Αγώνας Σπριντ Τριάθλου Πάφος 3/6/2018
O Ναυτικός Όμιλος Πάφου και ο Δήμος Πάφου, την Κυριακή 3/6/2018 διοργανώνουν αγώνα
Τριάθλου στην κάτω Πάφο, στην περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων. Ο αγώνας θα είναι απόστασης
SPRINT TRIATHLON και θα αποτελείται από 750 μέτρα κολύμπι, στην θαλάσσια περιοχή μπροστά από
τα Δημοτικά Μπάνια, 20 χιλιόμετρα ποδηλασίας, non drafting σε κλειστό για την κυκλοφορία δρόμο,
ξεκινώντας από την Λεωφόρο Ποσειδώνος προς Ξενοδοχείο Alexander The Great, συνεχίζοντας Βόρεια
προς Οδό Μελίνας Μερκούρη, 4 γύρους σε ένα κομμάτι τις Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, επιστροφή
μέσω της Οδού Μελίνας Μερκούρη προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και επιστροφή στα Δημοτικά Μπάνια.
Τέλος θα ακολουθήσει τρέξιμο απόστασης 5 χιλιομέτρων ( 2 γύροι των 2,5 χιλιομέτρων) στην
παραλιακή διαδρομή από τα Δημοτικά Μπάνια, προς το ξενοδοχείο Almyra μέχρι το ξενοδοχείο
Amphora, στροφή στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και επιστροφή στα Δημοτικά Μπάνια. Όλες οι διαδρομές
φαίνονται στις σχετικές φωτογραφίες πιο κάτω.
Transıtıon Area - Δημοτικά Μπάνια
Η Transition Area ορίζεται ως η περιοχή του ξύλινου Deck μπροστά από την καφετέρια Alea.
Στην περιοχή αυτή θα τοποθετηθούν ειδικές μπάρες τοποθέτησης Τριαθλητικού εξοπλισμού και
καλάθια στα οποία ο κάθε αθλητής θα μπορεί να τοποθετεί τον εξοπλισμό του και το ποδήλατο του. Η
περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη και κλειστή και η είσοδος-έξοδος θα επιτρέπεται μόνο στους
αθλητές σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά και πριν την εκκίνηση. Στην περιοχή θα τοποθετηθεί η
ασπίδα τερματισμού, το σύστημα χρονομέτρησης, τέντα για την γραμματεία του αγώνα, τέντες
χορηγών του αγώνα αλλά και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, Penalty Box για τους σκοπούς του
αγώνα καθώς και χώρος για νερό και φρούτα για τους αθλητές. Περεταίρω πληροφορίες για την
Transition Area βρίσκονται στο ειδικό σχεδιάγραμμα στο τέλος του έγγραφου.
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Κολύμπι 750 μέτρα
Η θερμοκρασία θαλάσσης την περίοδο Ιουνίου κυμαίνεται από 12-23 0C οπότε η χρήση στολής
κολυμπιού - WET SUIT θα είναι προαιρετική για τους αθλητές. Η περιοχή που θα κολυμπήσουν οι
αθλητές, όπως φαίνεται και στην πιο κάτω φωτογραφία είναι ο θαλάσσιος χώρος μπροστά από την
καφετέρια Mpania. Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό με τον ήχο κόρνας πίσω και αριστερά από
την σημαδούρα Νο1 και οι αθλητές μπορούν να κολυμπούν με οποιοδήποτε στιλ επιθυμούν αλλά
χωρίς κανένα βοήθημα (paddles, pull boys, κλπ.). Όποιος αθλητής ξεκινήσει πριν τη κόρνα θα
τιμωρείται με Penalty 1 λεπτού, το οποίο θα εκτελεί εντός του Penalty Box, πριν την έναρξη του
ποδηλάτου. Μετά την εκκίνηση οι αθλητές θα κατευθυνθούν προς την σημαδούρα Νο2 την οποία θα
πρέπει να περάσουν από αριστερά της, στη συνέχεια προς την σημαδούρα Νο3 πάλι περνώντας από
αριστερά της και θα κατευθυνθούν και πάλι προς την σημαδούρα Νο1 την οποία αφού περάσουν από
αριστερά της, θα βγουν από την μεταλλική σκάλα. Τέλος ακλουθώντας τους κώνους θα κατευθυνθούν
προς την Transition Area. Αθλητής ο οποίος δεν θα περνά με τη σωστή σειρά τις σημαδούρες, για
οποιοδήποτε λόγο, θα αποκλείεται.

