
NafplioNafplioNafplio

Let's make it even more interestingLet's make it even more interestingLet's make it even more interesting

2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2-3 

whynot
LEAGUE

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

NAFPLIO

TOLO

Triathlon
3 Οκτωβρίου

2 Οκτωβρίου

Swim   Run

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
MUNICIPALITY OF NAFPLIO

ATHLETE 
GUIDE



whynot
LEAGUE

whynot
LEAGUE

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
MUNICIPALITY OF NAFPLIO

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.



NafplioNafplioNafplio

Δημήτρης Κωστούρος 
Δήμαρχος Ναυπλίου

Καλωσόρισμα 
Δημάρχου

Αγαπητοί αθλητές και επισκέπτες 

Καλωσορίσατε στο Δήμο Ναυπλιέων! 
Είμαστε υπερήφανοι που φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά μια σπουδαία αθλητική 
διοργάνωση. Το Nafplio Action 2021.
Σας υποδεχόμαστε με τη βεβαιότητα πως το διήμερο αυτό, θα μοιραστούμε 
δυνατές συγκινήσεις από αυτές που μόνον ο αθλητισμός ξέρει να προσφέρει. Θα 
βιώσουμε κοινές, συναρπαστικές εμπειρίες, θα γίνουμε μέτοχοι κοινών 
αναμνήσεων. 
Είμαι βέβαιος ότι θα γίνεται αβίαστα αποδέκτες της φιλόξενης διάθεσης των 
κατοίκων του Ναυπλίου και του Τολού και θα απολαύσετε τη διαμονή σας εδώ. 
Είμαστε όλοι εδώ για να χειροκροτήσουμε το αγωνιστικό σας πνεύμα και τις 
επιδόσεις σας. Οι ευχές μας θα είναι σταθερά και αδιάκοπα κοντά σας! 

Καλή επιτυχία! 
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Πάνος (Peter) Ρώτας
Υπεύθυνος διοργάνωσης

Καλώς ήρθατε στο Nafplio  Action 2021!

Το Ναύπλιο και το Τολό είναι έτοιμα να υποδεχτεί και πάλι το τριαθλητικό και 
όχι μόνο κοινό για ένα αθλητικό διήμερο με μεγάλες συγκινήσεις! Ο Δήμος 
Ναυπλίου, η Οργανωτική Επιτροπή και οι δεκάδες εθελοντές δουλεύουν 
πυρετωδώς ώστε να υποδεχτούν τους αθλητές και τους συνοδούς τους σε μια 
από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας. 

Αναμένεται ένας συναρπαστικός αγώνας  σε μια από τις πιο γρήγορες για 
τρίαθλο διαδρομές της χώρας που ταυτόχρονα όμως είναι ένας ιδιαιτέρος 
πόλος έλξης λόγω της φυσικής του ομορφιάς. Οι αθλητές θα ποδηλατίσουν 
δίπλα στην θάλασσα του Αργολικού Κόλπου, ενώ θα τρέξουν στα γραφικά 
σοκάκια του Ναυπλίου. Η αγωνιστική δραστηριότητα του διημέρου θα 
ξεκινήσει το Σάββατο με τους κολυμβητικούς αγώνες στην υπέροχη αμμουδιά 
του Τολού, ενώ στην ίδια περιοχή θα υπάρξουν δρομικά events νωρίς το 
απόγευμα. 

Το Nafplio Action 2021 αποτελεί ταυτόχρονα και τον δεύτερο αγώνα της WTL 
(Whynot Triathlon League) και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι 
ανακατατάξεις που θα προκύψουν στην βαθμολογία της WTL όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί μέχρι στιγμής μετά το αγώνα της Επιδαύρου.   

Καλό τερματισμό σε όλους. 

