
 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ 

Ο Ακλθτικόσ Κολυμβθτικόσ Πμιλοσ Λιβαδειάσ, ςε ςυνεργαςία με το Διμο  Λεβαδζων, τθν ςτιριξθ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ, τθσ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικισ Στερεάσ & Εφβοιασ  και τθ ςυμμετοχι 
τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Ζρευνασ & Διάςωςθσ Λιβαδειάσ, προκθρφςςει: 

τον 4ο Αγϊνα Ορεινοφ Δρόμου, 

 ¨ΛΕΒΑΔΟΣ mountain trail¨  2019 

1θ διαδρομι μικουσ 23,7 χλμ. 

2θ  διαδρομι μικουσ 10,8 χλμ. 

Ημερομθνία διεξαγωγισ: Κυριακι 20 Ιανουαρίου 2019 

Τόποσ διεξαγωγισ:        Λιβαδειά Βοιωτίασ 

Ώρα διεξαγωγισ: 

Για τθ διαδρομι των 23,7 χλμ θ εκκίνθςθ κα δοκεί ςτισ 10:00 π.μ. 

και για τθ διαδρομι των 10,8 χλμ. ςτισ 10:45 π.μ. 

 Θα πραγματοποιθκεί και 3θ διαδρομι περιπατθτϊν μικουσ 11χλμ με ϊρα εκκίνθςθσ ςτισ 10.50π.μ. 
Οι περιπατθτζσ κα κάνουν χριςθ των ςτακμϊν και κα τουσ δοκεί αναμνθςτικό δίπλωμα. 

Ρ Λ Η  Ο Φ Ο  Ι Ε Σ  Δ Ι Α Δ  Ο Μ Η Σ  

Οι δφο διαδρομζσ ζχουν αφετθρία και τερματιςμό το ίδιο ςθμείο, τθν περιοχι των πθγϊν τθσ Ζρκυνασ 
(ΚΡΤΑ). Οι διαδρομζσ του αγϊνα ξεκινοφν από υψόμετρο 179 μζτρων, με  υψθλότερο ςθμείο τα 905 μ. 
για τθν 1θ  διαδρομι και τα 580 μ. για τθ 2θ διαδρομι.  
1θ  διαδρομι τα 17 χλμ. είναι μονοπάτια, τα 5,2 χλμ. δαςικοί δρόμοι και το 1.5 χλμ. άςφαλτοσ και 
πεηόδρομοσ, με κετικι υψομετρικι που ξεπερνά τα 1.550 μ. 
2θ διαδρομι  τα 7.500 μ. είναι μονοπάτια, τα 1.800 μ. δαςικόσ δρόμοσ, και τα 1.500 μ. άςφαλτοσ και 
πεηόδρομοσ,  με  κετικι υψομετρικι που ξεπερνά τα 650 μ. 
Οι διαδρομζσ ζχουν ςιμανςθ με :  
 



 

 

 Μεταλλικζσ πινακίδεσ με το γράμμα «Λ» και βελάκι κατεφκυνςθσ 

 Πινακίδεσ προςαρμοςμζνεσ ςε κορμοφσ δζνδρων με  το γράμμα «Λ» και κόκκινο χρϊμα  

 Με ταινία ζργου και χρϊμα κόκκινο ςε εμφανι ςθμεία των διαδρομϊν. 
 
Μετά τον τελευταίο δρομζα και ςτισ δφο διαδρομζσ κα ακολουκεί ζμπειροσ ςυνοδόσ (ςκοφπα) ζχοντασ 
μαηί του υγρά, τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό. 
 
Ο  αγϊνασ με δεδομζνο ότι ζχει κετικι υψομετρικι διαφορά μεγαλφτερθ των 1.200 μ., αποτελεί για 
τουσ ενδιαφερόμενουσ κριτιριο για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Μαρακϊνιο του Ολφμπου το 2020. 

