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

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ∆ΡΟΜΕΩΝ   

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 
 

Εκ µέρους των διοργανωτών, σε συνέχεια της προκήρυξης που έχει ήδη 
κυκλοφορήσει σας περιµένουµε όλους, δροµείς και φίλους του τρεξίµατος στον λαϊκό 
αγώνα ορεινού ανωµάλου δρόµου στα µονοπάτια των " Αρκάδων Ποιµένων"  στη 
βόρεια πλευρά του όρους " Μαίναλον" , µε επίκεντρο το δηµοτικό διαµέρισµα 
Βαλτεσινίκου του δήµου Γορτυνίας της µαγευτικής Αρκαδίας. Το Βαλτεσινίκο 
απέχει 60 χιλιόµετρα απο την Τρίπολη και 225 απο την Αθήνα. Πρόκειται για 
ιστορικό και παραδοσιακό χωριό χτισµένο σε υψόµετρο περί τα 1100 µέτρα  και είναι 
µοναδικού φυσικού κάλλους. Κατοικείται σήµερα απο περίπου 300 µόνιµους 
κατοίκους µε κύρια ασχολία την γεωργία και την κτηνοτροφία χωρίς να υστερεί και 
στους άλλους τοµείς όπως ο τουρισµός οικοτεχνία κτλ. ∆ιακρίνεται για την 
γνησιότητα των προϊόντων του και την φιλοξενία των κατοίκων του.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
 
Πρόκειται για αγώνες επί ανωµάλου ορεινού δρόµου όπου το 90% αποτελεί διακριτό 
ορεινό µονοπάτι και το 10 % επί του συνόλου της διαδροµής είναι αυτοκινητόδροµος 
µε άσφαλτο ή χώµα. Με βάση το βαθµό δυσκολίας  χαρακτηρίζεται  4 και 3 
αντίστοιχα  της  κλίµακας 1 - 5. Η πορεία είναι κατά κάποιο τρόπο κυκλική µε 
κατεύθυνση από βορρά προς δυτικά, νότια και ανατολικά. Πραγµατοποιείται σε 
υψόµετρο 1250 µέτρα και oι δροµείς τρέχουν  µέσα από κατάφυτες βουνοπλαγιές, 
γραφικές κορυφογραµµές, καταδεκτικές ρεµατιές µε αιωνόβια έλατα, και φυσικές πηγές µε 
κρυστάλλινα νερά, αιώνια µνηµεία της ζωής και της φύσης  ζώντας µοναδικές στιγµές. 
Υπάρχουν βασικά δύο αγώνες σε δύο διαδροµές στην ίδια κατεύθυνση και µε τα ίδια 
χαρακτηριστικά τερέν και µόνη διαφορά την συνολική απόσταση. Αυτές οι διαδροµές 
καθορίζουν και τις κατηγορίες των αγώνων σε Α'  και Β΄.  'Ετσι έχουµε την 
κατηγορία Α' που είναι η µεγάλη διαδροµή µε µήκος 21,6 χιλιόµετρα και συνολική 
υψοµετρική διαφορά 1025 µέτρα και την κατηγορία Β΄ που είναι η µικρή διαδροµή 
µε µήκος 10 χιλιόµετρα και υψοµετρική διαφορά περί τα 450 µέτρα. Κάθε αθλητής 
δροµέας επιλέγει µόνο τη µία κατηγορία, ανάλογα µε την επιθυµία και τις επιδόσεις 
του και αυτό το δηλώνει απο την αρχή.  Στην κατηγορία Α' δεν µπορούν να πάρουν 
µέρος αθλητές και δροµείς ηλικίας κάτω των 18 ετών.  Η συµµετοχή στην 
κατηγορία αυτή δηλαδή στην Α΄ αποτελεί κριτήριο παράγοντα για τον 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ, οπότε οι όροι συµµετοχής περιλαµβάνουν και χρονικά 
όρια εντός των οποίων πρέπει να διανυθούν διάφορα τµήµατα της διαδροµής. 
Συγκεκριµένα για τα πρώτα 10 χιλιόµετρα δεν θα πρέπει να έχει δαπανηθεί 
χρόνος µεγαλύτερος των 135 λεπτών ενώ για το σύνολο της διαδροµής δεν πρέπει 
να χρειαστούν περισσότερα των 240 λεπτών της ώρας. 
 