Καλωσόρισμα 
Διοργανωτή 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
MUNICIPALITY OF NAFPLIO



Παρασκευή / Friday 1.10.2021

16.30
21.00

Λειτουργία γραμματείας  στο Φουγάρο (Fougaro Art Center) , Ναύπλιο.
Registration services at Fougaro Art Center, Nafplio City

Πρόγραμμα / Schedule

Σάββατο / Saturday 2.10.2021
η st1  ΜΕΡΑ / 1  Day

08.00
20.00

11.00

11.20

17.00

17.20

13.00

18.30
19.00

10.45

Λειτουργία γραμματείας Φουγάρο (Fougaro Art Center), Nαύπλιο.
Registration services at Fougaro Art Center, Nafplio City.

Εκκίνηση Swim Kids 300m στην παραλία Ψιλή Άμμος, Τολό
Start of the Swimming Kids 300m at the beach of Psilli Ammos, Tolo

Εκκίνηση Swim 1500m στην παραλία Ψιλή Άμμος, Τολό
Start of the Swimming 1500m at the beach of Psilli Ammos, Tolo 

Εκκίνηση Swim 3000m στην παραλία Ψιλή Άμμος, Τολό
Start of the Swimming 3000m at the beach of Psilli Ammos, Tolo 

Εκκίνηση  και τερματισμός City Run 1500m, στο κέντρο του Τολού
Start and �nish  of the City Run 1500m, at the center of Tolo

Εκκίνηση  και τερματισμός  City Run 5000m στο κέντρο του Τολού
Start and �nish  of the City Run 5000m, at the center of Tolo

Απονομές κολυμβητικών στην παραλία Ψιλή Άμμος, Τολό
Swimming award ceremony at beach of Psilli Ammos, Tolo

Απονομές δρομικών αγώνων  στο κέντρο του Τολού
Running award ceremony at the center of Tolo

19.45
20.15 Race Brie�ng for Triathlon & Aquathlon at Fougaro Art Center, Nafplio City

Brie�ng Τριάθλου & Aquathlon στo Φουγάρο (Fougaro Art Center), Ναύπλιο

η nd2  ΜΕΡΑ / 2  Day Κυριακή / Sunday 3.10.2021

Λειτουργία γραμματείας  στην πλατεία Φιλελλήνων 
λιμάνι Ναυπλίου, δίπλα από την ζώνη αλλαγής.
Registration services at Café Napoli, next to transition zone.

07.00
11.00

07.30
08.25

10.45

09.00

13.30
15.00 

09.30
09.45 

08.15

10.00

13.45

Bike check in for ALL races 

Bike check in for Standard & Sprint

Bike check in για όλα να αγωνίσματα 

Bike check in για Standard & Sprint (όσοι δεν έχουν προλάβει) 

Εκκίνηση Sprint & Aquathlon (Λιμάνι Ναυπλίου)
Start of the Sprint & Aquathlon races (Port of Νafplio)

Εκκίνηση Super Sprint  (Λιμάνι Ναυπλίου)
Start of the Super Sprint race  (Port of Νafplio)

Εκκίνηση Standard (Λιμάνι Ναυπλίου)
Start of the Standard race (Port of Νafplio)

Εκκίνηση Kids Triathlon (Λιμάνι Ναυπλίου)
Start of the Kids Triathlon race (Port of Νafplio)

Bike check out

Απονομές Triathlon/Aquathlon στον χώρο του τερματισμού
Award ceremony for triathlon and Αquathlon at the �nish line

why-n.gr
Περισσότερες 
πληροφορίες
More info



TRANSITION 

ZONE

Ναυαγοσώστες
Lifeguard 

Σκάφος διάσωσης
Boat

Kανό / Canoe

Εκκίνηση
Start

Σημαδούρα
αναστροφής 

L

2
3
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m

260m

260m

140m

60m

3
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m

60m

140m

7
0
m

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START

ΝTOYZ

SWIM
 O

UT

BIKE O
UT

BIKE ΙΝ

RUN O
UT

FINISH

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical

Σαμαρείτες

Penalty box

Parking

Bike service 

Standard (loop2)

