7-8
MAY
2022

JOIN
AN EXTREME
ADVENTURE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5/2022.
Εγγραφες

ΠΕΜΠΤΗ 12/4/2018.

Παραλαβή
αριθμών
συμμετοχής στην πόλη της Κέρκυρας από τις 18:00 έως τις
17.00- 21.00 στο Φαληρακι
στο ιστορικο
κεντρο

Κερκυρας

21:00 με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου στο κατάστημα

39.627178, 19.925748

New Balance Κέρκυρας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5/2022.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4/2018.
Παραλαβή αριθμών συμμετοχής στην πόλη της Κέρκυρας από τις 18:00 έως τις
21:00 με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου στο κατάστημα

04:45 Αναχώρηση λεωφορείου από το ξενοδοχείο MESSONGHI HOTEL, για τους

New Balance Κέρκυρας.

αθλητές του ULTRA 112χλμ, με προορισμό την εκκίνηση στον Ύψο Κέρκυρας .

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4/2018.

06:00 Εκκίνηση ULTRA112χλμ από τον Ύψο .

Παραλαβή
αριθμών
συμμετοχής
στην από τις 10:00 έως τις 14:00 με επίδειξη της
14:30-15:30 Παραλαβή αριθμών συμμετοχής
,RAIN
TRAIL 40χλμ
OLIVE TREE
20χλμ και QUICK TRAIL 10χλμ

αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου στο κατάστημα New Balance Κέρκυρας.

16:00 Εκκίνηση RAIN TRAIL 40χλμ

Τέλος όσοι αθλητές επιθυμούν να παραλάβουν τα νούμερα τους από το ξενοδοχείο

20:00 Εκτιμώμενος χρόνος τερματισμού
τουΜεσογγή
πρώτου αθλητή
ULTRAμια
112λίστα
χλμ στη υποδοχή του ξενοδοχείου όπου θα πρέπει
Ακτή
θα υπάρχει
20:15 Εκτιμώμενος χρόνος τερματισμού
πρώτου
RAIN TRAIL 40χλμ
να του
γράψουν
τοαθλητή
ονοματεπώνυμο
τους έως Σάββατο στις 13:00 για τον αγώνα των
02:00 Τελευταίος αθλητής RAIN TRAIL104χλμ.
40χλμ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2022.

Επίσης πακέτα εγγραφών-νούμερα για τους αγώνες των 8-20-40χλμ θα μπορούν
να δοθούν σε αθλητές και την ίδια ημέρα μέχρι μισή ώρα πριν την εκκίνηση του κάθε
αγώνα με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους ηλεκτρονικά

08:00-09:00 Παραλαβή αριθμών συμμετοχής για τις διαδρομές OLIVE TREE 20χλμ
και QUICK TRAIL 10χλμ

πριν. (Οι αθλητές που θα γραφτούν την Κυριακή θα πάρουν το πακέτο εγγραφής

τους
μέχρι
εξάντλησης
αποθεμάτων και οι υπόλοιποι θα το παραλάβουν τις
09:30. Εκκίνηση OLIVE TREE 20χλμ και
QUICK
TRAIL
10χλμ
επόμενες μέρες ταχυδρομικά).
10:00 Τελευταίος αθλητής ULTRA 112χλμ.
15:45 Κλείσιμο 10ου CORFU MOUNTAIN
TRAIL
και ανανεώνουμε
τοαγώνων.
ραντεβού μας
13:00
Τεχνική
ενημέρωση
για του χρόνου.

17:30 Αναχώρηση λεωφορείου με τους αθλητές του αγώνα των 104χλμ προς την

Παρακολούθηση live αποτελεσματων
εκκίνηση στον Ύψο .
https://runtiming.hu/verseny/corfu2022

18:00 Ενδιάμεση στάση στο κέντρο της πόλης (πλατεία Σαρόκου έξω από το
supermarket MARKATO για αθλητές που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το
λεωφορείο για την εκκίνηση του αγώνα Night Day 104χλμ
19:00.Εκκίνηση αγώνα 104χλμ από τον ‘Υψο

SCHEDULE
ΠΕΜΠΤΗ 12/4/2018.
FRIDAY 6/5/2022.

