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ΤΟΠΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο διαδίκτυο για να 
είστε ενημερωμένοι για όλα τα μεγάλα δρομικά 
γεγονότα:
segas.gr
athinahalfmarathon.gr
athensauthenticmarathon.gr
run-greece.gr
athensmarathonshop.com

Ακολουθήστε τις σελίδες μας στα Social Media
FACEBOOK /Segas.gr
 /AthensHalfMarathon
 /AthensAuthenticMarathon
 /RunGreece
INSTAGRAM/Segas.gr
 /Athens_Half_Marathon
 /AthensAuthenticMarathon

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

TWITTER @PRESEGAS
 @AthHalfMarathon
 @AthensMarathon
 @RunGreece
YOUTUBE /ΣΕΓΑΣ Σύνδεσμος Αθλητικών 
Γυμναστικών Σωματείων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ RUN GREECE ΡΟΔΟΣ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ ΣΕΓΑΣ 
Παναγιώτης Μελαχρινός, Πρόεδρος – Γ΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΓΑΣ
Ιωάννης Μπόλλας, Μέλος
Γεώργιος Αλεβυζάκης, Μέλος
Ευάγγελος Βασιλείου, Μέλος 
Ηλίας Καφφές, Μέλος 
Νικόλαος Κιβρακίδης, Μέλος 
Παντελής Κολόκας, Μέλος 
Ιωάννης Ποδιώτης, Μέλος 
Βασίλειος Τζουμάκας, Μέλος 
Αστέριος Τσιφτσόγλου, Μέλος 
Δημήτριος Χαχάμης, Μέλος 
Ευάγγελος Χατζατουργιάν, Μέλος
Άγγελος Προβατάς, Μέλος
Παναγιώτης Παπούλιας, Μέλος
Μάρκος Καλούδης, Μέλος
Στέφανος Ματάκης, Μέλος
Βασίλειος Πλάτωνας, Μέλος
Χρήστος Χατζηβασιλείου, Μέλος
Δημήτριος Χαλβαντζάρας, Μέλος
Γεώργιος Δούσης, Μέλος

ΕΠΙΤΙΜΗ EΠΙΤΡΟΠΗ 
Κύριλλος, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου
Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Αντώνης Καμπουράκης, Δήμαρχος Ρόδου
Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ
Γιώργος Γιατρουδάκης, γενικός γραμματέας ΣΕΓΑΣ & Πρόεδρος Run Greece
Εμμανουήλ Θεοδώρου , Διοικητής 95 ΑΔΤΕ
Ταξίαρχος Μιχάλης Καλιωράκης, Διευθυντής Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ 
Βασίλειος Ζήκας, Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου
Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντ/χης Δωδ/σου-Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας/Περι-
βάλλοντος/Εθελοντισμού
Νίκος Νικολής, Εντεταλμένος Περιφερειακός σύμβουλος Αθλητισμού
Αλέξανδρος Κολιάδης, Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
Μάνθα Ζιώγου, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου
Γεώργιος Στέργου, Διοικητής Τροχαίας Ρόδου
Μαριέτα Παπαβασιλείου - Βακιάνη, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Μαραθωνίου 
Ρόδου
Μιχάλης Παυλούς, μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ
Νίκος Οικονόμου, Τεχνικός Σύμβουλος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Νικήτας Ριζόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Κριτών Στίβου Δωδεκανήσου
Θαρρενή Ζανεττίδη, Συντονίστρια Εθελοντών &  Εθελοντικών Ομάδων
Αντώνης Παπαγεωργίου, Υπεύθυνος Γραφείου Φυσικής Αγωγής  Δωδεκανήσου (Β/θμια 
Εκπ/ση)
Τάκης Μιχαηλίδης, Υπεύθυνος Διαδρομής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ 
Μιχάλης Παυλούς, μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ
Νίκος Νικολής, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού

Στέφανος Ματάκης, Τεχνικός Ανάπτυξης ΣΕΓΑΣ
Κάτρη Κατερίνα, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΑ
Στέφανος Ματάκης, Τεχνικός Ανάπτυξης ΣΕΓΑΣ
Κάτρη Κατερίνα, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου
Παναγιώτης Παπούλιας, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Υποδομών, Δημητριαδιου Φώτησ
Τμήμα Ιατρικής Κάλυψης, Άντερσεν Νικόλαος
Τμήμα Εθελοντών, Θαρρενή Ζανεττίδη
Γραμματειακή Υποστήριξη, Φαρμακίδου Ειρήνη
Εγγραφές,  Φαρμακίδου Ειρήνη
Φωτογραφική Κάλυψη, Σταμάτης Αργύρης 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
EUROMEDICA
Ορθοπεδική Κλινική Νοσοκομείου Ρόδου
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Δωδεκανήσου
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Δωδεκανήσου
Σώμα Έφεδρων Καταδρομέων
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου SZ5RDS
Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  Δωδεκανήσου
O.A.K. Ρόδου
Rodos Cycling

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΣ
Σωτήρης Κυρανάκος, Γενικός Διευθυντής 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΓΑΣ
Αγγελική Προκάκη, Διευθύντρια Υπηρεσιών
Καλυψώ Δέρβου, Τμήμα Αθλητικού
Άγγελος Προβατάς, Γραφείο Αγώνων Δρόμου
Παναγιώτης Παπούλιας, Γραφείο Αγώνων Δρόμου
Λία Λέκκα, Εγγραφές
Ελένη Τζούμα, Εγγραφές 
Ελευθερία Πετρίδη, Εγγραφές
Κυριακή Κοτσολάκη, Εγγραφές
Σταμάτης Αργύρης, Marketing
Τάσος Κασιώλας, Marketing
Μπάμπης Ζαννιάς, Γραφείο Τύπου 
Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου, Γραφείο Τύπου
Σταύρος Καραγγέλης, Τμήμα Οικονομικού
Γεώργιος Δούσης, Μέτρηση Διαδρομών
Βασιλική Κεφαλά, Δημιουργικό
Θεόδωρος Βουτσινάς, Website



ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΓΑΣ

Είμαι πολύ υπερήφανη που ή σειρά 
αγώνων RUN GREECE, σηματοδοτεί την 
έναρξη των δρομικών αγωνισμάτων με 
την αγαστή συνεργασία της τοπικής και 
της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και 
του μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, 
την ERGO.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ο ΣΕΓΑΣ 
καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Η Ομο-
σπονδία υλοποιώντας τα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα της Πολιτείας και με οδηγό 
την εμπειρία, σε υψηλών απαιτήσεων 
διοργανώσεις, φέρνει και πάλι στο προ-
σκήνιο τους αγώνες δρόμου μαζικού χα-
ρακτήρα στην Περιφέρεια, δίνοντας την 
ευκαιρία στους δρομείς να επιστρέψουν 
στις αγαπημένες τους συνήθειες, αλλά και 
στις πόλεις να αποκτήσουν και πάλι την 
γιορτινή τους μορφή.

Θέλω να ευχαριστήσω τους τεχνικούς 
μας, τους υπαλλήλους των ΕΑΣ και του 
ΣΕΓΑΣ, τους φορείς και τις αρχές των πό-
λεων και από καρδιάς όλους τους εθελο-
ντές, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
ανιδιοτελώς. Θέλω να ευχαριστήσω τις 
τοπικές και τις Περιφερειακές αυτοδιοι-
κήσεις, που είναι σταθεροί σύμμαχοί μας 
και φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό, την 
ERGO, που χάρη στη συμβολή του κατα-
φέρνουμε να υλοποιήσουμε όσα έχουμε 
σχεδιάσει.

