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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων διοργανώνει προς τιμήν των κ.κ. Σωτήρη και Ελένης
Διδασκάλου δωρητών του Πνευματικού Κέντρου «Ελένη Διδασκάλου» στα Αθίκια,
τον 9ον αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2018».
Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα είναι το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, όπου
οι δρομείς θα καλύψουν μια απόσταση 10 χιλιομέτρων δυναμικού βάδην. Η εκκίνηση
θα δοθεί στις 6.00 μ.μ. και ως αφετηρία και τερματισμό έχει οριστεί το Πνευματικό
Κέντρο του Δ. Δ. Αθικίων, με τους υποψήφιους δρομείς να παρευρίσκονται για την
παραλαβή των αριθμών τους 2 ώρες πριν.
Πριν την εκκίνηση του αγώνα θα τελεστεί επί μνημόσυνη δέηση τρισάγιο στην
μνήμη των δωρητών, στις 5:15 μ.μ.
Παράλληλα με τον δρόμο 10 χλμ, θα διεξαχθεί και αγώνας δρόμου 3 χλμ, για
όσους δρομείς και αθλούμενους είναι προετοιμασμένοι για προσπάθεια μικρότερης
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διάρκειας. Η εκκίνηση θα διεξαχθεί στις 6:05 μ.μ. Θα απονεμηθεί κύπελλο στον
πρώτο/τη Γενικής.
Σε όλο το μήκος της διαδρομής, θα υπάρχουν ομάδες εθελοντών για την
διευκόλυνση των δρομέων, όπου θα δοθούν νερά και ό,τι άλλο χρειαστεί στους
δρομείς στο 5ο χλμ. Στο χώρο του τερματισμού, ο Δήμος Κορινθίων θα διαθέτει
χυμούς και αναψυκτικά, φρούτα στους αθλητές, όπως και αναμνηστικό δώρο δρομικό
καπέλο και μετάλλιο σε όλους τους δρομείς για την συμμετοχή τους.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Θα βραβευτούν με κύπελλα οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες της
γενικής κατάταξης, καθώς και ο πρώτος και η πρώτη στις παρακάτω κατηγορίες:
-Μέχρι 29 ετών
-Από 30 έως 39
-Από 40 έως 49
-Από 50 έως 59
-Και άνω των 60.
Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να τηρήσουν τους κανόνες που έχουν συμπεριληφθεί
στην προκήρυξη.
Η απονομή των επάθλων: 7:30 μ.μ. – 8:00 μ.μ.
Η λήξη αγώνων: 8:15 μ.μ.
Η συμμετοχή στους αγώνες είναι ΔΩΡΕΑΝ. Τα έξοδα διεξαγωγής των
αγώνων είναι ευγενική χορηγία του Δήμου Κορινθίων.

Για πληροφορίες διευκρίνησης στα τηλέφωνα :
Γιώτα Πιπίνη: 6946499418
Μαρινός Αναστάσιος: 6946364571
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