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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

ΕΠΙΤΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξ/πολης κ.κ. Άνθιμος
Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης Ανατ .Μακ. & Θράκης
Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ
Δημήτρης Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου
Γιάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξ/πολης
Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, Διοικητής 4ου Σώματος Στρατού
Υποστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, Διοικητής ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας ΠΖ Αλεξ/πολης
Λάμπρος Τσιάρας, Αστυνομικός Διευθυντής Έβρου
Γιάννης Λιούμπας, Ταμίας ΣΕΓΑΣ
Ιωάννης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Ταμίας ΣΕΓΑΣ
Κωνσταντίνος Γκατσιούδης, Μέλος ΔΣ ΣΕΓΑΣ
Μαίρη Κοσμίδου, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΑΜΘ
Βασίλης Ιορδανίδης, Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Αλεξ/πολης
Ευάγγελος Ρούφος, Πρόεδρος ΔΣ Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αλεξ/πολης
Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Πρόεδρος Ξενοδόχων Έβρου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος: Παναγιώτης Μελαχρινός, Γ΄ Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ - Πρόεδρος Επιτροπής 
Αγώνων σε Δημόσιο Δρόμο και βουνό
Αναπληρωτής Προέδρος: Θεόδωρος Βουρδόλης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Εθελοντισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Φιλοζωίας 
Ηλίας Δαστερίδης, Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος
Σοφία Μελισσανίδου, Εκπρόσωπος Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 
Άννα Χωρινού, Μέλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
Αυγερινός Μεσηνέζης, Πρόεδρος ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης
Μαρία Σχοινά, Πρόεδρος Δρομέα Θράκης
Βίκτωρ Καρασάββας, Εκπρόσωπος Διοικητή ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας ΠΖ Αλεξ/πολης
Θεοπούλα Χατζηπαύλου, Αστυνόμος Α΄ - Διοικητής Τροχαίας Αλεξ/πολης
Ευστράτιος Ψύρρας, Κεντρικός Λιμενάρχης Αλεξ/πολης
Ελένη Πλακωτή, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Ηλίας Χαντζής, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Χαρίλαος Λώτης, Διευθυντής ΕΚΑΒ Θράκης
Ιωάννης Μπαρμπαγιάννης, Πρόεδρος Κριτών στίβου
Ιωάννης Μπόγδης, Γεν. γραμματέας Δήμου Αλεξ/πολη  

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 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΑ 
Χρήστος Χατζηβασιλείου, Τεχνικός Διευθυντής
Άγγελος Προβατάς, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ
Παναγιώτης Παπούλιας, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ
Δημήτριος Χαλβατζάρας, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ
Αναστάσιος  Μωυσιάδης, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Γεώργιος Δαστερίδης, Τεχνικός Σύμβουλος ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης
Κώστας Πατερόπουλος, Τεχνικός Σύμβουλος Δρομέα Θράκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ
Άννα Χωρινού, Συντονίστρια Τομέων 
Κώστας Πατερόπουλος - Αντώνιος Κουφός – Αναστάσιος Μωυσιάδης, Υπεύθυνοι Ασφάλειας Διαδρομής 
Κώστας Χαριτόπουλος, Υπεύθυνος εθελοντών
Κωνσταντίνα Τσίγκα - Δημήτριος Φλώρος, Επικεφαλής Ιατρικών Υπηρεσιών - Διασωστών
Δημήτριος Τσακιρούδης, Υπέυθυνος Υγειονομικού Πρωτόκολλου
Γεώργιος Δαστερίδης - Ιωάννης Βεζάσης, Υπεύθυνοι Εκκινήσεων και Τερματισμών
Αποστολία Κεσκίνη, Υπεύθυνη Τροφοδοσίας
Έφη Μακρίδου, Υπεύθυνη Μεταλλίων
Παναγιώτης Δημητριάδης, Υπεύθυνος ΚΕΑ
Φιλιώ Στοικοτίδου, Υπεύθυνη φύλαξης και Παράδοσης Ρουχισμού
 Έφη Φαρδή - Κυριακή Κοτσολάκη, Υπεύθυνες Εγγραφών - Γραμματεία - Απονομών
Χρήστος Μπακιρτζής, Υπεύθυνος Κριτών
Κώστας Χαριτόπουλος, Υπεύθυνος Εγκατάστασης-Εξοπλισμού
Αλέξανδρος Κοκκίνης, Υπεύθυνος ροής Τερματισμού
Μιχαήλ Πολιτσάκης  - Δάφνη Δεληγιάννη,  Υπεύθυνοι Δρόμου μαθητών 
Αλέξανδρος Αγιαννιτόπουλος  - Υπεύθυνος Δρόμου ΑΜΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός-Περιφ. τμήμα Αλεξ/πολης (Τμήμα Εθελοντών Νοσηλευτών)
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός-Περιφ. τμήμα Κομοτηνής (Τμήμα Σαμαρειτών)
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ( Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης )
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
MOTO CLUB Αλεξ/πολης
Alexandroupolis Bike Team
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Σύλλογος Ασυρματιστών Ερασιτεχνών Ν.  Έβρου -  Ο Διγενής Ακρίτας
ΦΑΕΘΩΝ, Μουσική Εταιρεία Αλεξ/πολης 
ΕΠΟΦΕ (Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου)

