
10ος Γύρος Φλατσάτας Οινόης Καστοριάς 

 

Αγαπητοί φίλοι δρομείς, 

Το τοπικό συμβούλιο Οινόης Καστοριάς με χαρά σας ανακοινώνει ότι ο περίφημος αγώνας 
στο χωριό μας θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου και ώρα 09.30Πρόκειται για τον 
10

Ο
αγώνα ημιορεινού τρεξίματος με την επωνυμία ‘’ΓΥΡΟΣ ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ’’. 

Με τη στήριξη σας την  αγάπη σας και την συμμετοχή σας ο αγώνας μας φέτος κλείνει 10 
χρόνια και θεσμοθετείται και τυπικά. 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
Θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρείς πρώτες γυναίκες ανδρών της γενικής 
κατάταξης. Σε όλους τους δρομείς θα δοθούν εξαιρετικά συλλεκτικά μετάλλια, πρωτότυπα και 
μοναδικά μαζί με αναμνηστικό δίπλωμα. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες άνω των 18 ετών οι οποίοι 
έχουν εξεταστεί από γιατρό και τρέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη!!!. 
Η διοργάνωση έχει φροντίσει να υπάρχει γιατρός στον αγώνα που θα παρακολουθεί την 
εξέλιξη του. 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΡΟΜΟΥ 21.100 μ. : Εκκίνηση: Στάδιο Οινόης (υψόμετρο 760 μ.) Οι δρομείς 
διασχίζοντας το χωριό της Οινόης κατευθύνονται προς το βουνό Φλατσάτα, περνώντας το 
μονοπάτι φθάνοντας στο 5ο χιλιόμετρο, συνεχίζουνε και διασχίζουνε το χωριό Πολυάνεμος 
πλησιάζοντας στα 12.500 μ. φθάνοντας το υψηλότερο σημείο της διαδρομής στα 1050 μ. Απ’ 
το σημείο αυτό αρχίζει ομαλά η κάθοδος μέχρι να φθάσουνε στο χωριό της Οινόης με 
τερματισμό στο Στάδιο. 
Η διαδρομή στο μεγαλύτερο μέρος είναι χωμάτινη και μόνο 3.500 μ. είναι ασφαλτοστρωμένη. 

Στο χωριό Πολυάνεμος οι λιγοστοί κάτοικοι θα δημιουργήσουν σταθμό υδροδοσίας 
δροσίζοντας τους αθλητές. Σταθμοί υδροδοσίας 5, 7, 10 15 και τερματισμός. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ:  Δίνονται από τον Πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος 

Οινόης κ. Θόδωρα Παππαδόπουλο  6942234515 
  
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Oι δρομείς για να κατοχυρώσουν την εγγραφή τους παρακαλούνται να συμμετέχουν 
οικονομικά και κατά άτομο με το ποσό των 5 ευρώ ενδεικτά για να καλυφθούν τα έξοδα της 
διοργάνωσης.  Θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα το αθλητή το επώνυμο και ο σύλλογος με 
τον οποίο συμμετέχει. 

ALPHA BANK 850-002101-102918 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΝΚ 5248-003795-926 
 
 
Ως προθεσμία εγγραφής ορίζεται η 16η Αυγούστου 2012 
 

Σας περιμένουμε με αγάπη για να τρέξουμε μαζί στο όμορφο χωριό μας. 
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ! 
  
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Οινόης 
Παπαδόπουλος Θεόδωρος 

 


