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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ ΟΡΓΙΝΗ  ΠΟΔΗΛΑΙΑ 

«ΑΛΑMΙΝΙΑ 2014  Μ.Σ.Β. OPEN  ΜΑRΑΣΗΟΝ»  ζηα ΚΑΝΑΚΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ 

     Ο Δήμμξ αιαμίκαξ ημ Ν.Π.Δ.Δ , Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. θαη μ Αζιεηηθόξ ύιιμγμξ «Ο 

ΠΡΩΣΓΑ»   δημνγακώκμοκ πανάιιεια με ηεκ δηελαγςγή ημο ΠΑΝΓΛΛΗΝΙΟΤ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ MARATHONΜ.Σ.Β 2014αγώκα μνεηκήξ πμδειαζίαξ OPEN 

ΜΑRΑΣΗΟΝζηα Κακάθηα αιαμίκαξ ηεκ Κονηαθή 23/03/ 2014 . 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ 

Α1 (16-29 εηώκ)  

Α2 (30-39 εηώκ) 

Αplus  (40  +  εηώκ)  

ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ( από 18 θαη άκς )   

ΣΓΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΓΩΝΑ 

Δηαδνμμή: 1 ζηνμθή  ηςκ  50 Km  πενίπμο ζε αγνμηηθμύξ δνόμμοξ θαη μμκμπάηηα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΑ  

ΚΤΡΙΑΚΗ    23-03-2014 

09.00   Έκανλε  ιεηημονγίαξ Γναμμαηείαξ γηα όιεξ ηεξ θαηεγμνίεξ ζημ πώνμ ημο 

Δεμανπείμο αιαμίκαξ θαη ζα θιείκεη 30’ πνηκ ηεκ εθθίκεζε ημο αγώκα.  

11:00 Γθθίκεζε όιςκ ηςκ θαηεγμνηώκ από ημ Δεμανπείμ αιαμίκαξ, θαη ηενμαηηζμόξ ζηα 

Κακάθηα αιαμίκαξ.  

ΒΡΑΒΓΤΓΙ – ΓΠΑΘΛΑ 

Κύπειιμ γηα ημκ  10 θάζε θαηεγμνίαξ, μεηάιιημ από ημκ 10  έςξ ημκ 30 θαη δίπιςμα ζε 

όιμοξ. 

Οη απμκμμέξ ζα γίκμοκ ζηηξ 14.00 αθμύ έπμοκ ηενμαηίζεη μη 3 πνώημη θάζε θαηεγμνίαξ. 
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ΠΑΡΟΥΓ 

Όιμη μη αζιεηέξ ζα ιαμβάκμοκ ηνμθμδμζία  με ηεκ εγγναθή ημοξ . 

Γπίζεξ ζημ πώνμ ηςκ απμκμμώκ ζα πνμζθένεηαη δςνεάκ μαθανμκάδα πνμζθμνά ημο 

θαηαζηήμαημξ ζακ μόκημμξ πμνεγόξ ημο οιιόγμο μαξ.   

Η δηαδνμμή ζα είκαη μνημζεηεμέκε με θμνδέιεξ, ηαμπέιεξ θαη ηόλα θαηεύζοκζεξ .  

ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

Η ομμεημπή μνίδεηαη  ζηα  10 εονώ  γηα όιεξ ηηξ  θαηεγμνίεξ. 

ΛΟΙΠΑ 

Με απμθιεηζηηθή εοζύκε ημο θάζε αζιεηή ζα πνέπεη κα μεηαθενζεί ημ μεηαθμνηθό ημο 

μέζμ από ημ πώνμ ηεξ εθθίκεζεξ ζημκ ηενμαηηζμό. 

Κάζε αζιεηήξ οπμπνεμύηαη ζε πενίπηςζε πμο εγθαηαιείρεη ημκ αγώκα κα εκεμενώζεη 

άμεζα ηεκ γναμμαηεία ή ημκ δημνγακςηή ζηα παναθάης ηειέθςκα . 

Η πνήζε θνάκμοξ είκαη οπμπνεςηηθή γηα όιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ, αθόμα θαη ζηηξ 

πνμπμκήζεηξ. Οη αζιεηέξ ζομμεηέπμοκ ζημκ αγώκα με δηθηά ημοξ εοζύκε, μ δημνγακςηήξ 

δεκ έπεη θαμηά οπμπνέςζε θαη εοζύκε γηα θάζε εκδεπόμεκμ αηύπεμα ςξ θαη θζμνά ή 

απώιεηα αγςκηζηηθμύ οιηθμύ θ.η.ι.  Δειώζεηξ ζομμεημπήξ – παναιαβή ανηζμώκ ζηε 

γναμμαηεία πμο ζα ιεηημονγεί  ζημκ πώνμ ηεξ εθθίκεζεξ. 

Γηα ηεκ ζομμεημπή ζαξ παναθαιμύμαη κα ζηέικεηαη ζηεκ ειεθηνμκηθή δήιςζε 

ζομμεημπήξhttp://www.proteascycling.gr/register/  ή ζημ e-

mailinfo@proteascycling.grή θαλ ζημ 210 4650395 έςξ Παναζθεοή  21-03-2014. 

Γηδάιιςξ  με ηεκ εγγναθή ζαξ ζηε γναμμαηεία ημο αγώκα. 

Υορηγοί επικοιμωμίας:  http://othersportsnews.gr –  http://icycling.gr – 

http://www.mtbr.gr - www.cycleride.gr 

Πληρουορίες στα τηλέυωμα: 
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