
 

Hercules Mountain Marathon    Helleborus Half Marathon     Farmakides Trail 

40.01km,  +2620m                        17km, +1020m                            6,5km, +510m 

 

Σας καλωσορίζουμε στον 6ο Ορεινό Μαραθώνιο Οίτης "Ηρακλή" και τους δύο νέους αγώνες. 
Τρέξτε στα μονοπάτια της Οίτης. Στο βουνό που βρήκε τη λύτρωση ο μυθικός ήρωας 
Ηρακλής και οδηγήθηκε στην αποθέωση. Στο βουνό με τα 1500 είδη φυτών! 

 

Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανώνεται το Φεστιβάλ Ορεινών Αθλημάτων Οίτης 
στην Υπάτη Φθιώτιδας. Στο πλαίσιο αυτού του Φεστιβάλ θα γίνουν πεζοπορίες, καταβάσεις 
φαραγγιών ( canyoning ), ποδηλατικές διαδρομές (mountain bike ), προβολές 
περιβαλλοντικού υλικού, ξεναγήσεις και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Στόχος είναι η προβολή 
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αποτελούν ήπιας μορφής ανάπτυξη. Σίγουρα η 
Οίτη είναι ιδανικός τόπος για τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
Κύρια εκδήλωση αυτού του Φεστιβάλ θα είναι o 6ος Ορεινός Μαραθώνιος «Ηρακλής» με τη 
διεθνή ονομασία: Hercules Mountain Marathon. Ταυτόχρονα θα διεξαχθούν ο Ημιμαραθώνιος 
"Ελλέβορος" (Helleborus Half Marathon) καθώς και ένας αγώνας για αρχάριους με την 
ονομασία "Μονοπάτι Φαρμακίδων" (Farmakides Trail). Ημέρα διεξαγωγής του είναι η Κυριακή 
23/9/2012. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 08:00 π.μ. από την κεντρική πλατεία της Υπάτης όπου 
θα γίνει και ο τερματισμός. Αξίζει να αναφερθεί ότι για το διήμερο αυτό Φεστιβάλ θα έχει 
στηθεί στην πλατεία ένα «πανηγύρι». Από εκεί θα ξεκινούν όλες οι εκδηλώσεις και εκεί θα 
καταλήγουν. Επίσης θα υπάρχουν περίπτερα από εταιρίες εξοπλισμού για αθλήματα βουνού, 
από περιοδικά του χώρου κ.α. 

Σημαντικό γεγονός αποτελεί η διοργάνωση, για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, ενός 
πρωταθλήματος Skyrunning, ένας κύκλος αγώνων που υποστηρίζεται από την International 
Skyrunning Association και έχουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα. Το 2011 ήταν μια πιλοτική 
χρονιά, με το πρωτάθλημα να λαμβάνει χώρα σε 4 πανέμορφους προορισμούς και έχοντας 
ως γνώμονα την προώθηση και ανάπτυξη του ορεινού τρεξίματος. Ο τελικός αγώνας ήταν ο 
"Ηρακλής" που ανακηρυχτηκαν ο Πρωταθλητής και η Πρωταθλήτρια Skyrunning 2011!! Το 
2012 η διοργάνωση του πρωταθλήματος είναι αναβαθμισμένη με περισσότερους αγώνες και 
δώρα για τους νικητές. 
 

Περισσότερα στο www.hsra.gr 

 
 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ορεινών Αθλημάτων Οίτης 

 
Σάββατο πρωί: 
Πεζοπορία  Γύρος Υπάτης - Κάστρο 2 ω. 10’. 
Κατάβαση φαραγγιού Ροδοκάλου. 
Ποδηλατική διαδρομή Καστανιά - Νεοχώρι - Λιβαδιές - Καστανιά. 
Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οίτης. 
Ώρα εκκίνησης για τις παραπάνω εκδηλώσεις 11:00π.μ.  
Η γραμματεία θα λειτουργεί από τις 12:00π.μ. 
 

Σάββατο απόγευμα: 

http://www.hsra.gr/
http://runnerspost.gr/images/remote/http--www.natureinaction.gr-UserFiles-Image-magitsis.JPG


Αγώνας τρεξίματος για παιδιά. "Ο Λαγοπόδαρος" 06:30μ.μ. 
Τεχνική Ενημέρωση Αγώνα 07:30μ.μ. 
Pasta party 08:00μ.μ. 
 

