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PINDOS CROSS COUNTRY

Bike Odyssey
Σε τροχιά επιτυχίας...
O αγώνας απογειώνεται ως αθλητικό γεγονός
παγκοσµίου επιπέδου!
Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά ο πιο σκληρός οχταήµερος αγώνας ορεινής
ποδηλασίας άφησε το στίγµα του στην ιστορία του mountain bike στην Ελλάδα και
όχι µόνο.
Η πρωτοφανής για τη χώρα µας διοργάνωση στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
Οι συµµετέχοντες αθλητές απόλαυσαν οχτώ ηµέρες mountain bike στις πιο όµορφες
διαδροµές της Πίνδου. Οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να διασχίσουν µέρη
απίστευτου φυσικού κάλλους, να περάσουν από δρυµούς, ποτάµια και ιστορικά
χωριά και να νιώσουν την ένταση και την αδρεναλίνη ενός από τους πιο δύσκολους
αγώνες στον κόσµο. Ήδη οι αθλητές από το εξωτερικό δήλωσαν ενθουσιασµένοι µε
την διοργάνωση και ανυποµονούν για το επόµενο Bike Odyssey.
620χλµ., 19.800µ. υψοµετρική, 57 χωριά της ορεινής Ελλάδας, µία µοναδική
εµπειρία!
Η διοργάνωση πέρα από την αγωνιστική δράση, δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το
επιθυµεί να ζήσει το Bike Odyssey από την πλευρά του τουρίστα και να έχει την
ευκαιρία να δει τα γραφικά χωριά και την άγρια οµορφιά της Πίνδου σαν µια
µεγάλη εκδροµή!
Το Bike Odyssey επιστρέφει δυνατότερο από ποτέ, µε νέες διαδροµές και
προκλήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.bikeodyssey.gr
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ EVENTS:
ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΑ
ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ
ΜULTΙSPORTS

Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 31, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6613120
www.bikeexpert.gr • e-mail: info@bikeexpert.gr

ADVENTURE
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΜΑ∆Α
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Μακρυγιάννης Χρήστος (∆ιευθυντής αγώνα)
Ασχολείται µε την ποδηλασία και το ορεινό τρέξιµο.
Έχει τρέξει αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό έχοντας αποκτήσει πλέον
µεγάλη εµπειρία. Ακόµη έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει διαφόρους αγώνες
ποδηλασίας και κυρίως ποδηλασίας βουνού.
2. Σπαγκούρος Αλκιβιάδης (Υπεύθυνος διαδροµής)
Ασχολείται µε την ποδηλασία και το ορεινό τρέξιµο και εργάζεται στην ΕΜΑΚ,
στην έρευνα και διάσωση. Έχει εµπειρία στην διάνοιξη διαδροµών
ποδηλασίας βουνού.
3. Μακρυγιάννη Ιωάννα (Οργάνωση σταθµών)
Με µεγάλη εµπειρία στη διοργάνωση αγώνων, η Ιωάννα Μακρυγιάννη έχει
αναλάβει την οργάνωση των σταθµών του αγώνα, τον συντονισµό και την
οµαλή λειτουργία των παρεχόµενων υπηρεσιών σε κάθε χωριό - σταθµό.
4. Τσαµουδάκη Αφροδίτη (∆ηµόσιες σχέσεις)
Ασχολείται µε τον αθλητισµό εδώ και πολλά χρόνια και κυρίως στο άθληµα
της ποδηλασίας, δεν έχει εµπειρία από αγώνες αλλά έχει κάνει ρεπορτάζ
γράφοντας για αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και γραµµατειακή
υποστήριξη σε τέτοιους αγώνες.
5. Γκίκα Νάσια (Γραµµατειακή υποστήριξη & ∆ιαχείριση site)
Ασχολείται µε τον αθλητισµό ερασιτεχνικά και αρθρογραφεί για ποδηλασία
και τρέξιµο βουνού. Ακόµη έχει κάνει γραµµατειακή υποστήριξη σε τέτοιου
είδους αγώνες.
6. ∆ηµητρόπουλος Ευάγγελος (Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης)
Με ενεργή συµµετοχή σε αγώνες ποδηλασίας εδώ και χρόνια έχει αποκοµίσει
µια µεγάλη εµπειρία τόσο στο αγωνιστικό κοµµάτι όσο και στην τεχνική
υποστήριξη τέτοιου είδους διοργανώσεων.
7. Λευτέρης Κυπριωτάκης-Κώστας Μαρκετάκης-Αντώνης Σακελλαρίου
(Φωτογραφία)
Οµάδα µάχιµων φωτογράφων που έχει εµπειρία στην κάλυψη αγώνων.
Κάλυψαν µε επιτυχία την περσινή διοργάνωση δίνοντας πλούσιο υλικό µε τις
καλύτερες και πιο έντονες στιγµές του αγώνα.
8. Παπαφωτίου Λεωνίδας (Video)
Ασχολείται επαγγελµατικά µε την φωτογραφία, video-λήψεις και µοντάζ.
Έχει συµµετάσχει σε πολλές παραγωγές και ήταν υπεύθυνος για την
δηµιουργία όλων των video από την προετοιµασία έως το τέλος του αγώνα
και τις τρεις προηγούµενες χρονιές.
9. Tζανής Γιάννης (Μηχανογράφηση)
Γεννηµένος και µεγαλωµένος στον Καναδά ασχολείται µε την ποδηλασία
πάνω από 20 χρόνια και έχει την εµπειρία αθλητικών event στον Καναδά.
Επαγγελµατικά ασχολείται µε τους υπολογιστές και ανέλαβε την
µηχανογραφική υποστήριξη του αγώνα σε κάθε χωριό - σταθµό.
10. Τσαµαδός Γιώργος (Υλικο-τεχνική υποστήριξη)
Ασχολείται ερασιτεχνικά µε τον αθλητισµό αλλά έχει µεγάλη εµπειρία στην
υλικο-τεχνική υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων.
11. Τσουλουχά Κατερίνα (Συντονισµός σταθµών τροφοδοσίας)
Ασχολείται ενεργά µε τη ποδηλασία και έχει αρκετές διακρίσεις στο
ενεργητικό της µε αποτέλεσµα να αποκτήσει µεγάλη εµπειρία στους
ποδηλατικούς αγώνες. Στο Bike Odyssey 2014 ανέλαβε τον συντονισµό
των σταθµών τροφοδοσίας σε κάθε ΕΤΑΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ EVENTS
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
• ΑΨΙ∆ΕΣ
• ΤΕΝΤΕΣ
• ΚΩΝΟΙ
• ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ
• ΤΑΠΗΤΑΣ
• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ 2 ΟΨΕΩΝ
• ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
• VIDEO
• ΑΕΡΟΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ DRONE
• DJ & ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ

