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Σ.Δ.Υ ΠΑΤΡΑΣ 
Αγωνιζόμαστε & Ενισχύουμε την Τράπεζα Τροφίμων στη Δυτική Αχαΐα 

------------------------------------------------------------- 
 

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τοπικής 
Ανάπτυξης Δυμαίων και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας συνδιοργανώνουν τον 
Ημιμαραθώνιο Δρόμο Αχαΐας (αγώνας 21.100 m) και καλούν δρομείς απ' ολόκληρη 
την Ελλάδα, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012. 

Η αξία της κίνησης και της άσκησης που καλλιεργεί το πνεύμα αγωνιστικότητας και 
δράσης είναι η απάντησή μας στο κάλεσμα των καιρών. Η κινητοποίησή μας μέσα 
από δημιουργικές δράσεις είναι μοναδική θωράκιση απέναντι σε οποιαδήποτε 
κοινωνική απειλή. 

Με αυτές τις αξίες, καλούμε τους αθλητές που πρόκειται να αγωνιστούν, να 
προσφέρουν τρόφιμα ως αντίτιμο συμμετοχής τους στη διοργάνωση, όπως και τους 
φίλους και θεατές που το επιθυμούν, ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της 
Τράπεζας Τροφίμων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 16:30 μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου 
«Verde al Mare» στο δάσος της Στροφυλιάς στην περιοχή «Καλόγρια» του Δήμου 
Δυτικής Αχαΐας. Η πορεία του αγώνα διέρχεται από τον μοναδικό υδροβιότοπο της 
λιμνοθάλασσας της «Καλόγριας» με κατεύθυνση τον Άραξο, εν συνεχεία την Παλαιά 
Εθνική Οδό και κατευθύνεται μέσω των κοινοτήτων Λακκοπέτρας και Καλαμακίου 
στην Κάτω Αχαΐα, όπου μέσω των οδών Αράξου, Παλαιών Πατρών Γερμανού, 28ης 
Οκτωβρίου, Φλέμινγκ, Αθηνάς και 25ης Μαρτίου ο Ημιμαραθώνιος Αχαΐας 2012 
τερματίζει στην Πλατεία Δημοκρατίας. 

Χρονικό όριο τερματισμού στον αγώνα είναι 2:30΄. 

Σταθμοί ανεφοδιασμού με νερό θα υπάρχουν στο 4ο, 8ο, 10ο ,14ο ,17ο ,19ο 
χιλιομετρικό σημείο της διαδρομής. Είναι δυνατή η παράδοση προσωπικών υγρών 
των αθλητών με τον αριθμό συμμετοχής τους, μέχρι τις 15:45΄ στη Γραμματεία και με 
δυνατότητα λήψης τους από τον σταθμό 14ου χιλιομέτρου. 
Η αναχώρηση των αθλητών προς το σημείο εκκίνησης θα γίνει το αργότερο (α) από 
το σημείο τερματισμού Πλατεία Δημοκρατίας στην Κάτω Αχαΐα, στις 15:15' και (β) 
από την Πλατεία Γεωργίου Α΄& Μαιζώνος στην Πάτρα, στις 14:45' 

Γραμματεία θα λειτουργήσει από τις 15:00' στο χώρο της εκκίνησης για την 
παράδοση των αριθμών συμμετοχής, όπως και για περιορισμένο αριθμό εγγραφών. 

Η Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας θα παραλαμβάνει το αντίτιμο 
συμμετοχής των αθλητών σε είδος (είτε ατομικό, είτε ομαδικό) στο σημείο εκκίνησης 
από τις 15:00΄(Ξενοδοχείο Verde al Mare), αλλά και όσων φίλων επιθυμούν να 
ενισχύσουν την προσπάθεια, και στο σημείο τερματισμού από τις 16:00΄ (Πλατεία 
Δημοκρατίας, Κάτω Αχαΐα) μέχρι τη λήξη του αγώνα. 
 

Ξενοδοχεία της περιοχής που συνεργάζονται με τη διοργάνωση και προσφέρουν 
ειδικές τιμές για τους αθλητές και τους συνοδούς τους είναι: 
Verde al Mare στην περιοχή «Καλόγρια» (69,00 €/δίκλινο & πρωινό) 



Τηλ.  26930 -31111, -31444, -31750, http://www.verdealmare.gr 
Niforeika Beach Hotel στα Νιφοραίικα (50,00 €/δίκλινο & πρωινό) 

Τηλ.  26930 22539,  26930 24539 
Hotel Αίθριο στα Νιφοραίικα (50,00 €/δίκλινο & πρωινό) 

Τηλ.  26930 24880 
Hotel Δύμη στην πόλη της  Κάτω Αχαΐας (35,00 €/δίκλινο & πρωινό) 

Τηλ.  26930 25310,  6984034441 

Με πρώτο βραβείο για κάθε αθλητή τη χαρά από τη συμμετοχή, μετά τη λήξη του 
αγώνα, η διοργάνωση θα υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στον τερματισμό με τα 
έπαθλα, τα αναμνηστικά και τις προσφορές των χορηγών του αγώνα (κατηγορίες 
βράβευσης: Γενική Ανδρών & Γυναικών, Ηλικιακές 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-  
ανδρών/γυναικών). 

Δηλώσεις Συμμετοχής & Πληροφορίες: sdypatras@gmail.com, τηλ/fax Σ.Δ.Υ. 

Πάτρας  2610-621731,  6944886644. Συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι 
Τετάρτη 19-9-2012. 

Οι αθλητές έχουν αποκλειστικά στην δική τους ευθύνη την εξακρίβωση της 
κατάστασης της υγείας που τους επιτρέπει τη συμμετοχή στον αγώνα. 

Δείτε τη διαδρομή του αγώνα 

Δάσος Στροφυλιάς: 
http://www.visitgreece.gr/el/nature/forests/strofilia_the_pines_extravagance 

 

https://maps.google.com/maps?f=d&source=embed&saddr=kalogria&daddr=kato+achaia&geocode=FcVERgIdQB5GASkRujensRBeEzFaudhcMFNPjQ%3BFTgERgId4ttIASnbZ20NkjxeEzGDXEZdXKfb3A&sll=38.157915,21.462205&sspn=0.095835,0.219383&hl=el&dirflg=w&mra=ls&ie=UTF8&t=m&ll=38.157915,21.462205&spn=0.02967,0.17981
http://www.visitgreece.gr/el/nature/forests/strofilia_the_pines_extravagance

