
Κύθηρα, 9 Νοεμβρίου 2021

Svelta - Το νέο Πρωτάθλημα Ορεινού Τρεξίματος και Ποδηλασίας στα Κύθηρα

Το ποδηλατικό κατάστημα Mazzipetti και το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), σε
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πορτοκαλιά και το Kythera Trails, διοργανώνουν το Κυθηραϊκό
Πρωτάθλημα "Svelta” 2021-2022, ορεινής ποδηλασίας και τρεξίματος ανωμάλου δρόμου. Το
πρωτάθλημα θα έχει διάρκεια πέντε μηνών κατά τους οποίους θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι αγώνες
σε διαφορετικά χωριά του νησιού.

Οι συμμετέχοντες θα μαζεύουν πόντους ανάλογα τον χρόνο που θα σημειώνουν στον κάθε αγώνα. Οι
πόντοι αθροίζονται και στο τέλος του πρωταθλήματος θα αναδείξουν τους νικητές.

Πρόγραμμα Πρωταθλήματος
21 Νοεμβρίου - Ποταμός
12 Δεκεμβρίου - Καραβάς
23 Ιανουαρίου - Αρωνιάδικα
6 Φεβρουαρίου - Μυλοπόταμος
27 Φεβρουαρίου - Χώρα
13 Μαρτίου - Ποταμός

Τα επόμενα χρόνια οι αγώνες θα διοργανωθούν και σε άλλους οικισμούς του νησιού.

Τρέχεις ή/και ποδηλατείς σήμερα για ένα καλύτερο αύριο!
Το Κυθηραϊκό Πρωτάθλημα "Svelta”, ορεινής ποδηλασίας και τρεξίματος ανωμάλου δρόμου είναι εδώ
για να αποδείξει πως η τοπική κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει και να καταφέρει πολλά για τον τόπο
της.

http://www.mazzipetti.com
https://kipa-foundation.org/
https://www.instagram.com/portokalia_karava/?hl=en
https://kytheratrails.gr/


Με χαρά ανακοινώνουμε πως το κόστος κάθε εγγραφής στους αγώνες, δωρίζεται εξ ολοκλήρου στο
Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης, για τη συνολική συντήρηση και βελτίωση του δικτύου
μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών του νησιού (καθαρισμοί, επισκευές σήμανσης, τεχνικά σημεία,
διανοίξεις κ.α.).

Έπαθλό σου, η τοπική κοινωνία!
Η συμμετοχή σου στον αγώνα εξασφαλίζει τη συνεισφορά σου στην κοινωνία. Για κάθε ένα χιλιόμετρο
που ποδηλατείς ή τρέχεις, ένα αντίστοιχο κομμάτι της διαδρομής που διασχίζεις σε εκείνο το χωριό, θα
συντηρηθεί, με την δική σου συνεισφορά. Εσύ απλώς δώσε τον καλύτερο σου εαυτό!

Τρέξε/Ποδηλάτησε για το χωριό, τρέξε/ποδηλάτησε για την κοινωνία, τρέξε/ποδηλάτησε για σένα!

#Svelta, λοιπόν, για την προαγωγή του ομαδικού πνεύματος και του συναγωνισμού, αλλά και της επαφής
με τη φύση και τον πολιτισμό του νησιού μας.

ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

-   Οι συμμετέχοντες θα προσέρχονται με την βεβαίωση αρνητικού PCR test 72 ωρών ή rapid test 48
ωρών ή με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με πιστοποιητικό νόσησης.

- Η χρήση μάσκας για τους εθελοντές και τους επισκέπτες θα είναι απαραίτητη.

Πληροφορίες:
+302736033762, +306982171018, +306972814830 και στο info@mazzipetti.com.
*Για κάθε αγώνα θα προηγείται δημοσίευση αναλυτικής προκήρυξης.

Σε περιμένουμε!



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Mazzipetti

Το Mazzipetti προωθεί την έννοια του ποδηλάτου ως ένα μέσο βελτίωσης του καθημερινού τρόπου ζωής,
ψυχαγωγίας και ευεξίας. Συγχρόνως, αποτελεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργασιών με σκοπό έναν
πιο «βιώσιμο» τρόπο μετακίνησης πάνω στο νησί.

