
Προκήρυξη 2ου αγώνα Svelta Cup
-Καραβάς  Κυθήρων-

Το ποδηλατικό κατάστημα Mazzipetti και το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), σε
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πορτοκαλιά και το Kythera Trails, διοργανώνουν αγώνες
ορεινής ποδηλασίας και τρεξίματος ανωμάλου δρόμου τύπου open στον Καραβά Κυθήρων. Οι αγώνες
εντάσσονται στο κύπελλο με την ονομασία Svelta Cup 2021-22 και είναι οι δεύτεροι της σειράς.

Είδος αγώνων: XC (cross country) Mountain bike και trail running
Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022
Ώρα/τόπος εκκίνησης-τερματισμού: 10.00 Πατρίκιος Σχολή (Γεωπονική)

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


Περιγραφή διαδρομών:

Ποδήλατο: Η ποδηλατική διαδρομή θα είναι ένας κύκλος των 10.5 χλμ χαμηλής τεχνικής δυσκολίας με
κατηφόρες μεγάλης διάρκειας και ανηφόρες μικρής διάρκειας αλλά σχετικά μεγάλης κλίσης. Θα
αποτελείται από καλντερίμια - αγροτικούς χωματόδρομους - τσιμεντόδρομους - ασφαλτοστρωμένους
δρόμους καθως επίσης και από κομμάτι σηματοδοτημένης διαδρομής Μ49 του επίσημου δικτύου
μονοπατιών του νησιού - Kythera Trails.

Θα διέρχεται διαδοχικά από τις παρακάτω τοποθεσίες/οικισμούς :
Καραβάς Γεωπονική σχολή - Νιοχώρι - Γεωπονική σχολή - Βαγιάνικα - Κρυονέρι - Στενός κάμπος -
Εικονοστάσι - Πλατεία Άμμο - Κρυονέρι - Βαγιάνικα - Γεωπονική σχολή.

Τρέξιμο: Αναφορικά με το τρέξιμο, πρόκειται για έναν κύκλο 6.7 χλμ με κατηφόρα διαρκείας και
ανηφόρες μικρής διάρκειας καθώς και έντονης κλίσης. Η διαδρομή αποτελείται από καλντερίμια -
αγροτικούς χωματόδρομους – τσιμεντόδρομους – ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το 80% της διαδρομής
είναι κομμάτι της σηματοδοτημένης διαδρομής Μ49 του επίσημου δικτύου μονοπατιών του νησιού.

Θα διέρχεται διαδοχικά από τις παρακάτω τοποθεσίες/οικισμούς :

Καραβάς Γεωπονική Σχολή - Βαγιάνικα - Κρυονέρι - Στενός κάμπος - Εικονοστάσι - Κτήμα Αστάρτη -
Ντεντιάνικα - Κρυονέρι - Μαυρογιωργιάνικα - Αμήρ Αλή - Γεωπονική Σχολή.

Προτείνεται η χρήση παπουτσιού trail (trail running παπούτσια - ελαφριά αθλητικά με ειδική σόλα για
ανώμαλο πεδίο).

Η διαδρομές θα είναι σηματοδοτημένες προς αναγνώριση από τις 8/1 πρωινές ώρες.

Σταθμοί νερού/τροφοδοσίας: Θα υπάρχουν δύο  σταθμοί για το τρέξιμο και δύο για το ποδήλατο.

Οι σταθμοί ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Για το κάθε άθλημα θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:
Ανδρών
Γυναικών
Μαθητές λυκείου
Μαθητές γυμνασίου
Μαθητές δημοτικού 6-9 ετών (ξεχωριστή διαδρομή)
Μαθητές δημοτικού 10-12 ετών (ξεχωριστή διαδρομή)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Σάββατο 8/1 10:00-14:00 παραλαβή αριθμών από το κατάστημα Mazzipetti
Κυριακή 9/1 08:30-09:50 παραλαβή αριθμών από την γραμματεία στην Πατρίκιο Σχολή.
09:50-10:00 τεχνική ενημέρωση
10:00 εκκίνηση αγώνα τρεξίματος
11:45 εκκίνηση αγώνα ποδηλασίας ενηλίκων
11:50 εκκίνηση αγώνα ποδηλασίας μαθητών γυμνασίου
13:00 απονομές
13:30 εκκίνηση αγώνα τρεξίματος μαθητών δημοτικού
13:45 εκκίνηση αγώνα ποδηλασίας μαθητών δημοτικού
14:45 απονομές μαθητών δημοτικού

ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κυκλική διαδρομή εντός της Πατρίκιας Γεωπονικής Σχολής με την μορφή προκριματικών αγώνων για το
ποδήλατο.

