ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
“P E A C E & F R I E N D S H I P” S T A D I U M

Λ. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. : 210 4893000
FAX : 210 4893036

ETHNARHOU MAKARIOU AVE.
185 47 N. FALIRO - PIRAEUS
TEL. : 210 4893000
FAX : 210 4893036
Web site : www.sef-stadium.gr
E-mail : secretary@sef-stadium.gr
sef@sef-stadium.gr

N.Φάληρο: 16.10.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά (Σ.Δ.Υ.Π.) διοργανώνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, σε
συνεργασία με το Δ.Σ. του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, τον
« 26ο Βαρτζάκειο Δρόμο Υγείας», αφιερωμένο στην κοινωνική αλληλεγγύη και στον εθελοντισμό.
Ο αγώνας που στηρίζεται στις αρχές του Πατριάρχη του μαζικού – λαϊκού αθλητισμού Χρήστου
Βαρτζάκη, περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 15 χιλιομέτρων για ενήλικες και 2.000 μέτρων για παιδιά
ηλικίας έως 15 χρονών. Η εκκίνηση του δρόμου των 15 χιλιομέτρων θα δοθεί στις 10.30 π.μ. στο
Σ.Ε.Φ. και η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι : Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Φαληρικό Δέλτα,
Εσπλανάδα, στάδιο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, Φλοίσβος και επιστροφή (δύο φορές). Αμέσως μετά την
εκκίνηση των 15 χιλιομέτρων, θα ακολουθήσει στο χώρο του Σ.Ε.Φ, ο αγώνας δρόμου των
παιδιών.
Όπως καθιστά σαφές ο διοργανωτής σύλλογος, οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στον αγώνα θα
πρέπει να έχουν περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα τρέξουν με δική τους ευθύνη.
Το Σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα
βοηθήσει εθελοντικά τον αγώνα.
Θα υπάρχουν δύο σταθμοί με νερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής, περίπου κάθε πέντε
χιλιόμετρα, ενώ θα διανεμηθούν χυμοί, φρούτα και γλυκό αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση
του « Βαρτζάκειου Δρόμου Υγείας ».
Θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα, ενώ θα καταγραφούν και οι χρόνοι των
συμμετεχόντων.
Ας σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά, χάρις στη συμβολή των δρομέων θα
ενισχύσει οικονομικά τη μη Κυβερνητική Οργάνωση « Κλίμακα » η οποία είναι Φορέας
Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού .
Περισσότερες λεπτομέρειες, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.sdyp.gr) και στο τηλέφωνο
210-4171009.

