YOUR SW6H TRACK GUIDE

Καλό τερµατισµό σε όλους σας!
Κυρίες και κύριοι καληµέρα (ή καλησπέρα σας ανάλογα µε την ώρα ανάγνωσης).
Χωρίς να κουράσουµε απο τώρα καθώς σας περιµένει το 6ωρο του Σαββάτου σας, σκεφτήκαµε να σας
ενηµερώσουµε για τους κανονισµούς του αγώνα εντός της πίστας κάρτ Καλλιφύτου µε αυτόν τον τρόπο ώστε την
Παρασκευή το βράδυ όσοι βρεθείτε στην πίστα αλλά και το Σάββατο µια (1) ώρα πριν την εκκίνηση να απαντήσουµε
σε τυχόν ερωτήσεις που θα δηµιουργηθούν.
α) Σκουπίδια: Αφήνουµε τα σκουπίδια µας ΜΟΝΟ στον χώρο των pitstop κατά το πέρασµα µας απο εκεί.
Δεν είναι απαραίτητη η είσοδος στο pitstop, θα υπάρχει κάδος απορρυµάτων για την διευκόλυνση σας.
β) PitStop: κατά την είσοδο/εξοδο στον χώρο του pitstop υπάρχουν σήµατα για µείωση της ταχύτητας σας,
σεβαστείτε τα για να µην έχουµε τραυµατισµούς µε άλλους δροµείς που βρίσκονται ήδη εντός του χώρου. Επίσης
κατά την έξοδο σας δεν επιτρέπετε να εµποδίσετε την διέλευση δροµέα ο οποίος τρέχει στην διαδροµή της πίστας.
γ) Χρονική ενηµέρωση: εκτός απο το χρονόµετρο στην ολοκλήρωση κάθε κύκλου, ανα µια ώρα θα υπάρχει
και ηχητική ενηµέρωση για τον χρόνο που έχει περάσει. Στις 5ώρες και 30λεπτά η καρό σηµαία θα δώσει το σήµα
για τα τελευταία 30 λεπτά σας! Τσίτα τα γκάζια λοιπόν!
δ) ΒΙΒ (αριθµός αθλητή): παραµένει σε εµφανές σηµείο µπροστά καθόλη την διάρκεια του αγώνα σας.
Σε περίπτωση απώλειας του ακυρώνεται ο δροµέας. Οι δροµείς που τρέχουν στο ΟΜΑΔΙΚΟ, θα φοράνε µπρος/πισω
τον αριθµό συµµετοχής τους για ευκολότερη αναγνώρηση από τους υπόλοιπους.
ε) Λήξη του αγώνα: Με το σφύριγµα της λήξης του αγώνα θα πρέπει να ολοκληρώσετε τον γύρο - θα µετρηθεί
στο σύνολο των χιλιοµέτρων µέχρι την γραµµή τερµατισµού.
Αυτά τα λίγα θεωρήσαµε σηµαντικά, ελπίζουµε να απολαύσετε την διαδροµή και τον νέο αγώνα
SPEEDWAY ULTRA! Απολαύστε τον για όσο κρατήσει! Καλό τερµατισµό!
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Πρόγραµµα εκδηλώσεων
Παρασκευή
18:00 - 20:00 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τους αγώνες SWUT & SW6H από την πίστα καρτ Καλλιφύτου
Σάββατο
05:00 - 05:30 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τον αγώνα SWUT
06:00 Εκκίνηση αγώνα SWUT 100KM
12:00 Αναχώρηση των pacers από την πίστα Καλλιφύτου µε προορισµό το Λιβαδερό
14:00 - 16:00 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τον αγώνα SW6H
17:00 εως 24:00 Αφίξεις δροµέων αγώνα SWUT
20:00 Βραβεύσεις νικητών του αγώνα SWUT
Κυριακή
07:00 - 07:30 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τον αγώνα SW6H
08:00 Εκκίνηση του αγώνα SW6H διάρκειας 6ωρών εντός της πίστας κάρτ
13:30 - 14:00 Εγγραφή για τον παιδικό αγώνα SWKIDS µήκους 1000µ εντός της πίστας κάρτ
14:00 Λήξη αγώνα SW6H
14:15 Εκκίνηση του παιδικού αγώνα SWKIDS
14:30 Βραβεύσεις νικητών του αγώνα SW6H / Λήξη εκδηλώσεων
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Λοιπά τεχνικά στοιχεία!
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Σήµανση και ΟΜΑΔΕΣ

Page 4

Πίστα Καλλιφύτου
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ΚΑΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
without speed limit

www.speedwayultra.com

