Αγώνας Δρόμου «Δόλιχος Λεμεσού 2017»
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων προγραμματίζει και οργανώνει τον αγώνα
δρόμου «Δόλιχος Λεμεσού 2017», Σάββατο 17 Ιουνίου, 2017 και ώρα 09.00 πμ., στην πόλη της Λεμεσού
αφιερωμένο στην μνήμη των Πεσόντων και Αγνοουμένων Καταδρομέων.
Ο δόλιχος ήταν αγώνισμα δρόμου ημιαντοχής στην αρχαία Ελλάδα, απόστασης περίπου 4800 μέτρων. Το 720
π.Χ. εισήχθηκε και στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι διάφορες καταχωρήσεις για τον δόλιχο ως σήμερα
έχουν αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία ως προς την πραγματική απόσταση της διαδρομής του αγωνίσματος.
Ωστόσο, η μέση αναφερόμενη απόσταση του αγώνα ήταν περίπου 18-24 γύρους, ή περίπου 4800 μέτρα. Η
διοργάνωσή του διεξαγόταν παρόμοια με τους σύγχρονους μαραθωνίους- οι δρομείς εκκινούσαν και τερμάτιζαν
τον αγώνα εντός του σταδίου, αλλά η διαδρομή του αγώνα εκτεινόταν στους δρόμους γύρω από την περιοχή του
σταδίου της Αρχαίας Ολυμπίας. Στη διαδρομή αυτή συχνά πλεύριζαν σημαντικά αγάλματα και βωμούς του
ιερού της Ολυμπίας, και πριν επιστρέψουν στο στάδιο περνούσαν και από το άγαλμα της Νίκης που βρισκόταν
στον περίφημο ναό του Διός.
Στην εκδήλωση μπορούν να λάβουν μέρος καταδρομείς, έφεδροι καταδρομείς καθώς και άλλοι δρομείς, άνδρες ,
γυναίκες, παίδες και νεάνιδες από όλη την Κύπρο, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον αγώνα. Ολοι είναι
ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Η εκκίνηση και το τέρμα του αγώνα θα γίνουν εις το ανατολικό άκρο του μώλου της Λεμεσού, επί του μώλου
παρά το υπαίθριο θεατράκι.η ώρα 09.00πμ.
Η διαδρομή θα γίνει επι του παραλιακού μετώπου απο το σημείου εκκίνησης με επιστροφή απο το ίδιο
δρομολόγιο στο σημείο τέρματος που είναι το ίδιο με το σημείο εκκίνησης.
Παρακαλούνται οι αθλητές να ευρίσκονται στο χώρο της γραμματείας για εγραφή και τα σχετικά , παρά το
σημείο έναρξης του αγώνα από τις 08.30πμ.
Η διάρκεια του αγώνα προβλέπεται να είναι περίπου 25-35 λεπτά.
Αμέσως μετά το πέρας του αγώνα θα γίνει η βράβευση των πρωτευσάντων αθλητών σε 5 (πέντε) κατηγορίες.
Ανδρών, Γυναικών, Παίδων και Νεανίδων και Γενικής Κατάταξης
Στον αγώνα θα υπάρξουν τέσσερεις κατηγορίες αθλητών, Ανδρών, Γυναικών ,Παίδων,και Νεανίδων όπου θα
βραβευθούν οι τρείς πρωτεύσαντες στην κάθε κατηγορία με σχετικά μετάλλια. Οι πρώτοι νικητές θα
εστεφανωθούν με στεφάνι ελιάς.
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