SWIM

Sprint / Aquathlon (loop1)

Super Sprint (loop1)

Kids (loop1)

Aστυνομία / Policeman 

Προπομπός (1 Aστυνόμος / Policeman) 

Χρονομέτρηση
Chrono

CH

Εθελοντές / Volunteers   

Εθελοντές Assistant
Volunteers Assistant    

CH

Loops

Nafplio
TRANSITION ZONE



Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό.  Οι αθλητές θα περάσουν 
δεξιόστροφα στις δύο επόμενες σημαδούρες πριν τερματίσουν 
στη αψίδα. Ουσιαστικά η διαδρομή είναι τριγωνική

Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό, οι αθλητές θα περάσουν 
δεξιόστροφα στις δύο επόμενες σημαδούρες πριν τερματίσουν στη 
αψίδα εκτός νερού.  Ουσιαστικά η διαδρομή είναι τριγωνική

SWIM kids 300m SWIM 1500m SWIM 3000m
Εκκίνηση: 10.45 Εκκίνηση: 11.00 Εκκίνηση: 11.20

Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό   Οι αθλητές θα περάσουν δεξιόστροφα 
στις δύο επόμενες σημαδούρες ολοκληρώνοντας τα πρώτα 1500μ.  Στην 
συνέχεια εκτελούν την ίδια κολυμβητική διαδρομή πριν τερματίσουν στη 
αψίδα εκτός νερού.  Ουσιαστικά η διαδρομή είναι τριγωνική.

Loops 2

Σάββατο 2.10.2021
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
στο χώρο διεξαγωγής 
των κολυμβητικών αγώνων.

 ATTENTION:
Τhe Registration services
 is NOT at the swimming 
races area.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START
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ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
FINISH



RUN  

Εκκίνηση: 17.20Εκκίνηση: 17.00

ADULT RUNKIDS RUN
Η εκκίνηση θα δοθεί από το κέντρο του Τολού με κατεύθυνσης προς το χωριό Δρέπανο κινούμενοι πρώτα επί 
της οδού Μπουμπουλίνας και στη συνέχεια επί της Καστρακίου. Αναστροφή στη σήμανση των 2.500μ και 
επιστροφή στην αψίδα τερματισμού.  Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο με αντίθετη όμως 
φορά.

Η εκκίνηση θα δοθεί από το κέντρο του Τολού με κατεύθυνσης προς τη είσοδο του χωριού επί της οδού 
Μπουμπουλίνας. Αναστροφή στη σήμανση των 750μ και επιστροφή στην αψίδα τερματισμού.  Η εκκίνηση 
και ο τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο με αντίθετη όμως φορά.

5km 1.5km 

Σάββατο 2.10.2021

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Υδροδοσία / Fuelling sta�ons Medical

ΣαμαρείτεςAναστροφή

Aστυνομία / Policeman 

Εθελοντές / Volunteers   

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ



SWIM

STANDARD

Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό.  
Οι αθλητές θα περάσουν δεξιόστροφα 
στις τρεις  επόμενες σημαδούρες 
συμπληρώνοντας τα πρώτα 750μ.  
Εκτελούν την ίδια διαδρομή και δεύτερη 
φορά πριν τερματίσουν στο σημείο 
εκκίνησης.  Η εκκίνηση και ο 
τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο, ενώ η 
διαδρομή είναι τριγωνική.
Loops: 2

  Cut Offs:     Swim=0:45h, Swim+Bike = 2:50h1.5km 

Εκκίνηση: 10.45

Κυριακή / Sunday 3.10.2021
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Ναυαγοσώστες
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Σκάφος διάσωσης
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Kανό / Canoe

