
 

 

 

   
 

Παιχνίδι Προσανατολισμού (orienteering)  

Στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού 

Ημερομηνία: Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018 

Διοργανωτές: 
Το ΤΕΠΑΚ, ο ΚΕΣΕΑ -ΤΠΕ και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης 
και Προσανατολισμού (ΚΟΜΟΑΑΠ) 

Τοποθεσία: 
Το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, με αφετηρία και τέρμα το προαύλιο του κτιρίου       
«Ανδρέας Θεμιστοκλέους» του ΤΕΠΑΚ. 

Παρουσίαση: 
Παρουσίαση «Ο Προσανατολισμός ως άθλημα αλλά και ως ψυχαγωγική δραστηριότητα».      
Η παρουσίαση θα γίνει στο Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης» στο κτίριο «Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους» του ΤΕΠΑΚ. Θα ξεκινήσει η ώρα 10:00π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 10:30π.μ. 

Εγγραφές: 
Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για το παιχνίδι από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ. 
Μπορείτε να ξεκινήσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το 
παιχνίδι  αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 12:30 μ.μ. 

Διαδρομές: 
Θα υπάρχει μόνο μια διαδρομή για όλους. Θα τοποθετηθούν 10 σημεία με τριγωνικές 
σημαίες, τα οποία θα πρέπει να βρουν οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια χάρτη που θα δοθεί 
σε όλους. Η διαδρομή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. 

Ομάδες: 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν, είτε ατομικά είτε με μικρές ομάδες 
των 3 ατόμων.  

Περιγραφή 
περιοχής: 

Η περιοχή που θα διεξαχθεί το παιχνίδι είναι το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού. Είναι επίπεδη 
χωρίς ιδιαίτερες κλίσεις. 

Χάρτης: 

Ο χάρτης θα είναι κλίμακας  1:3,000 και έχει ετοιμαστεί το 2018. Χάρτες θα ετοιμαστούν και 
θα δοθούν σε όλους. Δείγμα μέρους του χάρτη, επισυνάπτεται. 

 

Εξοπλισμός: 
Το σύστημα καταμέτρησης χρόνου είναι το Sport Ident. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα 
δοθούν ηλεκτρονικά φλασάκια (χρονόμετρα) για το παιχνίδι. Παρακαλώ σημειώστε ότι τυχόν 
απώλεια τους, θα χρεώνεται 40 ευρώ έκαστον.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το παιχνίδι θα γίνει μέσα στην πόλη και χρειάζεται προσοχή από τα οχήματα. Τα παιδιά 
θα πρέπει να συνοδεύονται. 

Υπηρεσίες: 
Θα είναι Σάββατο και αναμένετε να υπάρχουν αρκετά μαγαζιά ανοικτά. Όλοι να έχουν ένα 
μπουκαλάκι νερό μαζί τους. 

Ενδυμασία Ελαφριά ρούχα και αθλητικά  παπούτσια. Επίσης καπέλο για τον ήλιο. 

Συμμετοχή: Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

Πληροφορίες/ 
Εγγραφές: 

Δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων, ηλεκτρονικά στη σελίδα www.kesea-tpe.org                    
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γιώργο Ταλιαδώρο στο τηλ. 99553325 

http://www.kesea-tpe.org/


 

 


