
Xanthi MTB Festival 2009
by Mountain Active

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι αγώνες είναι ανοιχτοί για όλους τους αναβάτες (αθλητές ή μη).

Εγγραφές 

Κάθε αναβάτης πρέπει να συμπληρώσει την δήλωση συμμετοχής (download 
from http://jester777.wordpress.com/category/events/) και να την αποστείλει 
με fax στο 25410-83306 ή με email στο mountactive  @  gmail  .  com  . 

Όλες  οι  πληροφορίες  που  ζητούνται  είναι  υποχρεωτικές  για  την  καλύτερη 
διοργάνωση του αγώνα.

Για τους αναβάτες κάτω των 18 ετών απαιτείται και γραπτή συγκατάθεση του 
γονέα ή κηδεμόνα.

Χρονικό όριο εγγραφών 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών και πληρωμών του παράβολου του αγώνα 
είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009. Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται 
σε ισχύ μόνο όταν έχει κατατεθεί το αντίστοιχο παράβολο για την διοργάνωση 
και  πρίν  την  καταληκτική  ημερομηνία  που  αναφέρεται  παραπάνω.  Κάθε 
δήλωση συμμετοχής θα λαμβάνει ένα  email επιβεβαίωσης με τον αντίστοιχο 
αριθμό εγγραφής.

Αν κάποιος εγγεγραμένος αναβάτης δεν μπορέσει τελικά να παρεβρεθεί στον 
αγώνα,  δεν  έχει  δικαίωμα  επιστροφής  των  χρημάτων  του  παραβόλου 
συμμετοχής.

Παράβολο συμμετοχής

Το παράβολο εγγραφής για την συμμετοχή στον αγώνα είναι 25,00 €, εάν 
αυτό καταβληθεί πρίν την καταληκτική ημερομηνία. Το παράβολο κατατίθεται 
στην  Τράπεζα  Πειραιώς,  αριθμός  λογαριασμού:  5352–043488-149 με 
επωνυμία «Mountain Active». Το παράβολο περιλαμβάνει και τη μεταφορά 
των αναβατών από τον τερματισμό στην εκκίνηση της διαδρομής. 

Για τους αναβάτες που θέλουν να συμμετέχουν και στα δύο αγωνίσματα το 
παράβολο θα διαμορφώνεται στα 35,00 €. 
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Για τους αναβάτες που δεν θα συμμετάσχουν στους αγώνες αλλά θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς για τα υπόλοιπα μονοπάτια θα πρέπει να 
πληρώσουν το συμβολικό ποσό των 5,00 €. 

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας το παράβολο αυξάνεται  στα 
35,00 € (45,00 € για τα δύο αθλήματα) και ο αριθμός των καθηστερημένων 
δηλώσεων θα είναι αναγκαστικά περιορισμένος.

Αριθμοί/Number plates

Κάθε  αναβάτης  θα  λαμβάνει  μια  πινακίδα  με  τον  αριθμό  με  τον  οποίο 
αγωνίζεται.  Η  πινακίδα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  στο  μπροστά  μέρος  του 
τιμονιού  έτσι  ώστε  να  είναι  διακριτό  καθόλη τη  διάρκεια  του  αγώνα.  Εάν 
κάποιος αναβάτης αγωνίζεται και στους δύο αγώνες τότε ο αριθμός με τον 
οποίο αγωνίζεται θα είναι διαφορετικός για κάθε αγώνα.

Εκκίνηση

Ο αγώνας είναι ανοιχτός για όλους τους αναβάτες, αθλητές και μη. Αναβάτες 
κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν τη γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή 
κηδεμόνα τους.

Σειρά εκκίνησης

Για τον τελικό,  η σειρά εκκίνησης θα διαμορφωθεί ανάλογα με τα 
αποτελέσματα  του  προκριματικού  γύρου.  Οι  αναβάτες  θα 
ξεκινούν  με  30  δευτερόλεπτα  διαφορά  εκτός  από  τους  10 
καλύτερους  οι  οποίοι  θα  ξεκινούν  με  διαφορά  του  ενός  (1) 
λεπτού.

Προπόνηση της διαδρομής

Όλοι  οι  αγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  πραγματοποιήσουν  τουλάχιστον  δύο 
προπονήσεις της διαδρομής κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου. 
Οι  προπονήσεις αυτές θα καταγράφονται  και  θα είναι  κριτήριο  συμμετοχής 
στα προκριματικά της Κυριακής. Αναβάτες που δεν θα έχουν πραγματοποιήσει 
αυτές  τις  ελάχιστες  προπονήσεις  δεν  θα  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στα 
προκριματικά του αγώνα.

Εξοπλισμός

Ο  παρακάτω  εξοπλισμός  είναι  υποχρεωτικός για  κάθε  αναβάτη για  την 
συμμετοχή στον αγώνα:

Προστατευτικός εξοπλισμός:

- Θώρακας
- Full Face κράνος (προτείνεται: double-d safety lock)
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- Επιγωνατίδες
- Κλειστά γάντια

Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τήρησης των κανόνων 
ασφαλείας και μπορεί να αποκλείσει από τον αγώνα όποιον δε συμμορφώνεται 
με τα παραπάνω.