Εκκίνηση
Start

Σημαδούρα
αναστροφής 

L

Χρονομέτρηση
Chrono

CH

Loops

Lx2



STANDARD BIKE

ZΩΝΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical

Σαμαρείτες

Penalty box

Bike service 

Loops

Aστυνομία / Policeman 

Εθελοντές / Volunteers   L

L( AB  -  BA  ) x3

A

B

Aναστροφή

STANDARD
Μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, οι αθλητές κινούνται αριστερά επί της Ακτής Μιαούλη, περνούν από τον 
κυκλικό κόμβο (Α) απέναντι από το δημοτικό παρκινγκ και στην συνέχεια παραλιακά επί της Νέας Κίου όπου θα 
συναντήσουν το σημείο αναστροφής (Β).  
Η διαδρομή Α-Β-Α πρέπει να εκτελεστεί 3 φορές – (3 loops) – πριν οι αθλητές επιστρέψουν στην ζώνη αλλαγής
Loops: 3

BIKE 37km 

whynot
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STANDARD

RUN

Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής,  στρίβουν δεξιά επί της Μιαούλη – Φαρμακοπούλου. Στη 
συνέχεια αριστερά στη Σταϊκοπούλου η οποία στην προέκταση της γίνεται η 25ης Μαρτίου, αριστεράς στη Σιδηράς 
Μεραρχίας, αριστερά στην Ανδρέα Συγγρού, και δεξιά  στη Βασιλίσσης Αμαλίας, μέχρι την ζώνη αλλαγής επί της 
Μιαούλη.  Σε αυτή την φάση οι αθλητές έχουν ολοκλήρωση τα πρώτα 2.5κμ και για να ολοκληρώσουν το δρομικό τους 
σκέλος θα πρέπει να επαναλάβουν την ίδια διαδρομή άλλες τρεις (3) φορές (συνολικά 4 loops των 2.5κμ). Το σημείο-
αψίδα τερματισμού βρίσκεται δίπλα στην ζώνη αλλαγής, μπροστά από τις καφετέριες.
Loops: 4

10km 

whynot
LEAGUE

ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Lx4

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical Σαμαρείτες

LoopsAστυνομία / Policeman Εθελοντές / Volunteers   L Aναστροφή



SWIM

SPRINΤ
Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό.  Οι αθλητές θα περάσουν 
δεξιόστροφα στις δύο επόμενες σημαδούρες πριν τερματίσουν στο 
σημείο εκκίνησης.  Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο ίδιο 
σημείο, ενώ η διαδρομή είναι τριγωνική.
Loop: 1

750m 

Κυριακή 3.10.2021 Εκκίνηση: 10.00
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    Cut Offs:     Swim=0:35h, Swim+Bike = 1:55h
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Ναυαγοσώστες
Lifeguard 

Σκάφος διάσωσης
Boat

Kανό / Canoe

Εκκίνηση
Start

Σημαδούρα
αναστροφής 

L

Χρονομέτρηση
Chrono

CH

Loops



SPRINΤ
Μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, οι αθλητές κινούνται αριστερά επί της Ακτής Μιαούλη, 
περνούν από τον κυκλικό κόμβο (Α) απέναντι από το δημοτικό παρκινγκ και στην συνέχεια παραλιακά επί 
της Νέας Κίου όπου θα συναντήσουν το σημείο αναστροφής (Β).  Η διαδρομή Α-Β-Α πρέπει να εκτελεστεί 2 
φορές – (2 loops) – πριν οι αθλητές επιστρέψουν στην ζώνη αλλαγής.
Loop: 2

