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6η ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 

 «ΛΙΜΝΗ ΒΡΑΥΟΤ» 

2ος ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ – 

ORIENTEERING Ονηρίων 

πεζοπορία - ποδηλαζία 

 

ΒΡΑΥΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

άββαηο 18 και Κσριακή 19 Ιοσνίοσ 2016 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Ο ύιινγνο Γόλσλ Βξάρνπ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

– Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Δζεινληηθνύ Σκήκαηνο Γηάζσζεο – 

Αληηκεηώπηζεο Καηαζηξνθώλ Ννκνύ Καζηνξηάο θαη ηνπ πιιόγνπ Οξεηλώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (.Ο.Γ.Κ), αλαθνηλώλεη ηεο δηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο 6
ε
 θνιπκβεηηθήο ζπλάληεζεο «Λίκλε Βξάρνπ» - 2

νπ
 Orienteering – αγώλα 

πξνζαλαηνιηζκνύ Οληξίσλ. 

Ο ζθνπόο ησλ εθδειώζεσλ είλαη ε πξνβνιή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο 

θαη ε πξνώζεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ αζιεηηθώλ δξάζεσλ, νη νπνίεο θαζώο  δελ έρνπλ 

αληαγσληζηηθό ραξαθηήξα, δελ ζπλδένληαη κε ηε ζεζκνζέηεζε εηδηθώλ επάζισλ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΣΟΠΟ & ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ 

 

 Γλσξηκία κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό -  Orienteering, ζα δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή ησλ 

Οληξίσλ θαη ηεο ηερλεηήο Λίκλεο Βξάρνπ, ηνπ Γήκνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο, ην άββαηο 18 Ιοσνίοσ 2016.  

 

 Πεζοπορία θαη ποδηλαζία ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηνλ νξεηλό όγθν ησλ Οληξίσλ 

θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ηερλεηήο ιίκλεο Βξάρνπ αληίζηνηρα, ηελ Κσριακή 19 

Ιοσνίοσ 2016. Αθεηεξία ηεο πεδνπνξίαο ζα είλαη ε πιαηεία ηνπ ρσξηνύ (08:00΄) 

ελώ ηεο πνδειαζίαο ε γέθπξα ηεο ηερλεηήο ιίκλεο (09:00΄). 

 

 Ο θνιπκβεηηθόο πεξίπινπο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία OWS 1.1.1. «Κνιύκβεζε 

Μαθξηλώλ απνζηάζεσλ», ζα δηεμαρζεί ζηε ιίκλε Βξάρνπ, ζην Γεκνηηθό 

Γηακέξηζκα Βξάρνπ ηνπ Γήκνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Καζηνξηάο, ηελ Κσριακή 19 Ιοσνίοσ 2016. 
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ΑΦΙΞΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ & ΤΝΟΓΧΝ 

 

Η άθημε ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζώο θαη ησλ ζπλνδώλ ζην Βξάρν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην 

άββαην 18 Ινπλίνπ 2016, από ηηο 08:00 έσο ηηο 24:00.  

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 18 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ORIENTEERING 

Αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκόο νξίδεηαη ην Φξάγκα Βξάρνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη έσο θαη κία ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε ζηελ αθεηεξία γηα λα ελεκεξσζνύλ θαη 

ιάβνπλ νδεγίεο. Οη εθθηλήζεηο ζα δίλνληαη ζπλερώο από ηηο 17:00΄ έσο ηηο 19:00΄ .  

Ο αλακελόκελνο ρξόλνο γηα ηνλ ληθεηή ζα είλαη πηζαλόλ 1 ώξα. Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

ππόινηπνη δξνκείο ελδέρεηαη λα ηεξκαηίζνπλ θαη ζε 2 ώξεο, αλάινγα κε ηα ιάζε πνπ ζα 

θάλνπλ. Δλδέρεηαη επίζεο θάπνηνη/εο λα πεξπαηήζνπλ ηε δηαδξνκή απνιακβάλνληάο ηελ. 

ηόρνο ησλ δηνξγαλσηώλ άιισζηε είλαη ε γλσξηκία αιιά θαη ε δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο 

ηνπ Orienteering.   

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΒΡΑΒΔΤΔΙ ΣΟ ORIENTEERING  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο/ηξηεο, άλσ ησλ 18 εηώλ, νη νπνίνη ζα 

ηξέμνπλ απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζύλε, θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη κε ελππόγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε πνπ ζα θαηαζέηνπλ ζηνπο δηνξγαλσηέο. πζηήλεηαη δε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ππνβιεζνύλ ζε ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ αγώλα.  