Κυριακή πρωί: 
Εκκίνηση αγώνων 08:00π.μ. 
Απονομές μικρών διαδρομών 11:00 

Απονομές Μαραθωνίου 02:00μ.μ. 
Λήξη εκδηλώσεων 17:00μ.μ. 
 

 

 

Αναλυτική περιγραφή διαδρομής αγώνα  
 

Εκκίνηση από την κεντρική πλατεία της Υπάτης σε υψόμετρο 410μ. Αρχικά η διαδρομή 
ακολουθεί τον κεντρικό ασφαλτόδρομο για 1χλμ. Μετά μπαίνει σε μονοπάτι μέχρι το χωριό 
Καπνοχώρι σε υψόμετρο 590μ.  Εκεί θα υπάρχει ο 1ος σταθμός ανεφοδιασμού ( ΣΤΑΝ ) στην 
είσοδο για το χωματόδρομο. Μετά από 3.6χλμ. η διαδρομή περνά από χωριό Καστανιά και 
στην έξοδό του θα υπάρχει ο 2ος ΣΤΑΝ στα 980μ. Μετά από ένα μικρό κομμάτι σε άσφαλτο 
αρχίζει το μονοπάτι που μετά από 3,8χλμ. οδηγεί στο Διάσελο Πάθενας όπου θα υπάρχει ο 
3ος ΣΤΑΝ στα 1500μ. Το επόμενο μονοπάτι είναι 4,3χλμ. και οδηγεί στους Αγ. Αποστόλους 
στο 4ο ΣΤΑΝ στα 1670μ. Ανηφορική διαδρομή σε αλπικό τοπίο οδηγεί στη ψηλότερη κορυφή 
«Πύργος» 2153μ. όπου θα υπάρχει το 1ο σημείο ελέγχου ( ΣΕΛ ). Ακολουθεί μικρή κατάβαση 
και μετά ανάβαση στη κορυφή Αλύκαινα 2051μ. στο 2ο ΣΕΛ. Στη συνέχεια κατάβαση μέχρι το 
οροπέδιο Λειβαδιές στα 1810μ. όπου θα υπάρχει ο 5ος ΣΤΑΝ. Ακολουθεί ανάβαση στη 
κορυφή Γρεβενό 2114μ. όπου θα υπάρχει το 3ο ΣΕΛ και κατάβαση στο 5ο ΣΤΑΝ που θα είναι 
και το 4ο ΣΕΛ. Από εδώ η διαδρομή ακολουθεί δασικό δρόμο για 4.1χλμ. μέχρι το 6ο ΣΤΑΝ, 
στη θέση Περδικόβρυση 1600μ. Η τελική κατάβαση μέχρι την Υπάτη είναι 7χλμ. σε μονοπάτι.  
 

 

Υψομετρικό 
διάγραμμα 
διαδρομής  
40.01km, 
+2620m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Συνοπτική περιγραφή διαδρομής 

Εκκίνηση Υπάτη 0χλμ. 410μ. 
Καπνοχώρι 2,6χλμ. 590μ. ΣΤΑΝ 

Καστανιά 7,0χλμ. 980μ. ΣΤΑΝ 

Διάσελο Πάθενας 11,2χλμ. 1500μ. ΣΤΑΝ 

Αγ. Απόστολοι 15,4χλμ. 1670μ. ΣΤΑΝ 

Κορυφή Πύργος 18,9χλμ. 2153μ. ΣΕΛ 

Διάσελο κορυφών 21,06χλμ 1940 ΣΤΑΝ 

Κορυφή Αλίκαινα 21,9χλμ. 2051μ. ΣΕΛ 

Οροπέδιο Λειβαδιές 23,9χλμ. 1810μ. ΣΤΑΝ 

Κορυφή Γρεβενό 25,4χλμ. 2114μ. ΣΕΛ 



Οροπέδιο Λειβαδιές 26,9χλμ. 1810μ. ΣΤΑΝ & ΣΕΛ 

Περδικόβρυση 31.6χλμ 1600μ. ΣΤΑΝ 

Ροδοκάλο 35,2χλμ  1000μ. ΣΤΑΝ & ΣΕΛ 

ΤερματισμόςΥπάτη 40,01χλμ. 410μ. 

