ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όλες οι ηλικίες τρέχουν στον αγώνα. Το στιλ μετράει περισσότερο
από τις επιδόσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ACTION3 ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BROMPTON 2009
Το 4ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Brompton θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 στο Blenheim
Palace, στο Oxfordshire. Πάρε μέρος στην κλήρωση για συμμετοχή στον αγώνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα αγοράζοντας ένα ποδήλατο Brompton.
ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΠΛΩΝΕΙ
Για ακόμα μια φορά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Brompton θα αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων
του Bike Blenheim Palace. Εξαιτίας της πετυχημένης συνεργασίας το 2008 και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενώσουν πάλι τις δυνάμεις τους και
να δουλέψουν μαζί και αυτή τη χρονιά. Ο Paul Orsi,
Event Manager στο Blenheim Palace, μας εξήγησε:
«Οι δύο εκδηλώσεις μοιράζονται πολλές κοινές
αξίες, μα πάνω από όλα την επιθυμία για διάκριση
και ψυχαγωγία στις αθλητικές προσπάθειες».
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Brompton βρίσκεται
στην τέταρτη κατά σειρά χρονιά του, τη δεύτερη
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πρώτοι δύο αγώνες

διεξήχθησαν στη Βαρκελώνη. Αυτή τη χρονιά το
Πρωτάθλημα θα είναι μεγαλύτερο και καλύτερο
από πριν και για να επιτευχθεί αυτό, έχουν αυξηθεί
οι συμμετοχές κατά 100, φτάνοντας έτσι τις 600.
Οι θέσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας
(first come first served), ωστόσο, αυτή τη χρονιά,
εξαιτίας του αυξημένου αριθμού, θα ξεκινήσει ένα
σύστημα ομαδοποίησης μέσω αυτό-διαλογής, βασισμένη στους προσδοκώμενους χρόνους.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Brompton δεν είναι
ένας μαζικός λαϊκός αγώνας, είναι ένας αγώνας
καταχωρημένος στα μητρώα του British Cycling.
Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, οι συμμετέχοντες θα χρονομετρούνται καθώς συμπληρώνουν
ένα συγκεκριμένο αριθμό γύρων σε μία προκαθο-

ρισμένη διαδρομή.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο αγώνας του 2009 θα αποτελείται από 2 γύρους
των 6,5 χλμ., στο ίδιο σιρκουί με το 2008. Αυτό
θα δώσει στους συμμετέχοντες της προηγούμενης χρονιάς την ευκαιρία να κάνουν καλύτερους
χρόνους στην ίδια διαδρομή και ίσως ακόμα και να
καταρρίψουν το ρεκόρ διαδρομής, που το κρατά ο
νικητής του Γύρου Ισπανίας, Roberto Heras.
Ο αγώνας περνάει από πολλά μνημεία αυτού του
μέρους Παγκόσμιας Κληρονομιάς, έτσι αν δεν
ανήκεις στους γρήγορους πρώτους, θα υπάρχουν
αρκετά πράγματα για να σε κρατήσουν απασχολημένο. Ο Alistair Kay, νικητής του Παγκοσμίου
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Το ρεκόρ διαδρομής το κρατά ο νικητής του Γύρου Ισπανίας, Roberto Heras.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΣΤΟ

BWC 2009
Όνομα
Επώνυμο
Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφεται στο
διαβατήριο ή την ταυτότητα

Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Ημερομηνία αγοράς ποδηλάτου Brompton
Υπογραφή και σφραγίδα καταστήματος που πούλησε το ποδήλατο.

