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Μαραθώνας, 7-11-2018

2ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
«Γρηγόρης, Εβίτα, Ανδρέας Φύτρος »
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ.Ε.Δ.ΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), σε συνεργασία με τον Αθλητικό
Σύλλογο Νέου Βουτζά “Η Πρόοδος” και υπό την Αιγίδα του Δήμου Μαραθώνα και της
Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει και διοργανώνει την

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Γύρο στο Δήμο Μαραθώνα, δίνοντας την ευκαιρία στους

ο

τον 2
Ποδηλατικό
συμμετέχοντες να γνωρίσουν με τα ποδήλατά τους τις ομορφιές του τόπου μας.
Ο 2ος Ποδηλατικός Γύρος είναι αφιερωμένος στη μνήμη των θυμάτων της φονικής
πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου.
Επιπλέον, αποφασίστηκε να καθιερωθεί η ονομασία:
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
«Γρηγόρης, Εβίτα, Ανδρέας Φύτρος »
στη μνήμη της οικογένειας Φύτρου, κατοίκων του Ματιού και δεινών ποδηλατών, που
διακρίθηκαν στην περσινή αντίστοιχη διοργάνωση και χάθηκαν άδικα στην πυρκαγιά.
Σημείο εκκίνησης: Πλατεία Μαραθώνα
Τερματισμός: Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου
Η συμμετοχή είναι Δωρεάν.

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει τρόφιμα που θα διατεθούν στους πυροπαθείς μέσω
της 5ης κατασκήνωσης. Τα τρόφιμα θα συγκεντρώνονται στο κτίριο Διοίκησης της

Κ.Ε.Δ.ΜΑ, την εβδομάδα πριν τον Ποδηλατικό Γύρο, από 10/12 έως και 14/12, και ώρες
από 9:00’ π.μ έως 2:00΄μ.μ., καθώς και ανήμερα του αγώνα στο κτίριο της Δημοτικής
Κοινότητας Μαραθώνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00΄ π.μ. Έναρξη γραμματείας Πλατεία Μαραθώνα.
Παρουσίες, Παραλαβή αριθμών-έλεγχος ποδηλάτων.

10:00΄ π.μ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ.
10:00΄ π.μ. Εκκίνηση Διαδρομής “Γρηγόρης Φύτρος”, 21,5 χλμ, για ενήλικες
10:10΄ π.μ. Eκκίνηση Διαδρομής “Εβίτα Φύτρου”, 2,5 χλμ, για εφήβους έως 16
ετών.
10:20΄ π.μ. Εκκίνηση Διαδρομής “Ανδρέας Φύτρος” 1 χλμ,, για παιδιά έως 12 ετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΑ: 7-12
ΕΦΗΒΟΙ: 13-16
ΕΝΗΛΙΚΕΣ : 17-107

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ “Γρηγόρης Φύτρος” 21,5 χλμ,
Πλατεία -> Λ. Μαραθώνος -> Δημοκρατίας -> Αγίας Μαρίνας -> Ποσειδώνος (Παραλία
Μαραθώνα) -> Αγίου Παντελεήμονος -> Αγία Παρασκευή -> (Αριστερά) Λ. Μαραθώνος ->
(Αριστερά) Ν. Καλαφάτη -> Ν. Πλαστήρα “Αριστερά” Ν. Μάκρη Ποσειδώνος -> Αριστερά
Αγίου Κωνσταντίνου -> Δεξιά Λ. Μαραθώνος (Τερματισμός) Αφετηρία Μαραθωνίου

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΦΗΒΩΝ “Εβίτα Φύτρου” 2,7 χλμ,
Πλατεία Μαραθώνα -> Μαραθώνος -> Δημοκρατίας -> Σουλίου -> Λ. Μαραθώνος
(Τερματισμός) Αφετηρία Μαραθωνίου δρόμου

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΑΙΔΩΝ “Ανδρέας Φύτρος” 1 χλμ,
Πλατεία Μαραθώνα -> Μαραθώνος -> Δεξιά στο Γεφυράκι -> (Τερματισμός) Αφετηρία
Μαραθωνίου δρόμου

