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Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ν Γήκνο Ύδξαο πξνθεξύζζνπλ ην «HYDRA'S 

TRAIL EVENT»  (Ύδξα - Αγώλεο Βνπλνύ) ζηηο 05 & 06 Απξηιίνπ 2014. 

Πξόθεηηαη γηα έλα δηήκεξν κε αγώλεο νξεηλνύ ηξεμίκαηνο ζην λεζί ηεο Ύδξαο. 

Κεληξηθόο αγώλαο είλαη ην "Eros" mountain trail, ηελ Κπξηαθή 5 Απξηιίνπ, 

κηα δηαδξνκή ησλ 25,6ρικ θαη κε ζεηηθή πςνκεηξηθή 1250κ. Ζ πξσηνηππία ηνπ 

δηεκέξνπ όκσο ζα είλαη ν πξώηνο αγώλαο downhill ζηελ Διιάδα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην Σάββαην 5 Απξηιίνπ ην κεζεκέξη. Από ηελ ςειόηεξε θνξπθή 

ηεο Ύδξαο κε ηελ νλνκαζία «Έξσο» 588κ. ην κνλνπάηη νδεγεί ζην ιηκάλη 

(ηεξκαηηζκόο) ζε 3,2ρικ. Ζ θαηάβαζε ζα γίλεη από κνλνπάηηα, θαιληεξίκηα θαη 

πέηξηλα ζθαιηά. Τν Σάββαην 5 Απξηιίνπ επίζεο ζα δηεμαρζνύλ: α) αγώλαο «Run and 

fun» 5ρικ κέζα ζηα θαιληεξίκηα ηεο Ύδξαο θαη β) αγώλαο «Junior's mini race» 

1300κ. γηα παηδηά. Τέινο ηελ Κπξηαθή εθηόο από ηνλ κεγάιν αγώλα ζα δηεμαρζεί 

ηαπηόρξνλα θαη κηθξόηεξε δηαδξνκή 7,5ρικ. κε ηελ νλνκαζία «Rock race».  

Οη αγώλεο βνπλνύ ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

1.      Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο Αγώλσλ 

Σάββαην 05 Απξηιίνπ 2014 & Κπξηαθή 06 Απξηιίνπ 2014 

  

2.      Αθεηεξία – Σεξκαηηζκόο 

Γηα όινπο ηνπο αγώλεο είλαη ην ιηκάλη ηεο Ύδξαο. Εμαίξεζε απνηειεί ν αγώλαο 

downhill ηνπ νπνίνπ ε εθθίλεζε ζα δνζεί από ηελ θνξπθή «Έξωο». 
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3.   Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζηνπο αγώλεο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ (γελλεκέλνη ην 1996 θαη κεηά). Γηαθνξεηηθά απαηηείηαη γξαπηή 

άδεηα από ηνλ θεδεκόλα. Δπίζεο είλαη απαξαίηεηε ε αλάγλσζε θαη απνδνρή ησλ 

θαλνληζκώλ ησλ αγώλσλ ζην http://hydrastrail.gr/race/rules 

Σηνλ Αγώλα Γξόκνπ «Junior's mini race» 1300κ. ζπκκεηέρνπλ παηδηά. 

 

4. Γηαθξίζεηο – Έπαζια  

 Σε όινπο ηνπο δξνκείο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα δνζεί κεηάιιην.  

 Κύπειιν απνλέκεηαη κόλν ζηνπο ηξεηο πξώηνπο αζιεηέο αλά θαηεγνξία (18-

39, 40-49, 50-59, 60+) εθόζνλ ζπκπιεξσζεί ε θαηεγνξία (6 αζιεηέο).  

5. Γειώζεηο πκκεηνρήο – Σξόπνη Δγγξαθήο – Δίδε Δγγξαθήο 

 Γειώζεηο πκκεηνρήο 

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κέρξη ηελ Δεπηέξα 31 Μαξηίνπ 2014 ή 

κέρξη λα ζπκπιεξωζεί ν αξηζκόο ηωλ πεληαθνζίωλ (500) αζιεηώλ .  

 Σξόπνη Δγγξαθήο πκκεηνρήο 

Σπκκεηνρή κπνξείηε λα δειώζεηε: 

        Με online εγγξαθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: http://hydrastrail.gr/ 

 

6. Παξνρέο Δγγξαθήο πξνο ηνπο πκκεηέρνληεο 

 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 ησλ αγώλσλ, έρεη επηκειεζεί ε Έιελα Βόηζε, ε νπνία ζρεδίαζε 

ην κεηάιιην ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ 2004.  

 Ζιεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε θαη ζηνπο πέληε  (5) αγώλεο. 

