62 χλμ - Συμμετοχή

Οι εγγραφές έκλεισαν.
- Το κόστος εγγραφής - συμμετοχής ανέρχεται σε :

α) 60 € για το Α΄ πακέτο (μεταφορά 18/5, υποστήριξη αγώνα, επιστροφή 18/5) ή

β) 40 € για το Β΄ πακέτο (υποστήριξη αγώνα, επιστροφή στην εκκίνηση)

και απαιτείται κατάθεση στον εξής λογαριασμό:
Bank: PIRAEUS BANK IBAN: GR78 0171 3360 0063 3601 0140 609
ccount holder name: AETHLIOS

BIC:PIRBGRAA A

Branch code: 1336
Banch Address: 5A Platia Iroon str, Nemea 205 00, Greece
- Το κόστος συμμετοχής για κάθε συνοδό ανέρχεται στα 30 € (μόνο για Α΄ πακέτο)
- Η τελική ημερομηνία εγγραφής είναι η 15 Απριλίου 2018.

Το παραπάνω κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

Α Πακέτο (60 €) :
- ώρα 07:30– Συγκέντρωση των αθλητών μπροστά από το Ξενοδοχείο Stanley Πλατεία
Καραϊσκάκη (στάση metro Μεταξουργείο) - κέντρο Αθήνας
- Μετάβαση στο Kalamaki Beach Hotel για παραλαβή αριθμών συμμετοχής / ενημέρωση
και κατόπιν στο χώρο εκκίνησης.
- Τροφοδοσία, ιατρική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα
στα σημεία ανεφοδιασμού και ελέγχου.
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- Υποστήριξη με Λεωφορεία κατά τη διάρκεια του Αγώνα που θα συλλέγουν τους τυχόν
εγκαταλείψαντες αθλητές καθώς και ιατροφαρμακευτική υποστήριξη με γιατρούς και
ασθενοφόρα.
- Αναμνηστικά μετάλλια στους τερματίσαντες εντός του χρονικού ορίου.
- Μεταφορά με πούλμαν από το Λεβίδι προς Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (18/5)
μετά το τέλος του αγώνα - λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
- Αναμνηστικά Διπλώματα (ηλεκτρονική καταχώρηση στην ιστοσελίδα).

Β Πακέτο (40 €) (Ο αθλητής θα έλθει στον αγώνα με δικό του μεταφορικό μέσον)
- Τροφοδοσία , ιατρική και φυσιοθεραπευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα
στα σημεία ανεφοδιασμού και ελέγχου.
- Υποστήριξη με Λεωφορεία κατά τη διάρκεια του Αγώνα που θα συλλέγουν τους τυχόν
εγκαταλείψαντες αθλητές καθώς και ιατροφαρμακευτική υποστήριξη με γιατρούς και
ασθενοφόρα.
- Επιστροφή με λεωφορείο μετά το τερματισμό των 62 χλμ, από το Λεβίδι στην
εκκίνηση (Αρχ. Νεμέα)
- Αναμνηστικά μετάλλια στους τερματίσαντες εντός του χρονικού ορίου.
- Αναμνηστικά Διπλώματα (ηλεκτρονική καταχώρηση στην ιστοσελίδα).

Ενημερώνουμε τους αθλητές ότι η παραλαβή των αριθμών του αγώνα θα γίνει τη Παρασκευή
(18/5) το πρωί σε ξενοδοχείο της Κορινθίας και μέχρι την ώρα 11:00 το αργότερο.

Βραβεύσεις θα γίνουν στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες κατά
τον τερματισμό τους στο Λεβίδι
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