ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
Κονδφλθ 51 / Σ.Κ.42100 / Σρίκαλα / email: podilasiatrikalon@yahoo.gr

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΧΗ
«ΜΑΧΗ ΠΟΡΣΑ 2017»
Ο Ποδθλατικόσ φλλογοσ Σρικάλων ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Πφλθσ,
ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων για τθν ‘’Μάχθσ τθσ Πόρτασ 1943’’ ςτθν
Πφλθ Σρικάλων διοργανϊνουν, ςτισ 11 Ιουνίου 2017 διαςυλλογικό
αγϊνα δρόμου αντοχισ με τθν ονομαςία «ΜΑΧΗ ΠΟΡΣΑ 2017». Ο
αγϊνασ είναι ενταγμζνοσ ςτο αγωνιςτικό καλεντάρι τθσ ΕΟΠ και αφορά
τισ κατθγορίεσ: Γυναικϊν - Παίδων – Κοραςίδων - Παμπαίδων –
Πανκοραςίδων – Μίνι (μικρά – μεγάλα).
Ακλοκζτθσ του αγϊνα είναι ο Διμοσ Πφλθσ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2017
ϊρα ζναρξθσ αγϊνων 11:00ϋ

ϊρα λειτουργίασ γραμματείασ 09:30ϋ,

ΣΟΠΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ – ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ: ζξω από το Δθμαρχείο Πφλθσ
Σρικάλων (από τθν πλευρά του περιφερειακοφ). τον ίδιο χϊρο κα
γίνουν ι εκκίνθςθ και τερματιςμόσ των αγϊνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
11:00΄ Μίνι μικρά – μεγάλα 9km, εκκίνθςθ από δθμαρχείο Πφλθσ – ςτθ
γζφυρα αριςτερά προσ Αγ. Βθςςαρίων – δεξιά προσ Φικθ, ςτο 4,5
χιλιόμετρο αναςτροφι και επιςτροφι από τθν ίδια διαδρομι,
τερματιςμόσ ςτο Δθμαρχείο πφλθσ.
11:30΄ Παμπαίδεσ – Πανκοραςίδεσ – Κοραςίδεσ 24km, εκκίνθςθ από
δθμαρχείο Πφλθσ – ςτθ γζφυρα αριςτερά προσ Αγ. Βθςςαρίων – δεξιά
προσ Φικθ – αριςτερά προσ Πιαλεία – ςτθν Πιαλεία αριςτερά προσ
Φιλφρα – ευκεία προσ Αγ. Βθςςαρίων - ευκεία προσ Πφλθ – μετά τθν
γζφυρα δεξιά προσ Δθμαρχείο τερματιςμόσ.
12:30΄ Παίδεσ – Γυναίκεσ 64km, εκκίνθςθ από δθμαρχείο Πφλθσ – ςτθ
γζφυρα αριςτερά προσ Αγ. Βθςςαρίων – δεξιά προσ Φικθ – αριςτερά
προσ Πιαλεία – ςτθν Πιαλεία αριςτερά προσ Φιλφρα – ευκεία προσ Αγ.
Βθςςαρίων + αριςτερά προσ Φήκη Χ3 ςτροφζσ, με το κλείςιμο τθσ 3θσ
ςτροφισ από Αγ. Βθςςαρίων - ευκεία προσ Πφλθ – μετά τθν γζφυρα
δεξιά προσ Δθμαρχείο τερματιςμόσ.
14:45΄ απονομζσ ςε όλεσ τισ κατηγορίεσ.
ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι ακλθτζσ –
ποδθλάτεσ που ανικουν ςτθν δφναμθ τθσ Ε.Ο.Π. και ζχουν αγωνιςτικό
δελτίο για το 2017. Ο διοργανωτισ φλλογοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ
για τυχόν φκορά ι κλοπι ακλθτικοφ υλικοφ ι ατυχιματοσ. Ο
διοργανωτισ ζχει τθν ευκφνθ για ιατρικι κάλυψθ (παρουςία ιατροφ
και αςκενοφόρο ΕΚΑΒ ςε προτεραιότθτα) κακϊσ και για τεχνικά
κζματα.
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Για διευκόλυνςθ των διοργανωτϊν
παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο email:
podilasiatrikalon@yahoo.gr μζχρι τθν άββατο 10 Ιουνίου 2017 ι 1 ϊρα
πριν τθν εκκίνθςθ ςτο χϊρο τθσ Γραμματείασ. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα των διοργανωτϊν: 6986010785 και
6989154306.
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Ιςχφουν οι κανονιςμοί τθσ Ε.Ο.Π. για τθν
Ποδθλαςία Δρόμου.

ΡΤΘΜΙΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ: Για οτιδιποτε δεν προβλζπεται ςτθν
προκιρυξθ του αγϊνα αποφαςίηει επιτόπου και τελεςίδικα θ
Αγωνοδίκθσ Επιτροπι, θ οποία ζχει το δικαίωμα τροποποίθςθσ τθσ.
ΒΡΑΒΕΤΕΙ:
ε όλεσ τισ κατθγορίεσ που κα ςυμπλθρϊςουν τον απαραίτθτο αρικμό
ςυμμετεχόντων βάςθ κανονιςμοφ ΕΟΠ κα απονεμθκοφν ςτον 1ο νικθτι
κφπελλο, χρυςό μετάλλιο και δίπλωμα ςτον 2ο νικθτι αςθμζνιο
μετάλλιο, δίπλωμα και ςτον 3ο χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα και ςτουσ
4ο, 5ο και 6ο δίπλωμα.

Με ακλθτικοφσ Χαιρετιςμοφσ

Η Πρόεδροσ

Παλάτου Ευκυμία

Ο Γεν. Γραμματζασ

Ζιντηόβασ Ηλίασ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Πλθροφορίεσ για το τεχνικό ςυνζδριο:
Τψομετρικά και διαδρομι αγϊνα. Η διαδρομι πάει αριςτερόςτροφα.
(με κόκκινο θ διαδρομι τθσ κατθγορίασ Μίνι μικρά –μεγάλα , το
κόκκινο βζλοσ δείχνει το ςθμείο αναςτροφισ των Μίνι). τθν κατθγορία
μίνι (μικρά –μεγάλα) και πίςω από το τελευταίο γκρουπ, επιτρζπετε θ
ςυνοδεία ενόσ αυτοκινιτου από κάκε ομάδα με τθν προχπόκεςθ ότι
κανζνα όχθμα δεν κα προςπεράςει τον τελευταίο ποδθλάτθ. Για λόγουσ
αςφαλείασ μόνο οι κριτζσ μότο, οι μθχανζσ τθσ τροχαίασ και ο
αλυτάρχθσ κα κινοφνται ανάμεςα από τα διάφορα γκρουπ των μικρϊν
ακλθτϊν. τισ μεγαλφτερεσ κατθγορίεσ θ ςυνοδεία τον ακλθτϊν κα
γίνει ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΟΠ και για ζνα αυτοκίνθτο
από κάκε ομάδα.