 

 

 

 

 

 

  

Σταθμοί 

Ανεφοδιασμού 

(ΣΤ.ΑΝ.) 

Συνολική 
χλμ. 
απόσταση 

Συνολική 
θετική 

υψομετρική 

Μερική 

χλμ. 

απόσταση 

Μερική 
θετική 

υψομετρική 

Όριο 
χρονικό 

Υπάτη 0 0 0 0   

Καπνοχώρι 2,6 290 2,6 +290   

Καστανιά 7,0 680 4,40 +390   

Πάθενα 11,2 1235 4,20 +555 02:40             

Αγ. Απόστολοι 17,4 1769 6,20 +534   

Διάσελο 23,06 2167 5,66 +398   

Λειβαδιές 1 25,9 2278 2,84 +111 05:50             
  

Λειβαδιές 2 28,9 2582 3,00 +304   

Περδικόβρυση 33,6 2620 4,70 +38   

Ροδοκάλο 37,2 - 3,60 -   

Υπάτη 40,01 - 2,90 -   

          09:00             

ΣΥΝΟΛΑ     40,01 +2620   

            

            

 
Δηλώσεις συμμετοχής: 

 

Λίστα δήλωσης συμμετοχής για τον αγώνα θα υπάρχει στο www.natureinaction.gr από τη 
Δευτέρα 11/06/2012 έως την Τρίτη 11/09/2012. Πέρα από την καταληκτική ημερομηνία 
δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις. Επίσης εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν την παραμονή αλλά 
και την ημέρα του αγώνα.  
Οι 100 πρώτοι που θα δηλώσουν θα κερδίσουν από ένα χάρτη της Οίτης ( Εκδόσεις Road 
1:50000 ) στον οποίο φαίνονται τα μονοπάτια του αγώνα με ακρίβεια. 
 

 

Ο Δήμος Υπάτης σε συνεργασία με την εταιρεία ROAD εξέδωσε ένα χάρτη της περιοχής του 
δήμου του σε κλίμακα 1:50.000. Στην πίσω πλευρά του χάρτη σε κλίμακα 1:25.000 
απεικονίζονται τα μονοπάτια και οι πεζοπορικές διαδρομές μήκους 70χλμ., της βόρειας 



πλευράς του βουνού της Οίτης. 
 

 

Το κόστος συμμετοχής είναι 30€. Σε αυτό περιλαμβάνονται: 1) συμμετοχή στο pasta party, 2) 
συμμετοχή σε πεζοπορία ή ποδηλατική διαδρομή το Σάββατο, 3) ελεύθερη συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις του Σαββάτου, 4) τροφοδοσία στους ΣΤΑΝ, 5) μπλουζάκι με το λογότυπο του 
αγώνα, 6) μετάλλιο και 7) δίπλωμα συμμετοχής. Για να επικυρωθεί η δήλωση συμμετοχής 
πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό 210002310013678 ( Πρατίλας Λουκάς ) 
στην Alpha Bank (IBAN: GR35 0140 2100 2100 0210 1176 454) μέσα σε 10 εργάσιμες 
ημέρες και να αναφέτεται το όνομα του αθλητή. Στη συνέχεια  να αποσταλεί το αποδεικτικό με 

φαξ στο  2231038007. ( Μην παραλείψετε να δηλώσετε, κατά τη συμπλήρωση της 
αίτησης εγγραφής, τις δραστηριότητες στις οποίες θέλετε να συμμετέχετε το Σάββατο το 
πρωί. ) 

Το κόστος για τον ημιμαραθώνιο είναι 15€ (χωρίς γεύμα) και 10€ (χωρίς γεύμα) για τον μικρό 
αγώνα. Οι αθλητές των δυο μικρότερων αγώνων μπορούν να έχουν και γεύμα με μικρή 
επιβάρυνση. Επίσης θα πάρουν μετάλλιο, δίπλωμα και μπλουζάκι. 
Οι κατηγορίες για τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες είναι οι εξής: 
15-40 ετών 

40-50 ετών 

50-60 ετών 

60+ 

Θα γίνουν βραβεύσεις στους τρεις (3) πρώτους ανά κατηγορία με ειδική πλακέτα. Κατηγορία 
θα υπάρχει εφόσον δηλωθούν 6 αθλητές. 
Δώρα με τοπικά παραδοσιακά προιόντα αλλά 

 


