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Ύδξα  20 Φιεβάξε 2015 

 

 

HYDRA'S TRAIL EVENT 

 

 

Η νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ «HYDRA'S TRAIL EVENT»  (Αγώνερ 

οπεινού Τπεξίμαηορ) ζέιεη λα ζαο επραξηζηήζεη ζεξκά γηαηί ζηελ ςεθνθνξία ηνπ 

www.advendure.com γηα ην 2014 ςεθίζαηε ζαλ 2
ε
 θαιύηεξε δηνξγάλσζε απηή ηεο 

Ύδξαο. Τν γεγνλόο απηό καο γεκίδεη κε δύλακε ώζηε λα επηδηώμνπκε ην 2015 λα 

βειηηώζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο παξνρέο καο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Καζώο απνκέλνπλ ιηγόηεξν από δύν κήλεο νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ζην 

www.hydrastrail.gr. Δλεκεξώλνπκε ηνπο αζιεηέο όηη νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη κε 

εληαηηθνύο ξπζκνύο! Θπκίδνπκε όηη ζηε δεύηεξε απηή δηνξγάλσζε ν αγώλαο ηνπ 

Downhill θαη ηνπ Eros trail έρνπλ θνηλή βαζκνινγία. Γειαδή ε θαηάηαμε ηνπ 

δηεκέξνπ πξνθύπηεη από ην βαζκνινγηθό ηνπο άζξνηζκα (ιεπηνκέξεηεο ζηε ζειίδα 

ησλ θαλνληζκώλ). 

Σηελ δεύηεξε απηή δηνξγάλσζε ζα έρνπκε ηελ ραξά λα δνύκε λα αγσλίδνληαη  

θαη πάιη καδί θνξπθαίνη αζιεηέο, όπσο ν Γεκήηξεο Θενδσξαθάθνο, ν Σηαύξνο 

Σηεθαλήο, ν Αιέμαλδξνο Φσηηάδεο, ν Γηώξγνο Γηαιεθηόο, ν Φάλεο Αξθνπκάλεο, ε 

Γιπθεξία Τδηαηδηά, ν Γηώξγνο Καξαβίδαο, ν Νίθνο Κσζηόπνπινο, ν Κώζηαο 

Γηαλλόπνπινο, ε Μαξία Μαιάη, θ.α. 

 

Σηελ πξνζπάζεηά καο λα παξέρνπκε κηα πςεινύ επηπέδνπ δηνξγάλσζε, 

θξνληίζακε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνξεγνύο καο, λα πξνζθέξνπκε θαη θέηνο έλα 

πιήζνο παξνρώλ πξνο ηνπο αζιεηέο. 

 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 

 Με  15,00 €,  ζπκκεηνρή κέρξη θαη ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθνύο αγώλεο. 

 Τν πνζό ηεο ζπκκεηνρήο, ζα δηαηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ «Κνπινύξεηνπ 

Ννζνθνκείνπ Ύδξαο», ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ ηαηξηθή θάιπςε  ησλ 

αγώλσλ. 

 Θα δνζεί ηερληθό κπινπδάθη ζε όινπο ηνπο αζιεηέο. 

 Τν κεηάιιην θαη ηα ηξόπαηα ησλ αγώλσλ, έρεη επηκειεζεί ε Έιελα Βόηζε, 
ζρεδηάζηξηα ηνπ κεηαιιίνπ ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ 2004.  

 Θα ππάξμεη ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε θαη ζηνπο πέληε  (5) αγώλεο. 

 Θα πξαγκαηνπνηεζεί θαη πάιη δσξεάλ κεηαθνξά αζιεηώλ, από Αζήλα θαη 
Πεηξαηά πξνο Ύδξα θαη αληίζηξνθα. 

 Τξόπαηα αλά θαηεγνξία ζηνλ θύξην αγώλα ηεο δηνξγάλσζεο πνπ είλαη ην 
«Eros Mountain Trail». 

 Pasta Party από ηελ «Μέιηζζα», γηα ηνπο αζιεηέο ην βξάδπ ηνπ 
Σαββάηνπ. 

 Ο κνλαδηθόο αγώλαο Downhill (νξεηλόο αγώλαο θαηάβαζεο ζε κνλνπάηη) 

ζηελ Διιάδα δηεμάγεηαη γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ζηελ Ύδξα. 

http://www.advendure.com/
http://www.hydrastrail.gr/
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Σην www.hydrastrail.gr είλαη αλαξηεκέλεο όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ 

δηαδξνκώλ κε ράξηεο, πςνκεηξηθά δηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο, ην πιήξεο πξόγξακκα 

ηνπ δηεκέξνπ, θαζώο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Χξπζόο ρνξεγόο ηνπ δηεκέξνπ είλαη θαη θέηνο ε εηαηξεία ηξνθίκσλ 

«Παπαδοπούλος». 

Σαρ πεπιμένοςμε ζηιρ 4 & 5 Αππιλίος 2015 για ένα μαγικό διήμεπο οπεινού 

ηπεξίμαηορ! 

Από ηην Οπγανωηική Επιηποπή 

 
 
 

Χρσσός Χορηγός 
 
 
 
 
 

 
 

Υποστηρικτές 

 
 
 

 

 

Χορηγός Επικοινωνίας 

 
 
 
 

Ιατρικη Φροντίδα 

 
 
 

 
 
 
 
 

Υπό την αιγίδα τοσ 
 

 
 
 
 

Δήμος Ύδρας 

http://www.hydrastrail.gr/

