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Καλωσόρισμα
Δημάρχου
Ο Δήμος Επιδαύρου, η εταιρεία why not και όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε για μια ακόμα φορά το
Τρίαθλο Επιδαύρου. Η Τοπική κοινωνία αρωγός σε αυτό το
αθλητικό event, με δεκάδες εθελοντές, εγγυάται την επιτυχία του
συγκεκριμένου αγώνα. Επιχειρήσεις, αθλητικά σωματεία και το
δυναμικό του Δήμου δείχνει τον δρόμο της συνέργειας και
καλωσορίζει τους αθλητές και τους επισκέπτες στην Επιδαύρια γη.
Η ανάδειξη του φιλόξενου τόπου μας, ως ένας σοβαρός αθλητικός
προορισμός είναι η επιδίωξη μας για τα χρόνια που έρχονται και
παράλληλα με τις φυσικές ομορφιές μας αλλά και την μεγάλη
πολιτιστική κληρονομιά μας, είναι τα συστατικά για να γνωρίζει ο
κόσμος την ''άλλη Επίδαυρο''!
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή προετοιμασία και σας
περιμένουμε στις 14 και 15 Σεπτέμβρη στον όμορφο Δήμο μας.

Τάσος Χρόνης
Δήμαρχος Επιδαύρου
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Καλωσόρισμα
Διοργανωτή
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 4ο Epidavros Action. Ένα αθλητικό και όχι μόνο event που χρόνο
με την χρόνο αποκτά την δική του θέση στο χώρο των multisports προσελκύοντας σημαντικό αριθμό
αθλητών και επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Το Epidavros Action διοργανώνεται σε
μια περιοχή με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, την Επίδαυρο, έναν από τους δημοφιλέστερους
προορισμούς διότι συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό μαζί με ιδιαίτερου κάλους φυσικό περιβάλλον και
πανέμορφες παραλίες. Συνδυάζουμε τα παραπάνω πλεονεκτήματα με ένα αθλητικό event υψηλών
προδιαγραφών ώστε να σας προσφέρουμε ένα μαγευτικό διήμερο.
Παρά το γεγονός ότι κατά γενική ομολογία η προηγούμενη διοργάνωση ήταν άκρως επιτυχημένη και
προπάντων απόλυτα ασφαλής για όλους τους διαγωνιζόμενους, η προσπάθεια μας ώστε να σας
προσφέρουμε έναν ακόμα καλύτερο αγώνα ξεκίνησε με το που έπεσε η αυλαία του περσινού αγώνα.
Ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πλάνο δουλειάς από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του event
μπορούμε να ανακοινώσουμε μια σειρά από βελτιώσεις για την φετινή έκδοση του Epidavros Action.
Ξεκινάμε με την επανασχεδιασμένη ζώνη αλλαγής που και φέτος θα βρίσκεται στο γήπεδο της Αρχαίας
Επιδαύρου σε έναν χώρο που διαθέτει πλαστικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς και θα είναι απόλυτα μη
προσβάσιμη σε οποιονδήποτε δεν είναι αθλητής ή εθελοντής του αγώνα. Οι ποδηλατικές διαδρομές του
αγώνα τροποποιήθηκαν με γνώμονα να προσφέρουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ασφάλεια στους
συμμετέχοντες. Με την βοήθεια του μεγάλου χορηγού μας ΝΕΡΑ-ΒΙΚΟΣ εντάξαμε στις διαδρομές του αγώνα
περισσότερους σταθμούς υδροδοσίας όπου θα προσφέρουμε κρύα νερά και δροσερά αναψυκτικά.
Όλοι εμείς οι διοργανωτές του αγώνα, μαζί με τους δεκάδες εθελοντές, θα εργαζόμαστε μέχρι την τελευταία
στιγμή φροντίζοντας και την τελευταία λεπτομέρεια ώστε να απολαύσετε έναν ξεχωριστό και προπάντων
ασφαλή αγώνα αντάξιο των προσδοκιών σας.
Στο πλευρό μας έχουμε από την πρώτη στιγμή τον Δήμαρχο κο. Αναστάσιο
Χρόνη και όλη την τοπική κοινωνία που έχουν αγκαλιάσει με πρωτόγνωρο
για τα Ελληνικά δεδομένα τρόπο το Epidavros Ac tion.
Μαζί μας, και τους ευχαριστούμε για τη σημαντική υλική τους και όχι
μόνο υποστήριξη, είναι οι χορηγοί μας.
Ευελπιστούμε το διήμερο 14-15 Σεπτεμβρίου να είναι ένα
συναρπαστικό Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση, αθλητισμό, ευγενή
άμιλλα, δυνατές παραστάσεις και πολλές συγκινήσεις από την
πανέμορφη Επίδαυρο.
Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και καλή διαμονή σε όλους
τους επισκέπτες!
Πάνος (Peter) Ρώτας
Υπεύθυνος διοργάνωσης

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ταβέρνα

Πρόγραμμα / Schedule
Περισσότερες
πληροφορίες
More info

Παρασκευή / Friday 13.9.2019
17.00
21.00

η

Λειτουργία γραμματείας στο Hotel-Cafe Aktis (Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου).
Registration services at the Hotel-Cafe Aktis (Port of Ancient Epidavros)

1 ΜΕΡΑ / 1st Day

Σάββατο / Saturday 14.9.2019

09.00
21.00

Λειτουργία γραμματείας στο Hotel-Cafe Aktis (Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου).
Registration services at the Hotel-Cafe Aktis (Port of Ancient Epidavros)

