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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

Ανυπομονούμε να σας δούμε στις 4 και 5Νοεμβρίου στο πρώτο Reebok Spartan 
Race Sparta που θα γίνει στην Ελλάδα.
Μέχρι εκείνη την ημέρα, παρακαλούμε διαβάστε αυτόν τον οδηγό προσεκτικά. 

Είναι πολύ σημαντικό, διότι εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το event και για ότι
πρόκειται να συμβεί εκείνες τις ημέρες.

ΣΠΑΡΤΗ
4-5/11
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Spartan Race Sparta δεν είναι ένας αγώνας σαν όλους τους άλλους, διαβάστε
προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες!!!

1)Τα εμπόδια είναι υποχρεωτικά, εάν δεν μπορέσετε να περάσετε κάποιο εμπόδιο θα πρέπει να κάνετε 30 
burpees
2)Εάν δεν περάσετε κάποιο εμπόδιο και δεν κάνετε και τα 30 burpees θα αποβληθείτε
3)Τον αριθμό BIB θα πρέπει να τον έχετε σε όλη την διάρκεια της διαδρομής.
4)Οι βοηθητικοί σταθμοί βρίσκονται εκεί για να καλύψουν τις ανάγκες σας.
5)Ο σταθμός που θα αφήσετε τα πράγματα σας (bag check) δεν δέχεται μεγάλου μεγέθους αποσκευές.
6)Το νερό που θα υπάρχει για να ξεπλυθείτε θα είναι κρύο μην εκπλαγείτε ΕΙΜΑΣΤΕ SPARTANS!!
7)Οι εθελοντές και το προσωπικό θα βρίσκονται εκεί για ότι τους χρειαστείτε, σας παρακαλούμε σεβαστείτε
τις οδηγίες τους.

ΣΠΑΡΤΗ
4-5/11
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Σάββατο 4Νοεμβρίουà Beast από τις 9.00πμ

Κυριακή 5 Νοεμβρίουà Super από τις 9:00πμ
Sprint από τις 12:20μμ

ΑΓΑΛΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ 77
ΣΠΑΡΤΗ 23100
ΕΛΛΑΔΑ

1. ΠΟΥ;

2. ΠΟΤΕ;

ΣΠΑΡΤΗ
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Παρασκευή 3 Νοεμβρίου

17:00- 19:00 παραλαβή του start pack Trifecta και Beast.
19:00 Ομιλία του Joe De Sena μπροστά από το άγαλμα
του Λεωνίδα.

Σάββατο 4 Νοεμβρίου
9:00πμ Εκκίνηση BEAST ELITE HEAT 
9:15πμ - 9:30πμ Compétitive Heat Beast
9:45πμ - 11:00πμ Open Heat Beast
11:00πμ Τελευταίο Heat Beast.

Οι ακριβείς ώρες των heat θα σταλθούν την τελευταία εβδομάδα πριν
τον αγώνα.

8:30μμ Απονομή βραβείων Beast μπροστά από το άγαλμα του
Λεωνίδα στη Σπάρτη.
6:00μμ - 9:00μμ After Beast party, έναρξη λευκής νύχτας.

Κυριακή 5 Νοεμβρίου
Από τις 7:00πμ παραλαβή του start pack Sprint και

Super.
9:00πμ Εκκίνηση SUPER ELITE HEAT 
9:15πμ - 9:30πμ Competitive Heat Super
9:45πμ - 11:00πμ Open Heat Super
11:00πμ Τελευταίο Heat Super.

12:30μμ SPRINT ELITE HEAT START
12:45μμ - 13:00 Competitive Heat Sprint
13:00 - 14:30 Open Heat Sprint
14:30 Last Heat Sprint.

Οι ακριβείς ώρες των heat θα σταλθούν την τελευταία εβδομάδα πριν
τον αγώνα.

14:30 Απονομή Elite Super + Sprint.
14:00 - 20:00 Απονομή μεταλλίων Trifecta μπροστά από το
άγαλμα του Λεωνίδα.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΑΡΤΗ
4-5/11
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Σας παρακαλούμε να υπολογίσετε σωστά το χρόνο που θα χρειαστείτε για να
λάβετε το racer pack (1 ώρα και 30 λεπτά πριν). Για να παραλάβετε τον
αριθμό σας BIB και το Chip για την μέτρηση του χρόνου σας θα πρέπει να
έχετε μαζί σας :

ü Ταυτότητα
ü Το Event Pass εκτυπωμένο (να περιέχει το Barcode)
ü Πιστοποιητικό ιατρού με ημερομηνία μικρότερη από ένα χρόνο όπου να

πιστοποιεί ότι μπορείτε να λάβετε μέρος σε τέτοιου είδους αγώνες. Δεκτά
είναι και τα αθλητικά δελτία από ομάδες ή συλλόγους. 

4. ΤΙ ΝΑΦΕΡΕΤΕΜΑΖΙ ΣΑΣ ;

ΣΠΑΡΤΗ
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ü Θα λάβετε τον αριθμό bib, είναι υποχρεωτικό να το φοράτε αλλιώς θα αποβληθείτε. Επίσης, μην διστάσετε να

γράψετε τον αριθμό σας bib στο σώμα σας για να αποκτήσετε μία αξέχαστη φωτογραφία από τον αγώνα. Δεν μπορείτε

να μεταβιβάσετε τον αριθμό bib σας σε άλλο συμμετέχοντα.

ü Μπορείτε να λάβετε μέρος μόνο εάν έχετε μαζί σας εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το waiver για να μπορέσετε να

πάρετε το πακέτο του αγώνα.

