Δρό.Με.Α. Racing
Σωματείο Δρομέων Μεγάλων Αποστάσεων Κύπρου

Αγαπητοί φίλοι,
Το σωματείο δρομέων Δρό.Με.Α Racing διοργανώνει τον 1ο ορειβατικό μαραθώνιο στην Κύπρο, Garmin
Troodos Marathon 42 χλμ και τον 8ο Ice Power Troodos Green Race 15 χλμ Η εκδήλωση θα
διεξαχθεί στις 11/6/2017, με εκκίνηση και τερματισμό την πλατεία Τροόδους και θα περιλαμβάνει τα
εξής αγωνίσματα:
• 05:30 πμ: Garmin Cyprus Troodos Marathon – 2017
• 09:00 πμ: 600 μ. - Παιδικός αγώνας δρόμου
• 09:10 πμ: 15 km - Ice Power Troodos Green Race 2017
• 09:20 πμ: 5km - Pine Tree Charity Run 2017
Σας προσκαλούμε να ετοιμάσετε την δική σας ομάδα και να έρθετε να τρέξουμε μαζί με στόχο να
προάγουμε τον κοινωνικό αθλητισμό σε όλα τα στρώματα της τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας την
αθλητική κουλτούρα και τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Παράλληλα, με τη συμμετοχή σας συνεισφέρετε
στον φιλανθρωπικό οργανισμό Fun-Raising.
Οι διαδρομές των αγωνισμάτων διασχίζουν τα φυσικά μονοπάτια της φύσης περιμετρικά από το
Τρόοδος με μοναδική και πανοραμική θέα. Τόσο στον μαραθώνιο, όσο και στα 15 χλμ, οι δρομείς θα
πατήσουν στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου (Όλυμπος) τρέχοντας πάνω από τα σύννεφα!
Στόχος του αγώνα είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω του αθλητισμού για μία πιο οικολογική
συνείδηση αναφορικά με την προστασία των δασών της Κύπρου αλλά και η φιλανθρωπική προσφορά.
Παράλληλα, δημιουργούνται ευκαιρίες αθλητισμού αναψυχής στο φυσικό περιβάλλον.
Δικαίωμα συμμετοχής στους ορειβατικούς αγώνες δρόμου (μαραθώνιος και 15 χλμ), οι οποίοι έχουν
αυξημένο βαθμό δυσκολίας λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους αλλά και του μεγάλου υψομέτρου,
έχουν άτομα από 18 ετών και άνω.
Το σωματείο μας στηρίζει το έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού Fun-raising και το γι’ αυτό
αποφασίστηκε ότι φέτος θα δοθούν σε αυτό όλες οι εισπράξεις από τις εγγραφές στον φιλανθρωπικό
αγώνα 5-km - Pine Tree Charity Run 2017.
Θα δοθεί αναμνηστική φανέλα για τους συμμετέχοντες του μαραθωνίου και αναμνηστικά μετάλλια σε
όλους τους τερματίσαντες όλων των αγωνισμάτων. Θα δοθεί επίσης δώρο (πακέτο με προϊόντα Ice
Power) σε όλους τους συμμετέχοντες των 15 χλμ.
Έπαθλα θα δοθούν στους πρώτους 6 άνδρες/γυναίκες στα αγωνίσματα του μαραθωνίου και των 15χλμ,
στους πρώτους 3 άνδρες/γυναίκες των 5χλμ. και στα πρώτα 3 αγόρια/κορίτσια στον παιδικό αγώνα.
Το σωματείο μας προσφέρει τις πιο κάτω μειωμένες τιμές για ομαδικές εγγραφές που γίνονται στον
προκαθορισμένο χρόνο:
Garmin Cyprus Troodos Marathon – 2017 - €30 (αρχική €40) (άτομα 18 ετών και άνω)
Ice Power Troodos Green Race 2017 - 15 km – €15 (αρχική €20) (άτομα 18 ετών και άνω)
5-km - Pine Tree Charity Run 2017 - €10 δεν υπάρχει έκπτωση (όλα τα έσοδα θα δοθούν στο
Funraising) (15 ετών και άνω)
Παιδικός αγώνας δρόμου 600 μ - δωρεάν συμμετοχή (6-14 ετών)
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Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα συνημμένα έντυπα συμπληρωμένα και να καταθέσετε το συνολικό
ποσό στον πιο κάτω το λογαριασμό του σωματείου το αργότερο μέχρι 29/05/17. Οι δρομείς θα πρέπει
να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο ‘αίτησης συμμετοχής’ και να σταλεί μαζί με το αρχείο
ομαδικής εγγραφής (excel).
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Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφόρηση

Με εκτίμηση,

Όμηρος Χριστοδούλου
Εκ’ μέρους του Δρό.Με.Α. Racing