11.00

Εκκίνηση Swim 1500m & 3000m στην παραλία «ΒΕΡΔΕΛΗ», περιοχή Γιαλάσι
Start of the Swimming 1500m & 3000m at «Verdelis» Beach, at Gialassi

12.15

Εκκίνηση Swim kids 300m στην παραλία «ΒΕΡΔΕΛΗ», περιοχή Γιαλάσι
Start of the kids Swimming 300m at «Verdelis» Beach, at Gialassi

12.45
13.30

17.00

17.10

Απονομές κολυμβητικών στην παραλία «ΒΕΡΔΕΛΗ», περιοχή Γιαλάσι
Swimming award ceremony at «Verdelis» Beach, at Gialassi
Εκκίνηση City Run 1500m, στο λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου
Start of the City Run 1500m, Port of Ancient Epidavros

Απονομές δρομικών αγώνων στο λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου
Running award ceremony at the Port of Ancient Epidavros

19.00
19.30

Race Brie ng, Cafe Koilon & Plaza (Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου)
(Port of Ancient Epidavros)
Pasta Party Cafe Koilon & Plaza (Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου)
(Port of Ancient Epidavros)

Κυριακή / Sunday 15.9.2019

06.30
12.30

Λειτουργία γραμματείας
στο Hotel-Cafe Aktis (Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου).
Registration services at the Hotel-Cafe Aktis
(Port of Ancient Epidavros)

07.00
07.50

Bike check in for Standard

08.00

Εκκίνηση Super Sprint (Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου)
Start of the Super Sprint race (Port of Ancient Epidavros)

09.00

Εκκίνηση Sprint & Aquathlon (Ακτή Βαγιωνιά)
Start of the Sprint & Aquathlon races (Vagionia Beach)

09.05

Εκκίνηση Standard (Ακτή Βαγιωνιά)
Start of the Standard race (Vagionia Beach)

12.00

Εκκίνηση Kids Aquathlon
(Λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου)
Start of the Kids Aquathlon race
(Port of Ancient Epidavros)

12.30
14.30

Bike check out

13.30

Απονομές Triathlon/Aquathlon
στον χώρο του τερματισμού
Award ceremony

Εκκίνηση City Run 5.000m στο λιμάνι Αρχαίας Επιδαύρου
Start of the City Run 5000m, Port of Ancient Epidavros

18.15
18.45

19.15
20.15

η

2 ΜΕΡΑ / 2nd Day
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
στο χώρο διεξαγωγής
των κολυμβητικών αγώνων.

Σάββατο 14.9.2019
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SWIM 1500m

SWIM 3000m

Εκκίνηση: 11.00

Εκκίνηση: 11.15

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν από την παραλία «Βερδελή» στην
περιοχή Γιαλάσι. Οι κολυμβητές θα περάσουν αριστερόστροφα στην
ΠΡΩΤΗ σημαδούρα και δεξιόστροφα από όλες τις ΕΠΟΜΕΝΕΣ
σημαδούρες πριν τερματίσουν στο σημείο από όπου δόθηκε η εκκίνηση,
εκτός νερού. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πέρασμα τους από την τρίτη
σημαδούρα θα περάσουν πάνω από τα ερείπια της βυθισμένη πόλη της
Αρχαίας Επιδαύρου.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν από την παραλία «Βερδελή» στην
περιοχή Γιαλάσι. Οι κολυμβητές θα περάσουν αριστερόστροφα στην ΠΡΩΤΗ
σημαδούρα και δεξιόστροφα από όλες τις ΕΠΟΜΕΝΕΣ σημαδούρες. θα
κολυμπήσουν προς το σημείο εκκίνησης, όπου θα εξέλθουν από το νερό, θα
περπατήσουν – τρέξουν δεξιόστροφα, πάνω από τον τάπητα χρονομέτρησης
και στην συνέχεια θα μπουν πάλι στο νερό επαναλαμβάνοντας την ίδια
διαδρομή πριν τερματίσουν στο σημείο από όπου δόθηκε η εκκίνηση, εκτός
νερού. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πέρασμα τους από την τρίτη σημαδούρα
θα περάσουν πάνω από τα ερείπια της βυθισμένη πόλη της Αρχαίας
Επιδαύρου.

160m

SWIM kids 300m
Εκκίνηση: 12.15
Η εκκίνηση θα δοθεί από την παραλία βαγιωνιά. Οι αθλητές θα
περάσουν δεξιά από την πρώτη σημαδούρα και θα
κατευθυνθούν ευθεία χωρίς να στρίψουν. Στη συνέχεια θα
κινηθούν ανάμεσα και με δεξιόστροφη κατεύθυνση από δύο
φάρους του διαύλου, δεξιά στις δύο επόμενες σημαδούρες και
πάλι δεξιόστροφα μέσα από τους δύο φάρους, πριν
τερματίσουν στο πλαϊνό τμήμα του γηπέδου, πολύ κοντά στην
ζώνη αλλαγής, η οποία βρίσκεται στο χώρο του γηπέδου.
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Medical
kids park

RUN

Σάββατο 14.9.2019

ADULT RUN

5km

Εκκίνηση: 17.10

KIDS RUN

1.5km

Εκκίνηση: 17.00

Οι αθλητές τρέχουν παραλιακά στην πλακόστρωτης διαδρομής, δεξιά στον χωματόδρομο
προς το μικρό θέατρο της Επιδαύρου μέχρι την σήμανση της αναστροφής. Επιστροφή κατά
τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνοντας την αντίστροφη πορεία, και τερματίζοντας αφού πρώτα οι
αθλητές περάσουν από το μικρό θέατρο της Επιδαύρου, έξω από το γήπεδο, και μπροστά
από τις καφετέριες. Ο τερματισμός όπως και η εκκίνηση είναι στο κεντρικό λιμάνι μεταξύ του
πάρκου και της προβλήτας

