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Στις 8 και 9 Ιουλίου 2006, θα γίνει στο όρος Δίρφυς, στην περίμετρο του καταφυγίου Μ.
Νικολάου στα 1120 μ. υψόμετρο η 1η Συγκέντρωση Ορεινής Ποδηλασίας. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει αγώνα downhill, συναυλία, προβολή σε video-wall σποτ και ταινίες με ορεινή
ποδηλασία και extreme riding καθώς και εκδρομή στην μαγευτική παραλία της Αγίας Ειρήνης
στο Αιγαίο Πέλαγος. Στις περσινές εκδηλώσεις, εισπράξαμε τα καλύτερα σχόλια από τους
συμμετέχοντες, για την άρτια οργάνωση και το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας στις
εκδηλώσεις μας. Για τις φετινές και ειδικότερα για το διήμερο 8 και 9 Ιουλίου, οι ποδηλάτες
και οι αθλητές που θα συμμετάσχουν, είναι πιο ανυπόμονοι και από εμάς.

Χώρος

Το καταφύγιο «Μ. Νικολάου» βρίσκεται σε υψόμετρο 1120 μέτρων, ενώ η πρόσβαση σε αυτό
από την άσφαλτο, γίνεται μέσω βατού χωματόδρομου, μήκους 2χλμ. Είναι εύκολα
προσβάσιμο από την Αθήνα, σε μια εύκολη διαδρομή διάρκειας μιάμισης ώρας. Το
καταφύγιο βρίσκεται μέσα σε ένα όμορφο δάσος, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την
πολιτεία ως «δάσος ιδιαιτέρου αισθητικού κάλλους». Μέσα σε αυτό, έχει διαμορφωθεί από
τον σύλλογο, μια σκληρή ωραία διαδρομή κατάβασης ορεινής ποδηλασίας, ενώ στον γύρω
χώρο, λαμβάνει χώρα και ο τρίτος αγώνας κυπέλλου Ελλάδος στο Cross-country που φέτος
θα γίνει στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Δείτε φωτογραφίες απο τον περσινό αγώνα στην
Δίρφη Ευβοίας
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Διαμονή

Η διαμονή των συμμετεχόντων μπορεί να γίνει σε σκηνές, ή σε ξενοδοχεία της περιοχής.
Θα είναι ανοικτό και το Ορειβατικό Καταφύγιο για παροχή όλων των βασικών αναγκών
διαμονής (σίτιση κλπ). Το πρόγραμμα εκδηλώσεων, έχει ως εξής:
- Σάββατο 8/7 πρωί - μεσημέρι: προσέλευση ποδηλατών - αθλητών, στήσιμο σκηνών
στην περίμετρο του καταφυγίου. Στήσιμο περιπτέρων χορηγών.
- Σάββατο απόγευμα στις 16:00. Θα γίνουν 2 εκδρομές. Η μία θα είναι τύπου
cross-country μήκους 25 περίπου χιλιομέτρων, στο δάσος της Δίρφης, ενώ παράλληλα για
τους λάτρεις του Freeride και της ατέλειωτης κατηφόρας, κατάβαση από τον χώρο του
καταφυγίου (υψόμετρο 1130μ) στην μαγευτική παραλία της Αγίας Ειρήνης στο Αιγαίο
Πέλαγος (12χλμ. μήκος διαδρομής!). Πάρετε αντηλιακά και μαγιό. Στο τέλος τα ποδήλατα
θα φορτωθούν σε φορτηγά για να μεταφερθούν στο καταφύγιο.
- Σάββατο βράδυ. Δυνατή μουσική από D.j, θα παίξει live 6μελές funk συγκρότημα, θα
προβάλλονται σε video-wall σποτ και ταινίες με ορεινή ποδηλασία και extreme riding.
Κυριακή στις 12:00 θα γίνει αγώνας Downhill με εκκίνηση μπροστά από το καταφύγιο.
Θα λάβουν μέρος 4 κατηγορίες αγωνιζόμενων: Άνδρες, Γυναίκες, Έφηβοι και Ανεξάρτητοι
(Open - όσοι δεν διαθέτουν δελτία αθλητικής ταυτότητος). Θα ακολουθηθεί απονομή
μεταλλίων για τις κατηγορίες αυτές, καθώς και κυπέλων για τους τρεις καλύτερους
χρόνους και κλήρωση δώρων για όλους τους συμμετέχοντες.

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής για όλους, αθλητές και μη, είναι 20 ευρώ. Σε αυτό το ποσό
περιλαμβάνεται δείπνο το Σάββατο βράδυ, πρωινό της Κυριακής, κολατσιό την Κυριακή το
μεσημέρι, παρακολούθηση της συναυλίας, συμμετοχή στις εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις,
και συμμετοχή στην κλήρωση των δώρων.
Στις περσινές εκδηλώσεις, εισπράξαμε τα καλύτερα σχόλια από τους συμμετέχοντες, για
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την άρτια οργάνωση και το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας στις εκδηλώσεις μας. Για τις
φετινές και ειδικότερα για το διήμερο 8 και 9 Ιουλίου, οι ποδηλάτες και οι αθλητές που θα
συμμετάσχουν, είναι πιο ανυπόμονοι και από εμάς!

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία:
- Καρβελάς Τάκης τηλ. 6946410821
- Κουνής Στέφανος τηλ. 6973856793
- Email : downhill@downhill.gr

Στις 8 και 9 Ιουλίου θα γιορτάσουμε στο ωραιότερο και καταλληλότερο μέρος το
μεγαλύτερο ίσως ποδηλατικό γεγονός της χρονιάς.
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