θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και επίσημα για την διοργάνωση του ΔΙΗΜΕΡΟΥ Α
 υθεντικού
Μαραθωνίου και τον παράλληλων αγώνων δρόμου 10 χλμ., 5 Χ
 λμ.,3χλμ. και 1.200μ., που γίνονται
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το Σ
 άββατο
9/11/19 τα 10χλμ. στο κέντρο της Αθήνας και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 στην ιστορική
διαδρομή Μαραθώνας – Παναθηναϊκό Στάδιο με τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

●

Όπως θα δείτε στους συνημμένους χάρτες των 10 χλμ. και των 5 χλμ.
περιγράφονται επακριβώς οι δρόμοι που διεξάγονται οι αγώνες αλλά και ο
εσωτερικός δακτύλιος που περικλείουν

●

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 9/11/19, γ
 ια την διεξαγωγή των 10χλμ.,
για τους παραπάνω περιγραφόμενους - αναφερόμενους δρόμους, θα αρχίσουν από
τις 15:00 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 19:30 σε όλο το μήκος των αγωνιστικών
διαδρομών, με εξαίρεση την Βασ. Κωνσταντίνου

●

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, για την διεξαγωγή του Μαραθωνίου στους
παραπάνω περιγραφόμενους - αναφερόμενους δρόμους , θα αρχίσουν από τις 0
 5:00
και θα διαρκέσουν μέχρι τις 17:30 σε όλο το μήκος των αγωνιστικών διαδρομών,
με εξαίρεση την Βασ. Κωνσταντίνου.

●

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Β
 ασ. Κωνσταντίνου θα αρχίσουν από τις
08:00 του Σαββάτου 9/11/19 στο ρεύμα ανόδου προς Χίλτον ( δεν θα μπορούν να
προσεγγίσουν πούλμαν στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα διακοπή η κυκλοφορία των
ΜΜΜ) λόγο τοποθέτησης Πεζογεφυρών. θα συνεχιστούν κ
 αι στα ολοκληρωθούν
την Κυριακή 10/11/19 κ
 αι στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 05:00 έως στις
20:30 με την αποξήλωση των προσωρινών πεζογεφυρών

●

Επίσης, λόγο της διεξαγωγής του Μαραθωνίου δεν θα γίνει το προγραμματισμένη
για τις 1
 1:00 την Κυριακή 10/11/19, παρέλαση της Προεδρικής Φρουράς στον
Άγνωστο Στρατιώτη.

Τέλος σας ενημερώνουμε και πάλι, σύμφωνα και με την απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αθήνας.
ότι το Σάββατο 9/10/19 από τις 15:00, μέχρι και την Κ
 υριακή 10/11/19 στις 20:30, στην Λ.
Βασιλίσσης Όλγας δ
 εν θα επιτρέπεται η στάθμευση και η παραμονή λεωφορείων.

