
 
 

6ος  λαϊκός αγώνας ορεινού δρόµου   
στα "Μονοπάτια των Αρκάδων ποιµένων" 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

Στα  µονοπάτια των «ΑΡΚΑ∆ΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ» την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 2014 το 
πρωί στο ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΡΤΥΝΙΑΣ θα γίνει ο 6ος λαϊκός αγώνας 
βουνού κάτω από το σύνθηµα   «ANAτρέχω στην Αρκαδία» που σηµειολογεί την 
επιστροφή στις απλές αξίες της ζωής και τον Ανθρωπισµό.  
 
Πρόκειται για δοκιµασία  αντοχής και περιπέτειας στη βόρεια πλευρά του Μαινάλου της 
µαγευτικής Αρκαδίας µε αφετηρία και τερµατισµό το χωριό Βαλτεσινίκο, σε µιά κυκλική  
κατεύθυνση από βόρεια, δυτικά, νότια  και ανατολικά. 
Οι δροµείς θα τρέξουν  µέσα από κατάφυτες βουνοπλαγιές, γραφικές κορυφογραµµές 
καταδεκτικές ρεµατιές µε αιωνόβια έλατα, και φυσικές πηγές µε κρυστάλλινα νερά, 
αιώνια µνηµεία της ζωής και της φύσης και θα ζήσουν µοναδικές στιγµές. 
 
Ο αγώνας περιλαµβάνει δύο κατηγορίες, που αντιστοιχούν σε δύο διαδροµές 
ίδιας κατεύθυνσης διαφορετικών όµως αποστάσεων ως εξής:  
 
Α. Πρώτη κατηγορία  
 
∆ιαδροµή 21,6 χιλιοµέτρων µε συνολική υψοµετρική διαφορά 1025 περίπου µέτρα 
αρµονικά κατανεµηµένη κατά µήκος όλης της διαδροµής. Το τερέν είναι 90% µονοπάτι 
ορεινό, αξιολογούµενο µε βαθµό δυσκολίας 3-4 στην κλίµακα 1-5 και 10 % δηµόσιος 
ασφάλτινος δρόµος. Η συµµετοχή στην κατηγορία αυτή λαµβάνεται υπ όψιν ως 
µέρος των κριτηρίων συµµετοχής στον ¨ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ" και οι 
συµµετέχοντες συγκεντρώνουν σχετική βαθµολογία που προστίθεται στις άλλες 
συµπληρώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις για τον µαραθώνιο του Ολύµπου. Για το λόγο 
αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις και κριτήρια κυρίως χρονικά, που καθορίζουν την επιτυχή 
συµµετοχή των αθλητών, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο έντυπο ενηµέρωσης 
δροµέων και τεχνικών χαρακτηριστικών των αγώνων που λαµβάνει γνώση ο αθλητής. 
Στην κατηγορία αυτή του αγώνα, δεν γίνονται δεκτές συµµετοχές ατόµων 
ηλικίας µικρότερης των 18 ετών.  
 
Β.  ∆εύτερη κατηγορία  
 
∆ιαδροµή 10 περίπου χιλιοµέτρων µε συνολική υψοµετρική διαφορά 450 περίπου 
µέτρα  αρµονικά κατανεµηµένη κατά µήκος της διαδροµής. Και εδώ το τερέν είναι 90% 
µονοπάτι ορεινό, αξιολογούµενο µε βαθµό δυσκολίας 3-4 στην κλίµακα 1-5 και 10% 
δηµόσιος δρόµος κυρίως χωµάτινος.  
 



Τέλος, µπορούν ακόµη να λάβουν µέρος και απλοί περιπατητές, φυσιολάτρες  ή 
ορειβάτες, διανύωντας την διαδροµή της δεύτερης κατηγορίας δηλαδή αυτής των 10 
χιλιοµέτρων, χωρίς να συµµετέχουν φυσικά στην κατάταξη τερµατισµού και τα µετάλλια  
θα έχουν όµως την υποστήριξη των διοργανωτών.  
 
Η επιλογή για την κατηγορία του αγώνα στον οποίο θα λάβει µέρος κάποιος είναι 
αποκλειστικά δική του, καθώς και δική του είναι η ευθύνη που συνοδεύει αυτό. 
 
Οι αγώνες είναι ανοικτοί για δηλώσεις συµµετοχής σε όλους, δροµείς και 
περιπατητές, εφ όσον το επιτρέπει η υγεία και η φυσική τους κατάσταση, 
καθώς και εφ όσον αποδεχθούν του όρους συµµετοχής που συνοδεύει τη 
δήλωση συµµετοχής τους.  
 
Για τους συµµετέχοντες στην πρώτη κατηγορία  αγώνα, θα υπάρξουν δύο σειρές  
γενικής κατάταξης, αυτή των βετεράνων ανδρών και γυναικών που θα αφορά δροµείς 
ηλικίας άνω των 40 ετών και αυτή των µικροτέρων που θα αφορά δροµείς ηλικίας απο 
18 έως 40 ετών.  
 
Για τους συµµετέχοντες στη δεύτερη κατηγορία αγώνα θα υπάρξουν τρείς σειρές 
γενικής κατάταξης, αυτή των ανδρών και γυναικών  ηλικίας άνω των 40 ετών, αυτή 
των ανδρών και γυναικών ηλικίας απο 18 έως 40 ετών και αυτή των εφήβων ηλικίας 
απο 13 έως 18 ετών.  
 
Οι πρώτοι  κάθε κατηγορίας και σειράς άνδρας και γυναίκα  θα  κερδίσουν έπαθλο και 
χρυσό αναµνηστικό µετάλλιο. 
Οι δεύτεροι και τρίτοι κάθε κατηγορίας και σειράς επίσης θα κερδίσουν αντίστοιχα 
αργυρό και χάλκινο µετάλλιο. 
Όλοι δε που θα λάβουν µέρος στους αγώνες θα πάρουν αναµνηστικό δίπλωµα και 
µετάλλιο. 
 
Οι εφετινοί αυτοί λαϊκοί αγώνες βουνού ή απλού περιπάτου στα µονοπάτια των 
«Αρκάδων Ποιµένων» είναι και πάλι αφιερωµένοι στα παιδιά µε 
νεοπλασµατική ασθένεια, που βρίσκουν στήριγµα στον  οµώνυµο σύλλογο 
γονιών «ΦΛΟΓΑ», που θέλουµε να βοηθήσουµε και να υποστηρίξουµε. Έτσι οι 
συµµετέχοντες αθλητές, περιπατητές, παράγοντες ή θεατές εκφράζουν την 
υποστήριξή τους καταβάλλοντας το ποσό των 10 (δέκα) € στο λογαριασµό του 
συλλόγου «ΦΛΟΓΑ» Νο 192/480000-10 στην Εθνική Τράπεζα ή στον 112-00-
2002-011686 στην ALPHA BANK δηλώνοντας το όνοµά τους  και 
αποστέλλοντας το σχετικό αντίγραφο κατάθεσης στο Φαξ Νo: 210 7772421 
του  συλλόγου, προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόδειξη.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΟΡΟΙ  ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΟ  ΠΑΡΟΝ Site:  WWW.anatrexo.gr  
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