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                        ΦΙΛΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΤΡΓΟΤ 
                                            ΕΣΟ  ΙΔΡΤΕΩ 2002 

                                             ΑΛΦΕΙΟΤ 93 - ΠΤΡΓΟ ΗΛΕΙΑ 27100 

                                                            ΣΗΛ-FAX : 2621035589 

                                                      Ε-mail: filathlitikos02@hotmail.gr           
 

 

   

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

«8
ος

 ΔΡΟΜΟ ΣΗ ΦΩΣΙΑ» 
 
Ο «ΦΙΛΑΘΛΘΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΥΓΟΥ» διοργανϊνει ποδθλατικό διαςυλλογικό αγϊνα (ενταγμζνο ςτο 
αγωνιςτικό πρόγραμμα τθσ Ε.Ο.Ρ.) ςτθν Ηαχάρω με τθν επωνυμία «8οσ ΔΡΟΜΟ ΣΗ ΦΩΣΙΑ». 
 
ΣΟΠΟ: ΗΑΧΑΩ – Εκκίνθςθ και τερματιςμόσ ζξω από τον χϊρο του Γυμναςίου Ηαχάρωσ  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Φιλακλθτικόσ Πμιλοσ Ρφργου ςε ςυνεργαςία με τουσ Ροδθλάτεσ Ηαχάρωσ και το Διμο 
Ηαχάρωσ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακι 1 Ιουλίου 2018  
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ: Κυριακι 1 Ιουλίου 2018 ϊρα 08:00  
ΕΚΚΙΝΗΗ: ϊρα 09:00 
 
ΑΓΩΝΙΜΑ:  
Δρόμοσ Αντοχισ. Υπάρχουν 2 διαδρομζσ, FUN 37 χλμ και 76χλμ (Διαςυλλογικόσ).  
 
Οι διαδρομζσ είναι ςε αςφάλτινουσ επαρχιακοφσ δρόμουσ, περνϊντασ από χωριά γφρω από τθ Ηαχάρω 
και τθν ορεινι περιοχι. Θ διαδρομι κα είναι ςθματοδοτθμζνθ 24 ϊρεσ πριν τον αγϊνα όπωσ 
προβλζπεται από τουσ κανονιςμοφσ. 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
Διαδρομή FUN 
Άνδρεσ 

 F1 <18 ετϊν  (<2000) 

 F2 19 – 29 ετϊν  (1989 – 1999) 

 F3 30 – 39 ετϊν  (1979 – 1988) 

 F4 40+ ετϊν  (1978+) 
 

Γυναίκεσ 

 FW1 <18 ετϊν  (<2000) 

 FW2 18+ ετϊν  (<2000+) 
 
Σθμείωςθ: Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδρομι FUN δεν απαιτείται δελτίο 
 

Διαδρομή 76χλμ (Διαςυλλογικόσ) 
 Ζφθβοι 17-18 ετϊν  (2000 – 2001) 

 Άνδρεσ  19 – 29 ετϊν  (1989 – 1999) 

 Μάςτερσ 30 – 59 (1959 -1988) 
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Γυναίκεσ 

 Νεανίδεσ <18 (<2000) 

 Γυναίκεσ 18+ (1999+) 
 
OPEN  

 Άνδρεσ 18+ (1999+) 

 Γυναίκεσ 18+ (1999+) 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
Ώρα εκκίνθςθσ 

 09.00 Άνδρεσ, Μαςτερσ 
 09.10 Ζφθβοι, Γυναίκεσ και Νεάνιδεσ και ΟΡΕΝ/Sportive τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ 
 09.20 ΟΡΕΝ/Sportive διαδρομισ FUN. 

ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ:  
Θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ – παρακαλοφνται οι ακλθτζσ για ζγκαιρθ διλωςθ ςυμμετοχισ και 
προςζλευςθ για τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ. 
  
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ:  
Ιςχφουν οι κανονιςμοί τθσ Ε.Ο.Ρ. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ παίρνουν μζροσ με δικι τουσ ευκφνθ ι 
υποχρζωςθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι φκορά, ι απϊλεια, ι καταςτροφι αγωνιςτικοφ υλικοφ, 
ροφχων, ποδθλάτων κλπ. 
Για κάκε κατθγορία κα υπάρχει ανάπτυγμα όπωσ προβλζπεται από τουσ κανονιςμοφσ. 
 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ: Στθ διαδρομι 76χλμ (Διαςυλλογικόσ) κα παρζχονται υπθρεςίεσ neutral service 
και τροχοί αγϊνων κοφρςασ. 
  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  
Στθ διαδρομι 76χλμ (Διαςυλλογικόσ) μπορεί να ςυμμετζχουν μόνο ακλθτζσ με δελτίο. Για τισ 
κατθγορίεσ τθσ διαδρομισ αυτισ απαιτείται κατοχι δελτίου ΕΟΡ ι άλλθσ Εκνικισ Ομοςπονδίασ 
Ροδθλαςίασ, ενεργό για το ζτοσ 2018.  
Εξαιρείται θ κατθγορία OPEN ςτθν οποία μποροφν να ςυμμετζχουν ποδθλάτεσ χωρίσ δελτίο με τθ 
ςυμπλιρωςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ που κα διατίκεται ςτθ γραμματεία του αγϊνα.  
 