ü Θα λάβετε και ένα chip χρόνου. Είναι υποχρεωτικό να το φοράτε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλιώς δεν θα
μπορέσετε να χρονομετρηθείτε. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε το chip του χρόνου σε άλλον αθλητή. Εάν δεν

μπορέσετε να περάσετε ένα εμπόδιο θα πρέπει να κάνετε 30 BURPEES. Υπάρχουν όμως και εμπόδια που δεν μπορείτε

να αποτύχετε γιατί θα αποβληθείτε. Σε περίπτωση που δεν περάσετε κάποιο εμπόδιο και δεν κάνετε τα burpees θα

αποβληθείτε. Σε κάθε εμπόδιο αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχουν άτομα όπου θα ελέγχουν την

τήρηση των κανονισμών. Δεν μπορείτε να κόψετε δρόμο. Μπορείτε να προσπεράσετε άλλον αθλητή σε οποιοδήποτε

σημείο της διαδρομής εκτός ένα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη οδηγία εκείνη τη στιγμή. Στα εμπόδια, θα πρέπει ο κάθε
αθλητής να σέβεται τον άλλο.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΑΡΤΗ
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Τρέξε με τους φίλους σου ή τους συναδέλφους σου!Θα είναι μία μοναδική και διασκεδαστική εμπειρία !

Οι κανόνες των ομάδων είναι :
• Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 άτομα. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κάποια επιπλέον αίτηση.

• Εάν θέλετε να λάβετε μέρος στην βαθμολόγηση θα πρέπει τουλάχιστον 4 άτομα από την ομάδα να τερματίσουν.
• Κάθε κατηγορία (Sprint, Super or Beast) έχει την δική της κατάταξη. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να

καλύψουν την ίδια απόσταση.
• Πρέπει να ξεκινήσετε στο ίδιο wave εκκίνησης.
• Η ομάδα μπορεί να έχει μόνο γυναίκες ή μόνο άντρες ή και ανάμεικτα γκρουπ.

• Τα αποτελέσματα των ομάδων θα ανακοινωθούν όταν τερματίσουν όλα τα heats. Οπότε δεν θα υπάρχει κάποιο

βραβείο την ημέρα του αγώνα , αλλά θα ανακοινωθούν μετά μέσω newsletter!

Ο χρόνος της ομάδας μετράει από την στιγμή που θα τερματίσει το τέταρτο (4) μέλος της ομάδας. Αυτό συμβαίνει διότι μας
νοιάζει η ομαδική προσπάθεια και όχι η ατομική επίδοση. Οπότε τρέξτε στον αγώνα ως ομάδα, συνεργαστείτε και κάντε όλοι

μαζί τον καλύτερο δυνατό χρόνο.

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗ
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Μετά τον αγώνα: 
Όταν τερματίσετε θα λάβετε ένα T-shirt που θα πιστοποιεί ότι έχετε τερματίσει
τον αγώνα σας. Φορέστε το με υπερηφάνεια, το αξίζετε!

Επίσης όταν περάσετε την γραμμή του τερματισμού θα κατακτήσετε και το
μετάλλιο σας!!
Κάντε ένα μπάνιο. Και ελάτε να πάρετε τα πράγματα σας.

Σχεδιασμός μεταλλίου : 
Εάν θέλετε να σχεδιάσετε το μετάλλιο σας, θα έχετε την ευκαιρία μετά τον
τερματισμό σας. Ο χώρος θα βρίσκεται μετά την γραμμή του τερματισμού.

8. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΠΑΡΤΗ
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Φωτογραφίες Sportograf :
Μην ξεχάσετε να κάνετε μία στάση στο χώρο του Sportograf για να βγάλετε τις
απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες με τους φίλους σας. Για τις φωτογραφίες του
αγώνα:
Θα λάβετε ένα link για να παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας από τον συνεργάτη μας
Sportograf.
Θα βρείτε τις φωτογραφίες στο www.sportograf.com μετά τον αγώνα.

Τελετή Απονομής: 
Η απονομή των βραβείων για τις κατηγορίες Beast Elites Heat θα γίνει το Σάββατο στις 20:30 
ώρα μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα.
Η απονομή των βραβείων για τις κατηγορίες Super and Sprint Elite θα γίνει την Κυριακή στις
14:30 ώρα μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα. 
Οι Top 3 άντρες και γυναίκες από την κατηγορία Elite (συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητές
του Trifecta) θα λάβουν τα βραβεία τους.

Προκλήσεις στο Festival :
Κατά τη διάρκεια των αγώνων, επισκεφθείτε την περιοχή του Festival και δοκιμάστε μία
από τις προκλήσεις του Festival. Πάρτε μέρος και κερδίστε διάφορα δώρα.
Μαζί είμαστε πιο δυνατοί! Aroo!!

8. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΠΑΡΤΗ
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PARKING AYTOKINHTOY
Όλα τα parking θα είναι δωρεάν.

ΘΕΑΤΕΣ: 
Οι θεατές είναι ευπρόσδεκτοι στο event, τα αυτοκίνητα τους μπορούν να τα παρκάρουν

δωρεάν στο ίδιο μέρος με των συμμετεχόντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα barbecues και οι ψύκτες απαγορεύονται μέσα στην περιοχή του event.
Όχι γυάλινα μπουκάλια και camping στην περιοχή του event.

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ

ΣΠΑΡΤΗ
4-5/11



© 2004-2017 Spartan Race, INC

cpr
7TH  OCTOBER

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μην διστάσετε να μας στείλετε το αίτημα σας
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

greece@spartanraceeurope.com

AROO!

ΣΠΑΡΤΗ
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