
9ο BREVET Παλαμά Αφιερωμένο στον Γιώργο Γατή

Διοργάνωση

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά

          Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 διοργανώνεται  από τον Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.
(Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά) το
9ο Brevet που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του δήμου μας και
πόλο έλξης αθλητών από όλη την Ελλάδα.

Συνδιοργανωτές

            Πολιτιστικός–Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμπάκας, Ποδηλατικός
Σύλλογος Καρδίτσας, KERMESSE BIKE SHOP.

Σκοπός

          To Brevet  αυτό αφιερώνεται στο συντοπίτη μας ποδηλάτη του Κρόνου
Νικαίας  Γιώργο  Γατή στον  αγώνα  αποκατάστασης  που  δίνει  στο  ΚΑΤ μετά  το
βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη το περασμένο καλοκαίρι. Ο Γιώργος αποτελούσε
επί  σειρά ετών μέλος του Ποδηλατικού Ομίλου Καρδίτσας και  ήταν αθλητής  της
Εθνικής ομάδας. Για το λόγο αυτό κάναμε έκκληση στη ποδηλατική κοινότητα να
στηρίξει  το  γεγονός  τόσο  ψυχολογικά  όσο  και  οικονομικά  συμμετέχοντας  στο
συγκεκριμένο Brevet.

Το αντίτιμο της κάρτας συμμετοχής είναι 10 ευρώ και θα δοθεί εξ ολοκλήρου στο
σύνολο της από τη διοργάνωση για το σκοπό αυτό στην οικογένεια του Γιώργου.
Επίσης, θέλουμε να επισημάνουμε ότι όποιος επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια
αυτή, αλλά αδυνατεί να δώσει το παρόν, μπορεί να κάνει κατάθεση το αντίτιμο της
κάρτας  στον  παρακάτω  τραπεζικό  λογαριασμό  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας
Καρδίτσας:

GR9208900100003010103010502
Δικαιούχος: Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητρόπολης
Αιτιολογία: AWB 003010103010502

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάρρωση.

Η παραλαβή των καρτών θα γίνει το πρωί της Κυριακής από ώρα 07:00 έως 08:15
από την καφετέρια CAFE-CAFE στην οδό Γεωρ. Καραϊσκάκη 20 στον Παλαμά.

Εκκίνηση θα δοθεί στις 08:30 και θα είναι ομαδική.

Η διαδρομή

            Ξεκινά  από Παλαμά με  κατεύθυνση προς  Φαρκαδώνα.  Στη συνέχεια
κινούμενοι παράλληλα προς την οδό ταχείας κυκλοφορίας για Τρίκαλα και στο ύψος



της  διασταύρωσης  προς  Ταξιάρχη  στρίβουμε  δεξιά.  Διερχόμενοι  από  μια  σειρά
γραφικών  χωριών  φτάνουμε  στην  Καλαμπάκα  και  από  Καστράκι  ανηφορίζουμε
στους ιερούς βράχους των Μετεώρων όπου θα θαυμάσουμε τα αιωνόβια μοναστήρια
που αιωρούνται στις δυσπρόσιτες κορυφές τους καθώς και την ανεπανάληπτη θέα της
γύρω περιοχής. Η κάθοδος θα μας φέρει στο 1ο control περίπου στο 80ο χλμ. όπου
θα  υπάρχει  τροφοδοσία  για  όλους  από  τον  Πολιτιστικό  Οργανισμό  του  Δήμου
Καλαμπάκας καθώς και κρέμες από τη Φάρμα Παλαμά.  Στη συνέχεια βγαίνουμε
δεξιά  της  κεντρικής  οδού,  περνάμε  μια  από  τις  γέφυρες  του  Πηνειού  και
ακολουθώντας την δεξιά όχθη του ποταμού κατευθυνόμαστε προς Πύλη. Αφήνοντας
τον  Νομό  Τρικάλων,  εισερχόμαστε  στο  Νομό  Καρδίτσας  με  πρώτο  χωριό  το
Μουζάκι.  Από  εκεί  ακολουθώντας  τον  κεντρικό  δρόμο  προς  Φανάρι,  έχουμε  την
δεύτερη ήπια ανηφόρα, με κατάληξη στα Κανάλια όπου θα βρούμε το 2ο control στο
138ο χλμ. στη  πλατεία  του  χωριού  στο  μαγαζί  Καναλίων  Γεύσεις  όπου  θα  μας
περιμένουν τοπικά εδέσματα προσφορά του καταστήματος καθώς και pizza από τον
θείο Στέλιο Καρδίτσα. Ακολουθεί μια δύσκολη αλλά μικρής διάρκειας ανάβαση και
σε λίγο θα κατηφορίσουμε για Μητρόπολη. Προσοχή εκεί, γιατί σε κάποιο σημείο θα
στρίψουμε για Μεσενικόλα – Μονή Κορώνης ακολουθώντας ένα ήσυχο, οφιοειδή και
στενό ανηφορικό δρόμο, με μικρές κλίσεις, μέσα από τοπία απίστευτης ομορφιάς και
με θέα προς τον Θεσσαλικό κάμπο, φτάνουμε στην ιερά Μονή Κορώνης, που στέκει
επιβλητική δεξιά πάνω μας και σε λίγο βρίσκουμε το 3ο control στο 163ο χλμ. στην
Ιερά  Μονή  Κορώνης  όπου  θα  μας  περιμένει  τροφοδοσία  προσφορά  του
Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.  (Δημοτικού  Οργανισμού  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,  Προσχολικής
Αγωγής Παλαμά). Είμαστε πλέον στο μέγιστο υψόμετρο της διαδρομής, στο ύψος της
λίμνης Πλαστήρα, και εδώ τελειώνουν τα ανηφορικά μας. Γυρίζοντας προς τα πίσω
προσεκτικά λόγω των μεγάλων κλίσεων και απότομων φουρκετών της καθόδου προς
Μητρόπολη – Καρδίτσα. Από τον νότιο Περιφερειακό σε κάποιο σημείο βγαίνουμε
δεξιά  και  ακολουθώντας  παράδρομους,  προς  αποφυγή οδών ταχείας  κυκλοφορίας
καταλήγουμε στον τερματισμό.

Να  σημειωθεί  ότι  η  διαδρομή  είναι  203  χλμ.  και  τα  συνολικά  υψομετρικά  είναι
περίπου 2000m. Η διαδρομή θα είναι 100% σηματοδοτημένη καθώς θα υπάρχει και
τεχνική υποστήριξη στα controls από το Kermesee Bike Shop.

Στον τερματισμό θα περιμένει τους συμμετέχοντες καλοψημένο κοντοσούβλι.

Σας περιμένουμε όλους και σας ευχόμαστε καλό ταξίδι με ασφάλεια.