BIKE 24km 
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SPRINT BIKE

L( AB  -  BA  ) x2

B

A

ZΩΝΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical

Σαμαρείτες

Penalty box

Bike service 

Loops

Aστυνομία / Policeman 

Εθελοντές / Volunteers   L

Aναστροφή



SPRINΤ

RUN
Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής,  στρίβουν δεξιά επί της Μιαούλη – Φαρμακοπούλου. Στη 
συνέχεια αριστερά στη Σταϊκοπούλου η οποία στην προέκταση της γίνεται η 25ης Μαρτίου, αριστεράς στη Σιδηράς 
Μεραρχίας, αριστερά στην Ανδρέα Συγγρού, και δεξιά  στη Βασιλίσσης Αμαλίας, μέχρι την ζώνη αλλαγής επί της 
Μιαούλη.  Σε αυτή την φάση οι αθλητές έχουν ολοκλήρωση τα πρώτα 2.5κμ και για να ολοκληρώσουν το δρομικό τους 
σκέλος θα πρέπει να επαναλάβουν την ίδια διαδρομή άλλη μία (1) φορά (συνολικά 2 loops των 2.5κμ). Το σημείο-αψίδα 
τερματισμού βρίσκεται δίπλα στην ζώνη αλλαγής, μπροστά από τις καφετέριες.
Loop: 2

5km 
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ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Lx2

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical Σαμαρείτες

LoopsAστυνομία / Policeman Εθελοντές / Volunteers   L Aναστροφή



SWIM
Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό.  Οι αθλητές θα περάσουν 
δεξιόστροφα στις δύο επόμενες σημαδούρες πριν τερματίσουν στο σημείο 
εκκίνησης.  Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο, ενώ η 
διαδρομή είναι τριγωνική.
Loop: 1

350m 

Κυριακή 3.10.2021

Εκκίνηση: 09.00

SUPER SPRINΤ

TRANSITION 

ZONE

140m

140m

7
0
m

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/START

ΝTOYZ

SWIM
 O

UT

BIKE O
UT

BIKE ΙΝ

RUN O
UT

FINISH

CH

Ναυαγοσώστες
Lifeguard 

Σκάφος διάσωσης
Boat

Kανό / Canoe

Εκκίνηση
Start

Σημαδούρα
αναστροφής 

L

Χρονομέτρηση
Chrono

CH

Loops

whynot
LEAGUE

Lx1



Μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, οι αθλητές κινούνται 
αριστερά επί της Ακτής Μιαούλη και στην συνέχεια παραλιακά 
επί της Νέας Κίου με κατεύθυνση προς Μύλους.  Στο 3.7κμ 
υπάρχει αναστροφή, και στη συνέχεια οι αθλητές επιστρέφουν 
στη ζώνη αλλαγής.
Loop: 1

BIKE 7.5km 

ZΩΝΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ

SUPER SPRINΤwhynot
LEAGUE

Lx1



RUN 2.5km 

ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical Σαμαρείτες

LoopsAστυνομία / Policeman Εθελοντές / Volunteers   L Aναστροφή

Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής,  στρίβουν δεξιά επί της Μιαούλη – 
Φαρμακοπούλου. Στη συνέχεια αριστερά στη Σταϊκοπούλου η οποία στην προέκταση της γίνεται η 25ης 
Μαρτίου, αριστεράς στη Σιδηράς Μεραρχίας, αριστερά στην Ανδρέα Συγγρού, και δεξιά  στη Βασιλίσσης 
Αμαλίας, πριν κατευθυνθούν προς την αψίδα τερματισμού (στο λιμάνι, μπροστά από τις καφετέριες και 
δίπλα στην ζώνη αλλαγής).
Loop: 1

SUPER SPRINΤwhynot
LEAGUE

Lx1



Κυριακή 3.10.2021KIDS ΤRITHLON

SWIM
Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό.  Οι αθλητές θα περάσουν 
δεξιόστροφα στις δύο επόμενες σημαδούρες πριν τερματίσουν στο σημείο 
εκκίνησης.  Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο, ενώ η 
διαδρομή είναι τριγωνική.
Loop: 1

Μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής, οι αθλητές κινούνται αριστερά επί της 
Ακτής Μιαούλη και στην συνέχεια παραλιακά επί της Νέας Κίου με κατεύθυνση προς 
Μύλους.  Στο 2.5κμ υπάρχει αναστροφή, και στη συνέχεια οι αθλητές επιστρέφουν στη 
ζώνη αλλαγής
Loop: 1