Για περισσότερες πληροφορίες: Web / Facebook / Instagram

Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ)

Από το 2006, το Κυθηραϊκό Ίδρυμα αναδεικνύει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των Κυθήρων,
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας με
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια, αλλά και με έργα όπως η
αποκατάσταση, μεταξύ άλλων, των παραδοσιακών μονοπατιών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα / Facebook / Instagram

Προτεινόμενα hashtags:
#SveltaCup, #SveltaKythira, #Svelta2122, #SveltaRun, #SveltaBike, #SveltaKids, #TrailRunningKythira
#MTBKythira, #Mazzipetti, #KytheraTrails, #KytheraThrive, #KipaFoundation

Ενισχύστε το Svelta Cup : https://mazzipetti.com/en/donation-to-svelta-cup/

http://www.mazzipetti.com
https://www.facebook.com/mazzipetti
https://www.instagram.com/mazzipetti/?hl=en
https://kipa-foundation.org/
https://www.facebook.com/kipa.foundation/
https://www.instagram.com/kipafoundation/
https://mazzipetti.com/en/donation-to-svelta-cup/


Kythira, November 9, 2021

Svelta - The new Mountain Bike & Trail Running Cup on Kythira island

The Mazzipetti bike shop and the Kytherian Foundation for Culture and Development (KIPA) in
cooperation with the Cultural Association “Portokalia” and Kythera Trails, organize the Kytherian Cup
called "Svelta 2021-2022", which includes mountain bike and trail running open type races. The cup will
have a duration of five months during which a total of six races will be held.

Participants will accumulate points according to the time they score in each race. The points are added up
and the final total score will determine the winners (at the end of the cup).

  Championship Program
21 November - Potamos village
12 December - Karavas village
23 January - Aroniadika village
6 February - Mylopotamos village
27 February - Chora village
13 March - Potamos village

  In the coming years the Svelta Cup  will be organized in other locations of the island.

You are running and/or cycling today for a better tomorrow!
The "Svelta" trail running and mountain bike cup is here to prove that the local community can contribute
and achieve a lot for its place.

http://www.mazzipetti.com
https://kipa-foundation.org/
https://www.instagram.com/portokalia_karava/?hl=en
https://kytheratrails.gr/


We are pleased to announce that all registration fees are to be entirely allocated to the Kytherian
Foundation for Culture and Development (KIPA), for the overall maintenance and improvement of the
island's hiking and cycling routes (cleaning, signage repairs, technical points, openings, etc.).

Your prize, the local community!
Your participation in the race ensures your contribution to society. For every one kilometre you cycle or
run, a corresponding part of the route you cross in that village will be maintained, thanks to your
contribution. You just do your best!

Run/cycle for the village,
Run/cycle for the community,
Run/cycle for you!

#Svelta (=quick) to promote team spirit and noble competition, as well as contact with the nature and
culture of our island.

THOSE PARTICIPATING IN THE COMPETITIONS AS WELL AS THE ESCORTS SHOULD
BE AWARE THAT THE HEALTH PROTOCOL WILL BE STRICTLY OBSERVED.
-Participants should hold/ present a negative rapid test or (max. 2 days old) or a vaccination certificate.
-The use of a mask for volunteers and guests will be required.

More info:
+302736033762, +306982171018, +30 6972814830 and at info@mazzipetti.com
* Each race will be preceded by the publication of a detailed announcement.

Hope to see you there!



WHO WE ARE

Mazzipetti

Mazzipetti promotes the concept of cycling as a means of improving everyday lifestyle, leisure and
well-being. At the same time, it is a platform for developing collaborations to create a more "sustainable"
way of getting around the island.

For more information visit: Web / Facebook / Instagram

Kytherian Foundation for Culture and Development (KIPA)

Since 2006, the Kytherian Foundation has championed the conservation of Kythera Island’s cultural and
natural heritage, while contributing to sustainable development and the quality of life of the local
community through educational activities, events, scientific conferences and the restoration of traditional
trails among others.

For more information visit: Web / Facebook / Instagram

Suggested hashtags:
#SveltaCup, #SveltaKythira, #Svelta2122, #SveltaRun, #SveltaBike, #SveltaKids, #TrailRunningKythira
#MTBKythira, #Mazzipetti, #KytheraTrails, #KytheraThrive, #KipaFoundation

Support Svelta Cup: https://mazzipetti.com/en/donation-to-svelta-cup/

http://www.mazzipetti.com
https://www.facebook.com/mazzipetti
https://www.instagram.com/mazzipetti/?hl=en
https://kipa-foundation.org/en/
https://www.facebook.com/kipa.foundation/
https://www.instagram.com/kipafoundation/
https://mazzipetti.com/en/donation-to-svelta-cup/

