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Κυρίες και κύριοι καληµέρα (ή καλησπέρα σας ανάλογα µε την ώρα ανάγνωσης). 
        Θέλοντας να σας ενηµερώσουµε αναφορικά µε τη διοργάνωση SWUT100 στην οποία θα λάβετε 
µέρος τις επόµενες ηµέρες, θεωρήσαµε σωστό να σας υπενθυµίσουµε τα παρακάτω: 
      α) Σκουπίδια! Σας παρακαλούµε θερµά µην αφήνετε τα σκουπίδια σας στο δάσος και τη 
διαδροµή.  
Στους σταθµούς τροφοδοσίας υπάρχουν κάδοι όπου µπορείτε να τα αφήσετε. Θα ήταν χαρά µας να 
διοργανώσουµε παρέα έναν αγώνα χωρίς να επιβαρύνουµε το περιβάλλον!  
     β) Σήµανση! Κάποιοι θα τη θεωρήσουν “συχνή”, κάποιοι άλλοι “κουραστική”, αλλά οι 
περισσότεροι θα τη χαρακτηρίσουν βοηθητική. Ο Speedway Ultra δεν είναι αγώνας περιπέτειας, ούτε 
πεζοπορικός!  
Η συχνή σηµατοδότηση έχει τον σκοπό της, να σε κάνει να τρέχεις χωρίς να έχεις αµφιβολίες για το 
αν είσαι στον σωστό δρόµο. Βέβαια, η φιλοσοφία µας επιτάσσει µετά την ολοκλήρωση του αγώνα να 
αφαιρέσουµε τη  σήµανση απο το δάσος. 
     γ) Ρυάκια! Θα έχουν νερό; Θα βραχτούµε; Θα κολυµπήσουµε;  
Ναι θα έχουν νερό, φροντίζοντας όµως κατά το δυνατόν να µη βραχείτε και να µην κολυµπήσετε!  
Βέβαια αν το θέλετε απολαύστε το! Η φύση θα αποφασίσει για την ποσότητα του νερού την ηµέρα 
του αγώνα σας. Μετά το 2ο σηµείο όπου θα βρίσκεται το dropbag σας δεν θα βρείτε ρυάκι που θα 
σας δυσκολέψει!  
Στα τελευταία 10 χλµ. ωστόσο θα συναντήσετε αρκετά, αλλά τι σηµασία έχει; Ο τερµατισµός θα είναι 
πολύ κοντά! Δώστε τα όλα και ζήστε τις τελευταίες στιγµές του αγώνα σας µε χαµόγελο! 
    δ) Υψοµετρικά! Ανηφόρες και βέβαια υπάρχουν, είναι όµως αυτές που θέλεις για να πάρεις µια 
ανάσα, να πιεις µια γουλιά νερό και να φας µια µπάρα! Θα τις απολαύσεις και δεν θα µας βρίζεις 
(πολύ). 

Αυτά τα λίγα θεωρήσαµε σηµαντικά να επικοινωνήσουµε µαζί σας, ελπίζοντας να απολαύσετε τη 
διαδροµή και τον νέο αγώνα SPEEDWAY ULTRA 100 .! Απολαύστε τον για όσο κρατήσει!  
Καλό και υγιή τερµατισµό όπως τον ονειρεύεστε και όπως τον έχετε σχεδιάσει!

Καλό τερµατισµό σε όλους σας!
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.03.2023 

18:00 - 20:00 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τους αγώνες SWUT & SW46 από την πίστα καρτ Καλλιφύτου 

  

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.04.2023   

05:00 - 05:30 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τον αγώνα SWUT 100 

06:00 Εκκίνηση αγώνα SWUT 100KM 

06:30 - 07:30 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τον αγώνα SW46 MARATHON 

08:00 Εκκίνηση αγώνα SW46 MARATHON 

12:00 Αναχώρηση των pacers από την πίστα Καλλιφύτου µε προορισµό το Λιβαδερό 

12:30 εως 16:00 Αφίξεις δροµέων αγώνα SW46 MARATHON 

17:00 εως 24:00 Αφίξεις δροµέων αγώνα SWUT 100 

19:00 Βραβεύσεις νικητών του αγώνα SWUT 100 & SW46 MARATHON 

  

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.04.2023   

09:15 - 10:30 Παραλαβή αριθµών δροµέων για τον αγώνα SW10 

11:00 Εκκίνηση του αγώνα SW10 

11:45 έως 13:00 Αφίξεις δροµέων αγώνα SW10 

12:30 - 13:15 Εγγραφή για τον παιδικό αγώνα SWKIDS µήκους 1000µ εντός της πίστας κάρτ 

13:30 Εκκίνηση του παιδικού αγώνα SWKIDS 

14:00 Βραβεύσεις νικητών του αγώνα SW10 TRAILRUN / Λήξη εκδηλώσεων
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Λοιπά τεχνικά στοιχεία & σήµανση διαδροµής

* Drop Bags (σάκος ανεφοδιασµού)  

            στον διπλό σταθµό “Τζαµί” στο 40ο και στο 50ο χλµ 

* PACERS (συνοδοί/λαγοί) 

            Θα σας περιµένουν στον σταθµό “ΛΙΒΑΔΕΡΟ 2” στο 84ο χλµ. Από εκεί θα ξεκινήσετε το ταξίδι για τον 
τερµατισµό σας παρέα! Η απόσταση δροµέα-συνοδού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 100µ σε όλη την διάρκεια. 
Ο συνοδός δεν αφήνει για κανέναν λόγο τον δροµέα µόνο του! - Στα τελευταία µέτρα εντός της πίστας θα τρέξετε 
µε όλη σας την δύναµη! ΓΡΗΓΟΡΑ και µε χαµόγελο! 

* Cut offs (χρονικά όρια) 

            Στο 84ο χλµ “ΛΙΒΑΔΕΡΟ 2” στις 15 ώρες! Όριο έγκυρου τερµατισµού οι 18 ώρες! 

* Υποχρεωτικός εξοπλισµός 

            * Αλουµινοκουβέρτα  * Δοχείο υγρών  * Φακός. Τα υπόλοιπα τα αφήνουµε στην κρίση του κάθε δροµέα
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ΠΡΟΣΟΧΗ στην σήµανση της διαδροµής! #SWUT

Στα σηµεία που θέλουν προσοχή 
Μετά το 17ο χλµ (µαντρί) η πορεία αλλάζει για τον αγώνα ULTRA TRAIL (υπάρχει σηµείο ελέγχου) 
δεξιά στον χωµατόδροµο µε πορεία προς το “µαντρί του Άρη”.  
>> Μετά τον “ΒΡΑΧΟ” στο τέλος της κατηφόρας, σηµείο ελέγχου και ΔΕΞΙΑ πορεία (υπάρχουν βέλη κατεύθυνσης) 
για τον αγώνα των 100χλµ µε προορισµό το “ΛΙΒΑΔΕΡΟ”

Ασπροκόκκινη ταινία σήµανσης 
κατά µήκος της διαδροµής
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ΚΑΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 
without speed limit

www.speedwayultra.com

http://www.speedwayultra.com

