
 

ENDUROMANIA  2011 

Ενθμζρωςθ -Πλθροφορίεσ 

Μετά το Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα Enduro των Μετεϊρων ςτισ αρχζσ του 

καλοκαιριοφ και με το μυαλό μασ να αναπολεί τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ , με τθν αναμονι 

του φκινοπϊρου και του βρεγμζνου χϊματοσ,   με τθν ψυχολογία και τθ διάκεςθ, από τθν 

κρίςθ τθσ  Ελλαδάρασ  , να  μασ φζρνει ςε δφςκολα όρια ,εμείσ ξεφεφγουμε για λίγο και 

παίρνουμε τα βουνά … 

Θζλοντασ να ηιςουμε τθν ζνταςθ του Enduro , αλλά και τθν θρεμία του δάςουσ και 

του χωριοφ για 4θ πλζον ςυνεχόμενθ χρονιά θ ΜΟ.ΛΕ.Κ. και το enduromania.gr 

,διοργανϊνουν τθν  ENDUROMANIA του 2011 ! 

Η ENDUROMANIA  είναι μια Enduroβόλτα που γίνεται κάκε καλοκαίρι .Μακριά 

από το ςτρεσ των αγϊνων , με κλίμα ςυνεργαςίασ και απόλυτα φιλικό, ,απολαμβάνουμε 

μονοπάτια απάτθτα και βλζπουμε μζρθ όμορφα ,ανεβαίνοντασ ςτισ  ψθλότερεσ κορυφζσ 

τθσ Πίνδου . 

  Φζτοσ   βλζποντασ τισ δυςκολίεσ να βρεκεί θμερομθνία μζςα ςτουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ, επιλζγουμε τθν αρχι του φκινοπϊρου  ςτισ 10-11 Σεπτεμβρίου. Φζτοσ κα ζχουμε 

ζνα ςυνδυαςμό εντουράδικθσ και αςφάλτινθσ διαδρομισ ,με παράλλθλθ βόλτα 

μοτοςικλετϊν on-off και street με ςθμείο ςυνάντθςθσ το ίδιο μζροσ ςτον Αςπροπόταμο 

Καλαμπάκασ. 

Για την Enduroβολτα 

Η εκκίνθςθ κα γίνει από τθ ΜΟΛΕΚ ςτισ 11:00 το πρωί του Σαββάτου 10 Σεπτζμβρθ  

και κα γίνει διαχωριςμόσ για τθν Εντουρόβολτα ,ςε Group αναβατών ανάλογα με τισ 

ςυμμετοχζσ και αυτό για να αποφφγουμε τθ ςκόνθ και για να μθν υπάρξει πρόβλθμα να 

κακυςτεριςει ι να  χακεί κάποιοσ. Σε κάκε Group κα είναι επικεφαλισ ζνασ οδθγόσ που 

γνωρίηει τθ διαδρομι και τουσ εναλλακτικοφσ ευκολότερουσ δρόμουσ. Τα Group κα 

ξεκινάνε ανά 10 λεπτά.  Η διαδρομι τθσ πρϊτθσ μζρασ  είναι  5 ϊρεσ περίπου με 85% 

μονοπάτια ,με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ,εκ των οποίων θ μία κα είναι για ανεφοδιαςμό ςτο 

CASA DI CALO ,κοντά ςτο χωριό τθσ Καςτανιάσ Καλαμπάκασ. Εκεί κα πιοφμε ζνα καφζ ι 

χυμό και κα ζχουμε 20 λεπτά για ξεκοφραςθ.  Η διανυκτζρευςθ κα γίνει ςτο κοντά ςτο 

χωριό τθσ Κρανιάσ Αςπροποτάμου , ςτον χϊρο αναψυχισ δίπλα από το ποτάμι, ςε ςκθνζσ, 

άρα κα πρζπει ο κακζνασ που κα ςυμμετάςχει , να ζχει  το μπιτόνι για βενηίνθ (20 l) και μια 

ςκθνι   με υπνόςακο. Θα ζχουμε ψθςταριά με ςουβλάκι – λουκάνικο , κραςί ,  μπφρεσ 

,αναψυκτικά . 

 Τθν 2θ μζρα κα ξεκινιςουμε από το ςθμείο καταςκινωςθσ περίπου ςτισ 10:00π.μ. 

