2Ος ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΗΛΙΟΥ
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ) Βόλου και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου υπό την αιγίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας και της Δ/σης Αθλητισμού ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου με την υποστήριξη την Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων
ο
Ν. Μαγνησίας διοργανώνουν τον 2 Αγώνα Ορεινού Δρόμου Χανίων Πηλίου αποστάσεων 5χλμ και 10χλμ καθώς και 1000 και 500
μέτρων για παιδιά. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα εκκίνησης
11:00 για τα 5 χλμ και 10χλμ και στις 10:30 για τα 1000 και 500μ. Γραμματεία και εκκινήσεις θα βρίσκονται στη βάση του
Χιονοδρομικού Κέντρου.


Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων www.sdyvolou.blogspot.com και www.eosvolos.gr
καθώς και εδώ https://goo.gl/forms/AMItQsUMx6Hl8Fhy2
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016. Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 71770 , 6994583137 Κυριαζής Κώστας και στο 6983512170 Τσούκας Νίκος καθώς και
στο sdyvolou@gmail.com και στις ιστοσελίδες



Ηλικίες
i.
Αγώνας 10χλμ: γεννηθέντες 1998 και μεγαλύτεροι
ii.
Αγώνας 5χλμ: γεννηθέντες 2003 και μεγαλύτεροι
iii.
Αγώνας 1000μ και 500μ: γεννηθέντες 2004 και μικρότεροι



Υπέυθυνη Δήλωση
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να υπογράψουν ηλεκτρονικά, κατά την εγγραφή τους, την δήλωση που αναφέρει ότι:
“Δηλώνω ότι έχω εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό και είμαι υγιής για να συμμετέχω στον αγώνα. Συμμετέχω στον αγώνα
με ευθύνη μου, και παραιτούμαι από κάθε διεκδίκηση αποζημίωσης για ατύχημα που μπορεί να συμβεί στον αγώνα.
Αποδέχομαι οποιαδήποτε ανάρτηση του ονόματός μου και του έτους γέννησης στα αποτελέσματα, καθώς και σε ρεπορτάζ
και σε δελτία τύπου . Αποδέχομαι τη μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών και βίντεο από τον αγώνα, όπου
μπορεί να περιλαμβάνεται η εικόνα μου.”
Η Υπεύθυνη Δήλωση για τους ανηλίκους υπογράφεται από γονέα ή κηδεμόνα και κατατίθεται εκτυπωμένη στη
γραμματεία τη μέρα του αγώνα για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής . Θα υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις και την
ημέρα του αγώνα αλλά για την αποφυγή καθυστερήσεων καλό είναι να την έχετε ήδη έτοιμη .Κατεβάστε την υπεύθυνη
δήλωση από www.sdyvolou.blogspot.com και www.eosvolos.gr καθώς επίσης και από εδώ
https://drive.google.com/file/d/0B3Q-DHgbBoXNUjVaVWx6a002bnM/view?usp=sharing



Διαδρομή
Οι αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων θα ακολουθήσουν τη διαδρομή της χιονοδρομικής πίστας Δρόμων Αντοχής.



Έπαθλα- Απονομές
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια . Απονομή επάθλων θα γίνει στους
τρεις πρώτους νικητές και τις τρείς πρώτες νικήτριες των αγώνων.



Διαμονή
Δυνατότητα διαμονής στο χώρο του αγώνα στο καταφύγιο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου . Πληροφορίες για κράτηση
τηλ 24280 89021 .



Πεζοπορία
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία , με ώρα εκκίνησης στις 9:00 από το 1ο παρκινγκ του Χιονοδρομικού Κέντρου
προς καταρράκτες Μακρυρράχης και επιστροφή . Διάρκεια πορείας 3:30 ωρες περίπου . Πληροφορίες για την πεζοπορία
Κυριάκος Σταθάκης 6977652722



Πρόγραμμα Αγώνων
9:00 – 10:30 Λειτουργία γραμματείας για παραλαβή αριθμών ( βάση Χιονοδρομικού Κέντρου)
10:30 εκκίνηση αγώνων 1.000μ και 500μ
11:00 εκκίνηση αγώνων 5χλμ και 10χλμ
Tελετή απονομής μετά το τέλος των αγώνων
Από την Οργανωτική Επιτροπή