150mm Εκκίνηση: 08.15

TRANSITION 
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3
0
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Εθελοντές / Volunteers   L

Aναστροφή

BIKE 5km 

Ναυαγοσώστες
Lifeguard 

Σκάφος διάσωσης
Boat

Kανό / Canoe

Εκκίνηση
Start

Σημαδούρα
αναστροφής L

Χρονομέτρηση
Chrono

CH

Loops

whynot
LEAGUE

Lx1

Lx1



Κυριακή 3.10.2021

RUN 1km 
ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους 
από την ζώνη αλλαγής,  στρίβουν 
δεξιά επί της Μιαούλη – 
Φαρμακοπούλου. Στη συνέχεια θα 
κάνουν τρεις αριστερές στροφές  
πρώτα στη Σταϊκοπούλου, στη 
συνέχεια στην Εμμανουήλ Σοφρωνή 
και τέλος στην Βασιλίσσης Αμαλίας, 
πριν κατευθυνθούν προς την αψίδα 
τερματισμού (στο λιμάνι, μπροστά 
από τις καφετέριες και δίπλα στην 
ζώνη αλλαγής).
Loop: 1

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical Σαμαρείτες

LoopsAστυνομία / Policeman Εθελοντές / Volunteers   L Aναστροφή

KIDS ΤRITHLONwhynot
LEAGUE

Lx1



ADULT AQUATHLON Κυριακή 3.10.2021

SWIM
Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό.  Οι αθλητές θα περάσουν 
δεξιόστροφα στις δύο επόμενες σημαδούρες πριν τερματίσουν στο σημείο 
εκκίνησης.  Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο, ενώ η 
διαδρομή είναι τριγωνική.
Loop: 1

750m 

Εκκίνηση: 10.00

TRANSITION 
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2
3
0
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Kανό / Canoe
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Σημαδούρα
αναστροφής 
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Χρονομέτρηση
Chrono

CH

Loops

whynot
LEAGUE

Lx1



Κυριακή 3.10.2021

RUN
Οι αθλητές, μετά την έξοδο τους από την ζώνη αλλαγής,  στρίβουν δεξιά επί της Μιαούλη – Φαρμακοπούλου. Στη 
συνέχεια αριστερά στη Σταϊκοπούλου η οποία στην προέκταση της γίνεται η 25ης Μαρτίου, αριστεράς στη Σιδηράς 
Μεραρχίας, αριστερά στην Ανδρέα Συγγρού, και δεξιά  στη Βασιλίσσης Αμαλίας, μέχρι την ζώνη αλλαγής επί της 
Μιαούλη.  Σε αυτή την φάση οι αθλητές έχουν ολοκλήρωση τα πρώτα 2.5κμ και για να ολοκληρώσουν το δρομικό τους 
σκέλος θα πρέπει να επαναλάβουν την ίδια διαδρομή άλλη μία (1) φορά (συνολικά 2 loops των 2.5κμ). Το σημείο-αψίδα 
τερματισμού βρίσκεται δίπλα στην ζώνη αλλαγής, μπροστά από τις καφετέριες.
Loop: 2

5km 

ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Lx2

Υδροδοσία / Fuelling stations

Medical Σαμαρείτες

LoopsAστυνομία / Policeman Εθελοντές / Volunteers   L Aναστροφή

ADULT AQUATHLONwhynot
LEAGUE



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ     ΑΓΩΝΩΝ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει των γενικών κανόνων της . και με τις παρακάτω I.T.U
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, 

              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.

  

STANDARD

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 

NafplioNafplioNafpliowhynot
LEAGUE

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2017.pdf?mc_cid=529ef2fcb5&mc_eid=e590ba8535


ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 
08:00 - 13:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 
16:30 - 18:30

ΤΟΛΟ
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