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 
Κυριακή Κοτσολάκη, Εγγραφές
Σταμάτης Αργύρης, Marketing
Τάσος Κασιώλας, Προμληθειες 
Μπάμπης Ζαννιάς, Γραφείο Τύπου 
Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου, Γραφείο Τύπου 
Σταύρος Καραγγέλης, Τμήμα Οικονομικού
Όλια Ιωάννου, 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

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΒΡΟΥ

Από τον Μάρτιο του 2020, εξαιτίας της παν-
δημίας του κορωνοϊού, χρειάστηκε να περι-
ορίσουμε τις δραστηριότητές μας για να μεί-
νουμε ασφαλείς και να προστατέψουμε τους 
αγαπημένους μας. Η αποστολή του κωδικού 
6 ήταν για μήνες η μόνη επιτρεπόμενη έξο-
δος για αθλητική άσκηση και εκγύμναση. 
Ακυρώσαμε το VIA EGNATIA RUN 2020 και 
2021, το RUN GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
2020, και αμέτρητες άλλες αθλητικές δρά-
σεις για να αποφύγουμε και να περιορίσουμε 
τον κίνδυνο της έκθεσης στον ιό.
Πλέον σήμερα, χάρη στην επιστήμη και τα 
εμβόλια ενάντια στον κορωνοϊό, μπορούμε 
να επιστρέψουμε σε όλες τις αθλητικές δρα-
στηριότητες που στερηθήκαμε.
Τηρώντας όλους τους κανόνες και το Πρω-
τόκολλο διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, 
την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 τρέχου-
με στο RUN GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ!
Τρέχουμε για τη ζωή! Τρέχουμε για το αύριο! 
Στέλνουμε μήνυμα υπέρ της υγείας και της 
ασφάλειας, για να απολαμβάνουμε ελεύθε-
ροι όσα αγαπάμε, για να κάνουμε και πάλι 
τον αθλητισμό μέρος της καθημερινότητάς 
μας!

Δημήτρης Πέτροβιτς

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το δρομικό κίνημα τα τελευταία χρόνια 
έχει κάνει αισθητή την παρουσία του σε 
όλη την Ελλάδα και κυρίως στην πόλη 
μας, καθώς το Run Greece Αλεξανδρού-
πολη έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλη-
τικού τουρισμού και την τόνωση της τοπι-
κής οικονομίας.
Βούλησή μας είναι να αξιοποιήσουμε με 
κάθε δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο 
τη ξεχωριστή αυτή διοργάνωση και να 
παρακινήσουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους συμπολίτες μας στην άθληση και 
την υγιεινή ζωή.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αρωγός και 
κύριος υποστηρικτής του Run Greece 
καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετά-
σχουν στο σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγο-
νός, που μπορεί να αποτελέσει αφορμή 
για όλους μας να αλλάξουμε συνήθειες 
και να καταστήσουμε τη γυμναστική, βί-
ωμα και τρόπο ζωής.
Εύχομαι σε όλους τους δρομείς να απο-
λαύσουν τη συμμετοχή τους με καλές 
επιδόσεις και χωρίς τραυματισμούς!