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους 
τους δρομείς, που μας κάνουν την τιμή να 
τρέξουν σε αυτόν τον αγώνα, έναν από 
τους πρώτους αγώνες που γίνονται στην 
Ελλάδα, μετά την κρίση της πανδημίας.

Σοφία Σακοράφα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σταθερά προσανατολισμένη  σε μεγάλες αθλη-
τικές εκδηλώσεις, που συνδέουν ιδανικά τον 
αθλητισμό με τον τουρισμό, που  δημιουργούν 
νέες εμπειρίες και δίνουν  σε ντόπιους και  στους 
επισκέπτες μας τη δυνατότητα της συμμετοχής 
αλλά και ενός θεάματος υψηλής ποιότητας, 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – μετά την πα-
ρένθεση που μας ανάγκασε όλους η πανδημία  
- συνδιοργανώνει και φέτος με τον ΣΕΓΑΣ, τη 
μεγάλη αθλητική γιορτή “Run Greece”. Άνθρω-
ποι όλων των ηλικιών που συμμετέχουν στο 
δρομικό κίνημα, θα τρέξουν  και πάλι  για τη 
χαρά της συμμετοχής και όχι για το έπαθλο. 
Συμμετοχή, που αποκτά επιπλέον νόημα και 
αξία, μετά τους περιορισμούς που προηγήθη-
καν, συμμετοχή για την οποία δουλέψαμε όλοι, 
με υψηλό συναίσθημα ευθύνης, για να μπορέ-
σουμε να επιστρέψουμε υγιείς και ασφαλείς, σε 
όλα εκείνα που αγαπάμε!
Οι αγώνες Run Greece είναι μια εξαιρετική 
διοργάνωση, με στόχους που συνάδουν απο-
λύτως με τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει τον αθλητισμό. 
Μια διοργάνωση που εκτός από αθλητικό, έχει 
και κοινωνικό χαρακτήρα, που απευθύνεται σε 
όλο τον κόσμο, όλων των ηλικιών, εκπαιδεύει 
μικρούς και μεγάλους σε ένα καλύτερο και πιο 
ποιοτικό τρόπο ζωής.  Παράλληλα, ενεργοποιεί  
την τοπική κοινωνία μέσα από την συμμετοχή 
και τον εθελοντισμό. 
Απευθύνεται επίσης στους τουρίστες, φίλους 
του παγκόσμιου δρομικού κινήματος  για να 
συμμετάσχουν ενεργά, ενώ παράλληλα προ-
βάλει το νησί διεθνώς, ως ένα τόπο, όπου οι δι-
ακοπές συνοδεύονται από πολλές διαφορετικές 
εμπειρίες. 
Η Ρόδος, με τις εξαιρετικές υποδομές που δια-
θέτει σε θέματα προσβασιμότητας και φιλοξε-
νίας, αποτελεί τη ναυαρχίδα για τον συγκεκρι-
μένο θεματικό τουρισμό. Έχει πλέον εδραιωθεί 
στην συνείδηση όλων, σαν ένας τόπος που 
διαθέτει τα προσόντα, τις δυνατότητες και την 
πλούσια εμπειρία σε μεγάλες διοργανώσεις, 
εντός της χώρας και διεθνώς. 
Ευχαριστώ όλους όσοι  και φέτος δίνουν τον 
καλύτερο τους εαυτό για την διοργάνωση και 
την επιτυχία των αγώνων.  Καλώ αθλούμενους 
και θεατές να συμμετάσχουν και  πάλι μαζικά 
στην εκδήλωση και με τη παρουσία τους να την 
αναδείξουν ως ημέρα αθλητικής γιορτής.

Γιώργος Χατζημάρκος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΟΔΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την πολύ ση-
μαντική διοργάνωση του “Run Greece” που 
για  μια ακόμα φορά θα φιλοξενηθεί στο 
νησί μας.
Ο Δήμος Ρόδου στηρίζει με θέρμη τέτοιου 
επιπέδου αθλητικά γεγονότα, με σημαντικό 
πολιτιστικό, ιστορικό αλλά και τουριστικό 
ενδιαφέρον που στοχεύουν όχι μόνο στην 
σωματική αλλά και στην και ψυχική ανάτα-
ση των συμμετεχόντων.
Γιατί το  “Run Greece”  δεν είναι ένα αθλητικό 
γεγονός μόνο. Είναι μια γιορτή του μαζικού 
αθλητισμού που προτρέπει μικρούς και με-
γάλους να ενστερνιστούν έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής  βασισμένο στα ιδανικά «Νους 
υγιής εν σώματι υγιεί» «Ευ ζην» αλλά κυρίως 
«Ευ αγωνίζεσθαι» που αποτελεί το βασικό, 
θεμελιώδες στοιχείο, κάθε πραγματικής, 
αθλητικής συνάντησης, κάθε πραγματικής 
αθλητικής συμπεριφοράς. Δείχνει τους 
δρόμους, οι οποίοι μέσα από τους συμβολι-
σμούς του αθλητισμού, επηρεάζουν και την 
ίδια την κοινωνία.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία όλων 
των Θεσμικών και Εθελοντικών φορέων των 
ομάδων πολιτών αλλά και των εθελοντών, 
θα εξασφαλίσει μια υψηλού επιπέδου δι-
οργάνωση, εφάμιλλη μεγάλων Εθνικών και 
Διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, καθώς 
και υψηλό ποιοτικό επίπεδο παροχών προς 
τους δρομείς. Οι δρομείς θα έχουν την ευ-
καιρία να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία 
συμμετοχής σε κάθε αγώνα δρόμου, και να 
απολαύσουν τις ιστορικές και φυσικές δια-
δρομές της πανέμορφης Ρόδου μας.
Ευχαριστούμε τον ΣΕΓΑΣ και τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
ΔΩΔ/ΣΟΥ για την επιλογή της Ρόδου και την 
εξαιρετική δουλειά που έχουν προσφέρει, 
την ΠΝΑΙ για την άοκνη παρουσία και στήρι-
ξη της και όλους εσάς που για άλλη μια φορά 
με την συμμετοχή σας, μπορείτε να γίνετε 
φορείς του αθλητισμού και του πολιτισμού 
και η ελπίδα του κόσμου μας για ένα καλύ-
τερο μέλλον.