Οι αθλητές τρέχουν παραλιακά στην πλακόστρωτης διαδρομής μέχρι την σήμανση της
αναστροφής. Επιστροφή κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνοντας την αντίστροφη πορεία, και
τερματίζοντας, περνώντας πρώτα έξω από το γήπεδο, και μπροστά από τις καφετέριες. Ο
τερματισμός όπως και η εκκίνηση είναι στο κεντρικό λιμάνι μεταξύ του πάρκου και της
προβλήτας.

ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Anc. Epidavros
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Κυριακή / Sunday 15.9.2019

SWIM
Cut Offs:

Εκκίνηση: 09.05

1.5km

Swim=0:45h, Swim+Bike = 3:45h

Η εκκίνηση θα δοθεί από την παραλία βαγιωνιά. Οι αθλητές θα περάσουν δεξιά από την πρώτη
κόκκινη σημαδούρα και θα κατευθυνθούν ευθεία χωρίς να στρίψουν. Στη συνέχεια θα κινηθούν
ανάμεσα και με δεξιόστροφη κατεύθυνση από τους δύο φάρους του διαύλου (L1), δεξιόστροφα στις
δύο επόμενες σημαδούρες (B2-B3) και πάλι μέσα από τους δύο φάρους (L1), πριν τερματίσουν στο
πλαϊνό τμήμα του γηπέδου, πολύ κοντά στην ζώνη αλλαγής. Διαδρομή = L1 – B2 – B3 – L1 – Exit
Loops: 2-less
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Μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, οι αθλητές
κινούνται αριστερά. Στην πρώτη διασταύρωση (ταβέρνα
περιβόλι) στρίβουν αριστερά και στη συνέχεια όλο ευθεία για
περίπου 3κμ μέχρι την γέφυρα όπου στρίβουν δεξιά
(ανεβαίνοντας την γέφυρα) και πάλι δεξιά μπαίνοντας στον
περιφερειακό αυτοκινητόδρομο. Ποδηλατούν ευθεία για 8κμ,
όπου υπάρχει το πρώτο σημείο αναστροφής, ενώ το δεύτερο
βρίσκετε λίγο πριν την γέφυρα (19κμ), όπου οι αθλητές
ξεκινούν το δεύτερο Loop. Όταν ολοκληρώσουν και το δεύτερο
Loop, οι αθλητές επιστρέφουν στην ζώνη αλλαγής κατά τον
ίδιο ακριβώς τρόπο εκτελώντας την αντίστροφη πορεία.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν οι αθλητές λίγο πριν
τερματίσουν, καλούνται να στρίψουν δεξιά από τον κεντρικό
δρόμο σε μονόδρομο (ταβέρνα περιβόλι). Εκεί η στροφή είναι
90ο και απαιτείται χαμηλή ταχύτητα και έλεγχος του
ποδηλάτου. Επιστροφή στην ζώνη αλλαγής.
Loops: 2-less (3-19κμ & 19-35κμ)
No-Bars & No-Pass Zones: τα πρώτα και τελευταία 200μ,
35-35.3κμ.
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ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Anc. Epidavros
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ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Asklepieion of Epidavros

STANDARD

RUN

10km

Οι αθλητές, στην έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, κατευθύνονται δεξιά στην σηματοδοτημένη
πλακόστρωτη λωρίδα «RUN», δεξιά στον χωματόδρομο προς το μικρό θέατρο της Επιδαύρου, και
ακολουθούν τις σημάνσεις στο οδόστρωμα. Οι αθλητές, , για την ολοκλήρωση των πρώτων 5km, θα πρέπει
να πραγματοποιήσουν δύο αναστροφές (μία στην διασταύρωση για τον οικισμό Γιαλάσι και μια στην
παραλία Γκλιάτης – βυθισμένη πολιτεία) πριν ξεκινήσουν την επιστροφή τους, περνώντας από το μικρό
θέατρο της Επιδαύρου, και έξω από το γήπεδο (ζώνη αλλαγής). Λίγο πριν το τέλος του γηπέδου, και ενώ οι
αθλητές θα έχουν τρέξει τα πρώτα 5km, θα υπάρχει άλλη μια σήμανση αναστροφής, υποδεικνύοντας την
αφετηρία των επόμενων 5km, τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο πριν οι αθλητές
ξεκινήσουν την πορεία τους προς τον τερματισμό, περνώντας πάλι από το μικρό θέατρο της Επιδαύρου, έξω
από το γήπεδο (ζώνη αλλαγής), και μπροστά από τις καφετέριες. Ο τερματισμός είναι στo κεντρικό λιμάνι
μεταξύ του πάρκου και της προβλήτας.
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Anc. Epidavros
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SPRINΤ
Κυριακή 15.9.2019

SWIM

Εκκίνηση: 09.00

750m

Η εκκίνηση θα δοθεί από την παραλία βαγιωνιά. Οι αθλητές θα περάσουν δεξιόστροφα στις
κόκκινες σημαδούρες Β1 & Β2, πριν τερματίσουν στο πλαϊνό τμήμα του γηπέδου, πολύ κοντά στην
ζώνη αλλαγής, η οποία βρίσκεται στο χώρο του γηπέδου. Διαδρομή = B1 – B2 – Exit
Loops: 1
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Λιμάνι