Θα ππάξρνπλ δηαδξνκέο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη παηδηά, ζπλνδεία ελειίθσλ ή θαη κόλα ηνπο, κε ηε ζπγθαηάζεζε γνλέσλ 

ή θεδεκόλσλ. 

ε όινπο ηνπο αζιεηέο/ηξηεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζα δνζνύλ πξσηόηππα δηπιώκαηα.  

ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ORIENTEERING 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ιήγεη ηελ Κσριακή 12 Ιοσνίοσ 2016. Οη 

ελδηαθεξόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ από ηνπο δηνξγαλσηέο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο  

ηνπο. Αηηήζεηο πνπ ζα ζηαινύλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη 

απνξξίπηνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 Οη αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: 

 vasidam123@gmail.com 

 ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία 

ησλ αζιεηώλ: όλνκα, επώλπκν, ειηθία, ηόπνο δηακνλήο, ηειέθσλν.  

mailto:vasidam123@gmail.com
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ΣΑΘΜΟ ΝΔΡΟΤ 

ηαζκόο λεξνύ ππάξρεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη. 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 
 

ΔΚΚΙΝΗΗ ΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΠΛΟΤ       

 

Η εθθίλεζε ηνπ θνιπκβεηηθνύ πεξίπινπ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 19 Ινπλίνπ 2016 θαη ην 

ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζα είλαη ζηε ιίκλε Βξάρνπ.  

Η εθθίλεζε ζα δνζεί ζηηο 13:00΄ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα είλαη παξόληεο ζην 

ρώξν 45 ιεπηά λσξίηεξα, γηα λα ππνγξάςνπλ ηηο ππεύζπλεο δειώζεηο θαη λα ηνπο δνζνύλ 

νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο. 

 

ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟ ΠΕΡΙΠΛΟΤ 

 

Η απόζηαζε πνπ ζα δηαλπζεί είλαη πεξίπνπ 1.750 κ. θαη ν ρξόλνο δηεμαγσγήο δελ ζα 

μεπεξάζεη ηε 1 ώξα θαη 15 ιεπηά. 

Η δηαδξνκή ζα έρεη ηξηγσληθό ζρήκα θαη ζα είλαη επθξηλήο από κεγάιεο ηζηηνπιντθέο 

ζεκαδνύξεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο. H ηερλεηή ιίκλε Βξάρνπ, βξίζθεηαη ζην βνπλό Όληξηα 

(Οξνζεηξά ηνπ Βνΐνπ) ζε πςόκεηξν 950 κέηξσλ, ζε απόζηαζε 1,2 ρικ. από ην ρσξηό 

Βξάρνο θαη ην κέγηζηνο βάζνο ηεο θζάλεη ηα 35 κέηξα. Σελ εκέξα ηνπ αγώλα ε 

εθηηκώκελε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ αλακέλεηαη λα θπκαλζεί  ζηνπο  20
ν
 C (κε απόθιηζε 

+ - 2
ν
 C). 

 

ΑΠΟΝΟΜΔ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΠΛΟΤ       

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεξίπινπ, ζηηο 14.30, ζα αθνινπζήζνπλ απνλνκέο 

αλακλεζηηθώλ δηπισκάησλ θαη κεηαιιίσλ, θαζώο θαη t-shirts. 

 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 

 

ηελ θνιπκβεηηθή ζπλάληεζε ζα ππάξρεη ηαηξηθή ππνζηήξημε. ε θάζε πεξίπησζε όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ κέξνο κε δηθή ηνπο επζύλε, θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη κε 

ελππόγξαθε ππεύζπλε δήισζε πνπ θαηαζέηνπλ ζηνπο δηνξγαλσηέο. πζηήλεηαη δε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ππνβιεζνύλ ζε ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ θνιπκπήζνπλ. 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΠΛΟΤ       

 

Οη θνιπκβήηξηεο θαη νη θνιπκβεηέο κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ κε γπαιάθηα ή κάζθα 

θνιύκβεζεο θαη κε καγηό εγθεθξηκέλν όπσο απηό πξνβιέπεηαη από ηε FINA θαη αθνξά 

ην Open Water. Γελ επηηξέπνληαη άιινπ είδνπο πιεπζηηθά – θνιπκβεηηθά βνεζήκαηα 

(ζαλίδεο, πέδηια, ρεξάθηα, θ.ι.π.). Πξηλ ηελ εθθίλεζε νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα αιεηθζνύλ κε ιάδη, αληειηαθό, βαδειίλε, γξάζν θαη κε νηηδήπνηε άιιν 

επηζπκνύλ. 
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ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΑΙΣΗΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΟΤ 

ΠΕΡΙΠΛΟΤ       
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θνιπκβεηηθή ζπλάληεζε έρνπλ θνιπκβεηέο θαη 

θνιπκβήηξηεο Έιιελεο θαη μέλνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 16
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

θαη βξίζθνληαη ζε άξηηα θπζηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε. Γηα ηε ζπκκεηνρή αλειίθσλ 

απαηηείηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε γνλέα ή θεδεκόλα. 

