Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2014
Θέμα : Δελτίο Πληροφοριών No 1

Ώρα: 14:00hrs
Αριθ. Εγγράφου:1.2

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί συμμετέχοντες στο 6Ο NGHR 2014. Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα συνεργάστηκε με τον
Δήμο Γορτυνίας και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Δημητσάνας (Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Bar – Club)
προκειμένου να σας προσφέρει έναν απολαυστικό και οικονομικό αγώνα με ευχάριστη διαμονή και καλό
φαγητό. Το σκαρίφημα της δεύτερης σελίδας θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ξενοδοχεία και
ταβέρνες. Στο φυλλάδιο του Δήμου Γορτυνίας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή.

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Προσερχόμενοι έγκαιρα στο Chalet ΜΑΙΝΑΛΟΝ για τεχνικό – διοικητικό έλεγχο θα έχετε την ευκαιρία να
απολαύσετε ελαφρύ γεύμα ή τον καφέ σας.
-Ορισμένα ξενοδοχεία – ξενώνες δεν διαθέτουν parking.
-Υπάρχουν ελεύθερα parking στον τερματισμό στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας, στο
προαύλιο του σχολείου όπως αναγράφεται στο Road Book, και το Δημοτικό parking πλησίον του
Διασυνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου.

ΔΕΙΠΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Δημητσάνας, προσφέρει εκπτωτικό κουπόνι φαγητού 15%, που ισχύει στα
αναγραφόμενα εστιατόρια – ταβέρνες από την αρχή μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί στο ξενοδοχείο ΤΕΥΘΙΣ όπου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα .
Επιπλέον τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο www.sportstimming.gr .

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΄΄ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ OUT’’
Η σειρά εκκίνησης της δεύτερης ημέρας θα είναι αυτή της Γενικής Κατάταξης της πρώτης ημέρας.
Ο κεντρικός δρόμος που διασχίζει την Δημητσάνα είναι στενός και συχνά φρακάρει από τη διέλευση
λεωφορείων. Προς τούτο απαιτείται τα οχήματα όπως λάβουν έγκαιρα θέση επί του δρόμου για να
δοθεί εκκίνηση σύμφωνα με το Road Book. Παρακαλούμε όπως η διαδικασία ολοκληρωθεί ώστε
το πρώτο όχημα να ξεκινήσει έγκαιρα στις 10:31.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 14:30 στο Διασυνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο της
Δημητσάνας. Παρακαλούμε για την παρουσία όλων, ώστε να δοθούν τα έπαθλα και αναμνηστικά σε όλους
τους αγωνιζομένους παρουσία των αρχών του Δήμου..
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας

Σας ευχόμαστε καλό αγώνα και καλή διασκέδαση!!!

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιαννούλης Μανώλης – Συντονιστής
Λακασάς Απόστολος – Αλυτάρχης
Παραβάντης Γεώργιος – Επικεφαλής Κριτών
Κωτσονόπουλος Νίκος – Αγωνοδίκης
Ουλή Θεοδοσία – Ταμίας

τηλ. 6936969245,
τηλ. 6945196242,
τηλ. 6932711020,
τηλ. 6944692509

