NICOSIA CITY RACE 2021 – 20th & 21st November 2021 – ORIENTEERING FOR ALL LEVELS & AGES!
Nicosia will have the immense privilege of taking part in EURO RACE CITY TOUR 2021 this year over the weekend of
20th and 21st November. EURO RACE CITY TOUR is a series of urban orienteering events that take place annually in
several specifically chosen European cities. Some top European urban orienteers as well as many local fans of the
sport will be taking part in the competitive races, which requires navigation skills as well as fitness. Competitors will
compete against others in their age categories as it is a sport that can be enjoyed by all age groups, from children
right up to hyper veterans
Besides the competitive ranking classes, Orientaction will also put on non-competitive fun classes for the general
public and encourages anyone who has some basic map reading knowledge to take part and have ago. Family groups
or teams of up to four persons will also be permitted. There will even be an expert on hand on the day to give you
some guidance and get you started.
The Nicosia events will be held on Saturday 20th November at Athalassa Forest Park and on Sunday 21st November in
the labyrinth of streets of Nicosia old city.
Nicosia City Race 2021 is organised by local Club “ORIENTACTION”, under the auspices of KOMOAAP (the Cyprus
Mountaineering, Sports Climbing and Orienteering Federation). The event is sponsored by The Deputy Ministry of
Tourism and Nicosia Tourism Board (Visit Nicosia).
Current COVID guidelines will be strictly followed and competitors will start at one minute intervals. An EU safe Pass
is required.
All entries are required to be made online before 15th November 2021 using the form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMAlbzrQ29dfiL9e___Jd5PjfXnrmP3FmdjtqPbW_d9IOMYQ/viewform

Follow NICOSIA CITY RACE on Facebook at https://www.facebook.com/NicosiaCityRace2021
For more information please email or call
Michalis Savvides on Email: orientaction.cy@gmail.com
or Diana Bridger on nicosiacityrace@gmail.com

NICOSIA CITY RACE 2021 – 20 & 21 Νοεμβρίου 2021 – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ & ΗΛΙΚΙΕΣ!
Η Λευκωσία θα έχει φέτος το προνόμιο να φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Νοεμβρίου, τους αγώνες
Προσανατολισμού (Orienteering) του EURO RACE CITY TOUR 2021.
Το EURO RACE CITY TOUR είναι σειρά συναντήσεων Αγωνιστικού Προσανατολισμού (orienteering) μέσα σε
δομημένο περιβάλλον που οργανώνονται κάθε χρόνο σε επιλεγμένες πόλεις της Ευρώπης. Πέραν του γεγονότος ότι
οι συμμετέχοντες παίρνουν βραβεία ανάλογα με την ομάδα ηλικίας (κλάσεις), κερδίζουν και πόντους οι οποίοι είναι
αθροιστικοί έτσι ώστε οι τελικοί νικητές αναδεικνύονται στο τέλος της κάθε χρονιάς. Η Λευκωσία ελπίζει να
προσελκύσει μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές στον άθλημα αυτό όπως φυσικά και Κύπριους.
Παράλληλα με τις Αγωνιστικές Κλάσεις, ο σύλλογος θα οργανώσει Μη Αγωνιστικές διαδρομές για το ευρύ κοινό
δίνοντας έτσι ην ευκαιρία σε οποιοδήποτε εχει στοιχειώδεις γνώσεις ανάγνωσης χάρτη να πάρει μέρος και να χαρεί
την εμπειρία. Σε αυτό μπορούν να πάρουν μέρος οικογένειες ή ομάδες μέχρι τέσσερα άτομα. Μέλος της
οργανωτικής ομάδας θα βοηθά και θα δίνει βασικές οδηγίες σε όσους το επιθυμούν.
Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου θα οργανωθεί προκαταρκτικός αγώνας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας και την
Κυριακή 21 Νοεμβρίου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας
Το NICOSIA CITY RACE 2021 διοργανώνεται από τον σύλλογο προσανατολισμού “ORIENTACTION” και τελεί υπό την
αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Αγωνιστικού Προσανατολισμού (ΚΟΜΟΑΑΠ).
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Περιφέρειας Λευκωσίας (Visit Nicosia).
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν safe pass και να συμμορφώνονται με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας. Η συμμετοχή είναι ατομική με χρονικό κενό μερικά λεπτά από τον κάθε αθλητή.
Όλες οι συμμετοχές (και πληρωμές) θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τις 15 Νοεμβρίου 2021 χρησιμοποιώντας το
πιο κάτω έντυπο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMAlbzrQ29dfiL9e___Jd5PjfXnrmP3FmdjtqPbW_d9IOMYQ/viewform
Ακολουθήστε το NICOSIA CITY RACE στο Facebook εδώ: https://www.facebook.com/NicosiaCityRace2021
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πιο κάτω email ή τηλέφωνο.
Μιχάλης Σαββίδης στο Email: orientaction.cy@gmail.com
και Diana Bridger στο nicosiacityrace@gmail.com