Αντώνης Καμπουράκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Για μια ακόμη φορά η πόλη της Ρόδου θα έχει 
τη χαρά να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελλη-
νικές πόλεις που θα διεξαγάγουν τους αγώνες 
«Run Greece», την μαζική αυτή γιορτή του 
αθλητισμού και του πολιτισμού.
Με τον αγώνα αυτόν πραγματοποιείται η επα-
νεκκίνηση των λαϊκών αγώνων δρόμου στη 
Ρόδο, μετά την εμφάνιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού που δημιούργησε αναστολή πλή-
θους δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων και 
των αθλητικών.
Το «Run Greece» στοχεύει να αναδείξει την 
προσφορά του αθλητισμού, που είναι η σωμα-
τική ευρωστία, η ψυχική ευεξία, η διαμόρφωση 
αγωνιστικού πνεύματος μέσα από τη θέληση, 
την επιμονή, την αντοχή και την καρτερικό-
τητα, αλλά και η μετάγγιση αξιών όπως το «ευ 
αγωνίζεσθαι» και ο σεβασμός των κανόνων και 
του αντιπάλου. Πάνω από όλα όμως, το «Run 
Greece» θα είναι μια ευκαιρία για ψυχαγωγία 
για όλους, μικρούς και μεγάλους, σε ένα ιδανικό 
περιβάλλον, όπως αυτό του νησιού της Ρόδου. 
Του νησιού του θεού Ήλιου, με την μακραίωνη 
ιστορία του, τις φυσικές ομορφιές και τις υπέρο-
χες διαδρομές του. Για αυτό και η διοργάνωση 
θα είναι μια ευκαιρία τουριστικής προβολής της 
Ρόδου, της πρωτεύουσας του Δωδεκανησια-
κού συμπλέγματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο.
Η Ρόδος, γενέτειρα κορυφαίων αθλητών και 
Ολυμπιονικών από τα αρχαία χρόνια, θα φιλο-
ξενήσει αυτό το αθλητικό δρώμενο του «Run 
Greece», συνεπικουρούμενη από την Ένωση 
Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρό-
δου και λοιπούς τοπικούς φορείς. Όλοι έχουν 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
επιτυχή διεξαγωγή του «Run Greece» 2021. 
Γιατί μέσα σε όλες τις αξίες που μας διδάσκει ο 
αθλητισμός είναι και αυτή του εθελοντισμού.
Φέτος όλοι οι συμμετέχοντες, τηρώντας όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, θα συμμετάσχουν απολαμ-
βάνοντας με ασφάλεια τη συμμετοχή τους αλλά 
και το χειροκρότημα των συμπολιτών μας,  σε 
αυτή την μοναδική αθλητική γιορτή για όλους.
Εύχομαι ολόθερμα η συμμετοχή να είναι μαζική 
και οι πολίτες να ψυχαγωγηθούν και να απολαύ-
σουν αυτή την μοναδική εμπειρία.

Βασίλειος Δ. Ζήκας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ





Το RUN GREECE καθιερώθηκε το 2013 
από τον ΣΕΓΑΣ και αφού έχει διανύσει 
επτά επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής 
του, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των
125.000 δρομέων και απλών πολιτών 
όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινάει το 2021 με 
πολλές ελπίδες και νέα δεδομένα, μετά 
την ματαίωση των αγώνων του, το 2020.

Με φιλοσοφία απλή αλλά δυνατή, σκοπό 
έχει να αυξήσει τον αριθμό των αθλού-
μενων στην Ελλάδα και να «μεταδώσει 
το μικρόβιο» της άθλησης σε όσο το 
δυνατό περισσότερους ανθρώπους. Αξι-
οποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του 
Μαραθωνίου Αθήνας, καθώς και του 
Ημιμαραθωνίου Αθήνας, το RUN GREECE 
καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές ανά-
μεσα στους δρομείς της περιφέρειας και 
του κέντρου.

Επτά μεγάλες πόλεις, Λάρισα, Ηράκλειο, 
Καστοριά, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, 
Πάτρα και Ρόδος, φιλοξενούν αυτό το με-
γάλο αθλητικό γεγονός. Οι δρομείς έχουν 
την ευκαιρία να τρέξουν σε έναν υψηλού 

επιπέδου - αγωνιστικά και οργανωτικά - 
αγώνα μαζικής συμμετοχής στο κέντρο 
των πόλεων κάθε διοργάνωσης.

Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήμα-
τα της διοργάνωσης (βελτίωση υγείας 
συμμετεχόντων, ανάπτυξη τοπικών 
πρωτοβουλιών και ενδυνάμωση της 
αθλητικο-τουριστικής οικονομίας), το 
RUN GREECE συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού 
και ενισχύει τη συνεχώς αυξανόμενη σε 
δύναμη και ποσότητα δρομική κοινότητα.

Επιπλέον, το RUN GREECE αποσκοπεί 
στην προβολή των όμορφων πόλεων της 
Ελληνικής περιφέρειας και την ενδυνά-
μωση του εσωτερικού αθλητικού τουρι-
σμού. Οι πόλεις ζωντανεύουν με πολίτες 
όλων των ηλικιών να ξεχύνονται στους 
δρόμους. Αθλούμενοι επιστρέφουν στον 
τόπο τους για να τρέξουν, οικογένειες 
αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο 
χρόνο τους και μοιράζονται τη χαρά της 
συμμετοχής. Το RUN GREECE είναι πάντα 
μια μεγάλη αθλητική γιορτή για όλους. Οι 

Το πρόγραμμα του Run Greece για το 2021
Αλεξανδρούπολη 19 Σεπτεμβρίου
Πάτρα 26 Σεπτεμβρίου
Καστοριά 3 Οκτωβρίου
Λάρισα 10 Οκτωβρίου
Ηράκλειο 17 Οκτωβρίου
Ιωάννινα 24 Οκτωβρίου
Ρόδος 24 οκτωβρίου

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE

αγώνες 10χλμ και 5χλμ, που αποτελούν 
τον κορμό του RUN GREECE (ειδικά για 
εφέτος χωρίς παιδικό αγώνα), συγκε-
ντρώνουν μεγάλο αριθμό δρομέων και 
απλών πολιτών, όχι μόνο από την εκά-
στοτε πόλη και περιφέρεια, αλλά και από 
όλη την Ελλάδα. 

Ο ΣΕΓΑΣ και οι τοπικές του Επιτροπές 
(ΕΑΣ), σε συνεργασία με την τοπική και 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση και με με-
γάλο χορηγό την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
είναι σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου 
να υποδεχθεί τους δρομείς κάθε πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής, τηρώντας 
όλους τους κανόνες και το υγειονομικό 
Πρωτόκολλο.

Τρέχουμε για τη ζωή! Τρέχουμε για το 
αύριο! Στέλνουμε μήνυμα υπέρ της υγεί-
ας και της ασφάλειας, για να απολαμβά-
νουμε ελεύθεροι όσα αγαπάμε, για να 
κάνουμε και πάλι τον αθλητισμό μέρος 
της καθημερινότητάς μας!

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 
που τόσα χρόνια μας δείχνετε και σας 
περιμένουμε με χαρά και φέτος για να 
γιορτάσουμε παρέα.



Ρεκόρ Διαδρομής 10 χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Άνδρες Χρήστος Καλλίας 31.09 ΛΑΡΙΣΑ 2017

Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 34.33 ΛΑΡΙΣΑ 2018

Ρεκόρ Διαδρομής  5 χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άνδρες Μάριος Αναγνώστου 15.03 ΛΑΡΙΣΑ 2019

Γυναίκες Ανθή Κυριακοπούλου 17.16 ΛΑΡΙΣΑ 2018

Για τέταρτη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Ρόδο.

Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Ρόδου αλλά και της ευρύτερης 

περιοχής αγκάλιασαν το Run Greece είναι μοναδική. Ειδικά εφέτος, είμα-

στε  σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να υποδεχθούμε  τους δρομείς της 

πόλης και της  ευρύτερης περιοχής, τηρώντας όλους τους κανόνες και το 

υγειονομικό Πρωτόκολλο.

