6ος Λαϊκός αγώνας βουνού "ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ"
Συντάχθηκε απο τον/την Admin

6ος Λαϊκός αγώνας ορεινού δρόμου

στα "Μονοπάτια των Αρκάδων Ποιμένων"

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Στα μονοπάτια των «ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ» έγινε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
2015 στο
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ο 6ος λαϊκός αγώνας βουνού κάτω από το σύνθημα
«ANAτρέχω στην Αρκαδία»
που σημειολογεί την επιστροφή στις απλές αξίες της ζωής, τον Ανθρωπισμό και
αποτελεί παράλληλα φόρο τιμής σε αυτούς που αγωνίστηκαν για τη ζωή τους και
την ελευθερία μας στη μάχη του
"Αγιονικόλα"
τον Σεπτέμβριο του 1826.

Τον αγώνα διοργάνωσε το "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ" σε
συνεργασία τους τους τοπικούς φορείς και η συμμετοχή των αθλητών που έζησαν
μοναδικές στιγμές, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Ο αγώνας περιελάμβανε δύο κατηγορίες, που αντιστοιχούν σε δύο διαδρομές ίδιας
κατεύθυνσης διαφορετικών όμως αποστάσεων ως εξής:
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Α. Πρώτη κατηγορία

Διαδρομή 20,4 χιλιομέτρων ( ΧΑΡΤΗΣ ) με συνολική υψομετρική διαφορά 825 περίπου
μέτρα αρμονικά κατανεμημένη κατά μήκος όλης της διαδρομής. Το τερέν είναι 90%
μονοπάτι ορεινό, αξιολογούμενο με βαθμό δυσκολίας 3-4 στην κλίμακα 1-5 και 10 %
δημόσιος ασφάλτινος δρόμος. Η συμμετοχή στην κατηγορία αυτή λαμβάνεται υπ όψιν ως
μέρος των κριτηρίων συμμετοχής στον ¨ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ" και οι συμμετέχοντες
συγκεντρώνουν σχετική βαθμολογία που προστίθεται στις άλλες συμπληρώνοντας έτσι τις
προϋποθέσεις για τον μαραθώνιο του Ολύμπου. Για το λόγο αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις
και κριτήρια κυρίως χρονικά, που καθορίζουν την επιτυχή συμμετοχή των αθλητών, τα
οποία αναγράφονται αναλυτικά στο έντυπο ενημέρωσης δρομέων και τεχνικών
χαρακτηριστικών των αγώνων που λαμβάνει γνώση ο αθλητής.
Στην κατηγορία αυτή του αγώνα, συμμετέχουν αθλητές ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ *** ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ
Β. Δεύτερη κατηγορία

Διαδρομή 10 περίπου χιλιομέτρων ( ΧΑΡΤΗΣ ) με συνολική υψομετρική διαφορά 450
περίπου μέτρα αρμονικά κατανεμημένη κατά μήκος της διαδρομής. Και εδώ το τερέν είναι
90% μονοπάτι ορεινό, αξιολογούμενο με βαθμό δυσκολίας 3-4 στην κλίμακα 1-5 και 10%
δημόσιος δρόμος κυρίως χωμάτινος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ *** ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ

Τέλος, έλαβαν μέρος και απλοί περιπατητές, φυσιολάτρες ή ορειβάτες, διανύωντας την
διαδρομή της δεύτερης κατηγορίας δηλαδή αυτής των 10 χιλιομέτρων, χωρίς να
συμμετέχουν φυσικά στην κατάταξη τερματισμού και τα μετάλλια είχαν όμως την
υποστήριξη των διοργανωτών.
Για τους συμμετέχοντες στην πρώτη κατηγορία αγώνα, υπήρξαν δύο σειρές γενικής
κατάταξης, αυτής των βετεράνων ανδρών και γυναικών που αφορούσε δρομείς ηλικίας άνω
των 40 ετών και αυτής που αφορούσε δρομείς ηλικίας απο 18 έως 40 ετών.
Για τους συμμετέχοντες στη δεύτερη κατηγορία αγώνα, υπήρξαν επίσης δύο σειρές γενικής
κατάταξης, αυτής των ανδρών και γυναικών ηλικίας άνω των 40 ετών, αυτής των ανδρών
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και γυναικών ηλικίας απο 18 έως 40 ετών.
Οι πρώτοι κάθε κατηγορίας και σειράς άνδρας και γυναίκα κέρδισαν έπαθλο ειδικά
φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Γιάννη Σουβατζόγλου καθώς και "χρυσό" αναμνηστικό
μετάλλιο.
Οι δεύτεροι και τρίτοι κάθε κατηγορίας και σειράς επίσης κέρδισαν αντίστοιχα "αργυρό"
και "χάλκινο" μετάλλιο.
Όλοι που θα έλαβαν μέρος στους αγώνες αυτούς πήραν αναμνηστικό δίπλωμα και
μπρούτζινο μετάλλιο
.
Οι λαϊκοί αυτοί αγώνες βουνού ή απλού περιπάτου στα μονοπάτια των « Αρκάδων
Ποιμένων
» ήταν και πάλι αφιερωμένοι στα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, που βρίσκουν
στήριγμα στον ομώνυμο σύλλογο γονιών
«ΦΛΟΓΑ»
, που θέλαμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε.
Έτσι οι συμμετέχοντες αθλητές, περιπατητές, παράγοντες ή θεατές, εξέφρασαν την
υποστήριξή τους καταβάλλοντας το ποσό των 10 (δέκα) € στο λογαριασμό του συλλόγου
«ΦΛΟΓΑ».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ *** ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ *** VIDEO *** ΦΩΤΟ
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