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

Στον αγϊνα μποροφν να ςυμμετάςχουν άνδρεσ και γυναίκεσ, που ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο 
όγδοο (18ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Συνιςτάται ςτουσ μθ ζχοντεσ ανάλογθ εμπειρία, να μθν δθλϊςουν 
ςυμμετοχι, με δεδομζνο ότι οριςμζνα ςθμεία τθσ διαδρομισ ζχουν μεγάλο ςυντελεςτι δυςκολίασ  

Ο κάκε ακλθτισ ι ακλιτρια αναλαμβάνει προςωπικά τθν ευκφνθ του απαραίτθτου ιατρικοφ ελζγχου, 
πριν τον αγϊνα και υποχρεοφται να υπογράψει τθ ςχετικι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μαηί με τθν 
εγγραφι, ι να ςυμπλθρϊςει τθν ζγγραφθ φόρμα διλωςθσ και να τθν κατακζςει, ςτθ γραμματεία του 
αγϊνα, πριν τθν εκκίνθςθ.   
Η μθ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ, αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από τον αγϊνα. 
 
Οι τρεισ πρϊτοι άνδρεσ και γυναίκεσ και των δφο διαδρομϊν, ςτθν επόμενθ διοργάνωςθ του αγϊνα, 
κα  μετάςχουν χωρίσ τθν καταβολι του κόςτουσ ςυμμετοχισ.   
 

Ε Γ Γ  Α Φ Ε Σ   &   Κ Ο Σ Τ Ο Σ   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ   

 
Οι εγγραφζσ ανοίγουν  τθν Τετάρτθ 5 Δεκεμβρίου 2018 και κα ολοκλθρωκοφν τθν Τετάρτθ 16 
Ιανουαρίου 2019 μζχρι τισ 15:00   
Οι εγγραφζσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν: 

1. Ηλεκτρονικά, ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα ςτο Site: http://levados.akol.gr/   
http://www.chronosystems.gr/index.php/registration 

2. υμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα ςτα γραφεία του ομίλου, Αρκαδίου 1 & Ζρκυνασ, Λιβαδειά 
3. Κάνοντασ Download τθ ςχετικι φόρμα από το site και αποςτολι ςτο fax 22610 21100  ι ςτο e-

mail: levados@akol.gr  
 

 

http://levados.akol.gr/
http://www.chronosystems.gr/index.php/registration/2019?fbclid=IwAR3t2EBd-O5ef5TAAI3Ez9Odtq3Ii4LFb_N_GWtNgvdP_8oMfmdVQMv2xTU
levados@akol.gr%20


 

 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ : 
Για τισ δφο διαδρομζσ (1θ & 2θ) το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 15,00 ευρϊ 

 1θ διαδρομι των 23,7 χλμ., περιλαμβάνει θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ, ζνα υπζροχο ςακίδιο πλάτθσ, 
τροφοδοςία ςε ζξι  (6) ςτακμοφσ ,πρωινό ρόφθμα με τςάι του βουνοφ, πλιρεσ γεφμα ςτον τερματιςμό 
και βαρφτιμο μετάλλιο, για όλουσ τουσ ακλθτζσ που κα τερματίςουν ςτον προβλεπόμενο χρόνο.  

 2θ διαδρομι των 10,8 χλμ., περιλαμβάνει θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ, ζνα υπζροχο ςακίδιο πλάτθσ, 
τροφοδοςία ςε τρεισ (3) ςτακμοφσ, πρωινό ρόφθμα με τςάι βουνοφ, πλιρεσ γεφμα ςτον τερματιςμό  
και βαρφτιμο μετάλλιο, για όλουσ τουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ που κα τερματίςουν. 

 Η ςυμμετοχι ςτθ διαδρομι των περιπατθτϊν είναι δωρεάν. 
 
Η διλωςθ ςυμμετοχισ κεωρείται ζγκαιρθ, μετά τθν καταβολι του κόςτουσ ςυμμετοχισ,  ςτον 
παρακάτω λογαριαςμό του Ακλθτικοφ Κολυμβθτικοφ Ομίλου Λιβαδειάσ. 

