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5

EVENTS
ΟΙ 4 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ OVERALL ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

OI ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (SPRINT Ή STANDARD)

Βαθμολόγηση αγώνων
Ο συνολικός χρόνος κάθε αθλητή θα πολλαπλασιάζεται με το βαθμό δυσκολίας (multiplier) δίνοντας του την
βαθμολογία που συγκέντρωσε από το συγκεκριμένο αγώνα και επομένως την κατάταξη του στην λίγκα.

Κατατάξεις και κατηγορίες λίγκας (Standard –Sprint αγώνες)
Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχουν διαφορικές κατατάξεις ανάλογα με την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει οι
αθλητές. Οι κατατάξεις είναι οι ακόλουθες:

Overall: κατάταξη όλων των αθλητών βάσει της βαθμολογίας τους.

whynot
LEAGUE

WTL-S (whynot triathlon Super League): περιλαμβάνεις τις 10 καλύτερες ανδρικές και 5 καλύτερες γυναικείες επιδόσεις.
WTL (whynot triathlon League): περιλαμβάνεις όλες τις επιδόσεις εξαιρουμένων των αθλητών της WTL-S.
Ηλικιακές κατηγορίες ανά 10ετία.
Σύλλογοι – Ομάδες: κατάταξη όλων των συλλόγων – ομάδων βάσει της βαθμολογίας τους*.

TRIATHLON

*Βαθμολογία Ομάδων

NEO

ΚΑΤΗΓΟΡΙA

ΚΑΤΗΓΟΡΙA

WTL

WTL-S
SUPERLEAGUE

με τις 10 καλύτερες ανδρικές
και 5 καλύτερες γυναικείες επιδόσεις

Οι κάθε ομάδα συγκεντρώνει το βαθμούς από την συμμετοχή όλων των αθλητών /τριών ανά αγώνα.
Το άθροισμα ΟΛΩΝ των 5 αγώνων αποτελεί την τελική βαθμολογία των ομάδων.

Δείτε την βαθμολογία στο
https://why-n.gr/wtl-league-2022

Περισσότερα στο why-n.gr/wtl-league

LEAGUE

με όλες τις υπόλοιπες επιδόσεις
εξαιρουμένων των αθλητών της WTL-S
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ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ

LEAGUE

TRIATHLON

Let's make it even more interesting!
3ος
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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Καλωσόρισμα Δημάρχου

Καλωσόρισμα Διοργανωτή

Αγαπητοί επισκέπτες - αθλητές

Κάποιοι προορισμοί είναι μοναδικοί!

Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στη λίμνη Πλαστήρα έναν
τόπο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και μοναδικής αισθητικής
εμπειρίας!

Κάποιοι προορισμοί σε ταξιδεύουν!

Βρίσκεστε στα Θεσσαλικά Άγραφα, στις απολήξεις της Πίνδου στην
καρδιά της Ελλάδος την Καρδίτσα. Εδώ θα έχετε την δυνατότητα να
έρθετε σε επαφή με τη φύση μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που
προάγουν την βιωματική μάθηση και γνώση. Ο αθλητισμός γίνεται
απόλαυση αφού το τοπίο κλέβει την παράσταση σε κάθε εποχή!
Ελπίζουμε η διαμονή σας εδώ να σας μείνει αξέχαστη, η διοργάνωση
του τριάθλου να γίνει θεσμός και η λίμνη Πλαστήρα να καταστεί τόπος
συνάντησης αθλητών απ΄όλη την Ελλάδα και απ΄όλο τον κόσμο

Σας καλωσορίζουμε στο πιο αλπικό τοπίο που διαθέτει η χώρα μας.
Εκεί στους πρόποδες των Αγράφων, θα έχετε την ευκαιρία να
κολυμπήσετε στην μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα και να διαγωνιστείτε στο
πιο καταπράσινο τερέν για αγώνα τριάθλου που υπάρχει στην Ελλάδα.
Όλοι εμείς οι διοργανωτές του αγώνα, μαζί με την δημοτική αρχή, τους
δεκάδες εθελοντές και τις τοπικές αρχές εργαζόμαστε πυρετωδώς
φροντίζοντας και την τελευταία λεπτομέρεια ώστε να απολαύσετε ένα
συναρπαστικό και ασφαλή αγώνα στα υψηλά στάνταρντ που πλέον έχει
καθιερώσει η whynot .
Παράλληλα οι αγώνες του The Lake Plastira 2022 είναι και το τρίτο
σκέλος του πρωταθλήματος WTL (Triathlon Super league & league).
Το WTL, με το ανανεωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα και τους νέους
προορισμούς που προστέθηκαν, έχει προφέρει δυνατές συγκινήσεις
στους συμμετέχοντες!
Καλό τερματισμό στους συμμετέχοντες!