Παραλαβή αριθμών συμμετοχής στην πόλη της Κέρκυρας από τις 18:00 έως τις
21

21:00 με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου στο κατάστημα

• 16:00 – 21:00 BIB number pick up (ID card or PASSPORT needed) in Faliraki
39.627178, 19.925748

New Balance Κέρκυρας.

SATURDAY 7/5/2022.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4/2018.

the

21:00 με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου στο κατάστημα

Παραλαβή
αριθμών
στην
• 04:45 Bus transfer from the MESSONGHI
BEACH HOTEL
for συμμετοχής
the participants
of πόλη της Κέρκυρας από τις 18:00 έως τις
ULTRA 110 km to the Start point in IPSOS.
New Balance Κέρκυρας.
• 06:00. START of the ULTRA TRAIL 112ΣΑΒΒΑΤΟ
km from IPSOS
.
14/4/2018.

• 14:30-15:30 Pick up of BIB numbers (40
km, 20 km,
10 km) in
the MESSONGHI
Παραλαβή
αριθμών
συμμετοχής
στην από τις 10:00 έως τις 14:00 με επίδειξη της
HOTEL

αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου στο κατάστημα New Balance Κέρκυρας.

• 16:00 START of the RAIN TRAIL 40km from the MESSONGHI BEACH HOTEL

Τέλος όσοι αθλητές επιθυμούν να παραλάβουν τα νούμερα τους από το ξενοδοχείο

• 20.00 Approx. first finisher of the Ultra Trail 112 km

Ακτή Μεσογγή θα υπάρχει μια λίστα στη υποδοχή του ξενοδοχείου όπου θα πρέπει

• 20.15 Approx. first finisher of the Rain trail 40 km

να γράψουν το ονοματεπώνυμο τους έως Σάββατο στις 13:00 για τον αγώνα των
• 02.00 Last finisher of the Rain trail 40km.
SUNDAY 8/5/2022.

104χλμ.

ΕπίσηςTREE
πακέτα
εγγραφών-νούμερα
• 08:00-09:00 Pick up of BIB numbers (OLIVE
TRAIL
20 km and QUICK για τους αγώνες των 8-20-40χλμ θα μπορούν
TRAIL 10 km) in

να δοθούν σε αθλητές και την ίδια ημέρα μέχρι μισή ώρα πριν την εκκίνηση του κάθε

the MESSONGHI BEACH HOTEL

αγώνα με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους ηλεκτρονικά

• 09:30. START of the OLIVE TREE TRAIL20
km(Οι
and
QUICK TRAIL
10 km
from theτην Κυριακή θα πάρουν το πακέτο εγγραφής
πριν.
αθλητές
που θα
γραφτούν
MESSONGHI BEACH HOTEL

τους μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων και οι υπόλοιποι θα το παραλάβουν τις

• 10.00 Last finisher of the Ultra Trail 112 km.

επόμενες μέρες ταχυδρομικά).
13:00 Τεχνική ενημέρωση αγώνων.

• 15:45 Closure of the 10th CORFU MOUNTAIN TRAIL and SEE YOU NEXT
YEAR!!!!!!!.
Live Results

17:30 Αναχώρηση λεωφορείου με τους αθλητές του αγώνα των 104χλμ προς την
εκκίνηση στον Ύψο .

18:00 Ενδιάμεση στάση στο κέντρο της πόλης (πλατεία Σαρόκου έξω από το
https://runtiming.hu/verseny/corfu2022
supermarket MARKATO για αθλητές που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το
λεωφορείο για την εκκίνηση του αγώνα Night Day 104χλμ
19:00.Εκκίνηση αγώνα 104χλμ από τον ‘Υψο

RACE ACCESS
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ACCESS TO THE RACE

Για τους αθλητές όπου θα χρησιμοποιήσουν καράβι προτείνετε εκτός από το

The start point of the Quick Trail (8 km), Olive Tree Trail (20 km) and Rain Trail (40

πορθμείο Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα με χρόνο μετάβασης περίπου μια ώρα λιγότερο και

km) is in the village of Moraitika, that is located 20 km from the Airport on the main

χαμηλότερο κόστος ναύλων το λιμάνι Λευκίμμης που απέχει από τον τερματισμό

road called Ethnikis Lefkimmis out of Corfu town. At 5 km on the main road Ethnikis