 Γσξεάλ κεηαθνξά αζιεηώλ, από Αζήλα θαη Πεηξαηά πξνο Ύδξα θαη 

επηζηξνθή. 

http://hydrastrail.gr/
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 Κάιπςε άκεζεο αεξνδηαθνκηδήο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, κε ειηθόπηεξν 

ηεο Interamerican. 

 Κύπειια αλά θαηεγνξία. 

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

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

Olympus Marathon. 

 Σηελ εθθίλεζε ζα ππάξρεη ρώξνο όπνπ ζα κπνξνύλ νη αζιεηέο λα αθήλνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο είδε θαη λα ηα παξαιακβάλνπλ ζηνλ ηεξκαηηζκό. 

7. Κόζηνο πκκεηνρήο 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 10 επξώ αλά άηνκν (θαη κπνξεί λα επηιέμεη από έλαλ 

έσο ηξεηο αγώλεο). Τν πνζό ησλ 10 € ζα δνζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κνπινύξεηνπ 

Ννζνθνκείνπ Ύδξαο. 

 8. Σξόπνη Πιεξσκήο 

Γηα λα επηθπξσζεί ε ζπκκεηνρή, πξέπεη λα γίλεη θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ησλ 10 € ζε 

ινγαξηαζκό  πνπ ηεξείηαη ζην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην (PostBank) ζηνλ 

παξαθάησ ινγαξηαζκό: 89804456-1 

IBAN: GR35 0961 3280 0000 0089 8044 561 

Γηθαηνύρνο: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Ύδξαο.  

Ζ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηεκα 

ηεο EUROBANK ERGASIAS κε ηελ κνξθή ΔΜΒΑΜΑΣΟ πξνο ηνλ παξαπάλσ 

ινγαξηαζκό ηνπ Ταρπδξνκηθνύ Τακηεηεξίνπ ρσξίο θακία επηπιένλ ρξέσζε. 

 Ζ θαηάζεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

εκεξνκελία δήισζεο ζπκκεηνρήο. Απαξαίηεηε είλαη ε αλαγξαθή ηνπ 

νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ αζιεηή ζην πεδίν ΥΟΛΙΑ ζην θαηαζεηήξην. 

 

9. ηνηρεία Αγώλσλ: 

Οη δηαδξνκέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά (ράξηεο, πςνκεηξηθά δηαγξάκκαηα θαη 

θσηνγξαθίεο) ζην  http://hydrastrail.gr ζηελ θαηεγνξία «ΓΙΑΓΡΟΜΔ».  

 

 

 

http://hydrastrail.gr/
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10. Ιαηξηθή Κάιπςε 

Σε θάζε πεξίπηωζε όινη νη αγωληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο 

επζύλε. 

Οη δηνξγαλσηέο δελ έρνπλ θακία επζύλε γηα όηη ζπκβεί ζρεηηθά κε ζέκαηα ΥΓΔΗΑΣ 

θαη νθείιεηαη ζε έιιεηςε πξνιεπηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ. Δπίζεο δε θέξνπλ επζύλε 

γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ πξνθύςεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα.   

 Από ηνπο δηνξγαλσηέο δε ζα δεηεζνύλ ηαηξηθέο βεβαηώζεηο γηα θαλέλα αζιεηή  

αθνύ όινη νη ζπκκεηέρνληεο  αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζύλε 

θαη νη αλήιηθνη κε επζύλε ησλ θεδεκόλσλ ηνπο. Οη ίδηνη νη αζιεηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα πξνβαίλνπλ ηαθηηθά ζε ηαηξηθό πξνιεπηηθό έιεγρν, ώζηε λα 

ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο Οη δηνξγαλσηέο δεζκεύνληαη όηη ζα 

πάξνπλ όια ηα δπλαηά κέηξα πξνθεηκέλνπ νη αζιεηέο λα είλαη αζθαιείο. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό ζα ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό πξνζσπηθό κε ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκό αιιά θαη 2 αζζελνθόξα νρήκαηα.. Τν «Κνπινύξεην 

Ννζνθνκείν Ύδξαο» έρεη αλαιάβεη ηελ πιήξε ηαηξηθή θάιπςε  ησλ αγώλσλ. 

Δπίζεο ζα ππάξρεη θάιπςε άκεζεο αεξνδηαθνκηδήο, ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηεί, κε ειηθόπηεξν ηεο Interamerican. 

 

11. ηαζκνί Τπνζηήξημεο 

Καηά κήθνο ησλ δηαδξνκώλ ζα ππάξρνπλ  ζηαζκνί ππνζηήξημεο ησλ δξνκέσλ.  

 Ο αγώλαο ησλ  25,6ρικ ζα έρεη ζπλνιηθά έμη (6) ζηαζκνύο αλεεθνδηαζκνύ κε 

λεξά, ζλαθ, κπαλάλεο θαη ηζνηνληθά. 