Πάνος (Peter) Ρώτας
Υπεύθυνος διοργάνωσης
Παναγιώτη Νάνου
Δήμαρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCHEDULE
Σάββατο / Saturday 9.7.2022
15.00
21.00

Λειτουργία γραμματείας
(Στο σημείο εκκίνηση των αγώνων
παραλία Πεζούλα)

20.00

Briefing Τριάθλου & Aquathlon
(Πολιτιστικό κέντρο
Αντώνη Σαμαράκη, Μορφοβούνι)

ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ
(Transition zone & Finish) :
Παραλία Πεζούλα (Pezoula beach)

whynot
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Κυριακή / Sunday 10.7.2022
06.30
11.00

Λειτουργία γραμματείας
(Στο σημείο εκκίνηση των αγώνων-παραλία Πεζούλα)

07.00
07.50

Bike check in όλα να αγωνίσματα

08.00

Εκκίνηση ( start ) Super Sprint
(παραλία Πεζούλα)

08.15

Εκκίνηση ( start ) Sprint & Aquathlon
(παραλία Πεζούλα)

08.20

Εκκίνηση ( start ) Standard
(παραλία Πεζούλα)

11.00

Εκκίνηση ( start ) Kids Aquathlon
(παραλία Πεζούλα)

11.15
13.00

Bike check out*

11.45

Απονομές
Award ceremonies

whynot

TRANSITION ZONE

LEAGUE

Τοποθεσία: (παραλία Πεζούλα)
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START
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FINISH
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TO FINISH

220m

125m

Bike
service

m

Προπομπός (1 Aστυνόμος / Policeman)

Εκκίνηση
Start

Aστυνομία / Policeman

Σημαδούρα
αναστροφής

Εθελοντές Assistant
Volunteers Assistant

CH

Εθελοντές / Volunteers
Υδροδοσία / Fuelling stations

Χρονομέτρηση
Chrono

Ναυαγοσώστες
Lifeguard

L

Λιμενάρχης
Coast Guard

Bike service
Medical
Σαμαρείτες
Penalty box

Σκάφος διάσωσης
Boat
Kανό / Canoe

90m

BIKE IN

4

STANDARD TRIATHLON
Kυριακή 10.7.2022

CH

SWIM OUT

Χρονομέτρηση
Chrono

Ναυαγοσώστες
Lifeguard

L

125m

Λιμενάρχης
Coast Guard
Σκάφος διάσωσης
Boat
Kανό / Canoe
Εθελοντές
Volunteers

1

LEAGUE

2

220m

5

Lx2

110m
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START

205

m

3

4

m

Εκκίνηση
Start
Σημαδούρα
αναστροφής

whynot

Individual & Relay
Cut Oﬀs: Swim= 0:45h, Swim+Bike = 2:40h

90

SWIM

1500m

TRIATHLON

Το κολύμπι λαμβάνει χώρα
στην παραλία Πεζούλα, στο
χωριό Καλύβια. Η εκκίνηση θα
δοθεί μέσα από το νερό. Οι
αθλητές θα περάσουν
δεξιόστροφα στις τρεις
επόμενες σημαδούρες (2,3,4)
εξωτερικά (έχοντας την
σημαδούρα στα δεξιά) από την
πέμπτη (5) σημαδούρα με
κατεύθυνση προς την πρώτη
σημαδούρα (1), η οποία
αποτελεί το σημείο εκκίνησης,
συμπληρώνοντας τα πρώτα
7 5 0 μ . Ε κ τ ε λο ύ ν τ η ν ί δ ι α
διαδρομή και δεύτερη φορά
πριν τερματίσουν στο σημείο
εκκίνησης. Η εκκίνηση και ο
τερματισμός είναι στο ίδιο
σημείο.
Loops: 2

STANDARD TRIATHLON
Kυριακή 10.7.2022

BIKE

39km
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TRIATHLON

A
Μετά την έξοδο τους από την ζώνη
αλλαγής, οι αθλητές κινούνται
αριστερά στον δημοτικό δρόμου που
οδηγεί προς τα Καλύβια. Στην
διασταύρωση με την περιφερειακή
οδό Μεσενίκολα – Φυλακτή, οι
α θλ η τ έ ς σ τ ρ ί β ο υ ν δ ε ξ ι ά π ρ ο ς
Καρδίτσα μέχρι το πρώτο (Α) σημείο
αναστροφής της συγκεκριμένης
α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Στ η
συνέχεια κατευθύνονται στο δεύτερο
(Β) σημείο αναστροφής που
βρίσκεται στο χωρίο Καλύβια επί της
περιφερειακής οδού Μεσενίκολα –
Φυλακτή. Μετά την αναστροφή,
ποδηλατούν πάλι μέχρι το πρώτο (Α)
σημείο αναστροφής από όπου
επιστρέφουν στην ζώνη αλλαγής.