 
Στθ διαδρομι FUN μποροφν να ςυμμετζχουν και ποδθλάτεσ χωρίσ δελτίο με τθ ςυμπλιρωςθ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ που κα διατίκεται ςτθ γραμματεία του αγϊνα. 
 
Οι ανιλικοι ςυμμετζχοντεσ χωρίσ δελτίο κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ενιλικα ο οποίοσ κα είναι 
υπεφκυνοσ για αυτοφσ και επίςθσ κα πρζπει να ζχουν υπογεγραμμζνθ διλωςθ ςυμμετοχισ από τον 
κθδεμόνα τουσ. 
 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ζχουν αποςταλεί ωσ τθν Πζμπτη 28 Ιουνίου 2018 ςτισ κατάλλθλα 
διαμορφωμζνεσ φόρμεσ ςτον ιςτότοπο, www.podilateszacharos.gr. Υπάρχει δυνατότθτα ατομικισ και 
ομαδικισ διλωςθσ με αντίςτοιχθ φόρμα κατά περίπτωςθ.  
Ραρακαλοφνται τα ςωματεία να κάνουν χριςθ τθσ φόρμασ ομαδικισ ςυμμετοχισ. 
 

http://www.podilateszacharos.gr/
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ΑΠΟΝΟΜΕ-ΒΡΑΒΕΤΕΙ: 

 1οσ νικθτισ  ζπακλο  

 2οσ νικθτισ  ζπακλο 

 3οσ νικθτισ  ζπακλο 

 4οσ νικθτισ  ζπακλο 

 5οσ νικθτισ  ζπακλο 

 6οσ νικθτισ  ζπακλο 
 
Στθν κατθγορία Μάςτερσ κα γίνουν βραβεφςεισ ωσ εξισ:  

 Μάςτερσ Α 30 – 39 ετϊν (1979 – 1988) 

 Μάςτερσ Β 40 – 49 ετϊν  (1969 – 1978) 

 Μάςτερσ Γ 50 – 59 ετϊν (1959 – 1968) 
 
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πάρουν μετάλλιο, δίπλωμα, αναμνθςτικό μπλουηάκι ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα 
και τςάντα δϊρων με τοπικά προϊόντα. 
Απονομζσ κα γίνουν αφοφ ολοκλθρωκοφν και οι 2 διαδρομζσ. 
 
ΧΡΗΜΑΣΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: 
Οι 15 πρώτοι τθσ γενικισ κατάταξθσ τθσ Διαδρομήσ 76χλμ (Διαςυλλογικόσ) κα μοιραςτοφν το ποςό των 
740€ ωσ εξισ:    

 1οσ 110 € 

 2οσ 100 € 

 3οσ  90 € 

 4οσ  80 € 

 5οσ 70 € 

 6οσ 60 € 

 7οσ  50 € 

 8οσ  40 € 

 9οσ 30 € 

 10οσ 30 € 

 11οσ 20 € 

 12οσ 20 € 

 13οσ 20 € 

 14οσ 10 € 

 15οσ 10 € 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:  

 Θάνοσ Μιλτιάδθσ, 698 0099921 

 Καραπαναγιϊτθσ Αντϊνθσ, 697 1893749 

 Τηαμαλοφκασ Κϊςτασ, 697 4725111 

 Αλεξανδροποφλου Σπυριδοφλα, 693 6852564 

 Τςόκοσ Ραναγιϊτθσ 694 5701052 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
Ραράβολο ςυμμετοχισ δζκα ευρϊ (10€) για τουσ ςυμμετζχοντεσ όλων των κατηγοριών, το οποίο 
καταβάλλεται ςτθ γραμματεία πριν τθν παραλαβι του αρικμοφ. 
 
ΡΤΘΜΙΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ:  
Για οτιδιποτε δεν προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ του αγϊνα και τουσ βαςικοφσ κανονιςμοφσ  τθσ Ε.Ο.Ρ., 
αποφαςίηει επί τόπου, τελεςίδικα θ Αγωνόδικοσ επιτροπι, θ οποία ζχει το δικαίωμα τροποποίθςθσ του 
αγϊνα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
 