Το 2019 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Μιχάλης Χατζηιωάννου με χρό-

νο 36.54 και στις Γυναίκες η Μαρία Παρδαλού με χρόνο 41.34.

Στα 5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Ανδρέας Έλληνας με 17.34 και στις 

Γυναίκες η Ντενίσα Μπάλλα με 19.31.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδόσεις, αν-

δρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΡΟΔΟΣ ΤΟΥ RUN GREECE

Νικητές/Νικήτριες

10χλμ ανδρών

2019 Μιχάλης Χατζηιωάννου 36.54

2018  Ισίδωρος Μούγγρος 38.15

2017 Μάρκος Γκούρλιας 34.00

10χλμ Γυναικών

2019 Μαρία Παρδαλού 41.34

2018 Μιχαλίτσα Κορωνιού 44.05

2017 Μαρία Παρδαλού 39.33

5χλμ Ανδρών

2019 Ανδρέας Έλληνας 17.34

2018 Παναγιώτης Αλιφέρης 17.18

2017 Σβαζούνα Αμπράζα 17.40

5χλμ Γυναικών

2019 Ντενίσα Μπάλλα 19.31

2018 Μαρία Τζίνη 22.46

2017 Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου 19.11

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.

Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας 34.00 2017

Γυναίκες Μαρία Παρδαλού 39.33 2017

Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.

Άνδρες Παναγιώτης Αλιφέρης 17.18 2018

Γυναίκες Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου 19.11 2017

Νικητές / Νικήτριες 2019

10 χλμ Ανδρών

1 Μιχάλης Χατζηιωάννου 36.54

2 Εμμαμουήλ Τσικνής 39.10

3 Κυριάκος Μαστρογεωργίου 39.16

10 χλμ Γυναικών

1 Μαρία Παρδαλού 41.34

2 Μίνα Λυκουρέση 46.56

3 Άννα Τόβλη 47.43

5 χλμ Ανδρών

1 Ανδρέας Έλληνας 17.34

2 Νικόλαος Ρουσούλης 17.45

3 Θωμάς Χαρκιανάκης 18.05

5 χλμ Γυναικών

1 Ντενίσα Μπάλλα 19.31

2 Μιχαλίτσα Κορονιού 20.25

3 Λίζα Μπάρτζη 24.19



Ο Κλασσικός Αθλητισμός της Δωδε-
κανήσου είχε στο παρελθόν αρκετές 
επιτυχίες, όμως πλέον παρουσιάζει 
ραγδαία ανάπτυξη σε ατομικό επίπε-
δο για τους αθλητές και τις αθλήτριές 
μας, αλλά και σε ομαδικό επίπεδο για 
τα σωματεία μας. Ακόμα περισσότε-
ρο η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δωδεκανήσου 
έχει συμβάλει καθοριστικά στην 
ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου ως στον Αθλητικού Τουρι-
στικού προορισμού. Η διοργάνωση 
αρκετών σημαντικών εκδηλώσεων, 
με την υποστήριξη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των 
Δήμων των Νησιών μας αλλά και την 
Πολιτεία, συνέβαλαν καθοριστικά 
σε αυτήν την ανάπτυξη. Αγώνες και 
εκδηλώσεις όπως τα Island Games 
το 2007 και τα Διαγόρεια (Μεσογει-
ακή Συνάντηση) παλαιότερα, και πιο 
πρόσφατα, ο Διεθνής Μαραθώνιος 
Roads to Rhodes Marathon, ο Αγώ-
νας Ορεινού δρόμου ‘’Προφήτης Ηλί-
ας’’, οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες, το 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου 
Αιγαίου, αλλά και ο Περιφερειακός 
Αναπτυξιακός Αγώνας Ανωμάλου 
Δρόμου, οι δράσειςKid’s Athletics 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε όλη 
την Δωδεκάνησο και στα Σχολεία, το 
καινοτόμο πρόγραμμα για 2η χρονιά 
σε όλη την Ελλάδα της Ε.Α.Σ. Δωδε-
κανήσου‘’MINIAΘΛETICSGAMES’’ για 
ηλικίες Κ12, τα αναπτυξιακά κύπελ-
λα, αλλά και τα αναπτυξιακά πρω-
ταθλήματα των Κ14, όπως επίσης 
και δεκάδες αγωνιστικές εκδηλώσεις 
(σωματειακές – σχολικές – στρα-
τιωτικές) εντός και εκτός σταδίου, 
είχαν και έχουν ως αποτέλεσμα την 
‘’είσοδο’’ του Στίβου της Δωδεκα-
νήσου στα Σχολεία, την συμμετοχή 
ελευθέρων ασκούμενων και δρομέ-
ων (λόγω της καλλιέργειας του δρο-
μικού κινήματος στα Δωδεκάνησα)
στους δρομικούς μας αγώνες καθώς 
και στην πραγματοποίηση και άλ-
λων παρόμοιων δρομικών δράσεων, 
την σύνδεση των αγώνων μας και με 
άλλες δράσεις, την συνεργασία μας 
και την εμπιστοσύνη που υπάρχει με 
πολλούς φορείς, (κοινωνικές ομάδες- 
εθελοντικές ομάδες – ιδιωτικούς και 
μη), την καθοριστική μας παρουσία 
στα κοινωνικά δρώμενα, την αύξηση 
των αθλουμένων μας, αλλά και των 

Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

συμπολιτών μας και ακόμα περισσό-
τερο την συνεχόμενη ανάδειξη νέων 
ταλαντούχων Πρωταθλητών. 

Οι χρονιές 2020 και 2021 ήταν ιδιαί-
τερες και ξεχωριστές χρονιές για τον 
Δωδεκανησιακό Στίβο με κυριότερα 
χαρακτηριστικά τη συμμετοχή και 
διάκριση αθλητών – αθλητριών μας 
σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. 
Ξεχώρισε στο Βαλκανικό Πρωτάθλη-
μα το 2021η Νικόλ Κυριακοπούλου 

του Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009. Ανα-
δείχθηκε 1ηστο Άλμα Επί Κοντώ 
και επίσης νίκησε στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Γυναικών, καθώς και 
σε μεγάλες Διεθνείς Συναντήσεις. 
Επίσης ο Γιάννης Ντέτσικας του ΑΟ 
Σταματίου κατέκτησε την 8η θέση 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 
2021 στην σκυταλοδρομία 4*400 
καθώς και συμμετοχή και πρόκριση 

στον ημιτελικό στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Νέων στα 400 μέτρα, η 
Μαγκούλια Μαρία της Ένωσης Καζώ-
νης – Καλύμνου 2000 κατέκτησε την 
3η θέση στην σφαιροβολία στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα ανδρών – γυ-
ναικών 2021 και ο Έλληνας Ανδρέας 
κατέκτησε την 7η θέση στα 3000 με 
φυσικά εμπόδια στο Βαλκανικό Πρω-
τάθλημα Εφήβων – Νεανίδων 2021.