Τεχνική κατάσταση των ποδηλάτων

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την κατάσταση του ποδηλάτου του, τα 
υλικά, τον εξοπλισμό και τον προστατευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Η 
κατάσταση,  η  ποιότητα,  η  κατασκευή  πρέπει  να  είναι  τέτοια  ώστε  να 
εξασφαλίζουν  την  ασφάλεια  των  αναβατών,  των  διαγωνιζομένων  και  των 
υπόλοιπων ατόμων που θα παρεβρίσκονται στη διοργάνωση. 

Απονομές

Οι πρώτοι 5 αθλητές θα βραβεύονται με απονομή 30 λεπτά μετά το τέλος του 
κάθε αγώνα. 

Χρηματικά έπαθλα 

Τα χρηματικά έπαθλα θα καταβάλονται στους πρώτους νικητές αμέσως μετά 
την απονομή βράβευσης στη γραμματεία της διοργάνωσης. Η διοργάνωση δεν 
φέρει ευθύνη για την μετέπειτα πληρωμή των χρηματικών επάθλων.

Χρηματικά έπαθλα ανά κατηγορία

 Θέση Downhill  Open
  XC Open  
   Ανδρών

  XC Open  
   Γυναικών

   1ος     300,00 €    300,00 €    300,00 €
   2ος     200,00 €    200,00 €    200,00 €
   3ος     100,00 €    100,00 €    100,00 €

Ευθύνη κατά τη διάρκεια του αγώνα

Οι αγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος στον αγώνα εν γνώσει τους και με δική 
τους ευθύνη. Ο κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή συντήρηση και 
κατάσταση  του  ποδηλάτου  του  και  της  ποιότητας  του  εξοπλισμού  που 
χρησιμοποιεί.  Ο  διοργανωτής  δεν  φέρει  ευθύνη  για  οποιονδήποτε 
τραυματισμό  ή  ζημιές  που  προέρχονται  από  οποιαδήποτε  πράξη  των 
αγωνιζομένων  ή  άλλου  προσώπου  καθόλη  τη  διάρκεια  του  διημέρου  του 
αγώνα. 

Με  τη  δήλωση  συμμετοχής  ο  αναβάτης  αυτομάτως  αποδέχεται  και  τους 
παραπάνω όρους. 
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Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα διακοπής, αλλαγής προγράμματος ακόμα και 
ακύρωσης του αγώνα ανάλογα με τις συνθήκες και καταστάσεις που αφορούν 
στην  ασφάλεια  των  αγωνιζομένων  και  των  υπολοίπων  προσώπων  που 
παρεβρίσκονται  στον  αγώνα  ή  κατόπιν  επίσημης  κυβερνητικής  διαταγής  ή 
λοιπών απροβλέπτων γεγονότων.

Ακύρωση/Αποχώρηση

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να υποχρεώσει σε αποχώρηση 
οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο κρίνει αυτός ότι βάζει σε κίνδυνο την σωματική 
του ακεραιότητα ή την ασφάλεια τρίτων.

Πρόσθετες πληροφορίες για τους κανονισμούς ασφαλείας

Επιπλέον του παρόντος κανονισμού ισχύουν και οι κανονισμοί ασφαλείας της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της UCI.

Διαμαρτυρίες

Διαμαρτυρίες  που  αφορούν  στα  αποτελέσματα  ή  στην  ακύρωση  κάποιου 
διαγωνιζόμενου  θα  πρέπει  να  απευθύνονται  στους  υπευθύνους  της 
διοργάνωσης. 

Υπεύθυνη Δήλωση

Κάθε αγωνιζόμενος κατανοεί και αποδέχεται ότι η συμμετοχή του στον αγώνα 
είναι  εθελούσια  και  αναλαμβάνει  όλη  την  ευθύνη  για  οποιονδήποτε 
τραυματισμό ή ζημία κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στον αγώνα. Ο 
αγωνιζόμενος αναγνωρίζει ότι τα αγωνίσματα αυτά εμπεριέχουν το στοιχείο 
του κινδύνου και ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα για την σωματική ακεραιότητά 
του γιαυτό και κατανοεί ότι συμμετέχει αποκλειστικά με τη δική του θέληση 
και ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου κάθε ευθύνη τραυματισμού ή ζημίας που 
ενδέχεται  να  προκείψουν.  Κάθε  αγωνιζόμενος  δηλώνει  υπεύθυνα  ότι  είναι 
υγιείς, ότι η φυσική του κατάσταση είναι καλή για να λάβει μέρος στον αγώνα 
και ότι είναι ικανός να αγωνιστεί. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει ότι 
έχει διαβάσει, έχει κατανοήσει και έχει αποδεχτεί τους όρους των κανονισμών 
της διοργάνωσης και ότι έιναι νομικά δέσμιος των παραπάνω.  

 Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους της διοργάνωσης.

Ημερομηνία            /         /2009

Ονοματεπώνυμο                                                    Υπογραφή
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