Εκνικι Τράπεηα Ελλάδοσ 

Αρικμόσ Λογαριαςμοφ : 398/480212-81 
IBAN : GR790-110-398-00000-398-48021281 

Δικαιοφχοσ : Ακλθτικόσ Κολυμβθτικόσ Πμιλοσ Λιβαδειάσ 
 
Με τθν καταβολι του ποςοφ, ςτο γραφείο του Ομίλου (Αρκαδίου 1 & Ζρκυνασ – Λιβαδειά) κακθμερινά, 
από τισ 15:00 ζωσ  20:00 εκτόσ αββάτου και Κυριακισ. 
 
Για τθν εφρυκμθ λειτουργία των εγγραφϊν, παρακαλοφμε – εάν είναι εφκολο – να αποςτείλετε 
αντίγραφο (φωτογραφία ι pdf) του κατακετθρίου ςτο mail: levados@akol.gr  
Για όςουσ δεν ζχουν τθν δυνατότθτα, παρακαλοφνται να ζχουν μαηί τουσ το αποδεικτικό τθν ϊρα 
παραλαβισ του υλικοφ από τθν γραμματεία.  
 

ΣΤΟ ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΡΑΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. 

Καμία εγγραφι δεν κα γίνει δεκτι, αν δεν ςυνοδευτεί με τθν κατάκεςθ του ποςοφ ςυμμετοχισ, μζχρι 
τθν Τετάρτθ 16 Ιανουαρίου 2019 
Ο ζλεγχοσ, κάκε εγγραφισ, κα πραγματοποιείται εντόσ τριϊν θμερϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ, θ ςυμμετοχι ςασ κα εμφανίηεται αυτόματα ςτο Site:  
http://levados.akol.gr/ ςτθν κατάςταςθ των ςυμμετοχϊν. 
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ ςυμμετοχισ, μετά τθν 11θ Ιανουαρίου 2019, τα χριματα ςυμμετοχισ, δεν 
επιςτρζφονται και δεν γίνεται δεκτι αντικατάςταςθ κζςθσ από άλλον ακλθτι ι ακλιτρια. 
 

mailto:levados@akol.gr
http://levados.akol.gr/


 

 

θμείωςθ : ε περίπτωςθ που προκφψουν ζςοδα, μζροσ αυτϊν κα διατεκεί για φιλανκρωπικό ςκοπό 
ςε  ίδρυμα τθσ πόλθσ μασ.  

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  

 
Η παράδοςθ-παραλαβι των αρικμϊν, από τθ γραμματεία του αγϊνα, κα γίνει ςτο ιςόγειο τθσ 
αίκουςασ ¨Νεροτριβι¨ του Διμου Λεβαδζων, που βρίςκεται ςτθν περιοχι των πθγϊν τθσ Ζρκυνασ 
(ΚΥΑ).  
 

α. Το Σάββατο 19/01/2019 από τισ 17:00  μζχρι 21:00  

β. Τθν Κυριακι 20/01/2019, από τισ 07:00 πμ. μζχρι 09:00 π.μ. 

 
Η τεχνικι ενθμζρωςθ των αγϊνων κα γίνει ςτον χϊρο τθσ αφετθρίασ, δζκα πζντε (15’) λεπτά πριν τθν 

εκκίνθςθ.  

Σο χρονικό όριο αποκλειςμοφ, για τθν 1θ  διαδρομι των 23,7 χλμ., είναι οι 5:00 ϊρεσ και είναι κοινό 
για άνδρεσ και γυναίκεσ, με ενδιάμεςο όριο τισ 3:00 ϊρεσ ςτο 13 χλμ., ςτθ κζςθ ¨ΑΤΧΕΝΑ¨. Όςοι 
ακλθτζσ ι ακλιτριεσ φτάςουν εκπρόκεςμα ςτο ςθμείο αποκλειςμοφ είναι υποχρεωμζνοι να 
παραδϊςουν τον αρικμό ςυμμετοχισ τουσ, ςτουσ υπευκφνουσ του ςτακμοφ ελζγχου και θ επιςτροφι 
τουσ ςτο χϊρο του τερματιςμοφ κα γίνει από μζλθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ. ε τρία ςθμεία τθσ 
διαδρομισ, άτομα τθσ διοργάνωςθσ κα  καταγράφουν το πζραςμα των ακλθτϊν και ακλθτριϊν. 

