ENDURO GREEK SERIES 
ROUND #5




ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΩΝΑ
VelvetRides Enduro
Βελβεντό Κοζάνης 14-15 Σεπτεμβρίου 2019


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-16:00

Περπάτημα ειδικών διαδρομών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-18:00

Ελεύθερα δοκιμαστικά

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
08:00-12:00

Εγγραφή και παραλαβή αριθμών

10:00-18:00

Δοκιμαστικά

19:00

Ενημέρωση αγώνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
09:00-14:00
15:00

Αγώνας
Απονομές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΩΝΑ
Οι εγγραφές και η καταβολή του ποσού των 10 ευρώ θα γίνονται δεκτα έως την Δευτέρα
9 Σεπτεμβρίου. Το υπόλοιπο ποσό του αντίτιμου της συμμετοχης θα πρέπει να
εξοφληθεί με την ολοκλήρωση της εγγραφής και παραλαβής του νούμερου από τη
γραμματεία.
Συμμετέχοντες που δεν κατέβαλαν εγκαίρως το εισιτήριο τους μπορούν να το
καταβάλουν στη γραμματεία το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου με 10 ευρώ επιβάρυνση και
εφόσον δεν έχουν κλείσει οι συμμετοχές.
Οι εγγραφές θα κλείσουν πριν τις 9 Σεπτεμβρίου μόνο στην περίπτωση που έχει
καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών (που έχουν καταβάλει το ποσό των 10 ευρώ).
Η εγγραφή ΔΕΝ μεταφέρεται σε άλλο πρόσωπο.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης συμμετοχής με επιστροφή αντιτίμου εως και 2
εβδομάδες προ του αγώνα. Μετά το πέρας του χρονικού περιθωρίου δεν θα γίνονται
επιστροφές χρημάτων.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Έδαφος : Παρατηρείται ποικιλομορφία στο έδαφος λόγω των μεγάλων υψομετρικών
διαφορών της διαδρομής. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από αργιλώδες έδαφος ενω
σε μικρότερα ποσοστά παρατηρείται πετρώδες και αμμώδες έδαφος με ανωμαλίες λόγω
διάβρωσης.

Ειδικές – Συνδετικές :
Η διαδρομή που διανύουν οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποτελείται από:
4 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 10,4 χιλιομέτρων.
5 συνδετικές διαδρομές συνολικού μήκους 17 χιλιομέτρων
1100μ συνολική υψομετρική διαφορά σε δασικούς ή ασφαλτοστρωμένους δρόμους .
Οι ειδικές διαδρομές θα είναι άγνωστες και κλειστές μέχρι και την έναρξη των
δοκιμαστικών.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Τα δοκιμαστικά επιτρέπονται την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου βάση

του προγράμματος.

MΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ-UPLIFT
Απαγορεύεται αυστηρά η μηχανοκίνητη μεταφορά* (uplift) την Παρασκευή 13 το
Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση δεν θα παρέχει uplift τις
ημέρες των δοκιμαστικών και του αγώνα και οποιαδήποτε παράβαση θα αντιμετωπίζει
αποκλεισμό του αναβάτη.
*δεν συμπεριλαμβάνονται τα e-bikes τα οποία θα αγωνίζονται στην ομώνυμη κατηγορία.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επιβάλλεται χρήση κλειστού ή ανοιχτού κράνους .
Υποχρεωτική χρήση κράνους και στις συνδετικές διαδρομές.
Υποχρεωτική χρήση γυαλιών-μάσκας, γαντιών και επιγονατίδων.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Μετά τη λήξη του αγώνα, η διοργάνωση θα παρέχει όχημα για τη μεταφορά των
συμμετεχόντων προς το σημείο εκκίνησης.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Θα ακολουθήσει άμεσα ενημέρωση σχετικά με τα καταλύματα στην ευρύτερη περιοχή.