Για την ανάπτυξη και διατήρηση του 

στίβου της Δωδεκανήσου σε κορυ-
φαίο επίπεδο, δούλεψαν σκληρά 
πολλοί άνθρωποι, διοικητικά στε-
λέχη, προπονητές, κριτές και εθε-
λοντές, μέσα και έξω από τα στάδια 
και για αυτό οι επιτυχίες ανήκουν σε 
όλους αυτούς τους ‘’ρομαντικούς αν-
θρώπους του κλασσικού αθλητισμού 
της Δωδεκανήσου’’ που προαναφέ-
ραμε.

Καθοριστικοί παράγοντες για την 
επίτευξη όλων των παραπάνω είναι 
ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, οι Δήμοι των νησιών της 
Δωδεκανήσου, η Πολιτεία, ιδιωτι-
κοί φορείς και χορηγοί, αλλά και οι 
οικογένειές των αθλητών και αθλη-
τριών μας, που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αποτε-
λούν τον ‘’ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ’’ μαζί με 
σημαντικούς φορείς υποστήριξης και 
χρηματοδότησης του συνόλου των 
δραστηριοτήτων μας.



ΤE

Eκκίνnσn/Τερματισμός
Πλατεία Ελευθερίας
10xλμ - 10.00 
5xλμ - 11.30

E/Τ

Μαρίνα/Νέα αγορά

Φρούριο Αγ. Νικολάου

Αγ. Φραγκίσκος

Ευαγγελισμός

Καστέλο - Τάφρος

Μεσαιωνική πόλη

Μ Ε ΓΑ Σ  Χ Ο Ρ Η ΓΟ Σ  R U N  G R E E C EΜ Ε ΓΑ ΛΟ Ι  Χ Ο Ρ Η ΓΟ Ι  Σ Ε ΓΑ ΣΕ Π Ι Σ Η Μ Ο Ι  Χ Ο Ρ Η ΓΟ Ι  Σ Ε ΓΑ ΣΣ Υ Ν Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η

ΕΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΤΟ Π Ι ΚΟ Ι  Χ Ο Ρ Η ΓΟ Ι
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ΗΛΙΚΙEΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η συμμετοχή στον Αγώνα 10χλμ επι-
τρέπεται σε όσους και όσες έχουν γεν-
νηθεί το 2006 και μεγαλύτεροι/ες.
Η συμμετοχή στον Αγώνα 5χλμ επιτρέ-
πεται σε όσους και όσες έχουν γεννηθεί 
το 2009 και μεγαλύτεροι/ες.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα δρομέα η 
συμμετοχή και στους δύο αγώνες 5χλμ 
& 10χλμ.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμβά-
νουν τον αριθμό συμμετοχής τους και 
το απαραίτητο υλικό για τον αγώνα 
το Σάββατο 16 Οκτωβρίου από το 
Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης, 
το οποίο φιλοξενείται στα γραφεία 
της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ (Βύρωνος & 
Κοδριγκτώνος 1) – Βοηθητικό Στάδιο 
Διαγόρα το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 
2021 από τις 10.00 έως τις 20.00. 
Σημειώνεται ότι μπορούν να συμμετέ-
χουν ΜΟΝΟΝ δρομείς που έχουν:
• ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμ-
βολιασμού ή
• νοσήσει και έχει καταχωριστεί το θε-
τικό αποτέλεσμα του ελέγχου από την 
Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ 
Εργαστήριο /Κλιμάκιο στο οποίο έχουν 
διενεργήσει τον έλεγχο, 
έως και 15 ημέρες πριν από την παρα-
λαβή του υλικού συμμετοχής τους από 
το Κέντρο εγγραφών
και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται 
και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστι-
κές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, πριν και κατά την ημέρα 
διεξαγωγής της διοργάνωσης.
Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν ένα 
φάκελο που περιέχει:
• Τον Αριθμό Συμμετοχής τους με εν-
σωματωμένο Chip Χρονομέτρησης
• Παραμάνες για τον Αριθμό Συμμετο-
χής
• Αυτοκόλλητο με τον Αριθμό Συμμε-
τοχής για την Τσάντα του Δρομέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ: 10.00πμ
• Το ανώτατο χρονικό όριο τερματι-

σμού για τον Αγώνα 10χλμ λήγει στις 
11.15. Δηλαδή οι δρομείς έχουν στη 
διάθεσή τους συνολικό διαθέσιμο χρό-
νο 1 ώρα και 15’.
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 5χλμ: 10.00πμ
• Το ανώτατο χρονικό όριο τερματι-
σμού για τον Αγώνα 5χλμ λήγει στις 
11.15. Δηλαδή οι δρομείς έχουν στη 
διάθεσή τους συνολικό διαθέσιμο χρό-
νο 1 ώρα και 15’’.
Μετά το πέρας του επίσημου χρονικού 
ορίου λήξης των αγώνων στις 11.15, οι 
δρομείς που δεν έχουν τερματίσει πρέ-
πει να εγκαταλείψουν. Σε διαφορετική 
περίπτωση συνεχίζουν με δική τους 
ευθύνη, αφού η διαδρομή θα δοθεί 
στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΩΝ
Οι Αγώνες 5χλμ & 10χλμ, έχουν κοινό 
σημείο εκκίνησης και τερματισμού 
στον Βωμό της Πατρίδας
Οι συμμετέχοντες στον Αγώνα 10χλμ 
θα κάνουν αναστροφή στον Βωμό της 
Πατρίδας και θα διανύσουν δύο φορές 
τη διαδρομή (2 στροφές 5χλμ).
ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙ-
ΣΜΟΥ: Βωμός της  Πατρίδας, μεταξύ 
Ευαγγελισμού & Περιφέρειας, επί της 
παραλιακής Λεωφόρου Ελευθεριας.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Με κατεύθυνση την πα-
ραλιακή λεωφόρο επί της Ελευθερίας 
(7ης Μαρτίου) προς ΑΚΤΑΙΟΝ, Νέα 
Αγορά, Σταθμό Ταξί, στροφή αρι-
στερά επί του κρασπέδου πριν την 
Πλατεία Νεωρίου με κατεύθυνση τον 
Φάρο του Αγ. Νικολάου. Στο τέλος του 
κρασπέδου και πριν τον Φάρο του Αγ. 
Νικολάου αναστροφή δεξιά, άνοδος 
της ράμπας προς το επάνω διάζωμα 
(δρόμο). Μπροστά από τους Μύλους, 
κατεύθυνση προς την έξοδο και τη 
συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίας, 
Πύλη Ελευθερίας, αριστερά Πύλη Ταρ-
σανά, δεξιά Ακτή Σαχτούρη επί του 
οδοστρώματος. Κατεύθυνση προς το 
τουριστικό λιμάνη, στροφή δεξιά ακο-
λουθώντας το οδόστρωμα παράλληλα 
με τα τείχη (κυκλοφοριακή κατεύ-
θυνση οχημάτων) με κατεύθυνση τα 
φανάρια ρύθμισης της κυκλοφορίας 
στη συμβολή των οδών Αυστραλίας 
- Καναδά - Βύρωνος, στροφή δεξιά 
στην αρχή της Βύρωνος. Άνοδος της 