Διαδρομή 76χλμ (Διαςυλλογικόσ) 
Ξεκινϊντασ από το Γυμνάςιο Ηαχάρωσ, κατευκυνόμαςτε προσ τθν παραλία τθσ Ηαχάρωσ, με το 
όχθμα του προπομποφ να δίνει το βιμα τθσ προεκκίνθςθσ. Από εκεί προσ ςτο Στάδιο τθσ Ηαχάρωσ 
και ςτθ ςυνζχεια διαςχίηοντασ τα φανάρια τθσ πόλθσ μζςω τθσ Εκνικισ Οδοφ κατευκυνόμαςτε 
προσ τον Μπιςχινοκάμπο. Ρερνϊντασ από το παραλιακό χωριό του Κακοβάτου προχωράμε και 
ςυναντάμε το Νεοχϊρι όπου ςτρίβουμε αριςτερά και βγαίνουμε πάλι τθν Εκνικι Οδό με 
κατεφκυνςθ τθν Ηαχάρω. 
Σο ελεφθερο δίνεται ςτην μεγάλη ευθεία λίγο πριν το 10ο χλμ με προοριςμό το χωριό τθσ Αρινθσ 
(26ο χλμ). Διαςχίηουμε το χωριό και ανθφορίηουμε προσ τθν Μθλζα (32ο χλμ).  
Σειρά ζχει το Χρυςοχϊρι και ζνα πζραςμα ζξω από το Ραλαιοχϊρι. Θ ανθφορικι διαδρομι 
ςυνεχίηεται και περνάμε από τθ Μάκιςτο και τθν Αρτζμιδα (40ο – 43ο χλμ), δφο χωριά που το 2007 
βρζκθκαν ςτθν κυριολεξία μζςα ςτο δρόμο τησ φωτιάσ... 
Σειρά ζχει το χωριό τθσ Σμζρνασ (48ο χλμ) όπου είναι και το ψθλότερο ςθμείο τθσ διαδρομισ. 
Ρλζον θ κατθφορικι κλίςθ είναι αιςκθτι και περνάμε από το Ξθροχϊρι μετά το τζλοσ του οποίου 
αφινουμε τον κεντρικό δρόμο και ςτρίβουμε δεξιά (59ο χλμ) ςτο τελευταίο κλειςτό κατθφορικό 
τμιμα του αγϊνα. 
Οι αγωνιηόμενοι ςυνεχίηουν μζχρι τθν κζςθ «Κλειδί» περνϊντασ από τα Ιαματικά λουτρά του 
Καϊάφα. Εκεί ςυναντοφν πάλι τθν Εκνικι Οδό (66ο χλμ) και κινοφνται αριςτερά προσ τθν Ηαχάρω 
μζχρι το Στάδιο (72ο χλμ) όπου και ςτρίβουν δεξιά προσ τθν παραλία. Ρερνϊντασ από τον 
παραλιακό δρόμο τερματίηουν ζξω από το Γυμνάςιο Ηαχάρωσ ζχοντασ ολοκλθρϊςει μια διαδρομι 
76 χλμ. 
 
Διαδρομή FUN 
Ξεκινϊντασ από το Γυμνάςιο Ηαχάρωσ, κατευκυνόμαςτε προσ τθν παραλία τθσ Ηαχάρωσ, με το 
όχθμα του προπομποφ να δίνει το βιμα τθσ προεκκίνθςθσ. Από εκεί προσ ςτο Στάδιο τθσ Ηαχάρωσ 
και ςτθ ςυνζχεια διαςχίηοντασ τα φανάρια τθσ πόλθσ μζςω τθσ Εκνικισ Οδοφ κατευκυνόμαςτε 
προσ τον Μπιςχινοκάμπο. Ρερνϊντασ από το παραλιακό χωριό του Κακοβάτου προχωράμε και 
ςυναντάμε το Νεοχϊρι.  To ελεφθερο δίνεται ςτην μεγάλη ευθεία ςτο 10ο χλμ. όπου ςτρίβουμε 
αριςτερά και βγαίνουμε πάλι τθν Εκνικι Οδό με κατεφκυνςθ τθν Ηαχάρω. 
Οι αγωνιηόμενοι ςυνεχίηουν μζχρι τθν κζςθ «Κλειδί» περνϊντασ από τα Ιαματικά λουτρά του 
Καϊάφα. Εκεί ςυναντοφν πάλι τθν Εκνικι Οδό (27ο χλμ) και κινοφνται αριςτερά προσ τθν Ηαχάρω 
μζχρι το Στάδιο (32ο χλμ) όπου και ςτρίβουν δεξιά προσ τθν παραλία. Ρερνϊντασ από τον 
παραλιακό δρόμο τερματίηουν ζξω από το Γυμνάςιο Ηαχάρωσ ζχοντασ ολοκλθρϊςει μια διαδρομι 
37 χλμ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II – ΧΑΡΣΗ & ΤΨΟΜΕΣΡΙΚΑ 
 

ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ  76km 
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FUN 37km 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΜΟΝΗ:   

Προτεινόμενα ξενοδοχεία: 
 

Rex Hotel  ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΘΑΣ (ΤΗΛ. 2625031221) με πρωινό 

"ΔΙΕΘΝΕ" Hotel ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΘΑΣ (ΤΗΛ. 2625031208) με πρωινό 

Kaiafas Lake Hotel  ΚΑΘΑΦΑΣ ΗΛΕΘΑΣ (ΤΗΛ. 2625032954) με πρωινό 

Hotel Nestor ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΘΑΣ (ΤΗΛ. 2625032066) με πρωινό 

Ostria Hotel ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ ΗΛΕΘΑΣ (ΤΗΛ. 2625031964) με πρωινό 

Hotel Natura Club & Spa ΑΓΘΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΟ (ΤΗΛ. 2761 062622) με πρωινό 