τθν 2θ διαδρομι των 10,8 χλμ., δεν υπάρχει χρονικό όριο αποκλειςμοφ, αλλά όριο 3 ωρϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ. 

Ακλθτισ που τυχόν εγκαταλείψει τον αγϊνα, πρζπει να απευκυνκεί ςτον πλθςιζςτερο ςτακμό ελζγχου, 
να παραδϊςει τον αρικμό ςυμμετοχισ του, όπου  και κα ενθμερωκεί για τον τρόπο επιςτροφισ του 
ςτον τερματιςμό. 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ  ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

1θ διαδρομι των 23,7 χλμ., υπάρχουν 6 ςτακμοί τροφοδοςίασ :  

 4,8 χλμ. πλιρθσ, 

 6 χλμ. μόνο νερό  

 10,5 χλμ πλιρθσ  

 14,5 χλμ. πλιρθσ 

 17,8 χλμ. πλιρθσ 

 21,6 χλμ. πλιρθσ 
 
2θ διαδρομι των 10,8 χλμ., υπάρχουν τρεισ ςτακμοί τροφοδοςίασ :  

 4,8 χλμ. πλιρθσ 

 6 χλμ. μόνο νερό 

 8 χλμ πλιρθσ 

 

Ε Ξ Ο Ρ Λ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
Δεν απαιτείται υποχρεωτικόσ εξοπλιςμόσ από τουσ ακλθτζσ και τισ ακλιτριεσ, ςυςτινεται όμωσ να 
ζχουν ελάχιςτο εξοπλιςμό επιβίωςθσ, όπωσ αδιάβροχο μπουφάν, τροφι ανάγκθσ και υδροδοχείο. 
Επίςθσ αξεςουάρ ζνδυςθσ όπωσ γάντια και ςκοφφο, για όςουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ εκτιμοφν ότι κάτι 
τζτοιο κα προςφζρει επιπλζον αςφάλεια και άνεςθ ςτθ διάρκεια τθσ προςπάκειάσ τουσ.  
Νερό και ιςοτονικά κα προςφζρονται μόνο ςε κφπελλο μίασ χριςθσ.  
Οι καιρικζσ ςυνκικεσ τθν θμζρα του αγϊνα, ενδζχεται να είναι ακραίεσ λόγω εποχισ, γι’ αυτό το λόγο 
είναι ςκόπιμο να λθφκεί ειδικι μζριμνα για τθν ζνδυςθ.   

Ε Ρ Α Θ Λ Α  

Αναμνθςτικά - ζπακλα: 

1. Για τουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ Γενικισ Κατάταξθσ, άνδρεσ & γυναίκεσ και των δφο διαδρομϊν: 
Κφπελλο – Μετάλλιο – Αναμνθςτικό Δίπλωμα . 

2. Για όςουσ τερματίςουν ςτθ 2θ διαδρομι των 10,8 χλμ., κακϊσ και όςοι τερματίςουν 
εμπρόκεςμα ςτθν 1θ διαδρομι των 23,7 χλμ. : Βαρφτιμο μετάλλιο. 

 

 

 



 

 

3. Κατθγορίεσ 

Ηλικιακζσ κατθγορίεσ 

 Για τθν 1θ διαδρομι των 23,7 χλμ. ανδρϊν 

3.1 18 ζωσ 39 ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτοι  

3.2 40 ζωσ 49 ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτοι. 

3.3 50 ζωσ 59 ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτοι. 

3.4 60+ ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτοι. 

 Για τθν 1θ διαδρομι των 23,7 χλμ. γυναικϊν. 