Βύρωνος παράλληλα με τον μαντρό-
τοιχο του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου, 
μέχρι τη συμβολή (Ρολόι Σταδίου) της 
Βύρωνος με τις οδού΄ς Βενετοκλέων 
και Λεωφόρου Δημοκρατίας. Δεξιά με 
κατεύθυνση την καθολική Εκκλησία 
του Αγ. Φραγκίσκου. Διαδρομή επί 
της Λεωφόρου Δημοκρατίας (έχοντας 
δεξία το πάρκο και την τάφρο της 
Μεσαιωνικής Πόλης). Διασχίζουμε 
τη συμβολή με την οδό Ναβαρίνου 
(αριστερά) και το λιθόστρωτο προς 
την Πϋλη Ντ’ Αμπουάζ (δεξιά) με κα-
τεύθυνση τη συμβολή των οδών Ελ. 
Βενιζέλου (αριστερά) και την αρχή 
της Εθνάρχου Μακαρίου (δεξιά). Δια-
σχίζουμε τη διασταύρωση με την Αλ. 
Διάκου (αριστερά) και Αλ. Παπάγου 
(δεξιά) και φθάνουμε στην Πλατεία 
Κύπρου, διασταύρωση των οδών Γρ. 
Λαμπράκη (αριστερά), Γαλλίας (άνο-
δος προς την Πλατεία Κύπρου) και 
Τάρπον Σπρίνγκς (δεξιά). Διασχίζουμε 
την Πλατεία Κύπρου συνεχίζοντας την 
Εθνάρχου Μακαρίου προς την έξοδο 
στην παραλιακή Λεωφόρο Ελευθε-
ρίας (7ης Μαρτίου) και στη συνέχεια 
αριστερά προς το σημείο τερματισμού. 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5χλμ: Εκκίνηση από την 
οδό Σπύρου Μουστακλή (νότια πλευ-
ρά του Παγκρήτιου Σταδίου). Στη 
συνέχεια οι δρομείς εισέρχονται στην 
παραλιακή λεωφόρο και συγκεκρι-
μένα στην οδό Ελ Βενιζέλου (πρώην 
Παναγιωτάκη) και στη συνέχεια στην 
οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, με κατεύθυν-
ση προς το «Τάλως». Επί της οδού Σο-
φοκλή Βενιζέλου, στο ύψος της οδού 
Χάνδακος, γίνεται αριστερή αναστρο-
φή και οι δρομείς επιστρέφουν με κα-
τεύθυνση προς το Παγκρήτιο Στάδιο, 
πάλι μέσω των οδών Σοφοκλή Βενιζέ-
λου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Σπύρου 
Μουστακλλή. Οι δρομείς εισέρχονται 
στο Παγκρήτιο Στάδιο από τη Θύρα 
13 (νοτιοανατολική), διανύουν 250μ 
εντός Σταδίου και τερματίζουν τον 
αγώνα μέσα στο Παγκρήτιο Στάδιο, 
στο κέντρο της ευθείας των 100μ.
Οι διαδρομές είναι επίσημα μετρη-
μένες και πιστοποιημένες από τον 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με βάση διεθνείς κανόνες και 
προδιαγραφές.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙ-
ΝΗΣΗ 
Οι συμμετέχοντες δρομείς μεταβαί-
νουν στο χώρο εκκίνησης του αγώνα, 
με δικά τους μέσα και χρήση των ΜΜΜ 
που δίνουν τη δυνατότητα προσέγ-
γισης προς το χώρο των εκκινήσεων 
με επιπρόσθετο βάδισμα προς αυτόν, 
για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός - δια-
σπορά της προσέλευσης των δρομέων 
και να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. 
Οι δρομείς πρέπει να βρίσκονται στο 
χώρο της εκκίνησης, από τις 09:15πμ 
έως τις 09:45.
Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς να φο-
ρούν προστατευτική μάσκα από την 
άφιξή τους στο χώρο του αγώνα μέχρι 
και την εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι 
να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις 
σταθερής θέσης. Για την απόρριψη της 
προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει 
μεγάλος αριθμός κάδων απορριμ-
μάτων σε ενδεδειγμένα σημεία στα 
blocks προς την εκκίνηση.
Οι δρομείς να μην έχουν μαζί τους κατά 
την άφιξη τους και γενικά την παρα-
μονή τους στους χώρους των αγώνων 
συνοδευτικά πρόσωπα – θεατές.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Πριν ξεκινήσετε από το χώρο διαμονής 
σας σιγουρευτείτε ότι έχετε μαζί σας:
1. Τον αριθμό συμμετοχής σας με το 
ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης 
και τις παραμάνες
2. Την πλαστική τσάντα που έχετε πα-
ραλάβει από τους διοργανωτές για τα 
ρούχα, με το αυτοκόλλητο που ανα-
γράφει τον αριθμό συμμετοχής σας 
κολλημένο πάνω της.

Πάνω στην πλαστική τσάντα θα πρέ-
πει να είναι ευκρινώς κολλημένο (στο 
σημείο που υποδεικνύεται) το αυτο-
κόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής 
του δρομέα. Η τσάντα αυτή θα πρέπει 
να είναι καλά κλεισμένη και δεν πρέ-
πει να περιέχει ταξιδιωτικά έγγραφα, 
χρήματα, τιμαλφή ή φάρμακα. Οι δι-
οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη 
σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων 
αξίας.
Η παράδοση των ρούχων των συμ-
μετεχόντων θα γίνει σε δύο διαφορε-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟY 5χλμ και 10χλμ



ενδιάμεσα σημεία για την καταγρα-
φή των ενδιάμεσων χρόνων. Όποιος 
δρομέας δεν έχει ηλεκτρονική ένδειξη 
στην εκκίνηση, στον τερματισμό κα-
θώς και σε όλες τις ενδιάμεσες ζώνες 
ελέγχου του αγώνα θα ακυρώνεται.
Οι αθλητές συμπεριλαμβάνονται στα 
τελικά αποτελέσματα, γίνονται γνώ-
στες της τελικής επίδοσης και των 
ενδιάμεσων χρόνων τους και δικαιού-
νται πιστοποιητικού συμμετοχής και 
επίδοσης, μόνο εάν εκπληρώνουν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Συμμετείχαν και αγωνίστηκαν έγκυ-
ρα.
2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρόνου στις 
ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου (split 
time).
3) Τερματίζουν εντός του χρονικού 
ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί των 
IAAF/AIMS και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για τους 
αγώνες δρόμου. Οι κριτές και τα στε-
λέχη της οργανωτικής επιτροπής 
μπορούν οποτεδήποτε να ακυρώσουν 
αθλητές σε περίπτωση μη τήρησης 
των κανόνων, αλλά και να τους διαγρά-
ψουν μετά τον αγώνα από τα επίσημα 
αποτελέσματα αξιολογώντας ενστά-
σεις, ηλεκτρονικό και οπτικό υλικό.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στον 
αγώνα σε μη εγκύρως εγγεγραμμέ-
νους δρομείς ή δρομείς χωρίς αριθμό 
συμμετοχής.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι δρομείς 
να διατηρούν όσο δυνατό μεγαλύτερες 
αποστάσεις και να προσαρμόζονται με 
τα παρακάτω:
Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα 
είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται 
απόσταση ασφαλείας μεταξύ των 
δρομέων 2μ.Το τρέξιμο των δρομέων 
σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας 
μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή 

τικούς χώρους με βάση τον αριθμό 
συμμετοχής των δρομέων.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. Δεν μεταβιβάζο-
νται και δεν δίνονται σε άλλο 
άτομο αυθαίρετα χωρίς πρότερη 
έγκριση της Οργανωτικής Επι-
τροπής του αγώνα.