Τροφοδοσία / Fuelling stations
Προπομπός (1 Aστυνόμος / Policeman)
Aστυνομία / Policeman (5)
Εθελοντές (15)
Σαμαρείτες (10)

x2 Loops

Loops: 2

Κριτές (2)

Χρονομέτρηση Chrono
Turning point - Loops / Αναστροφές
Medical

Waste Zone
FINISH

Waste Zone
START

ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ

ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
AΡΧΗ

Info point
Penalty box
Κίνδυνος / Danger
Bike service / wheel station
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

Οι αθλητές ακολουθούν τις σημάνσεις
κατά μήκος της διαδρομής και
κινούνται πάντα βάσει του κοκ. Όλες
οι αναστροφές είναι αριστερόστροφες

B

STANDARD TRIATHLON
Kυριακή 10.7.2022

RUN

10km

Oﬀ Road
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TRIATHLON

Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής,
στρίβουν αριστερά στο χωματόδρομο ο οποίος εκτείνεται
δίπλα στη λίμνη και μέσα στα καταπράσινα δένδρα.
Ακολουθώντας την σήμανση, φθάνουν στο σημείο
αναστροφής της συγκεκριμένης αγωνιστικής κατηγορίας από
όπου οι αθλητές επιστρέφουν στην ζώνη αλλαγής εκτελώντας
την αντίστροφη διαδρομή.
Loops: 1

x1 Loops

Waste Zone
START
ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
AΡΧΗ

Waste Zone
FINISH
ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ

Τροφοδοσία / Fuelling stations

Turning point - Loops / Αναστροφές
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

SPRINT TRIATHLON
Kυριακή 10.7.2022

SWIM

750m

Individual & Relay
Cut Oﬀs: Swim= 0:30h, Swim+Bike = 1:55h

whynot
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CH

Χρονομέτρηση
Chrono

Ναυαγοσώστες
Lifeguard

L

SWIM OUT

Λιμενάρχης
Coast Guard
Σκάφος διάσωσης
Boat
Kανό / Canoe
Εθελοντές
Volunteers

1

2

220m

5

Lx1

110m
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START

205

m

3

4

m

Σημαδούρα
αναστροφής

125m

Το κολύμπι λαμβάνει χώρα
στην παραλία Πεζούλα, στο
χωριό Καλύβια. Η εκκίνηση θα
δοθεί μέσα από το νερό. Οι
αθλητές θα περάσουν
δεξιόστροφα στις τρεις
επόμενες σημαδούρες (2,3,4)
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά ( έ χο ν τ α ς τ η ν
σημαδούρα στα δεξιά) από
την πέμπτη (5) σημαδούρα με
κατεύθυνση προς την πρώτη
σημαδούρα (1), η οποία
αποτελεί το σημείο εκκίνησης,
συμπληρώνοντας τα 750μ. Η
εκκίνηση και ο τερματισμός
είναι στο ίδιο σημείο.

90

Εκκίνηση
Start

TRIATHLON

Loop: 1

SPRINT TRIATHLON
Kυριακή 10.7.2022

BIKE

whynot

20km

LEAGUE

Α

x1 Loops

Μετά την έξοδο τους από την ζώνη
αλλαγής, οι αθλητές κινούνται
αριστερά στον δημοτικό δρόμου
που οδηγεί προς τα Καλύβια.
Στ η ν δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η μ ε τ η ν
περιφερειακή οδό Μεσενίκολα –
Φυλακτή, οι αθλητές στρίβουν
δεξιά προς Καρδίτσα μέχρι το
σημείο αναστροφής της
συγκεκριμένης αγωνιστικής
κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Στ η σ υ ν έ χ ε ι α
επιστρέφουν στην ζώνη αλλαγής
ε κ τ ε λώ ν τα ς τ η ν α ν τ ί σ τ ρ ο φ η
διαδρομή.
Ο ι α θλ η τ έ ς α κολο υ θ ο ύ ν τ ι ς
σημάνσεις κατά μήκος της
διαδρομής και κινούνται πάντα
βάσει του κοκ.
Όλες οι αναστροφές είναι
αριστερόστροφες.
Loop: 1

