YOUR SWVK GUIDE || VERTICAL RUN

Καλό τερµατισµό σε όλους σας!
Κυρίες και κύριοι καληµέρα (ή καλησπέρα σας ανάλογα µε την ώρα ανάγνωσης).
Θέλοντας να σας ενηµερώσουµε αναφορικά µε τη διοργάνωση SWVK - SPEEDWAY VERTICAL στην
οποία θα λάβετε µέρος, θεωρήσαµε σωστό να σας υπενθυµίσουµε τα παρακάτω:
α) Σκουπίδια! Σας παρακαλούµε θερµά µην αφήνετε τα σκουπίδια σας στο δάσος και τη
διαδροµή. Στην εκκίνηση και στον τερµατισµό υπάρχουν κάδοι όπου µπορείτε να τα αφήσετε, η
απόσταση είναι µικρή και το βάρος τους ακόµη µικρότερο! Δεν θα σας κοστίσει καθόλου από τον
χρόνο σας, αλήθεια! Θα ήταν χαρά µας να διοργανώσουµε παρέα έναν αγώνα χωρίς να επιβαρύνουµε
το περιβάλλον!
β) Σήµανση! Βέλη κατεύθυνσης κατά την έξοδο σας απο το µονοπάτι. Εντός µονοπατιού δεν
υπάρχει σήµανσηκαθώς το µονοπάτι προς την κορυφή είναι ένα και δεν θα χαθείτε.
γ) Δρόµος! Θα φροντίσουµε να υπάρχει κόσµος στις διασταυρώσεις των µονοπατιών µε τον
δρόµο για την ενηµέρωση των οδηγών. Πάραυτα, να σας υπενθυµίσουµε οτι προτεραιότητα δυστυχώς
έχει το αυτοκίνητο/µηχανήστην Ελλάδα, οπότε δείξτε κατανόηση αν κάποιος οδηγός δεν
συµορφωθεί στις υποδείξεις µας! Είναι θέµα παιδείας!
δ) Υψοµετρικά! Ανηφόρα ΜΟΝΟ, ούτε ένα µέτρο κατηφορικό, ούτε ένα µέτρο ευθεία!
ε) Τροφοδοσία! Πουθενά εντός της διαδροµής. Ούτε νερό, ούτε φαγητό! Στον τερµατισµό σας
περιµένουν όλα!
Αυτά τα λίγα θεωρήσαµε σηµαντικά να επικοινωνήσουµε µαζί σας, ελπίζοντας να απολαύσετε τη
διαδροµή και τον αγώνα SWVK - SPEEDWAY VERTICAL! Απολαύστε τον για όσο κρατήσει!
Καλό και υγιή τερµατισµό!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
16:00 - 16:50 Παραλαβή αριθµών απο τον χώρο της γραµµατείας στο κιόσκι του τερµατισµού.
(δίπλα απο το Έναστρον Κορυλόβου)

16:50 Κλείσιµο γραµµατείας. Δροµέας χωρίς αριθµό δεν λαµβάνει εκκίνηση.
(παράδοση αριθµού µόνο κατ ιδίαν)

16:50 - 17:59 Κατάβαση στον χώρο εκκίνησης & ζέσταµα για όσους το επιθυµούν εντός του δάσους.
(υπάρχει βρύση µε νερό στον χώρο της εκκίνησης)

18:00 - 18:25 Εκκινήσεις δροµέων βάση αριθµού συµµετοχής ανά 30 δευτερόλεπτα.
(µην χάσετε την σειρά σας, θα ακυρωθείτε)

19:30 - 20:00 Απονοµές βραβείων, ανάδειξη δροµέα µε τον καλύτερο χρόνο.
(γενική κατάταξη και χρόνοι υπολοίπων την έποµενη ηµέρα στην σελίδα της διοργάνωσης)

Το παραπάνω πρόγραµµα θα τηρηθεί απόλυτα και δεν θα δεχτούµε καµία καθυστέρηση.
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Πίστα Καλλιφύτου

Γραµµατεία / Τερµατισµός

* Google Maps: Korilovos Drama
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ΚΑΛΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
without speed limit

www.speedwayultra.com