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΡΟΜΕ-
ΩΝ 
Οι δρομείς μπορούν να προθερμαί-
νονται ατομικά (τρέξιμο, ασκήσεις 
ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους πίσω 
από την εκκίνηση, αποφεύγοντας να 
τρέχουν σε ομάδες και αποφεύγοντας 
σημεία που παρατηρείται συγχρωτι-
σμός δρομέων ή συνοδών προσώπων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙ-
ΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η πλαστική τσάντα με τα ρούχα και τα 
προσωπικά αντικείμενα, για όποιον 
δρομέα το επιθυμεί, θα πρέπει να 
έχει παραδοθεί 30 λεπτά πριν από 
την εκκίνηση του αγώνα στον οποίο 
συμμετέχει ο δρομέας (δηλαδή  μέχρι 
τις 09.30πμ για τα 10χλμ και μέχρι τις 
11.00πμ για τα 5χλμ). Η παράδοση γί-
νεται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο που έχει ορίσει η Οργανωτική 
Επιτροπή πάνω στην Πλατεία Πύρρου 
(κοντά στην περιοχή εκκίνησης/τερ-
ματισμού).
Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, 
η παραλαβή της πλαστικής τσάντας 
του κάθε δρομέα, αμέσως μετά τον 
τερματισμό, θα γίνεται με τη βοήθεια 
εθελοντών, από τον ίδιο τον δρομέα, 
με την επίδειξη του αριθμού συμμετο-
χής του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚ-
ΚΙΝΗΣΗ (Blocks Εκκίνησης) 
Το αργότερο 15 λεπτά πριν την εκκί-
νηση, δηλαδή στις 09.45πμ για τον 

Αγώνα 10χλμ και στις 11.15πμ για τον 
Αγώνα 5χλμ, όλοι οι δρομείς πρέπει να 
έχουν πάρει θέση στο χώρο εκκίνησης. 
Το block εκκίνησης στο οποίο έχει το-
ποθετηθεί κάθε δρομέας αναγράφεται 
επάνω στον αριθμό συμμετοχής του. Οι 
διακεκριμένοι αθλητές θα καταλάβουν 
την πρώτη σειρά στην γραμμή της εκ-
κίνησης με ευθύνη των διοργανωτών.
Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα το-
ποθετηθούν σε διαφορετικά blocks 
εκκίνησης των 300 δρομέων έκαστο, 
με τρόπο τέτοιον ώστε να τηρείται η 
φυσική απόσταση του 1,5μ μεταξύ 
τους. Για τη διευκόλυνση των δρο-
μέων, προχωρώντας σταδιακά προς 
την γραμμή/αψίδα της εκκίνησης και 
παίρνοντας θέση στο προς εκκίνηση 
block, οι δρομείς θα καλούνται να πά-
ρουν θέση στις ειδικές ενδείξεις που 
θα υπάρχουν στο έδαφος, δημιουρ-
γώντας σειρές των 6 ατόμων έκαστη. 
Σημειώνεται ότι η κατανομή των εγγε-
γραμμένων δρομέων στα blocks εκκί-
νησης γίνεται με τα ίδια κριτήρια που 
ακολουθεί η Οργανωτική Επιτροπή τα 
τελευταία χρόνια και οι συμμετέχοντες 
δεν πρέπει να αλλάζουν block για λό-
γους πιθανής ιχνηλάτησης.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους 
δρομείς του Αγώνα Δρόμου 10χλμ 
στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό, 
καθώς και περίπου στο 2,5χλμ, 5χλμ 
και 7,5χλμ.
Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ, εκτός από 
την εκκίνηση και τον τερματισμό, εμ-
φιαλωμένο νερό προσφέρεται και στο 
σταθμό υποστήριξης στο 2,5χλμ.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 
Στους Αγώνες Δρόμου 10χλμ & 5χλμ, 
υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγ-
χου και χρονομέτρησης στην εκκίνηση 
και στον τερματισμό, καθώς και σε 

αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν 
τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση με-
ταξύ των δρομέων 2μ.Το τρέξιμο των 
δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις 
μεταξύ των μικρότερες από αυτές που 
αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να 
αποφεύγεται. Οι δρομείς θα πρέπει να 
τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία 
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή 
μετά τον τερματισμό μέχρι και την πα-
ραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙ-
ΣΜΟ 
Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά τον 
τερματισμό, καλούνται να συνεχίζουν 
να βαδίζουν προς την έξοδο.  Άμεση 
ιατρική βοήθεια μπορεί να παρασχε-
θεί από το ιατρικό προσωπικό που 
βρίσκεται στην περιοχή του τερματι-
σμού. Αμέσως μετά τον τερματισμό οι 
δρομείς παραλαμβάνουν αναμνηστικό 
μετάλλιο και κατευθύνονται προς την 
έξοδο, σύμφωνα με την οριοθέτηση 
της περιοχής και τις υποδείξεις  των 
εθελοντών.
Στους δρομείς  παρέχεται εμφιαλωμέ-
νο νερό. Οι δρομείς παραλαμβάνουν 
την τσάντα με τα προσωπικά τους 
αντικείμενα από το χώρο όπου την 
παρέδωσαν (όσοι την έχουν παραδώ-
σει πριν την εκκίνηση). Στο χώρο αυτό 
οι δρομείς καλούνται να απολυμάνουν 
τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα 
που θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Όλοι όσοι τερματίζουν λαμβάνουν 
αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού. 
Στους τρεις πρώτους νικητές της Γενι-
κής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών 
των Αγώνων Δρόμου 10χλμ & 5χλμ 
απονέμεται διακριτικό μετάλλιο και 
αναμνηστικό δίπλωμα.
Οι Τελετές Απονομών στους τρεις 
πρώτες/πρώτες νικητές/νικήτριες του 
αγώνα θα γίνουν με απόλυτη τήρηση 
των κανόνων φυσικής απόστασης και 
περιορισμού των επαφών και με την 
παρουσία μόνο των συμμετεχόντων 
νικητών. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ιατρικές Υπηρεσίες WC Νερό Χρονομέτρηση

10χλμ: 2,8 - 5 & 7,8χλμ Νερό
5χλμ: 2,8 xλμ Νερό

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Ιατρικές Υπηρεσίες WC Νερό Χρονομέτρηση

ΑΓΩΝΑΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

10χλμ &5χλμ 09.00 09.30 09.45 10.00 11.15





Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκό-
μενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει 
να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτό-
κολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και  τα αντίστοιχα 
Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξα-
γωγής αγώνων που ισχύουν, με τις 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που 
θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής των αγώνων και αφο-
ρούν την πρόληψη της μετάδοσης 
της COVID – 19.
Στο πλαίσιο αυτό:
Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο 
σε δρομείς που θα είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι έναντι της νόσου 
COVID 19 ή έχοντες Πιστοποιητικό 
Νόσησης (με αναγραφόμενη ημε-
ρομηνία έως και 15 ημέρες πριν 
από την ημέρα παραλαβής του 
υλικού συμμετοχής) και σε όσους 
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, όπως αυτές αναφέρονται και 
ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές 
οδηγίες της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής του Αγώνα, για την 
ασφαλή επιστροφή στην αθλητική 
δραστηριότητα.
Η παραλαβή του αριθμού και του 
υλικού συμμετοχής ανά αγώνα θα 
γίνεται την προκαθορισμένη ημέ-
ρα-ες πριν τον αγώνα και ΜΟΝΟ 
εφόσον ο συμμετέχων ή εκπρόσω-
πός του επιδεικνύει το Πιστοποιητι-
κό Εμβολιασμού ή το Πιστοποιητικό 
Νόσησης.
Μπροστά σε κάθε σταθμό στο χώρο 
του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρ-
χουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο 
δάπεδο / δρόμο που θα υποδεικνύ-
ουν τις θέσεις αναμονής για όσους 
περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
Συνίσταται οι δρομείς / επισκέπτες 
να φορούν κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο χώρο του Κέ-
ντρου Εγγραφών προστατευτική 
μάσκα όπως επίσης την ημέρα του 
αγώνα και μέχρι τη στιγμή της τοπο-
θέτησής τους στο σημείο εκκίνησης 
(κατά τη διάρκεια προσέλευσης στο 

χώρο και της προθέρμανσης).
Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / 
εθελοντών / εργαζομένων / κριτών 
/ συνεργατών για τους σκοπούς της 
διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και 
μετά τον αγώνα θα πραγματοποιη-
θούν σύμφωνα με το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Η παράδοση των ρούχων των συμ-
μετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές 
τσάντες που διαθέτει η διοργάνω-
ση) θα γίνεται σε ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους, ανάλογα με τον 
αριθμό τους και τον αγώνα στον 
οποίο συμμετέχουν.
Οι διοργανώσεις του RUN GREECE 
2021 θα περιλαμβάνει τους εξής 
αγώνες-διαδρομές: Αγώνας Δρό-
μου 10χλμ & Αγώνας Δρόμου 5χλμ.
Για το 2021 και μόνο, δεν θα πραγ-
ματοποιηθεί ο Αγώνας Παιδιών 
1000μ, για λόγους που έχουν σχέση 
με την εφαρμογή του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου.
Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα το-
ποθετηθούν σε διαφορετικά blocks 
εκκίνησης των 300 δρομέων έκα-
στο, με τρόπο τέτοιον ώστε να τη-
ρείται η φυσική απόσταση του 1,5μ 
μεταξύ τους. Για τη διευκόλυνση 
των δρομέων, προχωρώντας στα-
διακά προς την γραμμή/αψίδα της 
εκκίνησης και παίρνοντας θέση στο 
προς εκκίνηση block, οι δρομείς θα 
καλούνται να πάρουν θέση στις ειδι-
κές ενδείξεις που θα υπάρχουν στο 
έδαφος, δημιουργώντας σειρές των 
6 ατόμων έκαστη. Σημειώνεται ότι η 
κατανομή των εγγεγραμμένων δρο-
μέων στα blocks εκκίνησης γίνεται 
με τα ίδια κριτήρια που ακολουθεί η 
Οργανωτική Επιτροπή τα τελευταία 
χρόνια και οι συμμετέχοντες δεν 
πρέπει να αλλάζουν block για λό-
γους πιθανής ιχνηλάτησης. Οι συμ-
μετέχοντες σε κάθε σειρά καθορίζο-
νται εκ των προτέρων ονομαστικά 
από το σύστημα χρονομέτρησης και 
φέρουν ονομαστικοποιημένο chip 
επί του αριθμού συμμετοχής τους, 

ώστε αφενός να διατηρούν την 
συγκεκριμένη και ορισμένη συμμε-
τοχή τους στο block εκκίνησης και 
να ελέγχεται η θέση τους στο block, 
η πορεία τους στην εκκίνηση, στη 
διαδρομή (μέσω των σημείων ηλε-
κτρονικού ελέγχου και χρονομέτρη-
σης) και στον τερματισμό. Έχοντας 
υποχρεωτική θέση/στάση αναμο-
νής για την εκκίνηση, οι δρομείς 
εκκινούν διαδοχικά διατηρώντας 
τις μεταξύ τους προ-υπάρχουσες 
αποστάσεις μεταξύ τους, προς 
κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των 
δρομέων θα πραγματοποιείται ανά 
8 σειρές (ανά περίπου 50 συμμετέ-
χοντες). Για απόσταση τουλάχιστον 
200μ – 300μ.(2.500 μ2) μετά την 
εκκίνηση, θα υπάρχει ένδειξη ροής 
προκειμένου να υποδεικνύονται 
στους δρομείς η πορεία που πρέπει 
να ακολουθήσουν και οι αποστάσεις 
που συνιστάται να τηρούν.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα συ-
στήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο 
δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις. Το 
τρέξιμο των δρομέων είναι ασφα-
λές μόνο όταν τηρείται απόσταση 
ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 
1,5μ.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα 
του αγώνα θα εξαχθούν με βάση τον 
καθαρό χρόνο των συμμετεχόντων 
(net time).
Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς 
παραλαμβάνουν από τους ειδικούς 
σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλί-
ων πλαστική μικρή τσάντα, η οποία 
θα περιλαμβάνει τα είδη που ο διορ-
γανωτής παρέχει (κατά περίπτωση: 
εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό 
και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, με-
τάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή 
είναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετεί-
ται από το προσωπικό / εθελοντές 
του αγώνα σε τραπέζια, από όπου 
ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, 
χωρίς φυσική επαφή.
Οι τελετές απονομών θα γίνουν θα 
γίνουν με απόλυτη τήρηση των κα-

νόνων απόστασης και περιορισμού 
των επαφών και με την παρουσία 
μόνο των απολύτως απαραιτήτων 
ατόμων.
Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν 
φορώντας φανέλα, την οποία σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια 
ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την 
παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα 
τους.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων 
δρομέων θα ενημερώνεται πλήρως 
για όλες τις πτυχές της διοργάνω-
σης, τους κανονισμούς και τις δια-
δικασίες που θα ακολουθηθούν με 
Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Έντυπο 
Υλικό, Ειδική Σήμανση και Συνεχείς 
Ηχητικές Ανακοινώσεις την ημέρα 
του αγώνα.
Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / 
εθελοντών / εργαζομένων / κριτών 
/ συνεργατών για τους σκοπούς της 
διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και 
μετά τον αγώνα θα πραγματοποιη-
θούν σύμφωνα με το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά 
τις μετακινήσεις και θα ισχύει κατά 
την ημέρα διεξαγωγής της διοργά-
νωσης. Στις περιπτώσεις που χρη-
σιμοποιούνται οχήματα της διοργά-
νωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση 
διπλής μάσκας.
Το σύνολο των εργαζομένων / εθε-
λοντών / κριτών / συνεργατών που 
θα απασχοληθούν την ημέρα του 
αγώνα θα είναι πλήρως καταρτι-
σμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά 
με τις διαδικασίες και τους κανονι-
σμούς της διοργάνωσης.
Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που 
συμμετέχει υποστηρίζοντας την δι-
οργάνωση θα έχουν ολοκληρώσει 
τη διαδικασία του εμβολιασμού ή 
νοσήσει έως και 15 ημέρες πριν την 
απασχόλησή τους στις λειτουργίες 
της διοργάνωσης.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
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