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
400
m

Παραλία
Βαγιωνιά

x1
LOOP

B2

Μικρό Θέατρο
Επιδαύρου
Small Theater
of Epidaurus

150m

B1

20

0m

Σκάφος διάσωσης

Τροφοδοσία

Ναυαγοσώστες

Jetski

Εθελοντές

Δύτες

Kανό

Medical

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

SPRINΤ

BIKE
22km

(elevation: 360m)

ΒΙΚΕ

& Sprint
StandardStandard
& Sprint

ne

tion Zo

Τransi

Μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, οι αθλητές
κινούνται αριστερά. Στην πρώτη διασταύρωση (ταβέρνα
περιβόλι) στρίβουν αριστερά και στη συνέχεια όλο ευθεία για
περίπου 3κμ μέχρι την γέφυρα όπου στρίβουν δεξιά
(ανεβαίνοντας την γέφυρα) και πάλι δεξιά μπαίνοντας στον
περιφερειακό αυτοκινητόδρομο. Ποδηλατούν ευθεία για 8κμ,
όπου υπάρχει το σημείο αναστροφής. Οι αθλητές επιστρέφουν
στην ζώνη αλλαγής κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο εκτελώντας την
αντίστροφη πορεία. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν οι
αθλητές λίγο πριν τερματίσουν, καλούνται να στρίψουν δεξιά
από τον κεντρικό δρόμο σε μονόδρομο (ταβέρνα περιβόλι).
Εκεί η στροφή είναι 90ο και απαιτείται χαμηλή ταχύτητα και
έλεγχος του ποδηλάτου. Επιστροφή στην ζώνη αλλαγής.
Loops: 1
No-Bars & No-Pass Zones: τα πρώτα και τελευταία 200μ, 14.715κμ

ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Anc. Epidavros

TRANSITION
ZONE

Μικρό Θέατρο Επιδαύρου
Small Theater of Epidaurus

x1

Γιαλάσι
Gialasi

LOOP
Sta

nda

rd &

Spr

int

Λυγουριό
Κίνδυνος / Danger

Turning point - Loops / Αναστροφές

Προπομπός
(Aστυνόμος / Policeman) 2

Κλειστή ποδηλατική διαδρομή
Closed bike road

Sta

nd

Aστυνομία / Policeman ( 9 )

Κλειστή δρομική διαδρομή
Closed Run cource
Medical

Εθελοντές
Σαμαρείτες
Κριτές
Τερματισμός / Finish

&S

prin

t

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Asklepieion of Epidavros

Τροφοδοσία / Fuelling stations

ard

SPRINΤ

RUN

5km

Οι αθλητές, στην έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, κατευθύνονται δεξιά στην σηματοδοτημένη πλακόστρωτη λωρίδα
«RUN», δεξιά στον χωματόδρομο προς το μικρό θέατρο της Επιδαύρου, και ακολουθούν τις σημάνσεις στο οδόστρωμα. Οι
αθλητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δύο αναστροφές (μία στην διασταύρωση για τον οικισμό Γιαλάσι και μια στην
παραλία Γκλιάτης – βυθισμένη πολιτεία) πριν ξεκινήσουν την πορεία τους προς τον τερματισμό, περνώντας από το μικρό
θέατρο της Επιδαύρου, έξω από το γήπεδο (ζώνη αλλαγής), και μπροστά από τις καφετέριες. Ο τερματισμός είναι στo
κεντρικό λιμάνι μεταξύ του πάρκου και της προβλήτας.
Loop: 1

TRANSITION
ZONE

FINISH

x1
LOOP
Διασταύρωση
οικισμού Γιαλάσι

Μικρό Θέατρο
Επιδαύρου
Small Theater
of Epidaurus

Παραλία Γκλιάτης
Βυθισμένη πολιτεία

SUPER SPRINΤ
Κυριακή 15.9.2019

SWIM

Εκκίνηση: 08.00

350m

Η εκκίνηση θα δοθεί εντός θαλάσσης. Η κολυμβητική πορεία θα έχει την μορφή ενός «Π» με
δεξιόστροφη κατεύθυνση στις σημαδούρες. Οι αθλητές θα κολυμπήσουν στον θαλάσσιο χώρο
μπροστά από το πάρκο και ο τερματισμός θα γίνει στο πλαϊνό τμήμα του γηπέδου, πολύ κοντά στην
ζώνη αλλαγής, η οποία βρίσκεται στο χώρο του γηπέδου.
Loop: 1
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Σκάφος διάσωσης

Τροφοδοσία

Ναυαγοσώστες

Jetski

Εθελοντές

Δύτες

Kανό

Medical

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

SUPER SPRINΤ

BIKE

RUN

10km

Μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, οι αθλητές κινούνται αριστερά. Στην πρώτη
διασταύρωση (ταβέρνα περιβόλι) στρίβουν αριστερά και στη συνέχεια όλο ευθεία για περίπου
1,5κμ μέχρι τον κόμβο Επιδαύρου-Μεθάνων όπου κάνουν αναστροφή (1η) και επιστρέφουν κατά
τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνοντας την αντίστροφη πορεία μέχρι την ταβέρνα περιβόλι όπου
υπάρχει σήμανση αναστροφής (2η) . Στην συνέχεια οι αθλητές κατευθύνονται και πάλι στον τον
κόμβο Επιδαύρου-Μεθάνων όπου κάνουν αναστροφή (3η) και επιστρέφουν στην ζώνη αλλαγής
όπως ακριβώς έφυγαν (δύο λούπες πραγματοποιούνται). Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν οι
αθλητές λίγο πριν τερματίσουν, καλούνται να στρίψουν δεξιά από τον κεντρικό δρόμο σε
μονόδρομο (ταβέρνα περιβόλι). Εκεί η στροφή είναι 90ο και απαιτείται χαμηλή ταχύτητα και
έλεγχος του ποδηλάτου. Επιστροφή στην ζώνη αλλαγής.
Loops: 2

