ΟΠΑΦ
Τετραήμερο Καθαρής Δευτέρας 2009
27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου

Τιμές Διαμονής στο Mouzaki Palace****
(τιμή δωματίου ανά διανυκτέρευση με πρωινό)

Μονόκλινο ................. 85€
Δίκλινο .................... 115€
Τρίκλινο .................. 150€

Σουίτα (4 άτομα) ...... 225€
Σοφίτα (4-6 άτομα με
σαλόνι και jacuzzi) ... 240€

Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή 100€.
Πληροφορίες – Κρατήσεις
•
•
•

Πολίνα Βελαϊτη
Γιώργος Μεσθενέας
Άννυ Καραμανλή

697 485 7106
697 848 9280
694 439 9855

Μουζάκι Καρδίτσας
κοντά στη λίμνη Πλαστήρα

Το Μουζάκι είναι χτισμένο στις παρυφές του Ίταμου (παρακλάδι του Κόζιακα), κοντά στο χείμαρρο Πάμισο που
χύνεται στον Πηνειό, με τα πανέμορφα πλατάνια στις όχθες του.
Σημαντικό εμπορικό, διοικητικό, γεωργικό κέντρο της ευρύτερης ορεινής
κυρίως περιοχής και κόμβος επικοινωνίας για το νομό. Βρίσκεται ΒΔ της
Καρδίτσας, από την οποία απέχει 30
χλμ., και 20 χλμ. απέχει από τα
Τρίκαλα.
Η περιοχή προσφέρεται για πολλές
δραστηριότητες, όπως canyoning στο
Μέγα Ρέμα και αεροπτερισμό – παρά
πέντε πριν από το χωριό Πορτή, ενώ ο
επισκέπτης εύκολα μπορεί να φτάσει
στην Πύλη και τα Περτουλιώτικα λιβάδια, να επισκεφτεί και να περπατήσει στο μονοπάτι του Ανθοχωρίου απολαμβάνοντας μία μοναδική εμπειρία
πεζοπορίας.
Μπορεί ακόμη να φτάσει γρήγορα
στην
Λίμνη
Πλαστήρα
ή
να
ανηφορίσει προς τον Τύμπανο και την
Αργιθέα περνώντας από τα φιλόξενα
και άγνωστα μέχρι σήμερα στους
περισσότερους επισκέπτες, χωριά της
περιοχής και το περίφημο μοναστήρι
της Αγ. Τριάδας στη Δρακότρυπα.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Ζεύγη Open, 1-9 & 1-5

Ομάδες Open & 1-8

Παρασκευή 21:00

Κυριακή

18:30

Σάββατο

Δευτέρα

11:00

18:30

1 2 3 4

Grand Prix Μαθητών
Τέσσερις ανεξάρτητες ημερίδες & γενική κατάταξη.

Δικαιώματα Συμμετοχής
Ζεύγη Open, 1-9 & 1-5 ...................................... 25€ / άτομο
Ομάδες Open & 1-8 .......................................... 80€ / ομάδα
Τουρνουά Μαθητών .......................................... 10€ / άτομο
Έπαθλα
Ζεύγη Open: .......................... 1ο – 2ο – 3ο γενικής, 1ο ημερίδας.
Ζεύγη 1-9 & 1-5: .......................... 1ο – 2ο γενικής, 1ο ημερίδας.
Ομάδες Open: ........................................ 1η – 2η – 3η γενικής.
Ομάδες 1-8: .......................................... 1η – 2η – 3η γενικής5.
Τουρνουά μαθητών: ............................................... 1ο γενικής, 1ο ημερίδας.
1

Το τουρνουά ζευγών ανήκει στην 4η βαθμίδα, των ομάδων στην 5η και των μαθητών
στην 6η βαθμίδα.

2

Τα ζεύγη κατηγορίας 1-9, 1-5, οι ομάδες κατηγορίας 1-8 και τα ζεύγη μαθητών θα διεξαχθούν εφόσον υπάρχει επαρκής συμμετοχή, αλλιώς θα ενσωματωθούν στα αμέσως
ανώτερα τουρνουά αντίστοιχα.

3

Η απονομή των επάθλων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Μαρτίου μετά το τέλος των
ομάδων.
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Όλα τα τουρνουά θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/07 και τους Πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ.

5

Το έπαθλο στην 3η ομάδα της γενικής κατάταξης θα δοθεί εφόσον στο τουρνουά
συμμετέχουν τουλάχιστον 12 ομάδες.