περίπου 7χλμ άρα μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού κατά το ήμισυ 55 λεπτά και μισό

Lefkimmis, in Vrioni region at the junction we have to turn to the left. After the

κόστος.Μια ώρα στο καράβι περίπου και 20 λεπτά οδικώς από το λιμάνι της Λευκίμμης .

junction the road follows the coast-line until it reaches the village of Moraitika, and

Ενώ από το πορθμείο Κέρκυρας 2.00 ώρες στο καράβι και 1 ώρα οδικώς από το

we find the Hotel Akti Messoghi.

λιμάνι της Κέρκυρας. Επισης για τους αθλητες απο την ηπειροτικη ελλαδα που θα

The Night-Day Trail (104 km) starts form the village of Ipsos. There will be a transfer

ταξιδευουν την Κυριακη αυθημερον με το φερρυ των 8 απο Ηγουμενιτσα προς Λ ευκιμμη

of the race organization to move from the finish point to the start point of the race 1,5

θα μπωρουν στις 9.30 να ειναι στην εκκινηση των 10 και 20 χλμ

hour before the start of the race from the HOTEL AKTI MESSOGHI to Ipsos. The

Για να οδηγηθούμε στο σημείο εκκίνησης του αγώνα επιλέγουμε την Εθν. οδό

finish line of the 110 km race is in the HOTEL AKTI MESSOGHI in Moraitika.

Λευκίμμης.
Τα Μωραϊτικα, όπου και θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση των 8χλμ, 20χλμ και 40χλμ

The athletes who come by ferry-boat from Igoumenitsa, except from the

βρίσκεται 20 χλμ έξω από την πόλη της Κέρκυρας. Η Εθν.Λευκίμμης ξεκινάει από το

Igoumenitsa-Corfu Line (2 hours), can also choose the Igoumenitsa-Lefkimmi Line,

αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

that travels 1 hour less, is less expensive, and the Port of Lefkimmi is located 7 km

Στο 5χλμ. Εθν.Λευκίμμης, στην περιοχή Βρυώνη, συναντάμε διασταύρωση, σε αυτό

from the AKTI MESSOGHI HOTEL (finish point of the race). Then it takes only 1

το σημείο στρίβουμε αριστερά.

hour in the ferry-boat and 20 minutes drive from the Port of Lefkimmi to the AKTI

Η διαδρομή που ακολουθούμε από το 5χλμ Εθν.Λευκίμμης. και έπειτα είναι

MESSOGHI HOTEL.

παραλιακή μέχρι και που φτάνουμε στο χωριό Μωραϊτικα στο ξενοδοχείο Ακτή

The Igoumenitsa-Corfu Line takes 2 hours and then 1 hour drive from the Port of

Μεσογγή που είναι ο χώρος εκκίνησης και τερματισμού των 8-20-40χλμ.

Corfu town to the AKTI MESSOGHI HOTEL.

Της διαδρομης των 110χλμ εκκίνηση είναι το χωριό Υψος.
Οι αθλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τράνσφερ της οργάνωσης για να

TRANSFER

μεταβούν από τον τερματισμό στην εκκίνηση των διαδρομων όπου ξεκινούν από το

We offer transfer for the athletes of the Night-Day Trail (110 km) for the start point in

ξενοδοχείο Ακτή Μεσογγή στις 04.45 . Το σημείο τερματισμού βρίσκεται στο

Ipsos from the AKTI MESSOGHI HOTEL on Saturday, May 22 at 04.45. with an in

ξενοδοχείο Ακτή Μεσογγή στο χωριό Μωραϊτικα.

between stop at Corfu Town, San Rocco Square in front of the MARKATO
supermarket at 05.10.
The transfer can be used by all of the athletes even if they don’t stay in the AKTI
MESSOGHI HOTEL.
Special offer: Car Rental for 15€ a day from Euro Hire (www.eurohire.gr)
from the port or airport by adding the word corfumountaintrail on the flight
details on their booking form.