Διαδρομή Ποδηλάτου / Bike cource
Προπομπός (Aστυνόμος / Policeman) 2
Aστυνομία / Policeman ( 9 )
Τροφοδοσία / Fuelling stations
Κριτές
Εθελοντές
Turning point - Loops / Αναστροφές

ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Anc. Epidavros

Medical
Σαμαρείτες

x2

Transition zone

LOOPS

TRANSITION
ZONE

Μικρό Θέατρο Επιδαύρου
Small Theater of Epidaurus

Γιαλάσι
Gialasi

t

rin

S.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Asklepieion of Epidavros

Sp

Οι αθλητές, στην έξοδο τους από
την ζώνη αλλαγής, κατευθύνονται
δεξιά στην σηματοδοτημένη
πλακόστρωτη λωρίδα «RUN»,
δεξιά στον χωματόδρομο προς το
μικρό θέατρο της Επιδαύρου μέχρι
την σήμανση της αναστροφής.
Επιστροφή κατά τον ίδιο ακριβώς
τρόπο κάνοντας την αντίστροφη
πορεία, και τερματίζοντας αφού
πρώτα οι αθλητές περάσουν από
το μικρό θέατρο της Επιδαύρου,
έξω α πό το γ ή πεδο ( ζώνη
αλλαγής), και μπροστά από τις
καφετέριες. Ο τερματισμός είναι
στo κεντρικό λιμάνι μεταξύ του
πάρκου και της προβλήτας.
Loop: 1

2.5km

ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Anc. Epidavros
TRANSITION
ZONE

x1
LOOP

FINISH

Μικρό Θέατρο
Επιδαύρου
Small Theater
of Epidaurus

ADULT AQUATHLON

SWIM

Εκκίνηση: 09:00

750m

Η εκκίνηση θα δοθεί από την παραλία βαγιωνιά. Οι αθλητές θα περάσουν δεξιόστροφα στις
κόκκινες σημαδούρες Β1 & Β2, πριν τερματίσουν στο πλαϊνό τμήμα του γηπέδου, πολύ κοντά στην
ζώνη αλλαγής, η οποία βρίσκεται στο χώρο του γηπέδου. Διαδρομή = B1 – B2 – Exit
Loop: 1
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400

x1

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

m

Παραλία
Βαγιωνιά

LOOP

RUN

5km

Οι αθλητές, στην έξοδο τους από την
ζώνη αλλαγής, κατευθύνονται δεξιά
στην σηματοδοτημένη πλακόστρωτη
λωρίδα «RUN», δεξιά στον
χωματόδρομο προς το μικρό θέατρο
της Επιδαύρου, και ακολουθούν τις
σημάνσεις στο οδόστρωμα. Οι
αθλητές θα πρέπει να
πραγματοποιήσουν δύο αναστροφές
(μία στην διασταύρωση για τον
οικισμό Γιαλάσι και μια στην παραλία
Γκλιάτης – βυθισμένη πολιτεία) πριν
ξεκινήσουν την πορεία τους προς τον
τερματισμό, περνώντας από το μικρό
θέατρο της Επιδαύρου, έξω από το
γήπεδο (ζώνη αλλαγής), και μπροστά
από τις καφετέριες. Ο τερματισμός
είναι στo κεντρικό λιμάνι μεταξύ του
πάρκου και της προβλήτας.
Loop: 1

ΑΡΧ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Anc. Epidavros

TRANSITION
ZONE

FINISH

x1
LOOP
Διασταύρωση
οικισμού Γιαλάσι

Μικρό Θέατρο
Επιδαύρου
Small Theater
of Epidaurus

Παραλία Γκλιάτης
Βυθισμένη πολιτεία

B2
150m

B1

m
00
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Σκάφος διάσωσης

Τροφοδοσία

Ναυαγοσώστες

Jetski

Εθελοντές

Δύτες

Kανό

Medical

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Κυριακή 15.9.2019

KIDS AQUATHLON

SWIM

Κυριακή 15.9.2019

Εκκίνηση: 12.00

150mm

Η εκκίνηση θα δοθεί εντός θαλάσσης. Η κολυμβητική πορεία θα έχει την μορφή ενός «Π» με
δεξιόστροφη κατεύθυνση στις σημαδούρες. Οι μικροί μας αθλητές θα κολυμπήσουν στον θαλάσσιο
χώρο μπροστά από το πάρκο και ο τερματισμός θα γίνει στο πλαϊνό τμήμα του γηπέδου, πολύ κοντά
στην ζώνη αλλαγής, η οποία βρίσκεται στο χώρο του γηπέδου.
Loop: 1

ON
ITI
S
AN E
TR ZON

Οι αθλητές, στην έξοδο τους από την
ζώνη αλλαγής, κατευθύνονται δεξιά
στην σηματοδοτημένη πλακόστρωτη
λωρίδα «RUN», μέχρι την σήμανση
της αναστροφής. Επιστροφή κατά
τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνοντας την
αντίστροφη πορεία, και
τερματίζοντας, περνώντας πρώτα
έξω από το γήπεδο (ζώνη αλλαγής),
και μπροστά από τις καφετέριες. Ο
τερματισμός είναι στo κεντρικό
λιμάνι μεταξύ του πάρκου και της
προβλήτας.
Loop: 1