Γιάννης Ζαμπούκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
και όλα τα σωματεία της Ένωσης μας, 
καλωσορίζουν το RUN GREECE Αλεξαν-
δρούπολης, το μαζικότερο αθλητικό 
γεγονός στην Β. Ελλάδα (εκτός Θεσσαλο-
νίκης), με Πανελλήνιο και διεθνές χρώμα. 
Η τεράστια προβολή του αγώνα, οι πε-
τυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις 
και η αγάπη του κόσμου στο θεσμό απο-
τελούν εχέγγυο επιτυχίας και του φετινού 
αγώνα.
Το δρομικό κίνημα, που είναι ένα κομμάτι 
των δράσεων του ΣΕΓΑΣ και των σω-
ματείων του, έχει αλλάξει τις συνήθειες 
της Ελληνικής οικογένειας, βάζοντας το 
βάδισμα, το τρέξιμο, την άθληση, στην 
καθημερινότητά της, στοχεύοντας στην 
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το σημαντικότερο ίσως σημείο του αγώ-
να είναι η ευκαιρία που δίνεται στα μικρά 
παιδιά να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους 
στο πιο φυσικό άθλημα, τον δρόμο, επι-
λέγοντας αρκετά από αυτά τον κλασικό 
αθλητισμό και ενισχύοντας τα τοπικά 
σωματεία.

Βασίλης Ιορδανίδης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ





Το RUN GREECE καθιερώθηκε το 2013 
από τον ΣΕΓΑΣ και αφού έχει διανύσει 
οκτώ επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής 
του, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 
135.000 δρομέων και απλών πολιτών όλα 
αυτά τα χρόνια, συνεχίζονται το 2022 με 
τους αγώνες του Φθινοπώρου.

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.

Έξι μεγάλες πόλεις, Λάρισα, Ηράκλειο, 
Καστοριά, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, 
και Πάτρα, φιλοξενούν αυτό το μεγάλο
 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 

Το για το πρόγραμμα του Run Greece             2022
Ηράκλειο 10 Απριλίου
Καστοριά 15Μαϊου
Αλεξανδρούπολη 25 Σεπτεμβρίου
Πάτρα 2 Οκτωβρίου
Λάρισα 2 Οκτωβρίου
Ιωάννινα 9 Οκτωβρίου

μια μεγάλη αθλητική γιορτή για όλους. Οι 
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.

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE

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

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

συμμετοχής. Το RUN GREECE είναι πάντα
μια μεγάλη αθλητική γιορτή για όλους. Οι
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 ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύ-
νη που τόσα χρόνια μας δείχνετε και σας
περιμένουμε με χαρά και φέτος για να
γιορτάσουμε παρέα.

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE



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

Ρεκόρ Διαδρομής 10 χλμ 

Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας 33.19 2017

Γυναίκες Σόνια Τσεκίνη 37.56 2019

Ρεκόρ Διαδρομής  5 χλμ

Άνδρες Γεώργιος Μαντζαρίδης 16.05 2021

Γυναίκες Φωτεινή Μυστακίδου 18.25 2019

Για όγδοη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην πρωτεύουσα του Έβρου, την Αλε-
ξανδρούπολη. Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι μοναδική. Το 2021 
νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Γεώργιος Ιατρουδέλης με χρόνο 34.15 και στις Γυ-
ναίκες η Ζλάτκα Καράτζοβα με χρόνο 43.58. 