3.5 18 ζωσ 35 ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτεσ 

3.6 36 ζωσ 45 ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτεσ 

3.7 46 ζωσ 55 ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτεσ 

3.8 56+ ετϊν: Κφπελλα & διπλϊματα, οι τρεισ πρϊτεσ 

Σθμείωςθ : Εξαιροφνται από τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ οι 3 πρϊτοι – πρϊτεσ, Γενικισ Κατάταξθσ και 

για να  ιςχφει θ κατθγορία κα πρζπει να ςυμμετζχουν το λιγότερο 6 ακλθτζσ-ακλιτριεσ 

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  

Η διοργάνωςθ κα φροντίςει για τθν αςφάλεια των ακλθτϊν, με τθν παρουςία τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ 

Ζρευνασ & Διάςωςθσ Λιβαδειάσ, που κα βρίςκεται ςε ετοιμότθτα κατά μικοσ τθσ διαδρομισ, 

αςκενοφόρο ςε προςιτό ςθμείο και ςτον τερματιςμό κα υπάρχει γιατρόσ και φυςικοκεραπευτζσ. 

Ο κάκε ακλθτισ οφείλει να είναι προςεκτικόσ ςτθν κίνθςι του, ιδιαίτερα ςτα μονοπάτια και να 

παραχωρεί τθ ςειρά του ςε πιο γριγορουσ ακλθτζσ, που ηθτοφν να προςπεράςουν. ε περίπτωςθ 

τραυματιςμοφ ακλθτι, κα πρζπει να ειδοποιθκεί άμεςα θ Οργανωτικι Επιτροπι, από ακλθτζσ που 

αντιλθφκοφν τζτοιο περιςτατικό ςτον αρικμό ςυμμετοχισ κα αναγράφεται τθλζφωνο τθσ γραμματείασ 

για άμεςθ επικοινωνία. Η Οργανωτικι Επιτροπι δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε τυχόν προβλιματα υγείασ 

ι ςωματικισ ακεραιότθτασ των ακλθτϊν, που κα μετάςχουν ςτον αγϊνα. 

 

 



 

 

Ρ Ο Ι Ν Ε Σ  

Ακλθτζσ που δεν περάςουν από τα ςθμεία ελζγχου κα ακυρωκοφν, μετά τον τελικό ζλεγχο του 
ενδιάμεςου αποτελζςματοσ και τα ονόματά τουσ κα αφαιρεκοφν από τον πίνακα αποτελεςμάτων. 
Αποκλειςμόσ προβλζπεται και για εκοφςια απόρριψθ ανόργανων ςκουπιδιϊν (ςυςκευαςίεσ από μθ 
ανακυκλϊςιμο υλικό) ςτισ διαδρομζσ του αγϊνα. Συχόν άρνθςθ ςε υποδείξεισ ατόμων τθσ 
Οργανωτικισ Επιτροπισ, τιμωρείται με ποινι αποκλειςμοφ. 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενςτάςεισ κα γίνονται μόνο από τον ίδιο τον ακλθτι-τρια μζχρι & 30 λεπτά μετά τον τερματιςμό. Η 
απόφαςθ των Υπευκφνων Ενςτάςεων, -τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ- θ οποία αποτελείται από τον 
Διευκυντι του αγϊνα, τον Τπεφκυνο χάραξθσ τθσ διαδρομισ και τον Τπεφκυνο των κριτϊν, είναι τελικι 
και δεν επιδζχεται αμφιςβιτθςθ. 

Μ Α Τ Α Ι Ω Σ Η - Α Ν Α Β Ο Λ Η - Τ  Ο Ρ Ο Ρ Ο Ι Η Σ Η  

ε περίπτωςθ ιδιαίτερα ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν, πολφ ςπάνιο φαινόμενο για τθν περιοχι, θ 
Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα αναβολισ ι και ματαίωςθσ του αγϊνα.  ε περίπτωςθ 
ζντονων βροχοπτϊςεων ι χιονοπτϊςεων τισ παραμονζσ του αγϊνα, κα γίνουν ανάλογεσ 
τροποποιιςεισ των διαδρομϊν. με τθν αφαίρεςθ των δφο (2) κορυφϊν Γαρδαβίτςασ και Προφιτθ Ηλία. 
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ του αγϊνα θ Οργανωτικι Επιτροπι κα ορίςει νζα θμερομθνία διεξαγωγισ. 

