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Ύδξα  5 Μαξηίνπ 2014 

 

 

 

HYDRA'S TRAIL EVENT 

 

 

Έλαο κήλαο απνκέλεη γηα ην αγσληζηηθό δηήκεξν «HYDRA'S TRAIL 

EVENT»  ( Αγώνερ οπεινού Τπεξίμαηορ).  

 

ην www.hydrastrail.gr νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη. Δλεκεξώλνπκε ηνπο 

αζιεηέο όηη νη ζπκκεηνρέο έρνπλ θηάζεη ήδε ηηο 300. Η δηνξγάλσζε έρεη ζέζεη σο  

όξην ζπκκεηνρώλ ηνπο 500 αζιεηέο, άξα απνκέλνπλ αθόκε 200 ειεύζεξεο ζέζεηο.  

 

ηελ πξώηε απηή δηνξγάλσζε ζα έρνπκε ηελ ραξά λα δνύκε λα αγσλίδνληαη  

καδί θνξπθαίνη αζιεηέο, όπσο ν Γεκήηξεο Θενδσξαθάθνο, ν ηαύξνο ηεθαλήο, ν 

Αιέμαλδξνο Φσηηάδεο, ν Γηώξγνο Γηαιεθηόο, ν Φάλεο Αξθνπκάλεο, ε Μαξία Μαιάη, 

ε Ραλλέιιε Μαθθόε, ε Αζεκίλα πιαίνπ θ.α. 

 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα παξέρνπκε κηα πςεινύ επηπέδνπ δηνξγάλσζε, 

θξνληίζακε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνξεγνύο καο, λα πξνζθέξνπκε έλα πιήζνο 

παξνρώλ πξνο ηνπο αζιεηέο. 

 

 πλνπηηθά αλαθέξνπκε: 

 

 Με  10,00 €,  ζπκκεηνρή κέρξη θαη ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθνύο αγώλεο. 

 Σν 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. 

 Σν κεηάιιην ησλ αγώλσλ, έρεη επηκειεζεί ε Έιελα Βόηζε, ε νπνία 

ζρεδίαζε ην κεηάιιην ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ 2004.  

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

 Γσξεάλ κεηαθνξά αζιεηώλ, από Αζήλα θαη Πεηξαηά πξνο Ύδξα θαη 

επηζηξνθή. 

 Κάιπςε άκεζεο αεξνδηαθνκηδήο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, κε 

ειηθόπεηξν ηεο Interamerican. 

 Κύπειια αλά θαηεγνξία. 

 Pasta Party από ηελ Barilla, γηα ηνπο αζιεηέο  ην άββαην βξάδπ. 

 Η δηαδξνκή ησλ 25,6 ρικ (Eros Mountain Trail), δίλεη πόληνπο γηα ην 

Olympus Marathon. 

 

http://www.hydrastrail.gr/
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ην 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 ε εηαηξεία ηξνθίκσλ «Παπαδοπούλος». 

Σαρ πεπιμένοςμε ζηιρ 5 & 6 Αππιλίος 2014 για ένα μαγικό διήμεπο οπεινού 

ηπεξίμαηορ! 

Από ηην Ογανωηική Επιηποπή 

 
 
 
                                      Χρσσός Χορηγός 
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                                Ιατρικη Φροντίδα 
 

 
 
 

 
 
             
 
                                   Διοργάνωση 
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