
Lamia Run Festival
ΣύνθημάΣύνθημά μαςμας: : ΠιστεύουμεΠιστεύουμε στηνστην πόληπόλη μαςμας..



Lamia Run Festival

•• ΔύοΔύο ΑγώνεςΑγώνες::
•• 1. Lamia Night & Run 1. Lamia Night & Run ((ΣάββατοΣάββατο 12 12 ΑπριλίουΑπριλίου 20142014))

•• Lamia Night & Run   Lamia Night & Run   10 km10 km

•• Lamia Fun & Run         3 kmLamia Fun & Run         3 km

•• Lamia Special Run      Lamia Special Run      ((ΑΜΕΑΑΜΕΑ))

•• 2. Lamia City Trail   27 km2. Lamia City Trail   27 km
((ΚυριακήΚυριακή 11 11 ΜαΐουΜαΐου 2014)2014)



Lamia Run Festival
Lamia Night & RunLamia Night & Run -- ΠεριγραφήΠεριγραφή

ΑνήκειΑνήκει στηνστην κατηγορίακατηγορία CityCity RunRun καικαι έχειέχει κυκλικήκυκλική πορείαπορεία στουςστους ασφάλτινουςασφάλτινους
δρόμουςδρόμους τηςτης πόληςπόλης. . ΕίναιΕίναι επίσημαεπίσημα μετρημένημετρημένη--πιστοποιημένηπιστοποιημένη διαδρομήδιαδρομή καικαι
κατάκατά τηντην διεξαγωγήδιεξαγωγή τουτου υπάρχειυπάρχει ηλεκτρονικήηλεκτρονική χρονομέτρησηχρονομέτρηση. . 

ΟΟ αγώναςαγώνας Lamia Night & Run Lamia Night & Run είναιείναι απόαπό τουςτους ελάχιστουςελάχιστους πιστοποιημένουςπιστοποιημένους
αγώνεςαγώνες σεσε όληόλη τηντην ΕλλάδαΕλλάδα. . ΗΗ πιστοποίησηπιστοποίηση εξασφαλίζειεξασφαλίζει εγκυρότηταεγκυρότητα καικαι
αξιοπιστίααξιοπιστία στονστον αγώνααγώνα καικαι επιπρόσθεταεπιπρόσθετα δηλώνειδηλώνει σεσε όληόλη τητη δρομικήδρομική κοινότητακοινότητα
τητη σοβαρότητασοβαρότητα καικαι τητη σημασίασημασία πουπου δίνεταιδίνεται στηνστην τεχνικήτεχνική οργάνωσηοργάνωση, , 
προετοιμασίαπροετοιμασία καικαι διεξαγωγήδιεξαγωγή τουτου αγώνααγώνα. . 



Lamia Run Festival

Lamia NightLamia Night && RunRun --ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα

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 Lamia Fun & Run -- ΠεριγραφήΠεριγραφή

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 RunLamia Special Run -- ΠεριγραφήΠεριγραφή

ΟΟ αγώναςαγώνας γιαγια παιδιάπαιδιά ΑΜΕΑΑΜΕΑ πεντακοσίωνπεντακοσίων (500) (500) μέτρωνμέτρων, , έχειέχει
κυκλικήκυκλική πορείαπορεία, , είναιείναι μικρήςμικρής διάρκειαςδιάρκειας καικαι έχειέχει σχεδιαστείσχεδιαστεί
σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τουτου συγκεκριμένουσυγκεκριμένου πληθυσμούπληθυσμού..
ΣκοπόςΣκοπός τουτου αγώνααγώνα νανα δοθείδοθεί σεσε όλουςόλους ηη ευκαιρίαευκαιρία συμμετοχήςσυμμετοχής στηστη
γιορτήγιορτή τηςτης πόληςπόλης..



Lamia Run Festival

Lamia City TrailLamia City Trail –– ΠεριγραφήΠεριγραφή
ΟΟ αγώναςαγώνας City TrailCity Trail είναιείναι έναςένας αγώναςαγώνας πουπου ταιριάζειταιριάζει στηστη φυσιογνωμίαφυσιογνωμία τηςτης πόληςπόλης. . 
ΑποτελείΑποτελεί μιαμια ολοκληρωμένηολοκληρωμένη προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης εικόναςεικόνας τηςτης πόληςπόλης τηςτης ΛαμίαςΛαμίας γιατίγιατί ηη
διαδρομήδιαδρομή τουτου αγώνααγώνα χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τοντον αστικόαστικό καικαι περιαστικόπεριαστικό χώροχώρο τηςτης..
ΘαΘα διεξαχθείδιεξαχθεί σεσε δρόμουςδρόμους, , σκαλιάσκαλιά καικαι μονοπάτιαμονοπάτια, , μέσαμέσα απόαπό ΙστορικάΙστορικά ΚτίριαΚτίρια, , κτλκτλ.. ΗΗ
συνολικήσυνολική απόστασηαπόσταση θαθα είναιείναι περίπουπερίπου σταστα 2277 ΧιλιόμετραΧιλιόμετρα. . 
ΑγώναςΑγώνας παρόμοιαςπαρόμοιας δυσκολίαςδυσκολίας έχειέχει πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί μόνομόνο στηστη ΓαλλίαΓαλλία στηνστην πόληπόλη ΛυώνΛυών
τηςτης ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας ΡονΡον –– ΑλπΑλπ,, μεμε τηντην υποστήριξηυποστήριξη τηςτης εταιρείαςεταιρείας Salomon.Salomon.



Lamia Run Festival
Lamia City TrailLamia City Trail -- ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα

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 TrailLamia City Trail –– ΕυκαιρίεςΕυκαιρίες

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

ΓενικόΓενικό ΧρονοδιάγραμμαΧρονοδιάγραμμα Lamia Run FestivalLamia 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