Στα 5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Γεώργιος Μαντζαρίδης με 16.05 πετυχαίνοντας 
νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Αλεξανδρούπολης και στις Γυναίκες η Μιχαέλα 
Φιάσκα μ ε 19.01. Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επι-
δόσεις, ανδρών και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ RUN GREECE

Νικητές/Νικήτριες

10χλμ ανδρών

2021 Γεώργιος Ιατρουδέλης 34.15

2019 Νικόλαος Λαφτσίδης 35.01

2018 Μάρκος Γκούρλιας 33.29

2017 Μάρκος Γκούρλιας 33.19

2016 Μάρκος Γκούρλιας 33.42

2015 Γιώργος Κατακάλος 35.22

2014 Απόστολος Γκάτζιος 37.41

10χλμ Γυναικών

2021 Ζλάτκα Καράτζοβα 43.58

2019 Σόνια Τσεκίνη 37.56

2018 Μαργαρίτα Ντίνα 40.30

2017 Σόνια Τσεκίνη 38.02

2016 Μαργαρίτα Ντίνα 39.55

2015 Μαργαρίτα Ντίνα 41.34

2014 Λητώ Καλογιάννη 48.42

5χλμ Ανδρών

2021 Γεώργιος Μαντζαρίδης 16.05

2019 Χαράλαμπος Βούλκος 16.11

2018 Χαράλαμπος Βούλκος 17.02

2017 Σαλί Τσιτάκ 17.46

2016 Σαλί Τσιτάκ 17.45

2015 Μάριος Αποστολίδης 16.35

2014 Μάριος Αποστολίδης 17.06

5χλμ Γυναικών

2021 Μιχαέλα Φιάσκα 19.01

2019 Φωτεινή Μυστακίδου 18.25

2018 Φωτεινή Μυστακίδου 19.36

2017 Ερμιόνη Χασκή 20.58

2016 Πηνελόπη Δάγκα 19.43

2015 Ερμιόνη Χασκή 22.08

2014 Φωτεινή Σκαρλάτου 23.20

Νικητές / Νικήτριες 2021

10 χλμ Ανδρών

1 Γεώργιος Ιατρουδέλης 34.15

2 Γεώργιος Αντωνόπουλος 38.23

3 Πάρης Καραγεωργίου 39.56

10 χλμ Γυναικών

1 Ζλάτκα Καράτζοβα 43.58

2 Χρυσούλα Κονταράκη 51.43

3 Μαριάννα Μποζάκοβα 54.22

5 χλμ Ανδρών

1 Γεώργιος Μαντζαρίδης 16.05

2 Βασίλειος Μουρελάτος 17.49

3 Παναγιώτης Διαμαντάκης 18.48

5 χλμ Γυναικών

1 Μιχαέλα Φιάσκα 19.01

2 Μαρία Χριστίνα Κοασίδου 23.42

3 Χρυσούλα Αλεξάκη 24.07

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 έβδομη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην πρωτεύουσα του Έβρου, 
την Αλεξανδρούπολη.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι μοναδική. Ειδικά 
εφέτος, είμαστε  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 Νικόλαος Λαφτσίδης με χρόνο 
35.01       και στις Γυναίκες η Σόνια Τσεκίνη με χρόνο 37.56, που αποτέλεσε νέο 
ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Αλεξανδρούπολης. Στα 5χλμ Ανδρών πρώ-
τος τερμάτισε ο Χαράλαμπος Βούλκος με 16.11 και στις Γυναίκες η Φωτεινή 
Μυστακίδου με 18.11, που αμφότεροι επέτυχαν νέο ρεκόρ διαδρομής του Run 
Greece Αλεξανδρούπολης. Συνολικά τρία νέα ρεκόρ διαδρομής το 2019.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδόσεις, ανδρών 
και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ RUN GREECE