LOOP

40m

m

80

LOOP

30m

Σκάφος διάσωσης

Τροφοδοσία

Ναυαγοσώστες

Jetski

Εθελοντές

Δύτες

Kανό

Medical

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1km

x1

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

x1

RUN

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει των γενικών κανόνων της I.T.U. και με τις παρακάτω
σημαντικές τεχνικές επισυμάνσεις
Για διευκόλυνση όλων των συμμετεχόντων, η διοργάνωση παραθέτει παρακάτω κάποιες σημαντικές τεχνικές
επισημάνσεις που πρέπει όλοι να γνωρίζουν. Υπενθυμίζουμε πως σε κάθε περίπτωση η παρουσία των
αθλητών στην τεχνική ενημέρωση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς θα ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες
λεπτομέρειες και θα έχετε την ευκαιρία να σας λυθούν απορίες.
Σημαντικές τεχνικές Επισημάνσεις
* Για ότι δεν προβλέπεται από τα παρακάτω και τους γενικούς κανονισμούς του αθλήματος βάση Ελληνικής
Ομοσπονδίας Τριάθλου και I.T.U. αποφασίζει άμεσα η αγωνόδικος επιτροπή.
1.

Για συμμετοχή ανηλίκου, ο κηδεμόνας θα πρέπει να υπογράψει την σχετική υπεύθυνη
δήλωση.

2.

Θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση θερμοκρασίας νερού για τη χρήση ή μη στολής κολύμβησης
(wet suit). Σε περίπτωση χρήσης το επιτρεπόμενο πάχος της στολής είναι έως 4 χιλ.

3.

Πριν οι αθλητές μπουν εντός ζώνης για να αφήσουν το ποδήλατο τους γίνεται έλεγχος από
τους κριτές της διοργάνωσης και φωτογράφιση του αθλητή με στολή και ποδήλατο.

4.

Προσερχόμαστε στη διαδικασία του check in με το κράνος μας φορεμένο κ ασφαλισμένο . το
ποδήλατο μας έτοιμο για έλεγχο, τα αυτοκόλλητα τοποθετημένα σωστά, το chip
χρονομέτρησης επίσης φορεμένο.

5.

Στην κολύμβηση, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωτικό να φορούν το σκουφάκι που θα τους
δοθεί από τη διοργάνωση.

6.

Το κράνος είναι υποχρεωτικό στο σκέλος της ποδηλασίας για κάθε συμμετέχοντα. Πρέπει να
είναι δεμένο σωστά για οποιαδήποτε κίνηση σας με το ποδήλατο ( ακόμα και έχετε το ποδήλατο
στο χέρι) εντός και εκτός της περιοχής αλλαγών.

7.

Ο αγώνας θα γίνει με κανονισμούς non-dra ing. Τηρείτε 12 μέτρα απόστασης από την
μπροστά ρόδα του ενός ποδηλάτου στην μπροστά ρόδα του άλλου (10 μέτρα καθαρή
απόσταση ενδιάμεσα, στην endurance απόσταση 12 μέτρα).

8.

Η διαδικασία της προσπέρασης στην ποδηλασία πρέπει να διαρκεί το μέγιστο 20'' (στην
endurance απόσταση 25") κατά τα οποία ο αθλητής που προσπερνιέται οφείλει να ελαττώσει
ταχύτητα και να αφήσει τον συναθλητή του να περάσει. Κατόπιν του επιτρέπεται να
δοκιμάσει να προσπεράσει ο ίδιος ξανά. Πάντοτε προειδοποιούμε ότι γίνεται προσπέραση.

9.

Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί στη κυκλοφορία και πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να κινούνται στο δρόμο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Η
παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής στο οδόστρωμα, τιμωρείται άμεσα με ποινή
αποκλεισμού από τον αγώνα.

10.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η χρήση ακουστικών και συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

11.

Το πάνω μέρος του σώματος (στήθος-κοιλιά) πρέπει να είναι καλυμμένο κατά τη διάρκεια της
ποδηλασίας και του τρεξίματος τόσο στο τρίαθλο όσο και στο aquathlon για όλες τις
κατηγορίες.

12.

Συνίσταται η χρήση τριαθλητικού μαγιώ στα πρότυπα της ITU.

13.

Ο αριθμός πρέπει να φαίνεται μπροστά κατά τη διάρκεια του τρεξίματος

Η διοργάνωση ΔΕΝ παρέχει ζώνη (race belt).

14.

Φορέστε το τσιπ χρονομέτρησης με το ειδικό στραπ, γύρω από τον αστράγαλο του αριστερού
ποδιού.

15.

Θα παραλάβετε μέσα στο φάκελο σας 3 αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής σας. Τοποθετείστε 1
μικρό αυτοκόλλητο στο κράνος εμπρός, και 1 μικρό στο τσαντάκι που θα παραλάβετε. Για κάποια
αγωνίσματα, η εκκίνηση του κολυμβητικού δεν είναι κοντά στην ζώνη αλλαγής, οπότε θα χρειαστεί
να δώσετε το τσαντάκι με τα πράγματα σας σε όχημα της οργάνωσης. Το μεγάλο αυτοκόλλητο το
κολλάτε στο παλουκόσελο του ποδηλάτου σας. Αν δεν είστε σίγουροι πως γίνετε συμβουλευτείτε
κάποιον πιο έμπειρο συναθλητή σας.