Τροφοδοσία / Fuelling stations

Turning point - Loops / Αναστροφές
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

Waste Zone
FINISH

Waste Zone
START

ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ

ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
AΡΧΗ

TRIATHLON

SPRINT TRIATHLON
Kυριακή 10.7.2022

RUN

5km

Oﬀ Road

whynot
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Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την
ζώνη αλλαγής, στρίβουν αριστερά στο
χωματόδρομο ο οποίος εκτείνεται δίπλα
στη λίμνη και μέσα στα καταπράσινα
δένδρα. Ακολουθώντας την σήμανση,
φθάνουν στο σημείο αναστροφής της
συγκεκριμένης αγωνιστικής κατηγορίας
από όπου οι αθλητές επιστρέφουν στην
ζώνη αλλαγής εκτελώντας την αντίστροφη
διαδρομή.
Loop: 1

x1 Loops

Τροφοδοσία / Fuelling stations

Turning point - Loops / Αναστροφές
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

Waste Zone
START
ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
AΡΧΗ

Waste Zone
FINISH
ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ

SUPER SPRINT
Kυριακή 10.7.2022

SWIM

350m
Το κολύμπι λαμβάνει χώρα στην
παραλία Πεζούλα, στο χωριό
Καλύβια. Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα
από το νερό. Οι αθλητές θα
περάσουν δεξιόστροφα στις δύο
επόμενες σημαδούρες, με
κατεύθυνση προς την πρώτη
σημαδούρα η οποία αποτελεί το
σημείο εκκίνησης. Η εκκίνηση και ο
τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο

Εκκίνηση
Start

Lx1

CH

Χρονομέτρηση
Chrono

SWIM OUT

110m

Ναυαγοσώστες
Lifeguard

L

Λιμενάρχης
Coast Guard
Σκάφος διάσωσης
Boat
Kανό / Canoe
Εθελοντές
Volunteers

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START

115m

Loop: 1

125m

Σημαδούρα
αναστροφής

SUPER SPRINT
Kυριακή 10.7.2022

BIKE

10km
Μετά την έξοδο τους από την ζώνη
α λ λα γ ή ς , ο ι α θλ η τ έ ς κ ι ν ο ύ ν τα ι
αριστερά στον δημοτικό δρόμου που
οδηγεί προς τα Καλύβια. Στην
διασταύρωση με την περιφερειακή
οδό Μεσενίκολα – Φυλακτή, οι
α θλ η τ έ ς σ τ ρ ί β ο υ ν δ ε ξ ι ά π ρ ο ς
Καρδίτσα μέχρι το σημείο
αναστροφής της συγκεκριμένης
α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ς κα τ η γ ο ρ ί α ς . Στ η
συνέχεια επιστρέφουν στην ζώνη
αλλαγής εκτελώντας την αντίστροφη
διαδρομή.
Οι αθλητές ακολουθούν τις σημάνσεις
κατά μήκος της διαδρομής και
κινούνται πάντα βάσει του κοκ. Όλες οι
αναστροφές είναι αριστερόστροφες.
Loop: 1

x1 Loops
Τροφοδοσία / Fuelling stations

Turning point - Loops / Αναστροφές
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

Waste Zone
FINISH

Waste Zone
START

ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ

ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
AΡΧΗ

SUPER SPRINT
Kυριακή 10.7.2022

RUN

2.5km

Oﬀ Road
Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από
τ η ν ζώ ν η α λ λα γ ή ς , σ τ ρ ί β ο υ ν
αριστερά στο χωματόδρομο ο
οποίος εκτείνεται δίπλα στη λίμνη
και μέσα στα καταπράσινα δένδρα.
Ακολουθώντας την σήμανση,
φθάνουν στο σημείο αναστροφής
της συγκεκριμένης αγωνιστικής
κατηγορίας από όπου οι αθλητές
επιστρέφουν στην ζώνη αλλαγής
εκτελώντας την αντίστροφη
διαδρομή.
Loop: 1

x1 Loops

Τροφοδοσία / Fuelling stations

Turning point - Loops / Αναστροφές
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