Νικητές/Νικήτριες

10χλμ ανδρών

2019 Νικόλαος Λαφτσίδης 35.01

2018 Μάρκος Γκούρλιας 33.29

2017 Μάρκος Γκούρλιας 33.19

2016 Μάρκος Γκούρλιας 33.42

2015 Γιώργος Κατακάλος 35.22

2014 Απόστολος Γκάτζιος 37.41

2013 Βασίλης Τσόλης 36.31

10χλμ Γυναικών

2019 Σόνια Τσεκίνη 37.56

2018 Μαργαρίτα Ντίνα 40.30

2017 Σόνια Τσεκίνη 38.02

2016 Μαργαρίτα Ντίνα 39.55

2015 Μαργαρίτα Ντίνα 41.34

2014 Λητώ Καλογιάννη 48.42

2013 Λαμπρινή Λιούτα 42.41

5χλμ Ανδρών

2019 Χαράλαμπος Βούλκος 16.11

2018 Χαράλαμπος Βούλκος 17.02

2017 Σαλί Τσιτάκ 17.46

2016 Σαλί Τσιτάκ 17.45

2015 Μάριος Αποστολίδης 16.35

2014 Μάριος Αποστολίδης 17.06

2013 Σταύρος Γκίνης 17.24

5χλμ Γυναικών

2019 Φωτεινή Μυστακίδου 18.25

2018 Φωτεινή Μυστακίδου 19.36

2017 Ερμιόνη Χασκή 20.58

2016 Πηνελόπη Δάγκα 19.43

2015 Ερμιόνη Χασκή 22.08

2014 Φωτεινή Σκαρλάτου 23.20

2013 Naomi Aberemi Adeola 19.18

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.

Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας 33.19

Γυναίκες Σόνια Τσεκίνη 37.56

Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.

Άνδρες Χαράλαμπος Βούλκος 16.11

Γυναίκες Φωτεινή Μυστακίδου 18.25

Νικητές / Νικήτριες 2019

10 χλμ Ανδρών

1 Νικόλαος Λαφτσίδης 35.01

2 Κωνσταντίνος Σιωπίδης 36.40

3 Χαράλαμπος Δελής 37.13

10 χλμ Γυναικών

1 Σόνια Τσεκίνη 37.56

2 Αναστασία Γαβριηλόγλου 40.19

3 Ζωή Μπέτα 41.16

5 χλμ Ανδρών

1 Χαράλαμπος Βούλκος 16.11

2 Σαλί Τσιτάκ 17.23

3 Δημήτριος Τζιαμπαζίδης 18.04

5 χλμ Γυναικών

1 Φωτεινή Μυστακίδου 18.25

2 Κατερίνα Δελή 18.52

3 Ευαγγελία Γιαλαματζή 21.06





Μ Ε ΓΑ Σ  Χ Ο Ρ Η ΓΟ Σ  R U N  G R E E C E



ΗΛΙΚΙEΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Συμμετοχή στους Αγώνες Δρόμου 
10χλμ και 5χλμ επιτρέπεται σε δρο-
μείς που έχουν γεννηθεί το 2011 και 
μεγαλύτεροι.Στον Αγώνα Παιδιών 
συμμετέχουν μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ 
τάξης Δημοτικού (παιδιά γεννημένα 
το 2011 και 2012).Επιτρέπεται στους 
δρομείς η συμμετοχή σε δυο αγωνί-
σματα (10χλμ και 5χλμ), εκτός από 
τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2011, 
στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή 
σ’ ένα μόνο αγώνισμα.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμβά-
νουν τον αριθμό συμμετοχής τους 
και το απαραίτητο υλικό συμμετοχής, 
το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου από το 
Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης, 
το οποίο φιλοξενείται στο Νομαρχείο 
Αλεξανδρούπολης από τις 10.00 έως 
τις 20.00
Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν ένα 
φάκελο που περιέχει:
• Τον Αριθμό Συμμετοχής τους με εν-
σωματωμένο Chip 
Χρονομέτρησης
• Παραμάνες για τον Αριθμό 
Συμμετοχής
• Αυτοκόλλητο με τον Αριθμό Συμμε-
τοχής για την Τσάντα 
του Δρομέα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα10χλμ: 
 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 
χρόνο 1 ώρα και 15’.
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 5χλμ: 
11.30πμ
• Το ανώτατο χρονικό όριο τερματι-
σμού για τον Αγώνα 5χλμ λήγει στις 
12.45. Δηλαδή οι δρομείς έχουν στη 
διάθεσή τους συνολικό διαθέσιμο 
χρόνο 1 ώρα και 15’’.
Μετά το πέρας του επίσημου χρο-