 Ο αγώλαο ησλ  7,5 ζα έρεη έλα (1) ζηαζκό αλεθνδηαζκνύ κε λεξά θαη ζλαθ.  

 Ο αγώλαο ησλ  5ρικ ζα έρεη έλαλ (1) ζηαζκό αλεθνδηαζκνύ κε λεξά. 

12. Υηιηνκεηξηθέο Δλδείμεηο 

Σε θάζε ρηιηόκεηξν ηεο δηαδξνκήο ησλ αγώλσλ ζα ππάξρεη ρηιηνκεηξηθή έλδεημε. 

  

 13. Ηιεθηξνληθή Υξνλνκέηξεζε & Απνηειέζκαηα 

Τελ ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε ησλ αγώλσλ θαζώο θαη ηελ έθδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έρεη αλαιάβεη εηαηξεία επίζεκεο ρξνλνκέηξεζεο. Γηα ην ιόγν απηό 
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όινη νη ζπκκεηέρνληεο δξνκείο, ζα πξέπεη λα θνξνύλ ην chip ρξνλνκέηξεζεο πνπ 

παξαιακβάλνπλ καδί κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπο από ην Κέληξν Δγγξαθώλ.  

 15. Κέληξν Δγγξαθώλ 

Τόπνο: Αίζνπζα «Μειίλα Μεξθνύξε» - Παξαιία Ύδξαο. 

Ζκέξεο θαη Ώξεο Λεηηνπξγίαο:  

 Παξαζθεπή:  04.04.2014  από 18:00 έσο 22:00 

 άββαην:       05.04.2014 από 10:00 έσο 12:30 

Όινη νθείινπλ λα παξαιάβνπλ απνθιεηζηηθά από ην Κέληξν Δγγξαθώλ ηνλ αξηζκό   

ζπκκεηνρήο ηνπο, ην chip ρξνλνκέηξεζεο θαη ην ππόινηπν πιηθό ηεο δηνξγάλσζεο. 

16. Πξόγξακκα εθδειώζεσλ 

 Παξαζθεπή 4/04/2013 

20:00              Άθημε αζιεηώλ κε ιεσθνξεία-ζαιάζζηα κέζα από Αζήλα 

20:00-22:00    Παξαιαβή παθέησλ ζπκκεηνρήο από ηε γξακκαηεία. 

άββαην 5/04/2013 

11:00             Άθημε αζιεηώλ κε ιεσθνξεία-ζαιάζζηα κέζα από Αζήλα 

11:00-12:30    Παξαιαβή παθέησλ ζπκκεηνρήο από ηε γξακκαηεία 

12:30-13:00    Τερληθή ελεκέξσζε γηα ηνπο αγώλεο Downhill θαη Fun & Run 

13:00              Οκαδηθή αλαρώξεζε ησλ αζιεηώλ ηνπ Downhill γηα ηε θνξπθή 

  «Έξσο», πεδνπνξηθά. 

14:00              Δθθίλεζε αγώλα Downhill 

17:30              Λήμε αγώλα Downhill 

17:45              Παηδηθόο αγώλαο Junior’s Mini Race 

18:00              Δθθίλεζε αγώλα Fun & Run 

19:00              Λήμε αγώλα Fun& Run 

20:00              Τερληθή ελεκέξσζε γηα ηνπο αγώλεο ηεο Κπξηαθήο 

20:30               Pasta party (Μόλν γηα αζιεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο) 
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Κπξηαθή 6/04/2013 

09:00              Κνηλή εθθίλεζε αγώλσλ Eros Mountain Trail θαη Rock Race 

10:00-12:00    Τεξκαηηζκνί αζιεηώλ Rock Race 

11:00-14:00    Τεξκαηηζκνί αζιεηώλ Eros Mountain Trail 

14:00-15:00    Λήμε αγώλσλ / Απνλνκέο 

17:00             Αλαρώξεζε αζιεηώλ κε ζαιάζζηα κέζα – ιεσθνξεία πξνο Αζήλα 

 

17. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ κόλν ζε ΤΔΦΝΗΚΑ ΕΖΤΖΜΑΤΑ ησλ αγώλσλ, 

θαιέζηε ζην                    693 2271106, Λνπθάο Πξαηίιαο. 

 Γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζηείιηε καο email ζηε δηεύζπλζε  

info@hydrastrail.gr 

 

 

Από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

             www.hydrastrail.gr            info@hydrastrail.gr             hydrastrailevent             HydrasTrail 

 
 
 
 
                                      Χρσσός Χορηγός 
 
 
 

 
 

                                   
 
 
                                  Υποστηρικτές 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                Ιατρικη Φροντίδα 
 

 
 
 

 
 
             
 
                                   Διοργάνωση 

 