Πρωταθλήματος Brompton 2008, αποκάλεσε τον αγώνα: «μία ιδιαίτερα
εκκεντρική μέρα στην αγγλική εξοχή».
Οι κανόνες για τον αγώνα είναι σχετικά απλοί, το κράνος είναι υποχρεωτικό, όπως επίσης: ένα σακάκι, ένα πουκάμισο με γιακά και γραβάτα.
Η αθλητική περιβολή δεν επιτρέπεται, ωστόσο, αν δεν μπορείς να κάνεις
χωρίς αυτήν, φόρεσέ την κάτω από τα ρούχα σου σε όλη τη διάρκεια της
διαδρομής! Υπάρχει βραβείο για τον πιο καλοντυμένο, οπότε κοίτα να βάλεις τα δυνατά σου, αλλά σιγουρέψου ότι το κοστούμι σου δεν κρύβει τον
αριθμό συμμετοχής σου. Η Katharine Horsman, διοργανώτρια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Brompton, σχολίασε: «όμως το καλύτερο για μένα
ήταν ο κύριος που είχε ντυθεί σαν γορίλας που φορούσε κοστούμι».
Έπαθλα θα δοθούν στον πιο γρήγορο των κατηγοριών άντρες, γυναίκες,
νέοι (12-18), βετεράνοι (άντρες & γυναίκες πάνω από 50) και ομαδικές
συμμετοχές.

ΠΩΣ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ;
Η Action3 και το MBIKE θα βρίσκονται στο Brompton World Championship
του 2009.
ΤΡΙΑ ΤΥΧΕΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ, (διαμονή σε δίκλινο) που θα κληρωθούν, θα
πάνε στο Λονδίνο για να συμμετέχουν στο BWC 2009. Τα αεροπορικά
εισιτήρια, το ξενοδοχείο και το δικαίωμα συμμετοχής θα καλυφθούν από
την Action3.
Για να συμμετέχετε στην κλήρωση αρκεί να έχετε αγοράσει μέσα στο 2009
ή να αγοράσετε μέχρι και την 7 Σεπτεμβρίου 2009 ποδήλατο Brompton
από την Action3 ή τους ντήλερ της και να υποβάλετε τη σχετική αίτηση
συμμετοχής.
• Η εκδρομή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και η επιστροφή
θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
• Ο αγώνας θα γίνει στο Blenheim palace (στα περίχωρα του Λονδίνου)
την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.
• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ποδήλατά τους.
Επίσης, θα πρέπει να έχουν το απαραίτητο ένδυμα για την περίσταση
(σακάκι και γραβάτα...) και οπωσδήποτε κράνος.
• Φροντίσαμε το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την εκδρομή, να
παρέχει τις ίδιες καλές τιμές και σε όσους άλλους θέλουν να συμμετέχουν καλύπτοντας τα έξοδά τους.

Παρακαλώ να με εντάξετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου
για τη συμμετοχή μου στο BWC 2009.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ, μπορούν να υποβάλλουν όσοι έχουν αγοράσει ή θα αγοράσουν ποδήλατο brompton από την Αction3 ή τους ντήλερ της μέχρι και την
7η Σεπτεμβρίου 2009. Όσοι έχουν εξοφλήσει παραγγελία για ποδήλατο αλλά
δεν έχουν ακόμα παραλάβει ποδήλατο μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής.
Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της Action3 τη 10η Σεπτεμβρίου και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του περιοδικού
ΜΒΙΚΕ.
Θα καλυφθούν τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή σε ξενοδοχείο καθώς και
οι μετακινήσεις από το αεροδρόμιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο.( Δε συμπεριλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων κλπ).
ΟΙ συμμετέχοντες πρέπει να φροντίσουν με δικά τους μέσα και έξοδα για την
έγκαιρη προσέλευση στο αεροδρόμιο των Αθηνών για την αναχώρηση.
Η εκδρομή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009 και θα επιστρέψει τη
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν
εν καιρώ.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί το ποδήλατό τους Brompton με το
οποίο και θα αγωνιστούν στο BWC 2009. Επίσης θα πρέπει να έχουν το απαραίτητο ένδυμα για την περίσταση (σακάκι και γραβάτα) και οπωσδήποτε κράνος.
Οι αίτηση παραδίδεται ιδιοχείρως στον ντήλερ που την υπογράφει και τη σφραγίζει ή στα γραφεία της Αction3, Κηφισίας 27. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν
αιτήσεις που θα φτάσουν στα γραφεία της Action3 μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου
2009
Κατανοώ και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
( ολογράφως)
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