RACE ACCESS
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

TRAVEL AND ACCOMMODATION

Σας υπενθυμίζουμε ότι προς διευκόλυνση των μετακινήσεων των αθλητών θα
παρέχουμε την μεταφορά προς την εκκίνηση του αγώνα των 110 χλμ από το

Some information about the low-cost solutions traveling to Corfu for the Corfu

ξενοδοχείο Ακτή Μεσογγή προς την εκκίνηση στον Υψο στις 4/5 στις 04:45 με

Mountain Trail:

ενδιάμεση στάση στην πόλη στις 05:10 στο κέντρο (πλατεία Σαρόκο έξω από το

Milan-Corfu

super market MARKATO).

Rome-Corfu

Προσφορά: Ενοικίαση αυτοκινήτου με 15€ την ημέρα απο τη Euro Hire (www.eurohire.gr)

Amsterdam-Corfu

απο λιμάνι ή αεροδρόμιο βάζοντας corfumountaintrail στον αριθμό πτήσης της φόρμας

Dusseldorf-Corfu – two-way

κλεισίματος στο site τους.

Munich-Corfu two-way
Budapest-Corfu two-way
London-Corfu two-way
Thessaloniki-Corfu every Friday and Sunday with ASTRA www.astra-airlines.gr
Athens-Corfu every day with Skyexpress www.skyexpress.grBooking online
http://messonghibeach.gr/el/
• Any further information about the hotel: reservations@messonghibeach.gr
+30 26610 89000,
tel. Reservations: +30 26610 89003, -4
ACCOMMODATION
MESSOGHI BEACH RESORT
36€/person in a double room ALL INCLUSIVE (breakfast, lunch, dinner with bufet)
FOR THE DATES 6-8/MAY 2022
30 €/person in a double room without meal FOR THE DATES 6-8/MAY 2022

Booking online: www.messonghibeach.gr
Information for the accommodation: reservations@messonghibeach.gr
Tel. Reservations: +30 26610 89003-4
from the port or airport by adding the word corfumountaintrail on the flight
details on their booking form.

CMT ULTRA
• Start/Εκκίνηση: 07/05/2022 06:00
• Start point/Χώρος εκκίνησης:Ipsos Port / Υψος
• Finish point/Χώρος τερματισμού:
Messonghi Beach Hotel - Messonghi
• Closing time/Κλείσιμο αγώνα: 08/05/2022 10:00
• Food stations/Σταθμοί: 16

112K
+5000
28H

CMT ULTRA

CMT ULTRA
CUT OFF TIMES / ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

FOOD STATIONS / ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

RAIN TRAIL
• Start/Εκκίνηση: 07/05/2022 16:00
• Start point/Χώρος εκκίνησης:
Messonghi Beach Hotel - Messonghi/Μεσογγή
• Finish point/Χώρος τερματισμού:
Messonghi Beach Hotel - Messonghi/Μεσογγή
• Closing time/Κλείσιμο αγώνα: 08/05/2022 02:00
• Food stations/Σταθμοί: 6

40K
+2200
10H

RAIN TRAIL

RAIN TRAIL
CUT OFF TIMES / ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

FOOD STATIONS / ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

OLIVE TREE
• Start/Εκκίνηση: 08/05/2022 09:30
• Start point/Χώρος εκκίνησης Messonghi
Beach Hotel - Messonghi/Μεσογγή
• Finish point/Χώρος τερματισμού: Messonghi
Beach Hotel - Messonghi/Μεσογγή
• Closing time/Κλείσιμο αγώνα: 08/05/2022 14:30
• Food stations/Σταθμοί: 3

20K
+1200
5H

OLIVE TREE

OLIVE TREE
CUT OFF TIMES / ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

FOOD STATIONS / ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

QUICK TRAIL
• Start/Εκκίνηση: 08/05/2022 09:30
• Start point/Χώρος εκκίνησης:
Messonghi Beach Hotel - Messonghi/Μεσογγή
• Finish point/Χώρος τερματισμού:
Messonghi Beach Hotel - Messonghi/Μεσογγή
• Closing time/Κλείσιμο αγώνα: 08/05/2022 11:30
• Food stations/Σταθμοί: 2

8K
+300
2H

QUICK TRAIL

CONTACT
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

WWW.CORFUMOUNTAINTRAIL.COM
EMAIL: info@corfumountaintrail.com
PHONE/ΤΗΛ: +30-6945100165