16.

Θα βρείτε στην περιοχή αλλαγών, το καλαθάκι με το νούμερο σας. Μόλις τοποθετήσετε το ποδήλατο
στη θέση σας, δεν επιτρέπεται να μετακινήσετε το καλάθι σας σε άλλο σημείο της ζώνης. Οι
αθλητές τοποθετούν τα πράγματά τους εντός του καλαθιού, ενώ το κράνος τοποθετείται στο
τιμόνι του ποδήλατου με ασφαλή τρόπο και χωρίς να είναι δεμένο .

17.

Κρατείστε την περιοχή αλλαγών καθαρή με όλα τα αντικείμενα σας μέσα στο ατομικό σας καλάθι.
Έχετε δικαίωμα ενός ζευγαριού υποδημάτων εμπρός από το καλάθι σας. Η ποινή για ακαταστασία
είναι ΑΚΥΡΩΣΗ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

18.

Στις αποστάσεις super sprint & sprint επιτρέπεται παντός είδους ποδήλατο, με την προϋπόθεση να
είναι σε καλή κατάσταση και να μην κρίνεται επικίνδυνο. Στην Endurance & Standard απόσταση
επιτρέπονται μόνο αγωνιστικά ποδήλατα τύπου «κούρσας» ή «ατομικής χρονομέτρησης» με
εγκεκριμένες προδιαγραφές από την ITU ή την UCI.

19.

Αποτυχία εκτέλεσης των ποινών στο penalty box επισύρουν ακύρωση του αθλητή.

20.

Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν τις διαδρομές, τους γύρους,

STANDARD

τις αναστροφές, καθώς και τυχόν ποινές που μπορεί να τους επιβληθούν
κατά τη διάρκεια του αγώνα . Κοιτάτε τους πίνακες στο penalty box
για να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε λάβει κάποια ποινή.
21.

Αθλητής που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς τους αγώνα και τις υποδείξεις των κριτών θα
ακυρώνεται.

22.

Στις αποστάσεις Endurance & Standard θα ισχύσουν όρια χρόνου (Cut oﬀs) τα οποία αναφέρονται
αναλυτικά στις σελίδες κάθε αγωνίσματος. Μετά από αυτήν την ώρα, όσοι παραμένουν στη
διαδρομή τρέχουν με δική τους ευθύνη και είναι στην διακριτική ευχέρεια της οργανωτικής
επιτροπής για το αν θα τους συμπεριλάβει στα επίσημα αποτελέσματα.

23.

Έναρξη με τον συριγμό της κόρνας, μετά το «Λάβετε Θέσεις». Εάν δεν ακουστούν συνεχείς συριγμοί η
άφεση είναι έγκυρη και δεν επαναλαμβάνεται.

24.

Κατά τις αλλαγές ανεβαίνουμε στο ποδήλατο έξω από τη ζώνη αλλαγής META τη ειδική γραμμή
mount και κατεβαίνουμε από αυτό ΠΡΙΝ την γραμμή dismount. Σε κάθε περίπτωση δεν
ποδηλατούμε εντός της περιοχής αλλαγών για κανένα λόγο ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια αλλά
ούτε και αφού έχουμε ολοκληρώσει τον αγώνα μας.Η παρουσία των αθλητών στην τεχνική
ενημέρωση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς θα ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και
θα έχετε την ευκαιρία να σας λυθούν απορίες.

25.

Στην απόσταση Endurance προτείνουμε να έχετε μαζί σας στο δρομικό κινητό τηλέφωνο και
σφυρίχτρα.

26.

Επιτρέπεται η μικρο-κάμερα στο ποδήλατο ΜΟΝΟ κατόπιν εγκρίσεως του Head referee.

Ποινές: Παράτυπο Dra ing: Endurance: 5 λεπτά, Standard: 2 λεπτά, Sprint & Super Sprint 1 λεπτό
Λοιπές παραβάσεις Endurance: 30 δευτερόλεπτά, Standard: 15 δευτερόλεπτά, Sprint & Super Sprint 10 δευτερόλεπτα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Σημαντικές επισημάνσεις – διαφοροποιήσεις για τις Σκυταλοδρομίες
1.

Η «σκυτάλη» είναι το τσιπ χρονομέτρησης. Ομάδα που οποιοδήποτε μέλος της κινείται ή
τερματίζει χωρίς το τσιπ χρονομέτρησης θα ακυρώνεται.

2.

Όλες οι αλλαγές σκυτάλης (από κολύμπι σε ποδηλασία και από ποδηλασία σε τρέξιμο)
γίνονται εντός περιοχή αλλαγών δίπλα στο ποδήλατο του ποδηλάτη της ομάδας με τον κάθε
αθλητή να περνάει το τσιπ της ομάδας στο αριστερό πόδι του επόμενου.

3.

Ο κολυμβητής τοποθετεί ένα από τα μικρά αυτοκόλλητο με τον αριθμό στο τσαντάκι που θα
παραλάβει. Η εκκίνηση του κολυμβητικού δεν είναι κοντά στην ζώνη αλλαγής, οπότε θα
χρειαστεί να δώσει το τσαντάκι με τα πράγματα του σε όχημα της οργάνωσης.

4.

Ο ποδηλάτης τοποθετεί ένα μικρό αυτοκόλλητο με τον αριθμό στο κράνος εμπρός, και το
μεγάλο αυτοκόλλητο στο παλουκόσελο του ποδηλάτου. Ποδηλάτης ομάδας που κινείται χωρίς
αριθμούς θα βγαίνει εκτός αγώνα.