Η συµµετοχή είναι ελεύθερη και για τα δύο φύλλα και µε τις ίδιες προϋποθέσεις. 
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Σχετική αποτύπωση της µεγάλης διαδροµής µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του 
"ΑΝΑτρέχω στην Αρκαδία":  www.anatrexo.gr  
 
Σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού: Η κεντρική πλατεία του ∆ηµοτικού 
διαµερίσµατος Βαλτεσινίκου ∆ήµου ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  
 
Ηµεροµηνία διεξαγωγής: Κυριακή 6 Σεπτεµβρίου 2015 
 
Ώρα εκκίνησης:  Ο αγώνας της Α΄ κατηγορίας  θα ξεκινήσει στις 10:20 το πρωϊ και 
της Β΄ κατηγορίας 10:25 το πρωϊ.  
 
Σηµειώνουµε ότι η διαδροµές είναι µετρηµένες, όπως επίσης καθ΄ όλο το µήκος τους 
θα υπάρχουν σηµεία ελέγχου µε παρατηρητές. 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε όλες τις συνθήκες εκτός αν αυτές προβλέπονται 
τέτοιες ώστε να κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλεια των δροµέων (πρόβλεψη 
καταιγίδας  κεραυνών, κτλ).  
 
Σταθµοί τροφοδοσίας: 
Θα υπάρχουν κατά µήκος της διαδροµής  σταθµοί τροφοδοσίαςως εξης: 
Για την κατηγορία Α΄ (µεγάλη διαδροµή) προβλέπονται 5 σταθµοί  νερού εκ των 
οποίων ο ένας είναι φυσικός (πηγή "Γριάς λιθάρι") ενώ στον 3ο σταθµό (10ο 
χιλιόµετρο), θα προσφέρεται και ισοτονικό.  
Την κατηγορία Β΄ θα υποστηρίξουν 3 σταθµοί εκ των οποίων ένας φυσικός (πηγή 
"Γριάς λιθάρι") και δεν θα παρέχεται ισοτονικό.  
 
Στον τερµατισµό θα προσφέρεται ισοτονικό και ελαφρό έδεσµα (σάντουιτς).  
  
Οµάδα  εθελοντών θα φροντίζει για την υποστήριξη των δροµέων.  
 
Τερµατισµός Βραβεύσεις/Έπαθλα: 
 
Γενική Κατάταξη:  
Θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι άνδρες και γυναίκες νικητές και νικήτριες κάθε 
κατηγορίας και σειράς όπως αναφέρονται στην σχετική προκύρηξη  µε το ειδικό 
µετάλλιο του "ΑΝΑτρέχω στην Αρκαδία"  (χρυσό, ασηµένιο, χάλκινο).  
Σε όλους τους δροµείς που θα τερµατίσουν θα δωθούν αναµνηστικά διπλώµατα και 
το παραπάνω ειδικό µετάλλιο από µπρούντζο. 
 
∆ηλώσεις και όροι συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες άνω των 18 ετών 
καθώς και εφήβων 13 έως 18 ετών για τους οποίους η συµµετοχή επιτρέπεται 
µόνο στην κατηγορία Β΄ και αφού υπάρχει γραπτώς η σύµφωνη γνώµη και 
ευθύνη των γονέων ή κηδεµόνων τους. ΄Ολοι  οι δροµείς, περιπατητές κτλ, θα 
τρέξουν µε δική τους ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζουν πως η κατάσταση της 
υγείας τους το επιτρέπει (πρόσφατη ιατρική εξέταση) και θα έχουν αποδεχθεί 
τους όρους συµµετοχής των διοργανωτών των οποίων όρων έχουν λάβει γνώση 
και συµφωνούν ανεπιφύλακτα.  
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Παράκληση προς τους ενδιαφερόµενους δροµείς, για λόγους προγραµµατισµού και 
καλής προετοιµασίας της διοργάνωσης, να δηλώσουν έγκαιρα τη συµµετοχή τους. 
Επιθυµητή τελευταία προθεσµία η ∆ευτέρα 1 Σεπτεµβρίου 2015.  
Η δήλωση συµµετοχής στον αγώνα γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.anatrexo.gr 
συµπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων 
συµµετοχής µέσα απο την συµπλήρωση του σχετικού εικονιδίου στην 
ηλεκτρονική δήλωση συµµετοχής, βεβαιώνει και την ύπαρξη όλων εκείνων των 
προϋποθέσεων συµµετοχής ιδιαίτερα αυτής που αφορά την κατάσταση υγείας 
και δεν είναι πλέον απαραίτητη ή έντυπη παράδοση πρωτοτύπων στη 
γραµµατεία κατά την εκκίνηση προκειµένου να γίνουν δεκτοί και να παραλάβουν 
τον αριθµό τους οι δροµείς. Αυτονόητο φυσικά είναι πως όσοι εγγραφούν στην 
εκκίνηση θα συµπληρώσουν εγγράφως τα έντυπα αυτά (δήλωση συµµετοχής και 
κατάστασης υγείας) εκείνη τη στιγµή.  
Τα σχετικά έντυπα δηλώσεων (συµµετοχής και υγείας), µπορούν να κατεβάσουν 
(παραλάβουν) οι ενδιαφερόµενοι µέσα από το παραπάνω site (www.anatrexo.gr).  
 