και κα κατευκυνκοφμε ανάποδα από τθν πρϊτθ θμζρα ,με λίγο χωμάτινο δρόμο ςτθν αρχι 

και κα ανθφορίςουμε ςε κορυφζσ πάνω από 1600μ υψόμετρο και ςτο ςθμείο τθσ 

Μουράβασ κα πάμε βόριοανατολικά προσ τθν περιοχι τθσ  Καλομοίρασ Καλαμπάκασ  ,όπου 



και κα κάνουμε ςτάςθ για 20 περίπου λεπτά .Θα επιςτρζψουμε περνϊντασ από μζροσ τθσ 

διαδρομισ του Παγκοςμίου Πρωτακλιματοσ Enduro. Η επιςτροφι κα είναι μζχρι τθσ 5 το 

απόγευμα το αργότερο. 

Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Εnduroβολτα ,κα απονεμθκεί αναμνθςτικό 

κφπελλο και κα υπάρξει κλιρωςθ με μικρά δϊρα από τα καταςτιματα 

ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ και ΤΕΧΝΟΜΟΤΟ  και FLOW BIKES και το PowerTech  . Η απονομι 

των αναμνθςτικϊν και θ κλιρωςθ για τα δϊρα των χορθγϊν κα γίνει αμζςωσ μετά τθ βόλτα 

,φτάνοντασ ςτθ ΜΟ.ΛΕ.Κ. Το κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ είναι 25€ και ςυμπεριλαμβάνει και το 

φαγθτό του Σαββάτου.    

Για το Road Tour 

Για τα on-off και street θ εκκίνθςθ κα γίνει από το ίδιο ςθμείο και ϊρα 2:45μ.μ. Σε 

μια όμορφθ διαδρομι ςτα βουνά του Περτουλίου , με διάρκεια περίπου 2 ϊρεσ , με 

κάποιεσ ςτάςεισ ενδιάμεςα. Τθν δεφτερθ θμζρα κα ζχουμε κατεφκυνςθ προσ τα δυτικά και 

το χωρίο Καλαρφτεσ ,ςε διαδρομι με αλπικό τοπίο και κατευκυνόμενοι προσ τα Ιωάννινα 

,με ςτάςεισ ενδιάμεςα για ξεκοφραςθ και φωτογραφίεσ. Η επιςτροφι κα γίνει από τθν 

Εγνατία προσ Καλαμπάκα. 

Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ  στο Road Tour ,κα απονεμθκεί αναμνθςτικό 

ςυμμετοχισ .Το κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ είναι 15€ και ςυμπεριλαμβάνει και το φαγθτό του 

Σαββάτου.    

Η διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να γίνει μζχρι τθν Πζμπτθ 8 Σεπτζμβρθ ζωσ τισ 

12:00 το μεςθμζρι ,ϊςτε να μπορζςουμε να κανονίςουμε τα αναμνθςτικά ,τα κφπελλα , τα 

αυτοκίνθτα για τον ανεφοδιαςμό και τα πράγματα του κακενόσ. Η εκκίνθςθ γίνεται 11:00 

το πρωί , για να μπορζςει κάποιοσ από μακρινι πόλθ να ζρκει το Σάββατο το πρωί χωρίσ να 

χρειαςτεί διανυκτζρευςθ. 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ κελιςει, μπορεί να κλείςει δωμάτιο ςτο Κοινοτικό 

κατάςτθμα ςτθν Κρανιά ,ςε απόςταςθ 3χλμ. από το ςθμείο καταςκινωςθσ .Κιν. 

6974903469.Τιμι για τθν Enduromania ,10€ το άτομο. 

Για τισ ςυμμετοχζσ: 

Φαξ:24320 77978   ,  mail: chris@enduromania.gr    ,   

 Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα:  

6974903469 - Χριςτοσ Καραγγζλθσ 

6973743746 – Γιϊργοσ Παπατηιμόπουλοσ 

    Σασ περιμζνουμε όλουσ να ηιςετε από κοντά τθν ομορφιά τθσ περιοχισ και να 

πατιςετε τα ωραιότερα  χώματα τθσ Ελλάδασ ,απολαμβάνοντασ τθ κζα των κορυφών του 

ορεινοφ όγκου των Μετεώρων! 

mailto:chris@enduromania.gr

