ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΔΡΗΡΕΙΑ 2017
Ο Ποδηλατικός Όμιλος «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολης Λασιθίου, στα πλαίσια των
εκδηλώσεων ΔΡΗΡΕΙΑ 2017, διοργανώνει την Τρίτη 15 Αυγούστου και ώρα
17:30 ποδηλατικό αγώνα δρόμου - αντοχής στην Νεάπολη Λασιθίου.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: H διαδρομή είναι η ακόλουθη: Πλ. Νεάπολης - Ιερά Μονή
Κρεμαστών - Βρύσες - Δράσι - Αγ. Κων/νος - Παρακαλούρι - Διγενής Palace Λίμνες - Νικηθιανό - Πλ. Νεάπολης και είναι συνολικού μήκους 21 km.
Οι ΟPEN κατηγορίες θα κάνουν 2 κύκλους, συνολικού μήκους 42 km. Oι
κατηγορίες MOUNTAIN BIKE και ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα κάνουν 1 κύκλο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι
άνω των 15 χρονών ενώ όριο ηλικίας προς τα πάνω δεν υπάρχει. Για τους
ανήλικους ποδηλάτες δηλαδή από 15 έως και 17 χρόνων χρειάζεται
υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση από κηδεμόνα. Κάθε αγωνιζόμενος μετέχει με
δικιά του ευθύνη, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Κ.Ο.Κ. Και να φοράει κράνος.
Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά αθλητικού εξοπλισμού
ή ατυχήματος κτλ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ: Ως κόστος συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οι δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται την ημέρα του
αγώνα από τις 16:00. έως και 15΄ πριν την εκκίνηση του αγώνα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Α) OPEN: 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+
Β) Mountain bike: 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+
Γ) Γυναικών
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Θα βραβευθούν οι 6 πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας, στους
οποίους θα απονεμηθούν α) διπλώματα διάκρισης, β) στους τρεις 1ους μετάλλια,
γ) στον 1ο κύπελλο και δ) σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό
μπλουζάκι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1)Όταν μια κατηγορία δεν συμπληρώνεται (τουλάχιστον 3 άτομα) θα
συμπτύσσεται με την αμέσως μικρότερη ηλικιακά.
2)Η επιτροπή αγώνα είναι αρμόδια να προβεί σε τυχόν αλλαγές εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο π.χ. ώρα εκκίνησης και συμμετοχή στις κατηγορίες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ.
6972606148 Γεωργία, 6946076218 Νίκος και 6948381941 Αντώνης ή στην
σελίδα μας στο facebook ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΔΡΗΡΟΣ» ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