Περιορισµένες εγγραφές θα γίνουν στο σηµείο εκκίνησης στο Βαλτεσινίκο την 
ηµέρα του αγώνα από ώρα 08.00 έως 10:00 το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεµβρίου 
2015. 
 
Οι αθλητές θα τρέξουν µε αριθµό που θα αναγράφει και το ονοµά τους. Τους 
αριθµούς αυτούς θα παραλάβουν απο την γραµµατεία την Κυριακή το πρωί 6  
Σεπτεµβρίου στο σηµείο εκκίνησης απο τις 08:30 έως τις 10:00 το πρωϊ. Φυσικά όσοι 
εγγραφούν εκείνη τη στιγµή ο αριθµός τους δεν θα αναφέρει το όνοµά τους. 
Στο ίδιο σηµείο θα βρίσκεται αρµόδιος εθελοντής του συλλόγου γονιών παιδιών µε 
νεοπλασµατική ασθένεια "ΦΛΟΓΑ" προκειµένου να δέχεται την είσπραξη των € 10 
για αυτούς που εγγράφονται στον αγώνα εκείνη τη στιγµή και για όσους για κάποιο 
λόγο δεν µπόρεσαν να τα καταθέσουν στο λογαριασµό της (της ΦΛΟΓΑ), στην 
Τράπεζα όπως προβλεπόταν στη σχετική προκήρυξη. Ο αρµόδιος αυτός θα παραδίδει 
επίσης στους αθλητές τις σχετικές αποδείξεις σε όσους έχουν ήδη καταβάλει το 
παραπάνω ποσό (€10), σην τράπεζα (πίστωση λογαριασµού ΦΛΟΓΑΣ), µε την 
επίδειξη του σχετικού παραστατικού (απόδειξη κατάθεσης) από τους αθλητές.    
 
Όπως προείπαµε για την παραλαβή των αριθµών από τους δροµείς δεν 
απαιτούνται συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τον ίδιο, η δήλωση 
συµµετοχής καθώς και η δήλωση καλής υγείας τα οποία συνοδεύουν την 
προκήρυξη στο σχετικό site αρκεί όµως να έχουν συµπληρώσει το σχετικό µε την 
ύπαρξή τους πεδίο (τετραγωνάκι) κατά τη ηλεκτρονική δήλωση συµµετοχής 
τους.  
 
Τέλος όλοι οι δροµείς είναι απαραίτητο να ακολουθούν τις υποδείξεις της 
οργανωτικής επιτροπής προκειµένου να έχουµε ένα καλό και ασφαλή αγώνα. 
 
Μεταφορά ∆ροµέων στο σηµείο εκκίνησης κα αναχώρηση. 
 
Οι δροµείς και λοιποί περιπατητές θα µεταβούν στο σηµείο εκκίνησης 
(ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ) και θα αποχωρήσουν µε δικά τους µέσα.  
Για όσους αθλητές έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στον αγώνα, την επιθυµία 
τους για µεταφορά στο ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ µε λεωφορείο, οι διοργανωτές θα διαθέσουν 
λεωφορείο  το οποίο θα αναχωρήσει την Κυριάκη το πρωϊ 6 Σεπτεµβρίου από τον 
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σταθµό "ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ" του ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Καραϊσκάκη στο 
Μεταξουργείο. 
Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από το παραπάνω σηµείο στις 6:30 το πρωί για το 
Βαλτεσινίκο και στις 4:30 της ιδίας ηµέρας από το Βαλτεσινίκο για να 
επιστρέψει στο ίδιο σηµείο σην Αθήνα.  
Με τους ενδιαφεροµένους θα επικοινωνήσει προσωπικά και έγκαιρα ο υπεύθυνος για τη 
µεταφορά που θα οριστεί από τους διοργανωτές 
 
Για επικοινωνία και τυχόν διευκρινήσεις:  
 
Παύλος ∆ιακουµάκος 210 8823725 κιν. 6977320891 
 
Κώστας Παναγούλιας  6972 70 70 92 
 
 

Καλό αγώνα σε όλους ! 
 

Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής των  Αγώνων 
 

Παύλος ∆ιακουµάκος  
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
 

Όλοι οι συµµετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν κανένα µεταφορικό µέσο 
ή άλλα εναλλακτικά µέσα στον αγώνα, αλλά τα πόδια τους. 

 
∆εν υπάρχουν κατηγορίες δροµέων µε βάση την προετοιµασία ή την φυσική 
κατάσταση των δροµέων. Υπάρχουν µόνο δύο κατηγορίες αγωνιζοµένων που 
αναφέρονται σε δύο διαδροµές ίδιας κατεύθυνσης που διαφέρουν µόνο ως προς την 
συνολική τους απόσταση και είναι: 
Η Α΄ κατηγορία που αναφέρεται σε διαδροµή 21,6 χιλιοµέτρων µε συνολική 
υψοµετρική διαφορά 1025 µέτρα και η Β΄κατηγορία που αναφέρεται σε διαδροµή 10 
περίπου χιλιοµέτρων µε συνολική υψοµετρική διαφορά 450 περίπου µέτρα. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες  για τις κατηγορίες αυτές και γενικά για τους αγώνες 
αναγράφονται στο έντυπο ενηµέρωσης και τεχνικών χαρακτηριστικών των αγώνων που 
λαµβάνει γνώση ο αθλητής 
Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να συµµορφώνονται σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς της επιτροπής και τις υποδείξεις των οργάνων της. 
Οι συµµετέχοντες δεν έχουν καµία αντίρρηση σε περίπτωση που θα γίνει χρήση 
φωτογραφιών αλλά και του ονόµατός τους, σχετικά µε ότι αφορά τη συµµετοχή τους 
στον αγώνα. 

 
Σύµφωνα µε την δήλωση συµµετοχής, είναι βασική προϋπόθεση η καλή κατάσταση της 
υγείας του αθλητή ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος βλάβης ή ατυχήµατος κατά την 
διάρκεια του αγώνα ή αργότερα. Η τεχνική επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει 
πρόσφατη ιατρική γνωµάτευση για το θέµα αυτό. 

 
Οι δροµείς οφείλουν µε δική τους ευθύνη να πάρουν όλα εκείνα τα µέτρα ασφάλειας 
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και προφύλαξης ώστε να προστατεύσουν τόσο την δική τους ασφάλεια όσο και των 
συναθλητών τους. 
 
Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει αθλητές που ενδεχοµένως 
παραβούν τον κανόνα αυτό τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά την διάρκεια του 
αγώνα ή επιδείξουν αντιαθλητική συµπεριφορά.  

 
Η τεχνική επιτροπή θεωρεί υποχρεωτική και αυτονόητη την ύπαρξη και χρήση σε 
ατοµικό επίπεδο ειδών στοιχειώδους πρώτης βοήθειας σε περίπτωση µικροατυχήµατος. 

 
Η τεχνική επιτροπή του αγώνα για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη έχει 
δικαίωµα να αποφασίζει επί τόπου τελεσίδικα ακόµη και να τροποποιήσει ή να 
µαταιώσει τον αγώνα. 

  
Η συµµετοχή πραγµατοποιείται µόνο ύστερα από την αποδοχή της σχετικής αίτησης - 
δήλωσης συµµετοχής από την τεχνική επιτροπή. 

  
Η δήλωση συµµετοχής στον αγώνα γίνεται ηλεκτρονικά στο www.anatrexo.gr 
συµπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.  
Η αποδοχή των όρων συµµετοχής και η δήλωση καλής υγείας στη σχετική 
" φόρµα", αποτελούν βεβαίωση κάλυψης των υποχρεώσεων και προϋποθέσεων 
των αθλητών για τη συµµετοχή τους.  
 
Τέλος η συµµετοχή σε αυτό το γεγονός πραγµατοποιείται µε τη θέληση και την 
προσωπική ευθύνη ενός εκάστου από τους συµµετέχοντες (αθλητές, περιπατητές, κτλ) 
και η ευθύνη των διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά στο οργανωτικό καθαρά 
µέρος.  
 

..//.. 