Transition Area

1

3
1

3
2

750μ. κολύμπι εξωτερικά των 3 σημαδούρων
Είσοδος στην Transition Area – Έξοδος προς διαδρομή Ποδηλάτου
Οι αθλητές αφού ολοκληρώσουν τα 750 μέτρα κολύμπι, θα χρησιμοποιήσουν τη μεταλλική
σκάλα για να βγουν από το νερό και θα κατευθυνθούν προς της Transition Area περπατώντας ή
τρέχοντας. Η διαδρομή θα σηματοδοτείται από κώνους και θα επιτηρείται από Marshalls. Μετά την

είσοδο στην Transition Area οι αθλητές θα πρέπει να τοποθετούν τον εξοπλισμό τους στα ειδικά
καλάθια και στην συνέχεια αφού φορέσουν το κράνος τους θα κατευθύνονται προς την Mounting Line,
την οποία αφού περάσουν θα δικαιούνται να αρχίσουν να ποδηλατούν. Απαγορεύεται να ποδηλατούν
εντός της Transition Area, χωρίς κράνος και Top Shirt.
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Έξοδος από νερό είσοδος σε Transition Area
Ποδηλασία 20 χμ
Η διαδρομή ποδηλασίας θα είναι σηματοδοτημένη και θα υπάρχουν Marshalls αλλά και
Αστυνομικοί οι οποίοι θα διασφαλίζουν την μη ύπαρξη αυτοκινήτων. Σε όλη τη διαδρομή θα
απαγορεύεται το Drafting και οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν όλες τις υποδείξεις των
Marshalls αλλά και των Αστυνομικών. Θα ξεκινούν από την Transition Area (μετά την Mounting Line)
από τα Δημοτικά Μπάνια προς τη Λεωφόρος Ποσειδώνος μέχρι το Ξενοδοχείο Alexander The Great.
Στη συνέχεια βόρεια προς την Οδό Μελίνας Μερκούρη και αφού οι αθλητές μπουν στην Λεωφόρο
Σπύρου Κυπριανού θα πρέπει να εκτελέσουν 4 γύρους σε ένα κομμάτι της (4,5 Km ο κάθε γύρος). Οι
αθλητές είναι υποχρεωμένοι να μετρούν τον κάθε γύρο με δική τους ευθύνη. Marshalls θα ελέγχουν σε
κάθε Turning Point τους αθλητές. Τέλος θα επιστρέφουν από τη Οδό Μελίνας Μερκούρη προς τη
Λεωφόρο Ποσειδώνος και πίσω sτην Transition Area στα Δημοτικά Μπάνια.
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Διαδρομή ποδηλασίας 20 χμ
Είσοδος στην Transition Area – Έξοδος για Τρέξιμο
Οι αθλητές αφού ολοκληρώσουν τα 20 Km ποδήλατο, κατεβαίνουν από αυτό πριν την είσοδο
τους στην Transition Area (Dismounting Line) και το σπρώχνουν προς αυτή. Τοποθετούν το ποδήλατο
τους στην θέση τους και αφού φορέσουν την ζώνη με τον αριθμό τους κατευθύνονται προς την έξοδο
του Transition Area προς την παραλιακή διαδρομή του τρεξίματος. Σε περίπτωση που αθλητής έχει
χρεωθεί με Penalty θα πρέπει να το εκτελέσει στο Penalty Box που βρίσκεται δίπλα από το Transition
Area.
Τρέξιμο 5 km
Το τρέξιμο θα αποτελείται από 2 γύρους (κάθε γύρος 2,5 km) στην παραλιακή διαδρομή της
Κάτω Πάφου. Οι αθλητές θα ξεκινούν από την Transition Area, θα συνεχίζουν παραλιακά προς το
ξενοδοχείο Almyra, μέσα από το ξενοδοχείο Amphora προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και επιστροφή
στα Δημοτικά Μπάνια όπου την δεύτερη φορά θα τερματίζουν κάτω από την ασπίδα μπροστά από την
καφετέρια Alea. Στη μέση της διαδρομής θα υπάρχει Feed Zone Station με νερό και φρούτα. Στη
διαδρομή θα υπάρχουν πεζοί οπότε παρακαλούνται οι αθλητές να συμπεριφέρονται κόσμια. ΟΛΟΙ ΟΙ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TRANSITION AREA, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΝΗ
ΜΕ ΤΟ BIB NUMBER ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
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Διαδρομή για Τρέξιμο 5 km
Τερματισμός
Ο τερματισμός θα γίνεται μπροστά από την καφετέρια Alea κάτω από την Ασπίδα Τερματισμού.
Non-Drafting Bike Rules
Οι αθλητές στη διαδρομή ποδηλασίας πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες Non-Drafting. Θα
πρέπει να κρατούν τουλάχιστον 7 μέτρα απόσταση από τον προπορευόμενο ποδηλάτη και εφόσον
περάσουν εντός των 10 μέτρων έχουν 20 δευτερόλεπτα περιθώριο για να τον προσπεράσουν. Αθλητής
ο οποίος προσπερνιέται από άλλο αθλητή καθίσταται αυτός υπεύθυνος και θα πρέπει αμέσως να
κρατά απόσταση 10 μέτρων από τον ποδηλάτη που τον προσπέρασε.
Penalty Box-Ποινές
Το Penalty Box βρίσκεται δίπλα από την Transition Area. Αθλητής ο οποίος τιμωρείται με
Penalty οφείλει να εκτελέσει την ποινή του στον καθορισμένο χώρο σύμφωνα με τις υποδείξεις των
Marshals. Οι ποινές είναι 1 λεπτό για παραβάσεις στο κολύμπι (εκκίνηση πριν την κόρνα) και
αποκλεισμός αν δεν περάσει ο αθλητής από τη σημαδούρα και άμεση ποινή 1 λεπτού στο ποδήλατο
στην πρώτη παράβαση Drafting και αποκλεισμός στην δεύτερη. Υπόψη ότι στον αγώνα θα συμμετέχουν
κριτές του σεμιναρίου ITU της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου.

