ENDURO GREEK SERIES 
ROUND 1


 ΒΙΒΛΙΟ





ΑΓΩΝΑ
Rogue Pear Enduro
Αγραπιδόκαμπος Ναυπακτίας

1 - 3 Μάρτιου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πεμπτη 28 Φεβρουαριου
10:00-14:00

Ride στα μονοπατια του Καστρου της Ναυπακτου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Μαρτιου
10:00-15:00

Ελευθερα Δοκιμαστικα - Αγραπιδοκαμπος

11:00-13:00

Εγγραφή και παραλαβή αριθμών
Πολιτιστικο Κεντρο Αγραπιδοκαμπου

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Μαρτίου
09:00-13:00

Δοκιμαστικα Εγγραφή και παραλαβή αριθμών
Πολιτιστικό Κέντρο Αγραπιδόκαμπου

15:30-17:30

Πρόλογος αγώνα(prologue stage)
Μονοπάτι “Faltsoporti” Κάστρο Ναυπάκτου

19:30

Ενημέρωση αποτελεσμάτων προλόγου και αγώνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Μαρτίου
09:00-13:00

ΑΓΩΝΑΣ

13:00

Beer & BBQ Party
Πολιτιστικό Κέντρο Αγραπιδόκαμπου

13:00

Απονομές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 όπως και η
αγορά του αντιτίμου του αγώνα. Το αντίτιμο του αγώνα θα πρέπει να καταβληθεί στο
ακέραιο και οποιεσδήποτε χρεώσεις τραπεζών αφορούν αποκλειστικά τους
συμμετέχοντες.
Συμμετέχοντες που δεν κατέβαλαν εγκαίρως το εισιτήριο τους μπορούν να το
καταβάλουν στη γραμματεία το Σαββατο 2 Μαρτιου, πριν τον ΠΡΟΛΟΓΟ, με 10 ευρώ
επιβάρυνση.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 150 αγωνιζόμενοι συν 30 κατηγορίας FUN.
Οι εγγραφές θα κλείσουν νωρίτερα από τις 22 Φεβρουαρίου εφόσον έχουν καλυφθεί οι
θέσεις και έχουν καταβάλει το αντίτιμο της συμμετοχής.
Η εγγραφή ΔΕΝ μεταφέρεται σε άλλο πρόσωπο.

AΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης συμμετοχής με επιστροφή αντιτίμου εώς και 2 βδομάδες
προ του αγώνα. Μετά το πέρας του χρονικού περιθωρίου δεν θα γίνονται επιστροφές
χρημάτων

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Έδαφος:
Οι ειδικές διαδρομές είναι μικτού εδάφους, από σκληρό και πετρώδες μέχρι
και μαλακό καστανόχωμα.
Τα μονοπάτια χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για μετακίνηση τόσο ανθρώπων από
χωρίο σε χωριό, όσο και για την μετακίνηση των κοπαδιών των κτηνοτρόφων.
Σύνολο διαδρομής:4 ή 5 ειδικές διαδρομές μήκους 8χιλιομέτρων ***χιλιόμετρα
συνδετικές διαδρομές και ***μέτρα υψομετρική διαφορά
Ανάλυση διαδρομής και χάρτης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
Οι ειδικές διαδρομές θα είναι άγνωστες και κλειστές μέχρι και την έναρξη των
δοκιμαστικών.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Δοκιμαστικά επιτρέπονται Παρασκευη 1 και Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 βάση του
προγράμματος.
Απαγορεύεται η αντίστροφη κυκλοφορία και η στάση εντός των μονοπατιών.

Mηχανοκίνητη μεταφορά-UPLIFT
Η διοργάνωση δεν παρέχει μεταφορά προς τον Αγραπιδόκαμπο παρά μόνο κατόπιν
συνεννόησης με τον διοργανωτή του αγώνα.
Την ημέρα του αγώνα δεν προβλέπεται μεταφορά προς τις ειδικές διαδρομές.
Αναλυτικότερα στην ενημέρωση των αθλητών.
Η μετάβαση και η μεταφορά των αθλητών κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών προς τις
ειδικές διαδρομές επιτρέπεται να γίνει με μηχανοκίνητα μέσα.
Κατά την διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η μεταφορά και μετάβαση με ατομικά
μηχανοκίνητα μέσα, προς τις ειδικές διαδρομές.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επιβάλλεται χρήση κλειστού ή ανοιχτού κράνους .
Υποχρεωτική χρήση κράνους και στις συνδετικές διαδρομές.
Υποχρεωτική χρήση γυαλιών-μάσκας, γαντιών και επιγονατίδων.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Απόστασεις:
Αθήνα – Ναύπακτος

217χλμ

Θεσσαλονίκη – Ναύπακτος

461χλμ

Πάτρα – Ναύπακτος

23χλμ

Ναύπακτος – Αγραπιδόκαμπος

16χλμ

ΔΙΑΜΟΝΗ
● Venetiko Villas
+30 2634 032159 https://www.venetikovillas.gr/el-gr
● Hotel Nafpaktos
+30 26340 29551 / 29552http://hotelnafpaktos.gr/el/
●