Η διαδρομή θα τροποποιηθεί για τα παιδιά ηλικίας 6-9 ετών.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι κάθε κατηγορίας σε κάθε άθλημα. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν
αναμνηστικό μετάλλιο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ( ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)
1ος 40 βαθμούς
2ος 35 βαθμούς
3ος 30 βαθμούς
4ος 25 βαθμούς
5ος 20 βαθμούς
6ος 18 βαθμούς
7ος 16 βαθμούς
8ος 14 βαθμούς
9ος 12 βαθμούς
10ος 10 βαθμούς
11ος 9 βαθμούς
12ος 8 βαθμούς
13ος 7 βαθμούς
14ος 6 βαθμούς
15ος 5 βαθμούς



16ος 4 βαθμούς
17ος 3 βαθμούς
18ος 2 βαθμούς
19ος 1 βαθμούς

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για
τους ανήλικους απαιτείται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα (παρέχεται από την
διοργάνωση κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής).
-Χρήση κράνους για την ποδηλασία είναι υποχρεωτική.
-Για την συμμετοχή στον αγώνα ισχύουν τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ.
-Η χρήση μάσκας στον χώρο εκκίνησης και γραμματείας είναι υποχρεωτική.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
10,00 € για τον αγώνα ποδηλασίας
5,00 € για τον αγώνα τρεξίματος
12,00 € για συμμετοχή και στα δύο αθλήματα.
Η πληρωμή θα γίνεται κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής.
Οι συμμετοχές κάτω των 18 ετών, είναι δωρεάν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Με email στο info@mazzipetti.com ή δια ζώσης στο κατάστημα Mazzipetti.
Απαραίτητες πληροφορίες: Όνομα, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας, άθλημα.

Κλείσιμο δηλώσεων 8/1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
+302736033762, +30 6972814830 και στο κατάστημα Mazzipetti.

“Along Pedaling, Mind Playing.”
-A.P.M.P.-

mailto:info@mazzipetti.com


Proclamation of the 2nd Svelta Cup race
-Karavas village, Kythira-

The Mazzipetti bike shop and the Kytherian Foundation for Culture and Development (KIPA) in
cooperation with the Cultural Association “Portokalia” and Kythera Trails, organize mountain bike and
trail running open type races in Karavas village, Kythira. These races are the second installment of the
cup called “Svelta” 2021-22.

Kind of race: XC (cross country) Mountain bike and trail running
Date of the event: Sunday, January 9, 2022
Time/place of start/finish: 10.00 o’clock in Patrikios School (Agricultural school)

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


Routes description:

Mountain Bike: The cycling route is e a 10.5 km loop of low technical difficulty with long downhills and
short but relatively steep uphills. It consists of cobbled trails, rural dirt roads, concrete roads, paved roads
as well as a part of the signposted route M49 of the Kythera trails.

It will pass successively through the following locations/settlements:

Karavas Agricultural School - Niochori - Karavas Agricultural School - Vagianika - Kryoneri- Stenos
Kampos  - Ikonostasi - Platia Ammos - Kryoneri - Vagianika - Karavas Agricultural School.

Trail running: It is a 6.7 km loop with long downhill parts and short but steep uphill sections. On the
route, one encounters cobbled paths - rural dirt roads - concrete roads, and paved roads. 80% of the route
is part of the signposted trail M49 of the official trails network ‘Kythera Trails’.

It will pass successively through the following locations/settlements:

Karavas Agricultural School - Vagianika - Kryoneri - Stenos Kampos - Ikonostasis - Astarti Estate -
Dendianika - Kryoneri - Mavrogiorgianika - Amir Ali - Karavas Agricultural School.

The use of trail (running) shoes is recommended.

The trails will be marked for reconnaissance from 9/1 morning hours.

Feed zone: There will be two stations for running and two for biking.

Stations may be modified depending on weather conditions.

The following categories will be available for each sport:
Men
Women
Junior high school students
High school students
Elementary school students 6-9 years old (separate course)
Primary school pupils 10-12 years old (separate route)

RACE PROGRAMME:
Saturday 8/1 10:00-14:00 collection of bib numbers from Mazzipetti
Sunday 9/1 08:30-09:50 bib number collection from the cup’s desk in the Agricultural School
09:50-10:00 technical briefing



10:00 start of the running race
11:45 start of the cycling race
11:50 start of the cycling race for high school pupils
13:00 awards ceremony
13:30 start of the running race for primary school pupils
13:45 start of the cycling race for primary school pupils
14:45 awards for primary school pupils

PRIMARY SCHOOL PUPIL’S RACES
Circular route within the Patrikios Agricultural School in the form of qualifying races for cycling.

The route will be modified for children aged 6-9 years old.

AWARDS
Awards will be given to the top three (3) finishers in each category in each sport. All participants will
receive a commemorative medal.

CUP RATING (for each sport separately)
1st 40 points
2nd 35 points
3rd 30 points
4th 25 points
5th 20 points
6th 18 points
7th 16 points
8th 14 points
9th 12 points
10th 10 points
11th 9 points
12th 8 points
13th 7 points
14th 6 points
15th 5 points
16th 4 points
17th 3 points



18th 2 points
19th 1 points

OTHER INFO:
-Those who have reached the age of 18 are eligible to participate. For minors, the completion of an
affidavit of the guardian is required (provided by the organizers upon receipt).
-Use of a helmet for cycling is compulsory.
-For participation in the race, the respective health protocols of the GGA apply.
-The use of a mask at the starting area and secretariat is compulsory.

PARTICIPATION FEE:
10,00 € for the cycling race
5,00 € for the running race
12,00 € for participation in both sports.
Payment will be made on receipt of the entry number.
Entries under the age of 18 are free of charge.

REGISTRATION:
By email to info@mazzipetti.com or in person at Mazzipetti. Necessary information to be provided:
Name, Age, Contact Phone, Sport.

Closing date for registrations is 8/1.

INFO:
+302736033762, +30 6972814830 and at Mazzipetti.

“Along Pedaling, Mind Playing.”
-A.P.M.P.-


