Ύδρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε….
Η νέα έκδοση του“Hydras Trail Event” έρχεται!
Η «εκκίνηση» της έβδομης διοργάνωσης δίνεται στο πρώτο λεπτό της νέας
χρονιάς, με την έναρξη των εγγραφών! Την 1η Ιανουαρίου 2020, από τις 00:01,
όλοι οι δρομείς μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή για να απολαύσουν τις νέες
διαδρομές, κάνοντας κλικ στην ιστοσελίδα μας, www.hydrastrail.gr.
Όπως ανακοινώθηκε ήδη στο προηγούμενο δελτίο τύπου, η γνωστή, μεγάλη
κλασική διαδρομή της Κυριακής, από φέτος αναβαθμίζεται σε Ορεινό Μαραθώνιο.
Βέβαια και η μικρότερη διαδρομή, το Rock Race, έχει πλέον αναβαθμιστεί σε
Ημιμαραθώνιο! Φωτογραφίες από τις όμορφες παραλίες και τα νέα μονοπάτια των
διαδρομών θα ανέβουν σύντομα στον ιστότοπο της διοργάνωσης μας.
Για το 2020 οι συνολικές συμμετοχές θα παραμείνουν και πάλι στο ανώτατο
όριο των χιλίων (1.000) και ημερομηνία λήξης εγγραφών δεν θα ανακοινωθεί
καθώς κάθε χρόνο το Hydra’s Trail Event συνηθίζει να είναι sold out! Φυσικά
όπως πάντα, έτσι και φέτος θα υπάρξει πρόβλεψη για δωρεάν μεταφορά δρομέων
από και προς την Ύδρα. Έτσι οι 100 πρώτοι δρομείς που θα δηλώσουν συμμετοχή
και θα έχουν πληρώσει τη συμμετοχή τους, θα μεταφερθούν δωρεάν από το κέντρο
της Αθήνας στην Ύδρα και θα επιστρέψουν στην Αθήνα, με λεωφορεία και σκάφη
της διοργάνωσης. Σύντομα θα ανακοινωθούν και όλες οι άλλες παροχές μας προς
τους συμμετέχοντες (εκπτώσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, δωρεάν διαμονή κ.λπ).
Οι αγώνες του διημέρου παραμένουν και φέτος πέντε, μαζί με τον παιδικό.
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββατο 4 Απριλίου με τον μοναδικό αγώνα
κατάβασης Downhill, όπου οι αθλητές καλούνται να τρέξουν τα 3,3 κατηφορικά
χιλιόμετρα της διαδρομής με ατομική χρονομέτρηση. Ξεκινούν από τα 500μ.
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υψόμετρο και τερματίζουν στο λιμάνι του νησιού. Η μέρα κλείνει με τον αγώνα
Run ‘n’ Fun, συνολικής απόστασης πέντε χιλιομέτρων που έχει χαρακτήρα city
trail ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα γραφικά σοκάκια του οικισμού και τα
μοναδικής αρχιτεκτονικής κτίρια. Ενώ όμως η αγωνιστική ημέρα τελειώνει, η
εκδηλώσεις συνεχίζονται σε ένα φανταστικό Pasta Party με φόντο τη θάλασσα και
το ηλιοβασίλεμα!
Την Κυριακή 5 Απριλίου, το «μενού» περιλαμβάνει τον κύριο αγώνα της
διοργάνωσης με την ονομασία Hydra’s Trail Marathon, με συνολική απόσταση
38,0 χλμ και 2000μ. θετικής υψομετρικής. Αντίστοιχα υπάρχει και ο
Ημιμαραθώνιος Rock Race, αναβαθμισμένος στα 18,5 χιλιόμετρα και 1015μ.
υψομετρικής, που

δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τη μεγάλη διαδρομή. Το

μεσημέρι πραγματοποιείται το Junior’s Mini Race, σε τρεις διαφορετικές
διαδρομές (500, 1100 και 1700 μέτρων) για να μπορέσουν να λάβουν μέρος όλα τα
παιδιά. Από φέτος, με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Δρομέων Ύδρας, όλα τα
παιδιά, ηλικίας μέχρι και 12 ετών (γεννηθέντα από 1/1/2008 και μετά), που θα
λάβουν μέρος στο Junior’s Mini Race, δεν θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής, αλλά
θα πραγματοποιούν την εγγραφή τους μέσα από την ιστοσελίδα μας, θα
παραλάβουν το race bag τους και θα λάβουν μέρος, χωρίς κανένα απολύτως κόστος
και καμία οικονομική επιβάρυνση!.
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, η μέρα κλείνει με την ανακοίνωση των νικητών,
την απονομή των επάθλων και την αναχώρηση των δρομέων.
Η όμορφη αυτή διοργάνωση που γνώρισαν οι συμμετέχοντες τα
προηγούμενα χρόνια και θα διεξαχθεί το πρώτο σαββατοκύριακο του Απριλίου
2020 (4 και 5 Απριλίου) αναμένεται φέτος ακόμα καλύτερη! Σε έναν ιδανικό
προορισμό για δρομείς βουνού, όπου τα γραφικά μονοπάτια έχουν τον πρώτο λόγο
καθώς δεν υπάρχουν τροχοφόρα.
Καλές γιορτές σε όλους και πολλά πολλά χιλιόμετρα τη νέα χρονιά!!!
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