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6ος ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  2012  180 χλμ   &   Αγώνας 62 χλμ 

Ο Σύλλογος Αγώνων Δρόμου Υπεραποστάσεων ‘’ΑΕΘΛΙΟΣ’’ διοργανώνει την 18-19 Μαΐου 2012 τους αγώνες  
α) Ολύμπιος Δρόμος  180 χλμ  & 
β)  Αγώνας δρόμου 62 χλμ.  

Φέτος (2012) για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στην ίδια διαδρομή και οι δύο αγώνες και 
με κοινό σημείο εκκίνησης. 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ:  
Η εκκίνηση θα είναι κοινή και για τους δύο αγώνες, τη Παρασκευή 18 Μαΐου και ώρα 14:30,  μπροστά στην 
είσοδο του χώρου του αρχαίου σταδίου της Αρχ. Νεμέας. 
 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:  
Η διαδρομή για τον ΟΛΥΜΠΙΟ ΔΡΟΜΟ θα είναι από την Αρχαία Νεμέα μέχρι την Ολυμπία 180 χλμ, ενώ η 
διαδρομή για τον αγώνα των 62 χλμ θα είναι από την Αρχ. Νεμέα μέχρι το Λεβίδι 61,7 χλμ.  
Οι ώρες λειτουργίας των σταθμών ανεφοδιασμού (c.p.) καθώς και τα χρονικά όρια αποκλεισμού για τον 
ΟΛΥΜΠΙΟ ΔΡΟΜΟ είναι αυτά που απεικονίζονται λεπτομερώς στη ιστοσελίδα του συλλόγου www.aethlios.gr . 
Για τον αγώνα των 62 χλμ, οι σταθμοί είναι κοινοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με του ΟΛΥΜΠΙΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ και υπάρχει ένα και μόνο σημείο χρονικού αποκλεισμού στο μέσον περίπου της διαδρομής στη 
Σκοτεινή (33,5 χλμ στις 19:20 της Παρασκευής 18/5). Το χρονικό δε όριο τερματισμού είναι δέκα (10) ώρες. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ: 
Στον  ΟΛΥΜΠΙΟ ΔΡΟΜΟ οι απονομές θα γίνουν το Σάββατο σε ξενοδοχείο της Ολυμπίας, ενώ για τον αγώνα 
των 62 χλμ θα γίνουν βραβεύσεις στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες κατά τον 
τερματισμό τους στο Λεβίδι. Όλοι δε οι τερματίσαντες, εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου, θα λάβουν 
αναμνηστικό μετάλλιο.  
Τα αναμνηστικά διπλώματα των αθλητών θα αποσταλούν ταχυδρομικά λίγες ημέρες μετά την τέλεση του αγώνα 
με καταγεγραμμένο τον επίσημο χρόνο τους. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα μέσω της ηλεκτρονικής 
σελίδας του συλλόγου www.aethlios.gr  ή στo φαξ  210-5149928 ή στη Ταχ. Διεύθυνση  ΑΕΘΛΙΟΣ  Τ.Θ. 25, 
20500 ΝΕΜΕΑ, η στο e-mail aethliosrace@yahoo.gr. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την 
επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.   
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

http://www.aethlios.gr/
http://www.aethlios.gr/
mailto:aethliosrace@yahoo.gr
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Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα των 62 χλμ ανέρχεται στα 60 € και περιλαμβάνει    
 -μεταφορά με πούλμαν από το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), το πρωί της Παρασκευής (18/5/2012) σε 
ξενοδοχείο της Κορίνθου όπου γίνεται η ενημέρωση των αθλητών για τον αγώνα.  
-Μετάβαση στο χώρο εκκίνησης στο Αρχαίο Στάδιο της Αρχ. Νεμέας.  
-Τροφοδοσία κατά τη διάρκεια του αγώνα 
-μεταφορά με πούλμαν από το Λεβίδι προς Αθήνα το πρωί του Σαββάτου (19/5/2012, 10:00 π.μ.) 
Στο παραπάνω κόστος συμμετοχής δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος διανυκτέρευσης το βράδυ της Παρασκευής 
(18/5) στο Λεβίδι, όπου θα υποδειχθούν προτεινόμενα ξενοδοχεία με χαμηλές τιμές.  
Σε περίπτωση που ο αθλητής έλθει στον αγώνα με δικό του μεταφορικό μέσον, το κόστος συμμετοχής του 
θα είναι 20 €. 
 
Ενημερώνουμε τους αθλητές ότι η παραλαβή των αριθμών του αγώνα θα γίνει τη Παρασκευή (18/5) το πρωί σε 
ξενοδοχείο της Κορινθίας και μέχρι την ώρα 11:00 το αργότερο. 
Επίσης στη διαδρομή θα υπάρχουν λεωφορεία που θα συλλέγουν τους τυχόν εγκαταλείψαντες αθλητές καθώς και 
ιατροφαρμακευτική υποστήριξη με γιατρούς και ασθενοφόρα.  
  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ 62 ΧΛΜ 
 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Θετική υψομετρική διαφορά      1140 μ 
Αρνητική υψομετρική διαφορά        620 μ 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
PROFIL OF TERRΑΙN  

  ΧΛΜ 

   km 

                             ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

                                 Surface  

  0 – 2.5 Ασφαλτοστρωμένος δρόμος    

Paved Road (Asphalted Road) 

2.5 – 2.7 Συμπαγές Αμμοχάλικο 

Compacted Gravel 

2.7 - 21 Ασφαλτοστρωμένος δρόμος        

Paved Road (Asphalted Road) 

21 - 32 Μίγμα Συμπαγούς αμμοχάλικου/πετρώδους 
Trail/ασταθούς πετρώδους Trail 

Mix Compacted Gravel/stone Trail/ Loose 
Rock Trail 

32 – 33.7 Ασφαλτοστρωμένος δρόμος        
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Paved Road (Asphalted Road) 

33.7 – 35.7 Μίγμα πετρώδους Trail/ασταθούς πετρώδους 
Trail 

Mix stone Trail/ Loose Rock Trail 

35.7 – 36 Ασφαλτοστρωμένος δρόμος        

Paved Road (Asphalted Road) 

36 – 40.5 Συμπαγές Αμμοχάλικο 

Compacted Gravel 

40.5 – 61.7 Ασφαλτοστρωμένος δρόμος        

Paved Road (Asphalted Road) 

Τερματισμός 

     Finish  

Κεντρική πλατεία Λεβιδίου 

Central Square of Levidi 

 

                     Είδος   Trail 

                      Trail Type 

        Χλμ 

        km 

                

               % 

Ασφαλτοστρωμένος δρόμος    

Paved Road (Asphalted Road) 

 

44 

 

70% 

Συμπαγές 
Αμμοχάλικο/χωματόδρομος 

Compacted Gravel/dirt road 

 

10.7 

 

19% 

Μίγμα πετρώδους 
Trail/ασταθούς πετρώδους 
Trail/χωματόδρομος 

Mix stone Trail/ Loose Rock 
Trail/dirt road 

 

7 

 

11% 

                      

                              Total 

 

61.7 

 

100% 
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ΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ 
SAMPLE PICTURES OF TERRAIN 
 

 Συμπαγές Αμμοχάλικο  Compacted Gravel 

 Mix of Grassland / Stone Trail 

dirt road/χωματόδρομος 
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 Old Road Trail 

dirt road/χωματόδρομος 

 Loose Rock Trail 
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 dirt road/χωματόδρομος 

 


