ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΠΡΑΙΝΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 06-08/05/2016

06 Μαΐοσ 2016
15:00 – 19:00 Παξαιαβή Αξηζκψλ θαη Σζηπ Ζιεθηξνληθήο Υξνλνκέηξεζεο
Ζκηκαξαζσλίνπ Γξφκνπ, Λατθνχ Γξφκνπ Τγείαο 5ρικ, Αγψλα 10ρικ
θαη Αγψλα 1000κ.
Χώρος: Πλεπκαηηθφ Κέληξν Λεπθάδαο (πξψελ Γεκαξρείν Λεπθάδαο).
07 Μαΐοσ 2016 (Πάρκο Παραλίας)
08:00 – 09:00 Έλαξμε εξγαζηψλ Γξακκαηείαο.
09:00 – 15:00 Παξαιαβή Αξηζκψλ πκκεηνρήο:
Ζκηκαξαζσλίνπ, Λατθνχ Γξφκνπ Τγείαο 5ρικ, Αγψλα 10ρικ θαη
Αγψλα 1000κ.
13:00 – 15:00 Pasta Party (Πάξηπ Επκαξηθψλ) ζε ρψξν πνπ ζα αλαθνηλσζεί θαηά ηελ
παξαιαβή ησλ αξηζκψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε επίδεημε ηνπ
θνππνληνχ πνπ ζα παξαιακβάλεηε καδί κε ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο ζαο.
Σν θάζε θνππφλη ηζρχεη γηα έλα άηνκν.
17:45 Δθθίλεζε Αγψλα 1000κ. Γπκλαζίνπ (Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην
Λεπθάδαο).
17:50 Δθθίλεζε Αγψλα 1000κ. Γεκνηηθνχ (Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην
Λεπθάδαο).
18:00 Λήμε Αγψλα 1000κ Γπκλαζίσλ – Γεκνηηθψλ.
18:00 – 18:30 Παξάδνζε Ρνπρηζκνχ.
18:40 – 18:50 Σνπνζέηεζε Αζιεηψλ Ζκηκαξαζσλίνπ Γξφκνπ, 10ρικ θαη 5ρικ ζηελ
γξακκή εθθίλεζεο.
18:55 πκβνιηθή Δθθίλεζε αζιεηή κε εηδηθέο αλάγθεο.
19:00 Δθθίλεζε Ζκηκαξαζσλίνπ Γξφκνπ (Πάξθν Παξαιίαο).
19:05 Δθθίλεζε Αγψλα 5 θαη 10ρικ (Πάξθν Παξαιίαο).
20:05 Λήμε Λατθνχ Γξφκνπ Τγείαο 5ρικ.
20:35 Λήμε Αγψλα 10ρικ.
21:30 Λήμε Ζκηκαξαζσλίνπ Γξφκνπ.
21:45 – 22:30 Βξαβεχζεηο θαη Απνλνκέο.
22:30 Δπραξηζηήξηα εθδήισζε πξνο ρνξεγνχο θαη επηζήκνπο
πξνζθεθιεκέλνπο (Δζηηαηφξην Margarita, πιεζίνλ Πάξθνπ Παξαιίαο).
ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
 Μελ μεράζεηε λα ηνπνζεηήζεηε ζσζηά ηνλ αξηζκφ ζπκκεηνρήο ζαο θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ Γξφκνπ λα πεξλάηε πάλσ απφ ηνπο εηδηθνχο ηάπεηεο
πνπ ζα ζπλαληήζεηε έηζη ψζηε λα θαηαγξαθεί ν ρξφλνο ζαο.
 ηνλ Ζκηκαξαζψλην Γξφκν ζα ππάξρνπλ “ιαγνί” απφ ηελ αθεηεξία νη νπνίνη ζα
αθνινπζνχλ ζηαζεξφ ξπζκφ 4’15’’/1000κ, 5`/1000κ θαη 5`40``/1000κ γηα ηειηθφ
ρξφλν 1.30΄00΄΄, 1.45΄00΄΄ θαη 2.00΄00΄΄ αληίζηνηρα. Αλαγλσξηζηηθφ ηνπο ν ρξφλνο
ζε κπαιφλη πξάζηλν ν 1.30΄00΄΄, θφθθηλν ν 1.45΄00΄΄ θαη θίηξηλν ν 2.00΄00΄΄.
 ηαζκνί αλεθνδηαζκνχ ζα ππάξρνπλ ζηα εμήο ρηιηφκεηξα: 2, 5, 7.5, 10, 13, 15.5
θαη 18, ελψ ηζνηνληθφ ζα ππάξρεη ζην 10ν ρηιηφκεηξν.
 Οη ρξφλνη ζα θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά ζην:
- 3ν θαη 5ν ρικ γηα ηνλ Αγψλα 5ρικ,
- 3ν, 5ν, 8ν θαη 10νρικ γηα ηνλ Αγψλα 10νρικ,
- 3ν, 5ν, 10ν, 13ν, 18ν θαη 21.097ν ρηιηφκεηξν γηα ηνλ Ζκηκαξαζψλην.
Αζιεηήο πνπ δελ ζα έρεη θαηαγεγξακκέλν ρξφλν ζε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο
ζηαζκνχο ζα αθπξψλεηαη απηφκαηα.
 Όιε ε δηαδξνκή είλαη ζεκεησκέλε αλά 1 ρηιηφκεηξν.