AQUATHLON
Kυριακή 10.7.2022

750m

Σημαδούρα
αναστροφής

CH

SWIM OUT

Χρονομέτρηση
Chrono

Ναυαγοσώστες
Lifeguard

L

125m

Λιμενάρχης
Coast Guard
Σκάφος διάσωσης
Boat
Kανό / Canoe
Εθελοντές
Volunteers

1

2

220m

5

Lx1

110m
ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START

3

Loop: 1

205

m

4

m

Εκκίνηση
Start

Το κολύμπι λαμβάνει χώρα
στην παραλία Πεζούλα, στο
χωριό Καλύβια. Η εκκίνηση θα
δοθεί μέσα από το νερό. Οι
αθλητές θα περάσουν
δεξιόστροφα στις τρεις
επόμενες σημαδούρες (2,3,4)
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά ( έ χο ν τ α ς τ η ν
σημαδούρα στα δεξιά) από
την πέμπτη (5) σημαδούρα με
κατεύθυνση προς την πρώτη
σημαδούρα (1), η οποία
αποτελεί το σημείο εκκίνησης,
συμπληρώνοντας τα 750μ. Η
εκκίνηση και ο τερματισμός
είναι στο ίδιο σημείο.

90

SWIM

AQUATHLON
Kυριακή 10.7.2022

RUN

5km

Oﬀ Road
Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την
ζώνη αλλαγής, στρίβουν αριστερά στο
χωματόδρομο ο οποίος εκτείνεται δίπλα
στη λίμνη και μέσα στα καταπράσινα
δένδρα. Ακολουθώντας την σήμανση,
φθάνουν στο σημείο αναστροφής της
συγκεκριμένης αγωνιστικής κατηγορίας
από όπου οι αθλητές επιστρέφουν στην
ζώνη αλλαγής εκτελώντας την αντίστροφη
διαδρομή.
Loop: 1

x1 Loops

Τροφοδοσία / Fuelling stations

Turning point - Loops / Αναστροφές
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

Waste Zone
START
ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
AΡΧΗ

Waste Zone
FINISH
ΖΩΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ

KIDS AQUATHLON
Kυριακή 10.7.2022
Εκκίνηση
Start

SWIM

CH

Χρονομέτρηση
Chrono

Ναυαγοσώστες
Lifeguard

L

Λιμενάρχης
Coast Guard

60m
SWIM OUT

60m

Σκάφος διάσωσης
Boat
Kανό / Canoe

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START

30m

Σημαδούρα
αναστροφής

150m

Το κολύμπι λαμβάνει χώρα στην παραλία
Πεζούλα, στο χωριό Καλύβια. Η εκκίνηση
θα δοθεί μέσα από το νερό. Οι αθλητές θα
περάσουν δεξιόστροφα στις επόμενες
δύο σημαδούρες, με κατεύθυνση προς
την πρώτη σημαδούρα η οποία αποτελεί
το σημείο εκκίνησης. Η εκκίνηση και ο
τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο
Loop: 1

Εθελοντές
Volunteers

RUN
x1 Loops

Τροφοδοσία / Fuelling stations

Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την
ζώνη αλλαγής, στρίβουν αριστερά στο
χωματόδρομο ο οποίος εκτείνεται δίπλα
στη λίμνη και μέσα στα καταπράσινα
δένδρα. Ακολουθώντας την σήμανση,
φθάνουν στο σημείο αναστροφής της
συγκεκριμένης αγωνιστικής κατηγορίας
από όπου οι αθλητές επιστρέφουν στην
ζώνη αλλαγής εκτελώντας την αντίστροφη
διαδρομή.

Turning point - Loops / Αναστροφές

Loop: 1
Εκκίνηση-Τερματισμός / Start-Finish

1km

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει των γενικών κανόνων της I.T.U. και με τις παρακάτω
σημαντικές τεχνικές επισυμάνσεις
Για διευκόλυνση όλων των συμμετεχόντων, η διοργάνωση παραθέτει παρακάτω κάποιες σημαντικές τεχνικές
επισημάνσεις που πρέπει όλοι να γνωρίζουν. Υπενθυμίζουμε πως σε κάθε περίπτωση η παρουσία των
αθλητών στην τεχνική ενημέρωση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς θα ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες
λεπτομέρειες και θα έχετε την ευκαιρία να σας λυθούν απορίες.

διάρκεια της ποδηλασίας. Η διοργάνωση ΔΕΝ παρέχει ζώνη (race belt).
14.

Φορέστε το τσιπ χρονομέτρησης με το ειδικό στραπ, γύρω από τον αστράγαλο του αριστερού
ποδιού.

15.

Θα παραλάβετε μέσα στο φάκελο σας 3 αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής σας. Τοποθετείστε 1
μικρό αυτοκόλλητο στο κράνος εμπρός, και 1 μικρό στο τσαντάκι που θα παραλάβετε. Για κάποια
αγωνίσματα, η εκκίνηση του κολυμβητικού δεν είναι κοντά στην ζώνη αλλαγής, οπότε θα χρειαστεί
να δώσετε το τσαντάκι με τα πράγματα σας σε όχημα της οργάνωσης. Το μεγάλο αυτοκόλλητο το
κολλάτε στο παλουκόσελο του ποδηλάτου σας. Αν δεν είστε σίγουροι πως γίνετε συμβουλευτείτε
κάποιον πιο έμπειρο συναθλητή σας.

16.

Θα βρείτε στην περιοχή αλλαγών, το καλαθάκι με το νούμερο σας. Αυτή είναι η θέση σας και δεν
επιτρέπεται να μετακινήσετε το καλάθι σας σε άλλο σημείο της ζώνης. Οι αθλητές τοποθετούν τα
πράγματά τους εντός του καλαθιού, ενώ το κράνος τοποθετείται στο τιμόνι του ποδήλατου με
ασφαλή τρόπο και χωρίς να είναι δεμένο (ποινή 15'' διαφορετικά).

Σημαντικές τεχνικές Επισημάνσεις
* Για ότι δεν προβλέπεται από τα παρακάτω και τους γενικούς κανονισμούς του αθλήματος, βάσει της I.T.U.
και αποφασίζει άμεσα η αγωνόδικος επιτροπή.
1.

Για συμμετοχή ανηλίκου, ο κηδεμόνας θα πρέπει να υπογράψει την σχετική υπεύθυνη
δήλωση.

2.

Θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση θερμοκρασίας νερού για τη χρήση ή μη στολής κολύμβησης
(wet suit). Σε περίπτωση χρήσης το επιτρεπόμενο πάχος της στολής είναι έως 4 χιλ.

17.

Κρατείστε την περιοχή αλλαγών καθαρή με όλα τα αντικείμενα σας μέσα στο ατομικό σας καλάθι.
Έχετε δικαίωμα ενός ζευγαριού υποδημάτων εμπρός από το καλάθι σας. Η ποινή για ακαταστασία
είναι ΑΚΥΡΩΣΗ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

3.

Πριν οι αθλητές μπουν εντός ζώνης για να αφήσουν το ποδήλατο τους γίνεται έλεγχος από
τους κριτές της διοργάνωσης και φωτογράφιση του αθλητή με στολή και ποδήλατο.

18.

Στις αποστάσεις super sprint & sprint επιτρέπεται παντός είδους ποδήλατο, με την προϋπόθεση να
είναι σε καλή κατάσταση και να μην κρίνεται επικίνδυνο.

4.

Προσερχόμαστε στη διαδικασία του check in με το κράνος μας φορεμένο κ ασφαλισμένο . το
ποδήλατο μας έτοιμο για έλεγχο, τα αυτοκόλλητα τοποθετημένα σωστά, το chip
χρονομέτρησης επίσης φορεμένο.

19.

Αποτυχία εκτέλεσης των ποινών στο penalty box επισύρουν ακύρωση του αθλητή.

20.

Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν τις διαδρομές, τους γύρους,

5.

Στην κολύμβηση, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωτικό να φορούν το σκουφάκι που θα τους
δοθεί από τη διοργάνωση.

6.

Το κράνος είναι υποχρεωτικό στο σκέλος της ποδηλασίας για κάθε συμμετέχοντα. Πρέπει να
είναι δεμένο σωστά για οποιαδήποτε κίνηση σας με το ποδήλατο ( ακόμα και έχετε το ποδήλατο
στο χέρι) εντός και εκτός της περιοχής αλλαγών.

7.

Ο αγώνας θα γίνει με κανονισμούς non-dra ing. Τηρείτε 12 μέτρα απόστασης από την
μπροστά ρόδα του ενός ποδηλάτου στην μπροστά ρόδα του άλλου (10 μέτρα καθαρή
απόσταση ενδιάμεσα). Η ποινή για παράτυπο dra ing είναι 2 λεπτά στο penalty box.

8.