Cut Off Times
Όλοι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Paphos Sprint Triathlon Θα πρέπει να
ολοκληρώσουν τον αγώνα πριν τις 10:30 (Ώρα εκκίνησης 08:00). Οι χρόνοι για το κάθε άθλημα
ξεχωριστά φαίνονται πιο κάτω:
Κολύμπι 08:25 (25 λεπτά μέγιστο από την ώρα εκκίνησης)
Κολύμπι + Ποδήλατο 09:35 (95 λεπτά μέγιστο από την ώρα εκκίνησης)
Κολύμπι + Ποδήλατο + Τρέξιμο 10:30 (150 λεπτά μέγιστο από την ώρα εκκίνησης)
Απονομές και Τρόπαια
Οι απονομές θα γίνουν στο χώρο μπροστά από την Transition Area στις 11:30. Τα τρόπαια για
τους πρώτους τρείς αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά φύλο είναι:
MEN/WOMEN 1 18-34 χρονών
MEN/WOMEN 2 35-49 χρονών
MEN/WOMEN 3 50+ χρονών
Αθλητές/τριες Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου
Ομαδικό Τρίαθλο
Κάθε αθλητής μετά τον τερματισμό του θα παραλαμβάνει αναμνηστικό μετάλλιο.
Κόστος Συμμετοχής
Αγώνας Τριάθλου 35 Ευρώ
Ομαδικός Αγώνας Τριάθλου 45 Ευρώ

Συνδιοργανωτής

Υποστηρικτές