5.

O ποδηλάτης σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ καβαλάει ποδήλατο εντός περιοχής αλλαγών, όπως
προβλέπεται και από τους κανονισμούς του ατομικού.

6.

Το bib (αριθμό) τον φοράει ο δρομέας. Ο ποδηλάτης τον φοράει στο πίσω μέρος του σώματος.
Ο δρομέας τον φοράει στο μπροστινό μέρος του σώματος του και οφείλει να τερματίσει με
αυτόν. Η διοργάνωση ΔΕΝ παρέχει ζώνη (race belt).

Περιοχή Αλλαγών (ΠΑ)
· Αφήνουμε το κράνος επάνω στο ποδήλατο λυτό (Αν υπάρχει δεμένο λουράκι οι κριτές το λύνουν)
· Υποδήματα εκτός καλαθιού , κράνος επί του ποδηλάτου
· Γυαλάκια κολύμβησης και σκουφάκι μέσα στο καλάθι
· Οι σάκοι δεν επιτρέπονται στην ΠΑ
· Δεν επιτρέπεται κανενός είδους « μαρκάρισμα» του ατομικού σημείου
(απλωμένες πετσέτες, ατομικά αντικείμενα κλπ)
· Στη Τ1 , ο αθλητής φοράει το κράνος του , το ασφαλίζει και ΚΑΤΟΠΙΝ παίρνει το ποδήλατο του.
Στην Τ2 , τοποθετεί το ποδήλατο και κατόπιν απασφαλίζει το κράνος του.
Σε καμία περίπτωση δεν κινείται εντός της ΠΑ με λυτό κράνος
· Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: Στην ΤΑ1 , κρεμασμένο από τη σέλα σε οριζόντια θέση
έτσι ώστε ο πρόσθιος τροχός να δείχνει προς τη κεντρική λωρίδα της ΠΑ. Στην Τ2, επιτρέπεται
να είναι κρεμασμένο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αλλά εντός το ατομικού σημείου και χωρίς
να εμποδίζει την ροή ή να μπλοκάρει τους άλλους αθλητές.
Απονομές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θα παραλάβετε μέσα στο φάκελο σας
3 αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής σας.

Δικαιολογητικά

Τοποθετείστε :

1. Τρίαθλο: Ιατρική βεβαίωση.

1 μικρό αυτοκόλλητο στο κράνος εμπρός
1 μικρό στο τσαντάκι που θα παραλάβετε.
Το μεγάλο αυτοκόλλητο
το κολλάτε στο παλουκόσελο
του ποδηλάτου σας.

2. Ποδηλασία - Κολύμβηση:
Ιατρική βεβαίωση ή ισχύον
(τρέχοντος έτους) δελτίο ομάδος
3. Δρομικά: κανένα επιπλέον
δικαιολογητικό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Τρέξιμο Σαββάτου
Σύντομη Περιγραφή κλειστού δρόμου: Λιμάνι, νησάκι, θεατράκι, Γκίκα, αυλαία, Disco Capaki
Απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης: από τις 17:00 μέχρι το πέρας των αγώνων.

Ποδηλατικό σκέλος Κυριακής
Σύντομη Περιγραφή κλειστού δρόμου για το ποδηλατικό σκέλος: Λιμάνι, Ταβέρνα Περιβόλι, Κόμβος
Στέφου, Γέφυρα, Εθνική οδός μέχρι Λυγουριό.
Απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης για το ποδηλατικό σκέλος: από τις 08:00 μέχρι το πέρας των
αγώνων. Εκτιμώμενη διάρκεια αγώνων 3:30 (τρεις ώρες και τριάντα λεπτά). Ο περιφερειακός δρόμος θα
πρέπει να μείνει κλειστός από τις 08:30 μέχρι το πέρας των αγώνων (εκτιμώμενη ώρα 11:30).
Ποδηλατικό σκέλος Κυριακής
Σύντομη Περιγραφή κλειστού δρόμου στάθμευσης για το τρέξιμο: Λιμάνι, νησάκι, θεατράκι, Camping
Γκίκα, Διπλαράκου, ο δρόμος της Αυλαία.
Απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης για το τρέξιμο: από τις 08:00 μέχρι το πέρας των αγώνων.
Εκτιμώμενη διάρκεια αγώνων 4:00 (τέσσερεις ώρες).

1. Απονομές θα υπάρχουν όταν συμπληρώνονται 3 άτομα ανά κατηγορία.
2. Ο πρώτος της γενικής δεν μπορεί να είναι και πρώτος στην ηλικιακή του.

Σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Επιδαύρου και την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
της Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
του Υπουργείου Πολιτισμού – Αρχαιολογική Υπηρεσία
του Υπουργείου Τουρισμού
του ΕΟΤ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΠΑ

Διοργανωτής /Organizer : Ρώτας Πάνος, 6977405191
Διευθυντής αγώνα / Race Director : Κολέτης Ανδρέας 6949379534
Υπεύθυνος ναυαγοσωστών / Lifeguard 1st Ofﬁcer: Μίτριτσάκης Σπύρος, 6985662769
Ιατρός 1 / Doctor 1: Χρυσικόπουλος Γρηγόρης, 6938089046
Ιατρός 2 / Doctor 2: : Κυριάκης Στεφανής, 6973239184
Κέντρο υγείας Λυγουριού / Hospital: 27530-22222
Υπεύθυνος γραμματείας / Registration Services: Παντελής Τζίκας, 6945779570