Η διαδικασία της προσπέρασης στην ποδηλασία πρέπει να διαρκεί το μέγιστο 20'' κατά τα
οποία ο αθλητής που προσπερνιέται οφείλει να ελαττώσει ταχύτητα και να αφήσει τον
συναθλητή του να περάσει. Κατόπιν του επιτρέπεται να δοκιμάσει να προσπεράσει ο ίδιος
ξανά. Πάντοτε προειδοποιούμε ότι γίνεται προσπέραση.

9.

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να κινούνται στο δρόμο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Η
παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής στο οδόστρωμα, τιμωρείται άμεσα με ποινή
αποκλεισμού από τον αγώνα.

10.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η χρήση ακουστικών και συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

11.

τις αναστροφές, καθώς και τυχόν ποινές που μπορεί να τους επιβληθούν
κατά τη διάρκεια του αγώνα . Κοιτάτε τους πίνακες στο penalty box
για να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε λάβει κάποια ποινή.
21.

Αθλητής που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς τους αγώνα και τις υποδείξεις των κριτών θα
ακυρώνεται.

22.

Στις αποστάσεις Sprint triathlon θα ισχύσουν όρια χρόνου (Cut oﬀs) τα οποία αναφέρονται αναλυτικά
στην σελίδα του αγωνίσματος. Μετά από αυτήν την ώρα, όσοι παραμένουν στη διαδρομή τρέχουν
με δική τους ευθύνη και είναι στην διακριτική ευχέρεια της οργανωτικής επιτροπής για το αν θα τους
συμπεριλάβει στα επίσημα αποτελέσματα.

23.

Έναρξη με τον συριγμό της κόρνας, μετά το «Λάβετε Θέσεις». Εάν δεν ακουστούν συνεχείς συριγμοί η
άφεση είναι έγκυρη και δεν επαναλαμβάνεται.

24.

Το πάνω μέρος του σώματος (στήθος-κοιλιά) πρέπει να είναι καλυμμένο κατά τη διάρκεια της
ποδηλασίας και του τρεξίματος τόσο στο τρίαθλο όσο και στο aquathlon για όλες τις
κατηγορίες.

Κατά τις αλλαγές ανεβαίνουμε στο ποδήλατο έξω από τη ζώνη αλλαγής META τη ειδική γραμμή
mount και κατεβαίνουμε από αυτό ΠΡΙΝ την γραμμή dismount. Σε κάθε περίπτωση δεν
ποδηλατούμε εντός της περιοχής αλλαγών για κανένα λόγο ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια αλλά
ούτε και αφού έχουμε ολοκληρώσει τον αγώνα μας.Η παρουσία των αθλητών στην τεχνική
ενημέρωση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς θα ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και
θα έχετε την ευκαιρία να σας λυθούν απορίες.

25.

Στην απόσταση Endurance προτείνουμε να έχετε μαζί σας στο δρομικό κινητό τηλέφωνο και
σφυρίχτρα.

12.

Συνίσταται η χρήση τριαθλητικού μαγιώ στα πρότυπα της ITU.

26.

Επιτρέπεται η μικρο-κάμερα στο ποδήλατο κατόπιν εγκρίσεως του race referee.

13.

Ο αριθμός πρέπει να φαίνεται μπροστά κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και πίσω κατά τη

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Σημαντικές επισημάνσεις – διαφοροποιήσεις για τις Σκυταλοδρομίες
1.

Η «σκυτάλη» είναι το τσιπ χρονομέτρησης. Ομάδα που οποιοδήποτε μέλος της κινείται ή
τερματίζει χωρίς το τσιπ χρονομέτρησης θα ακυρώνεται.

2.

Όλες οι αλλαγές σκυτάλης (από κολύμπι σε ποδηλασία και από ποδηλασία σε τρέξιμο)
γίνονται εντός περιοχή αλλαγών δίπλα στο ποδήλατο του ποδηλάτη της ομάδας με τον κάθε
αθλητή να περνάει το τσιπ της ομάδας στο αριστερό πόδι του επόμενου.

3.

Ο κολυμβητής τοποθετεί ένα από τα μικρά αυτοκόλλητο με τον αριθμό στο τσαντάκι που θα
παραλάβει. Η εκκίνηση του κολυμβητικού δεν είναι κοντά στην ζώνη αλλαγής, οπότε θα
χρειαστεί να δώσει το τσαντάκι με τα πράγματα του σε όχημα της οργάνωσης.

4.

Ο ποδηλάτης τοποθετεί ένα μικρό αυτοκόλλητο με τον αριθμό στο κράνος εμπρός, και το
μεγάλο αυτοκόλλητο στο παλουκόσελο του ποδηλάτου. Ποδηλάτης ομάδας που κινείται χωρίς
αριθμούς θα βγαίνει εκτός αγώνα.

