστος 50 ευρώ. Κάθε ένσταση θα πρέπει να
κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του αγώνα. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων,
που απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο της Διοργάνωσης και τους
υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε τυχόν συμβάν,
εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον οργανωτή τη φωτογράφηση και τη
βιντεοσκόπηση του, στην διάρκεια των διαδρομών και των απονομών, για διαφημιστικούς
σκοπούς, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο,
χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από
την όποια δημοσίευση του υλικού.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι διοργανωτές του αγώνα διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον αθλητή να
ολοκληρώσει την διαδρομή αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα. Οι
διοργανωτές του αγώνα δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη
της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν
ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η
κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε
πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από
κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι
να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση
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της υγείας τους.
Η Επιτροπή αποποιείται από κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των
αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου
ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή
αποποιείται από κάθε οικονομική ευθύνη σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε
οποιονδήποτε αθλητή.
ΚΑΝΟΝΕΣ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να:
1. παρευρίσκονται στην αφετηρία του αγώνα 60΄ λεπτά προ της εκκίνησης.
2. φέρουν κατά την διάρκεια του αγώνα προστατευτικό κράνος και επιγονατίδες.
3. να συμπεριφέρονται προς τους άλλους ποδηλάτες και την αγωνόδικο επιτροπή σύμφωνα
με το αθλητικό πνεύμα.
4. να φέρουν υποχρεωτικά τους αριθμούς αναγνώρισης, που θα τους δοθούν από τον
διοργανωτή. Οι διαστάσεις και η παρουσία του αριθμού δεν δέχονται μεταβολές.
5. οι τρείς πρώτοι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο βάθρο απονομών
για την ανάδειξη των νικητών.
6. ο διοργανωτής δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για την τυχόν φθορά ή σπάσιμο
σκελετού και των περιφερειακών εξαρτημάτων του ποδηλάτου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Σάββατο 8 Απριλίου μετά το τέλος του "PROLOG" θα γίνει καλωσόρισμα και ενημέρωση
των αθλητών και θα ακολουθήσει PASTA BIKE PARTY.
Την Κυριακή 9 Απριλίου δίπλα στον χώρο τoυ τερματισμού θα συνεχιστεί το BIKE PARTY
με πρωτεϊνούχο μπουφέ για τους αγωνιζόμενους πριν τις απονομές.
Η διοργανώτρια αρχή έχει προβλέψει την μεταφορά των αθλητών και των ποδηλάτων τους
στην Αγιάσο και την επιστροφή τους με λεωφορείο εφόσον αυτό της ζητηθεί και εάν οι
ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από δέκα. Για να δείξετε το ενδιαφέρον σας και να
προετοιμαστεί η μεταφορά θα πρέπει να στείλετε email μια εβδομάδα πριν τον αγώνα
δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής
της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία
περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος της διοργάνωσης.
Δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ
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