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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
27ος ΒΑΡΤΖΑΚΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά, διοργανώνει και εφέτος, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου,
σε συνεργασία με τον πανελλήνιο σύλλογο γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής »
και το Δ.Σ. του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τον 27o Βαρτζάκειο Δρόμο Υγείας, απόστασης
15 χιλιομέτρων καθώς και τον Αγώνα Παιδιών 2.000 μέτρων.
Ο αγώνας ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, διεξάγεται στη μνήμη και
στηρίζεται στις αρχές του «πατριάρχη» του μαζικού λαϊκού αθλητισμού Χρήστου Βαρτζάκη.
Είναι δε αφιερωμένος στη μάχη εναντίον του καρκίνου του μαστού.
Η εκκίνηση για τον αγώνα των 15 χιλιομέτρων, θα δοθεί από το Σ.Ε.Φ. ( από το χώρο πλησίον
του τερματικού σταθμού του τραμ και του γηπέδου ποδοσφαίρου) στις 10.30 π.μ (όριο
συμμετοχών: 1000 δρομείς.). Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι : Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, Φαληρικό Δέλτα, Εσπλανάδα, κλειστό ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ, Φλοίσβος, Θωρηκτό Αβέρωφ
και επιστροφή (δύο φορές).
Θα προηγηθεί στις 10.00 π.μ. από το ίδιο σημείο, η εκκίνηση του αγώνα των παιδιών,
απόστασης 2 χιλιομέτρων (όριο συμμετοχών 200 παιδιά)
Όπως έχει κάνει γνωστό ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά, το αντίτιμο συμμετοχής έχει
οριστεί στα 6€ και θα πρέπει να έχει προπληρωθεί, είτε με κατάθεση στο λογαριασμό του
Σ.Δ.Υ.Π. EUROBANK – IBAN GR0502600500000340200720044, είτε στα γραφεία του
συλλόγου.
Το 1€ από κάθε συμμετοχή, (ή ότι επιπλέον πέραν των 6€ επιθυμεί ο κάθε δρομέας ) το Δ.Σ.
δεσμεύεται να το διαθέσει στoν Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού

“ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ”, για τις προσπάθειες ενημέρωσης των γυναικών, αναφορικά με τη μάστιγα
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Οι δηλώσεις συμμετοχής (δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις 13:00), θα
γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα "27ος Βαρτζάκειος Δρόμος Υγείας , Σ.Δ.Υ.Πειραία
2013, 15χλμ.", στο site www.sdyp.gr καθώς και στα γραφεία του συλλόγου στον Πειραιά
(210-4171009) κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18:30-21:00. Όσοι δεν δηλώσουν ηλεκτρονικά ή
δεν καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής, θα μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα χωρίς
αριθμό, με υδροδότηση, αλλά χωρίς επίσημη χρονομέτρηση, και χωρίς να πάρουν
μετάλλιο/δίπλωμα τερματισμού, και τυχόν δώρα χορηγών.
Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα του αγώνα από τη γραμματεία.
Για τον αγώνα 2 χλμ., των παιδιών μέχρι 15 χρονών, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται την
ημέρα του αγώνα από τις 08:30-10:00 σε ειδικό χώρο κοντά στην αφετηρία του αγώνα, χωρίς
αντίτιμο.
Παραλαβή αριθμών και chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης θα δίνονται & την ημέρα του
αγώνα μέχρι τις 09:30 π.μ. αυστηρά, κοντά στο χώρο της εκκίνησης.
Προς αποφυγή συνωστισμού και τυχόν ταλαιπωρίας παρακαλούνται οι δρομείς να φροντίσουν
για την έγκαιρη προσέλευσή τους. Προς εξυπηρέτηση των δρομέων αριθμοί θα δίνονται το
Σάββατο 26 Οκτωβρίου, αμέσως αριστερά μετά την κεντρική είσοδο του αθλητικού κέντρου
Αγ. Κοσμά από τις 10:00 έως τις 13:00. Επίσης το απόγευμα στο Σ.Ε.Φ. 17:00– 20:00, στο
χώρο της αφετηρίας του αγώνα.
Θα βραβευτούν οι 3 πρώτες νικήτριες και οι 3 πρώτοι νικητές της γενικής κατάταξης του
αγώνα των 15.000μ., καθώς και του αγώνα των 2.000μ., με κύπελλα.
Σε όλους όσοι τερματίσουν, θα δοθεί ιδιαίτερο αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα.
Οι δρομείς που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να έχουν περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα
τρέξουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
Το Σώμα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
(τμήμα Πειραιά) θα βοηθήσει εθελοντικά τον αγώνα.