5.

O ποδηλάτης σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ καβαλάει ποδήλατο εντός περιοχής αλλαγών, όπως
προβλέπεται και από τους κανονισμούς του ατομικού.

6.

Το bib (αριθμό) τον φοράνε ο ποδηλάτης και ο δρομέας. Ο ποδηλάτης τον φοράει στο πίσω
μέρος του σώματος. Ο δρομέας τον φοράει στο μπροστινό μέρος του σώματος του και οφείλει
να τερματίσει με αυτόν. Η διοργάνωση ΔΕΝ παρέχει ζώνη (race belt).

Περιοχή Αλλαγών (ΠΑ)
· Αφήνουμε το κράνος επάνω στο ποδήλατο λυτό ( μη συμμόρφωση επισύρει ποινή 10'΄)
· Υποδήματα εκτός καλαθιού , κράνος επί του ποδηλάτου
· Γυαλάκια κολύμβησης και σκουφάκι μέσα στο καλάθι
· Οι σάκοι δεν επιτρέπονται στην ΠΑ
· Δεν επιτρέπεται κανενός είδους « μαρκάρισμα» του ατομικού σημείου
(απλωμένες πετσέτες, ατομικά αντικείμενα κλπ)
· Στη Τ1 , ο αθλητής φοράει το κράνος του , το ασφαλίζει και ΚΑΤΟΠΙΝ παίρνει το ποδήλατο του.
Στην Τ2 , τοποθετεί το ποδήλατο και κατόπιν απασφαλίζει το κράνος του.
Σε καμία περίπτωση δεν έρχεται εντός της ΠΑ με λυτό κράνος
· Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: Στην ΤΑ1 , κρεμασμένο από τη σέλα σε οριζόντια θέση
έτσι ώστε ο πρόσθιος τροχός να δείχνει προς τη κεντρική λωρίδα της ΠΑ. Στην Τ2, επιτρέπεται
να είναι κρεμασμένο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αλλά εντός το ατομικού σημείου και χωρίς
να εμποδίζει την ροή ή να μπλοκάρει τους άλλους αθλητές.
Απονομές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θα παραλάβετε μέσα στο φάκελο σας 3 αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής σας
Τοποθετείστε :
1 μικρό αυτοκόλλητο στο κράνος εμπρός
1 μικρό στο τσαντάκι που θα παραλάβετε.
Το μεγάλο αυτοκόλλητο το κολλάτε στο παλουκόσελο
του ποδηλάτου σας.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TATOO
- Εφαρμόστε σε καθαρό & στεγνό Δέρμα / wetsuit
- Αφαιρέστε τη προστατευτική μεμβράνη
- Εφαρμόστε την πλευρά με την κόλλα στο δέρμα ή το wetsuit
- Ταμπονάρετε με βρεγμένο ύφασμα.
- Αφαιρέστε την πίσω όψη του χαρτιού
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Κάντε μασάζ με baby oil ή κάτι παρόμοιο

Δικαιολογητικά
1. Τρίαθλο: Ιατρική βεβαίωση.
2. Ποδηλασία - Κολύμβηση: Ιατρική βεβαίωση ή ισχύον δελτίο ομάδος (τρέχοντος έτους)
3. Δρομικά: κανένα επιπλέον δικαιολογητικό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια των
αγώνων της Κυριακής 10 / 7

1. Απονομές θα υπάρχουν όταν συμπληρώνονται 3 άτομα ανά κατηγορία.
2. Ο πρώτος της γενικής δεν μπορεί να είναι και πρώτος στην ηλικιακή του.

Σε συνδιοργάνωση του Δήμου Λίμνη Πλαστήρα και της εταιρείας whynot
Υπό την αιγίδα
Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (ΕΟΜΟΠ)
του Υπουργείου Πολιτισμού
του Υπουργείου Τουρισμού
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)

Διοργανωτής /Organizer : Ρώτας Πάνος, 6977405191
Υπεύθυνος ναυαγοσωστών / Lifeguard 1st Ofﬁcer: Μίτριτσάκης Σπύρος, 6985662769
Ιατρός : Σταύρος Τακίδης 6946003544
Αστυνομία: 24410 95208
Υπεύθυνος Εθελοντών: Μυρσίνη Ποδηματά, 6978618030
Υπεύθυνος γραμματείας / Registration Services: Παντελής Τζίκας, 6945779570

