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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός στην Αττική μετά
τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, τον 2ο Αγώνα Ιστορικής
Μνήμης στη Νέα Σμύρνη που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2016. Οι εγγραφές
για τους τρεις αγώνες (2,5 χλμ, 5 χλμ και 10 χλμ) ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 26
Σεπτεμβρίου 2016
και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισπεύσουν την κατάθεση των δηλώσεων συμμετοχής.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στα όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης
με εκκίνηση το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κεντρική Πλατεία της Νέας
Σμύρνης,
Η διοργάνωση του Αγώνα θα συνοδευτεί με πολιτιστικά event και συναυλίες στην κεντρική
πλατεία της Νέας Σμύρνης. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν στο 1ο Fitness Square στο οποίο το Studio 1& The Concept θα παρουσιάσουν
μια ώρα γεμάτη γυμναστική και διασκέδαση στη πλατεία της Νέας Σμύρνης. Τη γιορτή του
Αγώνα θα ολοκληρώσει μια μεγάλη συναυλία με τους νικητές του X-Factor.
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Αναλυτικές πληροφορίες και χάρτη με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της
διοργάνωσης:
www.neasmirnihistoricrun.gr,&nbsp; www.facebook.com/Nea-Smyrni-Historic-Run

Σε ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου μας αναφέρει αναλυτικά: "Ως ένα
αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός, ο Αγώνας Nea Smyrni Historic Run έχει ξεχωριστό
χαρακτήρα και σκοπό να τιμήσει την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά από τις
αλησμόνητες πατρίδες. Πρόθεση μας είναι να διοργανώσουμε, για δεύτερη φορά, μια από
τις μαζικότερες διοργανώσεις στην Αττική, με την συμμετοχή δρομέων και βαδιστών από
την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια
αξέχαστη εμπειρία συμμετοχής σε αγώνα δρόμου, με πολλές και σημαντικές αθλητικές
καινοτομίες, μέσα σε ένα εορταστικό περιβάλλον. Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση, το
ψηφιακό δίπλωμα συμμετοχής, το βαρύτιμο μετάλλιο, οι υποστηρικτικές παροχές και
υπηρεσίες αθλητών στους σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής, οι υποδομές υποστήριξης
στο χώρο εκκινήσεων και τερματισμών, οι αψίδες η σήμανση αλλά ακόμη και τα
προστατευτικά κιγκλιδώματα, είναι μερικά από τα στοιχεία που σηματοδοτούν τις υψηλού
επιπέδου προδιαγραφές διοργάνωσης του αγώνα της Νέας Σμύρνης.

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να τρέξουμε όλοι μαζί και να τιμήσουμε την
ιστορία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην πόλη μας!"
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