Οη αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο δηεπζύλζεηο: 

 vasidam123@gmail.com 

 alesamaras@gmail.com 

 

έσο θαη ηελ Κπξηαθή 12 Ινπλίνπ 2016. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ από ηνπο 

δηνξγαλσηέο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο  ηνπο. Αηηήζεηο πνπ ζα ζηαινύλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία απηή ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη απνξξίπηνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

 

ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

 

Ζητήματα σχετικά με το  Orienteering, πεδνπνξία, πνδειαζία    

 Αδακνπνύινπ Βίθπ  6974 530706   

 

Ζητήματα σχετικά με τον κολυμβητικό περίπλου: 

 Ρεπαλάο Νηθόιαο  6944 700872 

 ακαξάο Αιέμαλδξνο 6972 020175 

                        

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

 

ΣΟ ΝΕΣΟΡΙΟ - ΚΑΣΟΡΙΑ  (20΄ περίποσ από ηο τωριό Βράτος) 

Ξελώλεο:  

ΒΑΤΤΥΝΑ: ηειέθσλν: 24670 31118 (κνλόθιηλν: 30 Δπξώ, δίθιηλν: 40 Δπξώ, ηξίθιηλν: 

50 Δπξώ κε πξσηλό) 

Δπίζεο:  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ: 24670 31 114 

ΑΥΙΛΛΔΙΟ: 24670 31 320 ή 31 120 

ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΓΑΚΟΤ :  24670 31 401 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 24670 31101-2 

ΟΡΕΣΤΩΝ: 24670 31650 

 ΣΕΙΡΙΟΣ: 24670 31650  

(νη ηηκέο θπκαίλνληαη: δίθιηλν από 30 – 40 Δπξώ θαη ηξίθιηλν από 40 -50 Δπξώ κε ή 

ρσξίο πξσηλό) 

 

ΣΟ ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ – ΚΑΣΟΡΙΑ (20΄ περίποσ από ηο τωριό Βράτος) 

Ξελνδνρείν: 

ΜΠΑΣΔΛΑ ΑΡΓΤΡΙΟ 

Ξελνδνρείν: 

ΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ «ΑΙΓΛΗ» 

mailto:vasidam123@gmail.com
mailto:alesamaras@gmail.com
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ηειέθσλα: 24670 43770, 24670 43778 

 

ηειέθσλα: 24670 41500, 24670 43255  

 

ΣΟΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΤ – ΚΑΣΟΡΙΑ (25΄ περίποσ από ηο τωριό Βράτος 

Ξελώλαο «Άκκνο», Αλδξέαο ηεξγηόπνπινο ηειέθσλν: 6951 970768 

 

ΠΡΟΒΑΗ - ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 

-  Σν ρσξηό Βξάρνο απέρεη από ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο πεξίπνπ 215ρικ. Η 

πξνζέγγηζε γίλεηαη κέζσ ηεο Δγλαηίαο Οδνύ.  

- Έπεηηα από ηνλ θόκβν ηεο ηάηηζηαο ζηξίβνπκε δεμηά ζηελ θάζεην ηεο Δγλαηίαο Οδνύ 

γηα Καζηνξηά. 

- Βγαίλνπκε από ηελ θάζεην ηεο Δγλαηίαο Οδνύ ζηελ έμνδν Νν 15 γηα Άξγνο Οξεζηηθό 

θαη κπαίλνπκε ζηελ πόιε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ. 

- ηελ πόιε ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ αλαδεηνύκε ην Κέληξν Τγείαο. ηξίβνπκε δεμηά, 

πεξλάκε ηε γέθπξα ηνπ Αιηάθκνλα θαη αθνινπζνύκε ηηο πηλαθίδεο γηα Βξάρν. 

- Σν ρσξηό βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 1.080 κέηξσλ ζε απόζηαζε 24ρικ. λόηηα από ην 

Άξγνο Οξεζηηθό.  

Οη νδεγνί ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο από 

ην Άξγνο Οξεζηηθό πξνο ην ρσξηό Βξάρνο, θαζώο ν δξόκνο είλαη ζηελόο κε πνιιέο 

θιεηζηέο ζηξνθέο θαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ γίλεηαη ηδηαίηεξα αλεθνξηθόο.  

 

 

 


