2ος ΑΝΟΙΧΤΟΣ (OPEN) αγώνας Κατάβασης (Downhill – DH) στη Βέροια
Συντάχθηκε απο τον/την
Τετάρτη, 30 Απρίλιος 2008 00:07

Ο Δήμος Βέροιας στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Βέροια 2008 - Έτος Αθλητισμού και
Νεολαίας» μαζί με τον Ποδηλατικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Βέροιας προσκαλούν όλους
τους φίλους του ΜΤΒ στον 2ο ΑΝΟΙΧΤΟ (OPEN) αγώνα Κατάβασης (Downhill – DH) που
διοργανώνει το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Ιουνίου 2008 στο Κομνήνιο του Δήμου
Βέροιας.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 14 Ιουνίου
16:00-19:00 Εγγραφές-παραλαβή αριθμών
17:00-20:00 Προπόνηση
Κυριακή 15 Ιουνίου
9:00-11:00 Εγγραφές-παραλαβή αριθμών
11:00 Λήξη εγγραφών
9:00-11:30 Προπόνηση
12:00 Προκριματικός
14:00 Τελικός
15:30 Απονομές επάθλων
Δευτέρα 16 Ιουνίου – Αργία Αγ. Πνεύματος
-

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή, με μήκος 1750 μέτρα και υψομετρική διαφορά 185 μέτρα, βρίσκεται δίπλα
στην πόλη (εκκίνηση στο Κομνήνιο και τερματισμός στην περιοχή Προφήτη Ηλία – παλιό
πεδίο βολής), στο ίδιο μέρος με πέρσι. Τη σχεδίαση και την κατασκευή της διαδρομής έχει
αναλάβει η εταιρεία
Ground Edit που ειδικεύεται
στην κατασκευή πάρκων για snowboard, skate και φυσικά ΜΤΒ. Για φέτος, έχουν προστεθεί
άλματα, bumps και burms έτσι ώστε το αποτέλεσμα να πλησιάζει περισσότερο στα
ευρωπαϊκά δεδομένα.
Σύντομα θα υπάρχουν φωτογραφίες και video από τη διαδρομή.

-

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο αγώνας είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ (OPEN) για όλους/όλες αρκεί να είναι πάνω από 17 ετών. Για
τους ανήλικους απαιτείται η συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
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Θα υπάρχουν δυο κατηγορίες:
1. 17 έως 34 ετών
2. 35 και πάνω
Ο εξοπλισμός προστασίας είναι υποχρεωτικός κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και των
προπονήσεων και περιλαμβάνει:
Κράνος full face
Θώρακα
Προστατευτικά γονάτων-αγκώνων
Κλειστά γάντια
Κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή του, όπως και για τον προσωπικό του
εξοπλισμό. Για ότι δεν αναφέρεται στην προκύρηξη, ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί
αγώνων DH της UCI.
Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ.
-

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Κύπελλο στον πρώτο της γενικής κατάταξης
Μετάλλια στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας
και χρηματικά έπαθλα στους 4 καλύτερους χρόνους:
1ος 200 Ευρώ
2ος 150 Ευρώ
3ος 100 Ευρώ
4ος 50 Ευρώ
Επίσης, αναμνηστικό δίπλωμα θα απονεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.
-

ΔΙΑΜΟΝΗ

Υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης στο κτίριο του σχολείου στο Κομνήνιο, καθώς και
χώρος για ελεύθερη κατασκήνωση. Υπάρχουν φυσικά και ξενοδοχεία στην πόλη της
Βέροιας. Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου www.mtb-veria.co.nr ,
όπου θα δημοσιεύονται τακτικά και περισσότερες πληροφορίες.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23310 61751, 23310 20919 και 6971 964141
e-mail: mtb-veria@freemail.gr
Καλή διασκέδαση,
Ποδηλατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βέροιας
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