12:30΄ μ.μ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Ειδικές τιμητικές διακρίσεις με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής.
Αναμνηστικό δίπλωμα σε ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με ηλεκτρονική εγγραφή στο https://kedmarathon-bike.gr/
Κατάθεση της έντυπης δήλωσης στην Διεύθυνση Αθλητισμού της ΚΕΔΜΑ (1ος
όροφος, κτ. Διοίκησης ΚΕΔΜΑ, Λ. Μαραθώνος 196)
Με fax στο 22940 69817, ή με mail: kedmarathon@yahoo.gr
Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των παιδιών που έχουν κάνει
ηλεκτρονική εγγραφή, θα μπορούν να παραδίδονται στη γραμματεία την ημέρα του
αγώνα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 14/12/2018
Την ημέρα του αγώνα δεν θα γίνονται εγγραφές.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά από 7-16 ετών-στις αντίστοιχες
κατηγορίες-με έγγραφη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα (όσοι γονείς επιθυμούν
μπορούν να συνοδεύουν τα παιδιά τους).
Στη διαδρομή ενηλίκων “Γρηγόρης Φύτρος” 21,5 χλμ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
παιδιά άνω των 12 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν Δελτίο αθλητή Ποδηλατικού
Συλλόγου η συνοδεύονται από τον γονέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει η
έγγραφη συγκατάθεσή του γονέα η του Κηδεμόνα.
Η χρήση κράνους είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και το ποδήλατο να βρίσκεται σε καλή
κατάσταση.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και
των Εθελοντών.
Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στον αγώνα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα, φθορές ή
απώλεια αγωνιστικού υλικού, ενδυμάτων κλπ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική, ακόμα και στις επίσημες προπονήσεις (π.χ. ζέσταμα ή
αναγνώριση διαδρομής πριν και μετά τον αγώνα), με το ποδήλατό σας και τον εξοπλισμό
του να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τον Κ.Ο.Κ. (ιδιαίτερα η τήρηση της διπλής
διαχωριστικής γραμμής).
Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρχουν εθελοντές και μοτοσυκλέτες για την ασφάλεια των
συμμετεχόντων.
Τους ποδηλάτες θα ακολουθεί ασθενοφόρο όχημα και Ιατρός.
Εκπρόθεσμος χρόνος δυόμισι (2:30) ώρες από την έναρξη του αγώνα. Mετά το πέρασμα
του εκπροθέσμου χρόνου οι ποδηλάτες διανύουν τη διαδρομή με δική τους ευθύνη.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ
Ανά 5,6 χλμ. θα υπάρχει σταθμός τροφοδοσίας.

ΦΥΛΑΞΗ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θα υπάρξει χώρος φυλασσόμενος από εθελοντές στη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, οι διοργανωτές αποφασίζουν επί τόπου
και τελεσίδικα και έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του αγώνα και τη σύμπτυξη κατηγοριών.
Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους συμμετοχής

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ευαγγελίου-Ρίζου Χ. – Αναστασία, Πρόεδρος
Αλεξανδρής Πέτρος, Τακτικό μέλος Κ.Ε.Δ.ΜΑ
Λέπουρης Γιώργος, Τακτικό μέλος Κ.Ε.Δ.ΜΑ
Κουρσάρης Σπύρος, μέλος, Υπεύθυνος Ποδηλατικής Διαδρομής
Ρώσση Στέλλα, μέλος, Πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου Ν.Βουτζά «Η Πρόοδος»

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κουρσάρης Σπύρος, Υπεύθυνος Ποδηλατικής Διαδρομής
Φωτίου Όλγα, Τακτικό μέλος Κ.Ε.Δ.ΜΑ
Σδράλιας Φίλιππος
Πληροφορίες kedmarathon-bike.gr καθώς και
Τηλ. σταθερό 22940 69810, fax: 22940 69817 και κινητά υπευθύνων:
1) Κουρσάρης Σπυρίδων : 697 2835042,
2) Φωτίου Όλγα :
697 4467247,
e–mail: kedmarthon@yahoo.gr