 

Φ Υ Λ Α Ξ Η   Ο Υ Χ Ω Ν  

το χϊρο τθσ γραμματείασ κα υπάρχει φροντίδα φφλαξθσ προςωπικϊν αντικειμζνων. 

 

Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Η  

Για αυκθμερόν μετακίνθςθ από Ακινα – Λιβαδειά και επιςτροφι, το ΚΣΕΛ προςφζρει ζκπτωςθ 30% 

Ο ςτακμόσ βρίςκεται ςτθν οδό τρατθγοφ Δαγκλι 26, ςτθν περιοχι Σρεισ Γζφυρεσ 

Σθλζφωνα επικοινωνίασ :  Ακινα - 2108317173  

 Λιβαδειά - 2261028336 

Επίςθσ για τθν μετακίνθςθ ςασ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε και τα τακτικά δρομολόγια του ΟΣΕ  (.. 
«Λειβαδειά») http://www.trainose.gr/ . Για τθν μεταφορά ςασ από τον ςτακμό ςτον χϊρο εκκίνθςθσ 
του αγϊνα κα φροντίςει θ Οργανωτικι Επιτροπι, εφόςον μασ ενθμερϊςετε 1 θμζρα πριν ότι ζχετε 
επιλζξει αυτό το μζςο μεταφοράσ. 

tel:2108317173
tel:2261028336
http://www.trainose.gr/


 

 

  Ρ  Ο Γ  Α Μ Μ Α  :  

• άββατο 19-1-2019, από 17.00  ζωσ  21:00   παράδοςθ αρικμϊν  

• άββατο 19-1-2019, από 19.00  ζωσ  20:00  εκδιλωςθ με κζμα «Ακλθτικόσ τουριςμόσ» και τεχνικι 
ενθμζρωςθ. 

• άββατο 19-1-2019, από 20:00 ζωσ  22:00  pasta party  

• Κυριακι 20-1-2019, από 07:00  μζχρι 09:00 π.μ. παράδοςθ αρικμϊν 

 Κυριακι 20-1-2019, ςτισ 10:00 π.μ. εκκίνθςθ 1θσ διαδρομισ των 23,7 χλμ. 

 Κυριακι 20-1-2019, ςτισ 10:45 π.μ. εκκίνθςθ τθσ 2θσ διαδρομισ των 10,8 χλμ. 

 Κυριακι 20-1-2019, ςτισ 10:50 π.μ. εκκίνθςθ περιπατθτϊν 

 Κυριακι 20-1-2019, ςτισ 14:30 μ.μ. απονομζσ ςτον χϊρο του τερματιςμοφ 

 Κυριακι 20-1-2019, ςτισ 15:30 μ. μ κλείςιμο αγϊνα 

 Tο πρωί τθσ Κυριακισ 20-1-2019, ςτο χϊρο τθσ γραμματείασ κα προςφζρεται τςάι και ςτον ίδιο 
χϊρο μετά τουσ τερματιςμοφσ κα υπάρχει γεφμα με τθν παραδοςιακι πλζον, γίδα βραςτι. 

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται : 
Για τεχνικζσ πλθροφορίεσ κ. Χριςτο Πολατςίδθ, τθλ. 6932222453 & για πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
εγγραφζσ ςτθν Κα  Κατερίνα Κομνά τθλ.6978400753, ςτα e-mail:  levados@akol.gr & info@akol.gr, 
επίςθσ μπορείτε να αντλείτε πλθροφορίεσ από τθν ςελίδα μασ ςτο facebook 
https://www.facebook.com/levados.akol/  

 

 

Η Οργανωτικι Επιτροπι  
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