
 
 

  
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Ρόδος, 19 Φεβρουαρίου 2016 
 Από: Σύλλογο Τριάθλου “Απόλλων Ρόδου”  
 Έδρα: Ευκλή 17, Ρόδος, 85100 
 Τηλέφωνα: 6944725253, 6947705716, 2241033330 
 Προς: Κάθε Ενδιαφερόµενο 
 Θέµα: Προκήρυξη ΠAΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  

 
Με το παρόν έγγραφο σας ενηµερώνουµε ότι, ο σύλλογος Απόλλων Ρόδου, η Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου, ο Δήµος Ρόδου, η Sports Tours Hellas, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισµού 

και του ΕΟΤ, διοργανώνουν το Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδηλασίας Ερασιτεχνών µε τους πιο κάτω 

όρους: 

Συγκεκριµένα το πρόγραµµα των αγώνων έχει ως ακολούθως: 

1.  Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, ώρα εκκίνησης 14:30 µ.µ, θα πραγµατοποιηθεί ο 

αγώνας ατοµικής χρονοµέτρησης στη διαδροµή: Εκκίνηση από το δηµαρχείο της Ρόδου 

– Λεωφόρος Καλλιθέας, αναστροφή – Μαντράκι –  Κρητικά αναστροφή – δηµαρχείο 

της Ρόδου. Μήκος διαδροµής  21χλµ. 

2.  Σάββατο 23 Απριλίου 2016, ώρα εκκίνησης 13:00 µ.µ, θα πραγµατοποιηθεί 

αγώνας αντοχής 95 χλµ. στη διαδροµή: Εκκίνηση από το δηµαρχείο της Ρόδου – 

Λεωφόρος Καλλιθέας – Φαληράκι – Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου – Αφάντου – 

διασταύρωση στα Κολύµπια – Αρχίπολη – Ελεούσα – Φουντουκλί – Προφήτης Ηλίας – 

Καλαβάρδα – Φάνες – Σορωνή – Παραδείσι – Κρεµαστή – Ιαλυσός – Κρητικά – 

τερµατισµός στο δηµαρχείο Ρόδου.   

3.  Κυριακή 24 Απριλίου 2016, ώρα εκκίνησης 09:00 π.µ θα πραγµατοποιηθεί 

αγώνας αντοχής 113χλµ. στη διαδροµή : Εκκίνηση από το δηµαρχείο της Ρόδου – 

Κρητικά – Ιαλυσός – Κρεµαστή – κόµβος αεροδροµίου – Λεωφόρος Τσαΐρι προς 

Μαριτσά – Δαµατριά – Πεταλούδες – Δασάκι Μαριτσών (4 στροφές ο κύκλος) – 

Λεωφόρος Τσαΐρι προς Μαριτσά – κόµβος αεροδροµίου – Κρεµαστή – Ιαλυσός – 

Κρητικά – τερµατισµός στο δηµαρχείο της Ρόδου.       

 Δηλώσεις συµµετοχής: Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται ηλεκτρονικά µέσω της επίσηµης  
ιστοσελίδας της διοργάνωσης: http://www.ugfws-rhodes.gr/el/ 

 



Όροι συµµετοχής 
Οι αθλητές - τριες συµµετέχουν στους αγώνες µε δική τους ευθύνη. Ο ποδηλατικός όµιλος 
“Απόλλων Ρόδου” δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή καταστροφή ή απώλεια  
υλικού, οποιουδήποτε συµµετέχει στον αγώνα µε οποιαδήποτε ιδιότητα.  

Κανονισµοί αγώνα 
Ισχύουν οι κανονισµοί της Ε.Ο.Π. και της Παγκόσµιας Ένωσης Ποδηλασίας UCI. 
 
Οικονοµικά  
Ο ποδηλατικός όµιλος “Απόλλων Ρόδου” δεν θα καλύψει καµία δαπάνη για την συµµετοχή των 
αθλητών - τριών και των οµάδων στους αγώνες.  
 
Ιατρός αγώνων 
Προβλέπεται.  
 

Ρύθµιση απροβλέπτων 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη και του βασικού κανονισµού της Ε.Ο.Π. 
αποφασίζει επί τόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωµα τροποποίησης του 
αγώνα.  

Βραβεύσεις  

Στους νικητές θα απονεµηθούν κύπελλα, µετάλλια και διπλώµατα. 

 

Με τιµή 

 

      Ο Πρόεδρος                                         Η Γραµµατέας 
 του                                                              του                                                    
 Απόλλων Ρόδου   Απόλλων Ρόδου 
 
 
 Κούτρης Στυλιανός   Θεοδωράκη Αικατερίνη 