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 Σελ εκέξα ηνπ αγψλα είλαη θαιχηεξα λα έρεηε θάεη ηνπιάρηζηνλ 2.5 ψξεο πξηλ ηελ
εθθίλεζε. Δίλαη ρξήζηκν λα κελ θαηαλαισζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο, λα
πξνηηκήζνπκε ηξνθέο πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο (ςσκί, κέιη, καξγαξίλε,
δπκαξηθά θιπ) θαη λα απνθχγνπκε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα.
 Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε θαζαξφ ην πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα ηξέμνπκε αιιά
θαη λα δψζνπκε ζηελ εθδήισζε ην νηθνινγηθφ κήλπκα ην νπνίν πξεζβεχεη ζαλ
νηθνινγηθφο δξφκνο πξνζπαζήζηε λα πεηάηε ηα απνξξίκκαηα (κπνπθαιάθηα λεξνχ,
ηζνηνληθά θιπ) ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ ζα ππάξρνπλ ζηελ δηαδξνκή.
 Λφγσ ηεο ηδηαίηεξα δεζηήο πεξηφδνπ πνπ δηεμάγνληαη νη Αγψλεο πξνζπαζήζηε λα
πίλεηε ζπρλά λεξφ θαη λα βξέρεζηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
 Πξνηηκήζηε ηα αλνηρηφρξσκα ξνχρα, ηελ ρξήζε θαπέινπ αιιά θαη αληειηαθνχ κε
κεγάιν δείθηε πξνζηαζίαο.
 Οπνηαδήπνηε ζηηγκή ληψζεηε αδηαζεζία, δάιε, δπζθνξία ή ππνζηείηε ηξαπκαηηζκφ
ελεκεξψζηε θάπνηνλ απφ ηνπο εζεινληέο νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη ζηνπο ζηαζκνχο
θαη ηελ δηαδξνκή ηνπ αγψλα πεδνί, ζε πνδήιαην αιιά θαη κνηνζηθιέηα.
 ηνλ ηεξκαηηζκφ ζα ππάξρεη ην κεηάιιην θαη ην ηζνηνληθφ ζαο ελψ γηα ηελ
παξαιαβή ηεο ηζάληαο δψξνπ θαη ηνπ δηπιψκαηνο ζα ηα παξαιακβάλεηαη απφ
εηδηθφ ρψξν κε ηελ επίδεημε ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρήο ζαο.
 ηνλ ηεξκαηηζκφ ζα ππάξρεη επίζεο ρψξνο θπζηθνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο
γηα ηνπο αζιεηέο ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ.
 Σνλ ξνπρηζκφ ζαο ζα κπνξείηε λα ηνλ παξαιακβάλεηε απφ ηνλ ίδην ρψξν πνπ ηνλ
παξαδψζαηε.
 Οη δηνξγαλσηέο δελ έρνπλ θακία επζχλε γηα φηη ζπκβεί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγψλα, ζρεηηθά κε ζέκαηα Τγείαο θαη νθείιεηαη ζε έιιεηςε πξνιεπηηθνχ ηαηξηθνχ
ειέγρνπ. Απφ ηνπο δηνξγαλσηέο δελ ζα δεηεζνχλ ηαηξηθέο βεβαηψζεηο γηα θαλέλα
αζιεηή-ηξηα, αθνχ φινη νη ζπκκεηέρνληεο-ζεο ηξέρνπλ κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή
επζχλε.
 Σελ 6, 7 θαη 8 Μαΐνπ 2016 ν θάζε αζιεηήο κε ηελ επίδεημε ηνπ αξηζκνχ
ζπκκεηνρήο ηνπ, κπνξεί λα έρεη έθπησζε γηα δχν άηνκα ζε ζπκβεβιεκέλα
εζηηαηφξηα ηεο Λεπθάδαο. Ζ ιίζηα κε ηα εζηηαηφξηα αλαξηάηαη ζην παξψλ έληππν.
Ζ παξνχζα πξνζθνξά δελ ηζρχεη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ Αγψλα ησλ 1000κ.
 Οη θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν ηεο εθδήισζεο αιιά θαη ησλ Αγψλσλ ζα
αλαξηεζνχλ ζηo www.greenhalfmarathon.gr ηελ 29 Ηνπλίνπ 2016.
 H εκδήλωζη ηης 07/05/2016 θα αναμεηαδίδεηαι ζωνηανά ζηο
www.greenhalfmarathon.gr από 18:30 έως 22:30.
ΟΔΗΓΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ
ε θάζε δξνκέα ζα δνζεί έλαο αξηζκφο ζπκκεηνρήο (βιέπε εηθφλα), ζην πίζσ κέξνο
ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη έλα απηνθφιιεην bar code πνπ είλαη ν ειεθηξνληθφο αξηζκφο
ρξνλνκέηξεζεο ηνπ αζιεηή. Κάζε δξνκέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη ηνλ
αξηζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κπξνζηά κέξνο ηεο θαλέιαο θαη λα ην ζηεξεψζεη θαιά
ζηηο 4 γσλίεο δίχως να αλλοιώζει ηο bar code (λα κελ ην ηξππήζεη, λα κελ ην
ηζαιαθψζεη θιπ. Μφλν ηφηε ζα ζπκκεηέρεη έγθπξα ζηνλ αγψλα θαη ζα ζπκπεξηιεθζεί
ζηα απνηειέζκαηα.
Πώς να ζηερεώζω ζωζηά ηον αριθμό ζσμμεηοτής (bib number) μοσ;
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