ENDURO GREEK SERIES
ROUND 1

ROGUE PEAR ENDURO
ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΩΝΑ
Αγραπιδόκαμπος Ναυπακτίας

18 - 21 Ιουνίου2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18 Ιουνίου

11:00 – 19:00

Dudes Ride στο μονοπάτια του Κάστρου της
Ναυπάκτου

21:30

Post Ride Beer & Talk - Cafe-Bar Ναυάγιο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Ιουνίου
08:00-18:30

Ελευθερα Δοκιμαστικα - Αγραπιδοκαμπος

21:30

Post Ride Beer & Talk - Cafe-Bar Ναυάγιο

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 Ιουνίου
08:00-15:30
16:15-18:30
19:00-20:00

Δοκιμαστικα - Εγγραφή και παραλαβή αριθμών στο
Πολιτιστικό Κέντρο Αγραπιδόκαμπου
Πρόλογος αγώνα(prologue stage)

Ενημέρωση αποτελεσμάτων προλόγου και αγώνα /
Τεχνική Ενημέρωση
Η τεχνική ενημέρωση θα περιοριστεί σε σύντομη
προφορική και κυρίως έγγραφη τεχνική ενημέρωση.
Εκτός από την γραπτή ενημέρωση, ο αλυτάρχης θα
βρίσκεται στο χώρο της γραμματείας και των
δοκιμαστικών προκειμένου να απαντά σε απορίες
των αθλητών. Παράλληλα, η διοργάνωση θα απαντά
και διαδικτυακά σε ερωτήσεις, είτε μέσω email είτε
μέσα από τη σελίδα της στο Facebook.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Ιουνίου

08:45-15:00

15:30

ΑΓΩΝΑΣ
(θα γίνουν τμηματικές εκκινήσεις με απόσταση 1,5
μέτρου ανά αγωνιζόμενο και ομάδες 25 ατόμων).
Post Race Beer (με τήρηση αποστάσεων στον
εξωτερικό χώρο)
Πολιτιστικό Κέντρο Αγραπιδόκαμπου

16:00

Απονομές (χωρίς παρουσία θεατών)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 όπως και η
αγορά του αντιτίμου του αγώνα. Το αντίτιμο του αγώνα θα πρέπει να καταβληθεί
στο ακέραιο και οποιεσδήποτε χρεώσεις τραπεζικών εξόδων, επιβαρύνουν
αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
Συμμετέχοντες που δεν κατέβαλαν εγκαίρως το εισιτήριο τους μπορούν να το
καταβάλλουν στη γραμματεία το Σάββατο 20 Ιουνίου, πριν τον ΠΡΟΛΟΓΟ, με 10
ευρώ επιβάρυνση. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, συνιστάται η καταβολή του
αντιτίμου στον τραπεζικό λογαριασμό του διοργανωτή.
Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, σύμφωνα με της οδηγίες
της ΓΓΑ:
https://gga.gov.gr/images/odigies_symplirwsis_iatrikou_istorikou_kai_vevaiwsis.p
df
.
https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3013-2020-05-31-13-23-30?fbclid=I
wAR2YIeLh2i-dZ8knj3lBDuiJHgsacO4Ld9iYKVJtxzNGvLVLKQoRPcKf2MM
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 200 αγωνιζόμενοι συν 30 κατηγορίας FUN.
Οι εγγραφές θα κλείσουν νωρίτερα από τις 16 Ιουνίου 2020 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 έως 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 ειδικές διαδρομές μήκους 10 χιλιομέτρων 16χιλιόμετρα
συνδετικές διαδρομές και 1100μέτρα υψομετρική διαφορά
Φέτος θα υπάρχει ένα εντελώς καινούριο μονοπάτι μήκους περίπου 1,5km
καθώς επίσης αρκετές αλλαγές-βελτιώσεις στα υπάρχοντα.
Ανάλυση διαδρομής και χάρτης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Δοκιμαστικά επιτρέπονται Παρασκευη 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 2020 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 δενεπιτρέπεται 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.
Απαραίτητη η τήρηση αποστάσεων 3+ μέτρων μεταξύ των αθλητών, η αποφυγή
ανταλλαγής υλικών, τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού και η χρήση ατομικών
μέτρων απολύμανσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αλυτάρχης μπορεί να επιβάλλει
ποινές.
Μέγιστος αριθμός αναμονής για εξυπηρέτηση με σειρά προτεραιότητας στη
γραμματεία, θα είναι 25 άτομα με απόσταση 1 μέτρου.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Αποστάσεις:
Αθήνα – Ναύπακτος

217χλμ

Θεσσαλονίκη – Ναύπακτος

461χλμ

Πάτρα – Ναύπακτος

23χλμ

Ναύπακτος – Αγραπιδόκαμπος

16χλμ

ΔΙΑΜΟΝΗ
●
●
●
●

Venetiko Villas
+30 2634032159 www.venetikovillas.gr
Hotel Nafpaktos
+30 2634029551 / 29552 www.hotelnafpaktos.gr
Lepanto Beach Hotel
+30 2634023931 www.lepantohotel.gr
Hotel Akti
+30 2634028464-5 www.akti.gr

