62 χλμ

Ο Σύλλογος Αγώνων Δρόμου Υπεραποστάσεων ‘’ΑΕΘΛΙΟΣ’’ διοργανώνει στις 18 Μαΐου
2018
Αγώνα
δρόμου
62 χλμ
ο οποίος θα διεξαχθεί παράλληλα με τον Ολύμπιο Δρόμο (180 χλμ).

Οι δύο αγώνες θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στην ίδια διαδρομή και με κοινό σημείο
εκκίνησης.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ:

Η εκκίνηση θα είναι κοινή και για τους δύο αγώνες, τη Παρασκευή 18 Μαΐου και ώρα 14:30,
μπροστά στην είσοδο του χώρου του αρχαίου σταδίου της Αρχ. Νεμέας.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

Η διαδρομή για τον αγώνα των 62 χλμ θα είναι από την Αρχ. Νεμέα μέχρι το Λεβίδι 61,7
χλμ.

Οι σταθμοί είναι κοινοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ και
υπάρχει ένα και μόνο σημείο χρονικού αποκλεισμού στο μέσον περίπου της διαδρομής στη
Σκοτεινή (33,5 χλμ στις 19:20 της Παρασκευής 18/5). Το χρονικό δε όριο τερματισμού είναι
δέκα (10) ώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ:

Θα γίνουν βραβεύσεις στους τρεις πρώτους άνδρες του αγώνα των 62 χλμ και στις τρεις
πρώτες γυναίκες κατά τον τερματισμό τους στο Λεβίδι. Όλοι δε οι τερματίσαντες, εντός
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του καθορισμένου χρονικού ορίου, θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Τα αναμνηστικά διπλώματα των αθλητών θα αποσταλούν ταχυδρομικά λίγες ημέρες μετά
την τέλεση του αγώνα με καταγεγραμμένο τον επίσημο χρόνο τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας στη σχετική ενότητα της ηλεκτρονικής σελίδας
του συλλόγου.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (60€ ή 40€) :

Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα των 62 χλμ ανέρχεται :

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.
- 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).
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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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