Lamia Run Festival
Σύνθημά μας: Πιστεύουμε στην πόλη μας.

Lamia Run Festival
•

Δύο Αγώνες:
• 1. Lamia Night & Run (Σάββατο 12 Απριλίου 2014)

•

•

Lamia Night & Run

10 km

•

Lamia Fun & Run

3 km

•

Lamia Special Run

(ΑΜΕΑ)

2. Lamia City Trail 27 km
(Κυριακή 11 Μαΐου 2014)

Lamia Run Festival
Lamia Night & Run - Περιγραφή
Ανήκει στην κατηγορία City Run και έχει κυκλική πορεία στους ασφάλτινους
δρόμους της πόλης.
πόλης. Είναι επίσημα μετρημένημετρημένη-πιστοποιημένη διαδρομή και
κατά την διεξαγωγή του υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση.
χρονομέτρηση.
Ο αγώνας Lamia Night & Run είναι από τους ελάχιστους πιστοποιημένους
αγώνες σε όλη την Ελλάδα.
Ελλάδα. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει εγκυρότητα και
αξιοπιστία στον αγώνα και επιπρόσθετα δηλώνει σε όλη τη δρομική κοινότητα
τη σοβαρότητα και τη σημασία που δίνεται στην τεχνική οργάνωση,
οργάνωση,
προετοιμασία και διεξαγωγή του αγώνα.
αγώνα.

Lamia Run Festival
Lamia Night & Run -Πλεονεκτήματα
Η απόσταση των δέκα (10) χιλιομέτρων σε δρόμο είναι ιδανική για μια
μαζική συμμετοχή πληθυσμού. Το εύρος των αθλούμενων καλύπτεται από
elite αθλητές έως ανθρώπους μέτρια ασκούμενους.
Η διαδρομή δεν έχει τεχνικές δυσκολίες έτσι ώστε να αποτρέπει κάποιον να
συμμετέχει.
Η βραδινή ώρα διεξαγωγής του αγώνα είναι μια νέα τάση πραγμάτων. Η
Λαμία είναι η πρώτη επαρχιακή πόλη που το τόλμησε με μεγάλη επιτυχία.

Lamia Run Festival
Lamia Fun & Run - Περιγραφή
Το Lamia Fun and Run είναι o συμπληρωματικός αγώνας τριών (3)
χιλιομέτρων. Έχει αφετηρία την Πλατεία Πάρκου και τερματισμό
στην Πλατεία Πάρκου και ξεκινάει λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση
του αγώνα των δέκα (10) χιλιομέτρων. Μετά την μεγάλη ζήτηση της
περσινής διοργάνωσης φέτος ο αγώνας θα έχει και αυτός
ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

Lamia Special Run - Περιγραφή
Ο αγώνας για παιδιά ΑΜΕΑ
πεντακοσίων (500) μέτρων, έχει
κυκλική πορεία, είναι μικρής διάρκειας και έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πληθυσμού.
Σκοπός του αγώνα να δοθεί σε όλους η ευκαιρία συμμετοχής στη
γιορτή της πόλης.

Lamia Run Festival
Lamia City Trail – Περιγραφή
Ο αγώνας City Trail είναι ένας αγώνας που ταιριάζει στη φυσιογνωμία της πόλης.
πόλης.
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εικόνας της πόλης της Λαμίας γιατί η
διαδρομή του αγώνα χρησιμοποιεί τον αστικό και περιαστικό χώρο της.
της.
Θα διεξαχθεί σε δρόμους,
δρόμους, σκαλιά και μονοπάτια,
μονοπάτια, μέσα από Ιστορικά Κτίρια,
Κτίρια, κτλ.
κτλ.
συνολική απόσταση θα είναι περίπου στα 27 Χιλιόμετρα.
Χιλιόμετρα.

Η

Αγώνας παρόμοιας δυσκολίας έχει πραγματοποιηθεί μόνο στη Γαλλία στην πόλη Λυών
της Περιφέρειας Ρον – Αλπ,
Αλπ, με την υποστήριξη της εταιρείας Salomon.

Lamia Run Festival
Lamia City Trail - Πλεονεκτήματα
Στρατηγικό Γεωγραφικό Σημείο της Πόλης της Λαμίας
Ιστορία της ευρύτερης περιοχής
Κοντινά μεγάλα αστικά κέντρα
Ύπαρξη Μεγαλοπρεπών Διατηρητέων Κτηρίων
Ύπαρξη Λόφων
Εγχείρημα με υψηλές προδιαγραφές ανάπτυξης του
και εκτός Ελλάδας

Lamia Run Festival
Lamia City Trail – Ευκαιρίες
Να αποτελέσει η Λαμία επιτυχές παράδειγμα που θα καταφέρει να
οργανώσει μια τέτοια εκδήλωση.
Προστιθέμενο οικονομικό όφελος από τη παρουσία – συσσώρευση
αθλητών για όλους τους κλάδους του εμπορίου.
Ανάπτυξη της πολιτιστικής κουλτούρας και ευαισθητοποίησης των
πολιτών της πόλης της Λαμίας.
Δημοσιότητα της πόλης
Δημιουργία μόνιμης διαδρομής μετακίνησης και αναψυχής των
πολιτών της πόλης

Lamia Run Festival
Οι αγώνες City Trail είναι νέα τάση στην Ευρώπη. Ο αγώνας City Trail απευθύνεται
σε αθλητές που έχουν μια συστηματική ενασχόληση με το τρέξιμο και κάνουν τα
πρώτα βήματα τους στους αγώνες Βουνού καθώς και σε έμπειρους αθλητές
Δρόμου και Βουνού.

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Γενικό Χρονοδιάγραμμα Lamia Run Festival

