ENDURO GREEK SERIES 
ROUND 2


ΑΓΩΝΑ
4th Lesvos Enduro MTB AGIASOS



 ΒΙΒΛΙΟ

 γιάσος Λέσβου
Α
13 - 14 Απριλίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
10:00 - 18:00

Ελεύθερα Δοκιμαστικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
10:00 - 18:00

Ελεύθερα Δοκιμαστικά
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ( Λιμάνι Μυτιλήνης )

17:00 - 20:00
20:10 - 20:40
21:00

Εγγραφή και παραλαβή αριθμών
Τεχνική Ενημέρωση
WELCOME PARTY

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:00 - 13:00

Ελεύθερα Δοκιμαστικά

11:00 - 12:00

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ( Εκκίνηση αγώνα )
Εγγραφή και παραλαβή αριθμών

14:00

ΑΓΩΝΑΣ ( 2 Ειδικές )

20:00

MID RACE PARTY

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:00
13:00
14:00

ΑΓΩΝΑΣ ( 4 Ειδικές )
AFTER RACE SOUVLAKI PARTY
Απονομές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 8 Απριλίου όπως και η αγορά του
αντιτίμου του αγώνα. Το αντίτιμο του αγώνα θα πρέπει να καταβληθεί στο ακέραιο το
αργότερο σε 5 εργάσιμες μέρες και οποιεσδήποτε χρεώσεις τραπεζών αφορούν
αποκλειστικά τους συμμετέχοντες..
Όσοι επιθυμούν μπορούν, εφόσον υπάρχουν θέσεις, να δηλώσουν και να καταβάλλουν
το αντίτιμο στη γραμματεία το Σάββατο 13 Απριλίου, κατά την εγγραφή και παραλαβή
αριθμών, με 10 ευρώ επιβάρυνση.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 150 αγωνιζόμενοι συν 30 κατηγορίας FUN.
Οι εγγραφές θα κλείσουν νωρίτερα από τις 8 Απριλίου εφόσον έχουν καλυφθεί οι θέσεις
και έχουν καταβληθεί τα αντίτιμα της συμμετοχής.
Η εγγραφή ΔΕΝ μεταφέρεται σε άλλο πρόσωπο.

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

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Έδαφος
Οι ειδικές διαδρομές είναι βασισμένες σε παλιά παραδοσιακά μονοπάτια, που
χρησιμοποιούσαν για την μετακίνηση τους οι κάτοικοι της Αγιάσου προς τον
καστανιώνα, και σε νέες εμπνευσμένες χαράξεις για ποδηλατική χρήση και ιδιαίτερα
σχεδιασμένα μονοπάτια για τις ανάγκες του αγώνα μέσα στο καστανόδασος.

Σύνολο διαδρομής
13 Απριλίου :2 ειδικές διαδρομές μήκους 4.5 χιλιομέτρων και 19 χιλιόμετρα συνδετικές
διαδρομές από τα οποία 9 χιλιόμετρα θα γίνουν με lift. Οι υψομετρικές διαφορές είναι
400 μέτρα και αφορούν τις αποστάσεις που θα καλυφθούν με ποδήλατο.
14 Απριλίου :4 ειδικές διαδρομές μήκους 8,5 χιλιομέτρων και 20 χιλιόμετρα συνδετικές
διαδρομές από τα οποία 8 χιλιόμετρα θα γίνουν με lift. Οι υψομετρικές διαφορές είναι
900 μέτρα και αφορούν τις αποστάσεις που θα καλυφθούν με ποδήλατο.
Ανάλυση διαδρομής θα γίνει στην τεχνική ενημέρωση την Παρασκευή 12 Απριλίου και
ώρα 20:00 στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου Αγιάσου.

Οι ειδικές διαδρομές θα είναι άγνωστες και κλειστές μέχρι και την έναρξη των
δοκιμαστικών.
Ο διοργανωτής έχει την ευχέρεια να μεταβάλει τμήματα των διαδρομών ή και να
καταργήσει κάποιες αν υφίσταται θέμα ασφάλειας των αγωνιζομένων.
Ο χάρτες του αγώνα και των 6 ειδικών διαδρομών θα ανακοινωθεί στις 3 Απριλίου 2019

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Δοκιμαστικά επιτρέπονται από Πέμπτη 11 Απριλίου βάση του προγράμματος.
Απαγορεύεται η αντίστροφη κυκλοφορία και η στάση εντός των μονοπατιών.

Mηχανοκίνητη μεταφορά-UPLIFT
Η διοργάνωση δεν παρέχει μεταφορά προς και από την Αγιάσο παρά μόνο κατόπιν
συνεννόησης με τον διοργανωτή του αγώνα.
Τις ημέρες των αγώνων προβλέπεται Lift σε συγκεκριμένα τμήματα των συνδετικών
διαδρομών. 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
Κοντινά αεροδρόμια και λιμάνια στην πρωτεύουσα της Λέσβου, την Μυτιλήνη, σε
απόσταση περίπου 40 λεπτά της ώρας από την Αγιάσο. Εκπτώσεις στην
μετακίνηση παρέχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες BLUE STAR και HELLENIC SEA
WAYS. Σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνει αεροπορικώς, προτείνουμε η
μεταφορά των ποδηλάτων να γίνει με μεταφορική εταιρία που συνεργάζεται μαζί
μας και εξυπηρετεί το νησί. Η διοργάνωση αναλαμβάνει την παραλαβή, φύλαξη και
αποστολή των ποδηλάτων από και προς τον τόπο προορισμού ( με χρέωση των
αθλητών )

ΔΙΑΜΟΝΗ
Στο χωριό της Αγιάσου υπάρχουν ενοικιαζόμενα σπίτια που φιλοξενούν 3, 4 ή και 5
άτομα και ένας ξενώνας στο κέντρο του χωριού.
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να μείνουν στην Αγιάσο για όλα τα υπάρχοντα σπίτια και
τον ξενώνα οι κρατήσεις γίνονται στο τηλέφωνο 945934834
Κατάλογος με προτεινόμενα ξενοδοχεία-δωμάτια για διαμονή εκτός Αγιάσου θα
ανακοινωθεί σύντομα.

