
 
 
Πληροφοριακό δελτίο τύπου 2.5.2012 
 
-Τεχνική ενηµέρωση 
Το απόγευµα του Σαββάτου (19/5) οι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν µία 
γεύση της διαδροµής της επόµενης µέρας. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα 
µυστικά της διαδροµής του αγώνα και οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
υποβάλουν όλες τις ερωτήσεις τους! 
 
Χώρος: Σχολείο, πλατεία άνω Παύλιανης. 
Ώρα προσέλευσης: 18:30 για τους αθλητές της µικρής διαδροµής, 20:00 για τους 
αθλητές της µεγάλης διαδροµής 
 
 
-Η Morgan Blue χορηγός στο ΟΙΤΗ MTB MARATHON 
 
Στις 20 Μαΐου, θα βρισκόµαστε στην Παύλιανη Φθιώτιδας για το ΟΙΤΗ MTB 
MARATHON, τον απαιτητικότερο αγώνα MTB της Ελλάδας. 
Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για τα Βαλκάνια των προϊόντων Morgan 
Blue θα αναλάβουµε την συντήρηση των ποδηλάτων των αθλητών. 
Καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα θα βρισκόµαστε στον χώρο των 
εκδηλώσεων µε το συνεργείο µας για τον καθαρισµό και την λίπανση των 
ποδηλάτων. 
Η Morgan Blue προσφέρει µια πλήρη γκάµα λιπαντικών, γράσσων, 
καθαριστικών, γυαλιστικών και όχι µόνο. Κατασκευάζονται από αγνά 
φυτικά υλικά και οι µεγαλύτερες οµάδες του κόσµου τα εµπιστεύονται για 
τους αθλητές τους και τα ποδήλατα τους. 
 

 
 
-Εκπτωτικά ξενοδοχεία, ελεύθερη διανυκτέρευση 
 
      -«Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ» 
        Πλατεία Άνω Παύλιανης. 
       50 ευρώ το δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό. 
       Χωρητικότητα: 15 άτοµα 
       Τηλ: 22310-83009 



        (Eλάχιστα Ελεύθερα)  
 
      -«ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΤΡΙΝΟ», «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΠΟΧΕΣ» 
       Κάτω Παύλιανη 
       50 ευρώ το δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό. 
       Χωρητικότητα: 40 άτοµα 
       Τηλ: 22310-83111 
         (Ελάχιστα Ελεύθερα)  
 
 
    -ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ (10' από την Παύλιανη) 
      Καλοσκοπή 
     40 ευρώ το δίκλινο χωρίς πρωινό. 
     Χωρητικότητα: 18 άτοµα 
     Τηλ: 22650-61251 

 
 

      -Ελεύθερη διανυκτέρευση µε sleeping bag  
Για τις ανάγκες του αγώνα θα υπάρχουν δύο διαθέσιµες αίθουσες του παλιού 
σχολείου στην πλατεία της Άνω Παύλιανης, συνολικής χωρητικότητας 100m². 
Δίπλα στο κτήριο υπάρχουν και ανδρικές-γυναικείες τουαλέτες. 
 
 
 
Σηµείωση: 
Όταν τηλεφωνείτε για κρατήσεις στα Παραπάνω Ξενοδοχεία, θα πρέπει να 
αναφέρετε ότι συµµετέχετε στον ποδηλατικό αγώνα.  

 
 
-Συνεργασία µε ταξιδιωτικό πρακτορείο 
 
 
Το ΟΙΤΗ MTB MARATHON σε συνεργασία µε το ταξιδιωτικό γραφείο 
"Χαλούλος"-Αrcadian spirit, δίνει την ευκαιρία σε όσους κατοικούν στην Αθήνα να 
έρθουν στον αγώνα µε τα ελάχιστα δυνατά έξοδα µετακίνησης. 
 
Πρακτικά: 
Tιµή: 25 ευρώ για αθλητή+ποδήλατο, 20 ευρώ για συνοδό χωρίς ποδήλατο. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: Η µετακίνηση Αθήνα-Παύλιανη-Αθήνα και η µεταφορά 
για τα ποδήλατα των αθλητών µε ειδικά σχεδιασµένο τρέιλερ. 
Ώρα εκκίνησης από Αθήνα: 05:30 από το Πεδίων του Άρεως 
Ώρα άφιξης στην Παύλιανη: 09:00 
Ώρα επιστροφής στην Αθήνα: Aνάλογα µε τον τερµατισµό του τελευταίου αθλητή 
από το λεωφορείο. 
 
 
Τηλέφωνα για κρατήσεις στο Λεωφορείο: 
6942556323, 210-3223228 
 
 



-Φωτογραφική κάλυψη αγώνα 
       
Στον αγώνα θα υπάρχει πλήρης φωτογραφική κάλυψη των αθλητών που θα 
συµµετέχουν, από την πλέον έµπειρη εταιρία στο χώρο, τη racephoto. Όλοι οι 
αθλητές µετά τον αγώνα θα µπορούν να βρουν τις φωτογραφίες τους στο 
www.racephoto.gr 
 
 
 
 
 
 
MORE INFO: 
itimtb@gmail.com 
6985944814 

 
 