νικού ορίου λήξης των αγώνων στις 
12.45, οι δρομείς που δεν έχουν τερ-
ματίσει πρέπει να εγκαταλείψουν. Σε 
διαφορετική περίπτωση συνεχίζουν 
με δική τους ευθύνη, αφού η διαδρο-
μή θα δοθεί στην κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΩΝ
Οι Αγώνες 5χλμ & 10χλμ έχουν εκκί-
νηση και τερματισμό επί της Λεωφό-
ρου Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά 
από το Φάρο. Η διαδρομή, ο γύρος 
απόστασης 5χλμ, επίσημα μετρημέ-
νος από το ΣΕΓΑΣ με βάση διεθνείς 
κανόνες και προδιαγραφές, είναι η 
εξής:
Εκκίνηση από την οδό Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, μπροστά από το Φάρο, με 
κατεύθυνση δυτικά ακολουθώντας 
τις οδούς: Μ. Αλεξάνδρου – Απολλω-
νίας (στροφή Εγνατία) – Δεξιά στρο-
φή ανατολικά Δημοτικού Άλσους 
Προσκόπων (δυτικά Σταδίου Φώτης 
Κοσμάς) – Δεξιά στροφή στην Λεω-
φόρο Δημοκρατίας – Διέλευση Λε-
ωφόρου Δημοκρατίας με ανατολική 
κατεύθυνση έως και τη σιδηροδρομι-
κή γραμμή (Μαρινόπουλος) – Μετά 
τη διέλευση της σιδηροδρομικής 
γραμμής αριστερά της νησίδας με 
ανατολική κατεύθυνση – Αναστροφή 
στο ύψος της οδού Αναπαύσεως  (νε-
κροταφεία) – Αριστερά της νησίδας 
με δυτική κατεύθυνση επί της Λε-
ωφόρου Δημοκρατίας – Αριστερή 
στροφή στο ύψος της σιδηροδρομι-
κής γραμμής (Μαρινόπουλος) – Διέ-
λευση της οδού Καραολή Δημητρίου 
με δυτική κατεύθυνση – Οδός Βασι-
λέως Αλεξάνδρου με δυτική κατεύ-
θυνση και Τερματισμός στην αψίδα 
Εκκίνησης/Τερματισμού στον Φάρο.
Οι δρομείς του Αγώνα 10χλμ κάνουν 
δύο γύρους για να τερματίσουν, ενώ 
οι δρομείς του Αγώνα 5χλμ μόνο ένα 
γύρο.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Οι συμμετέχοντες δρομείς μετα-
βαίνουν στο χώρο εκκίνησης του 

αγώνα, με δικά τους μέσα και χρήση 
των ΜΜΜ που δίνουν τη δυνατότη-
τα προσέγγισης προς το χώρο των 
εκκινήσεων με επιπρόσθετο βάδι-
σμα προς αυτόν, για να επιτευχθεί 
ο διαχωρισμός - διασπορά της προ-
σέλευσης των δρομέων και να απο-
φευχθεί ο συγχρωτισμός. Οι δρομείς 
πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της 
εκκίνησης, του αγώνα 10χλμ από 
τις 09:00πμ έως τις 09:30.και του 
Αγώνα 5χλμ από τις 10:45πμ έως τις 
11:15πμ.
Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς να 
φορούν 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 μά-
σκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός 
κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγ-
μένα σημεία στα blocks προς την 
εκκίνηση.
Οι δρομείς να μην έχουν μαζί τους 
κατά την άφιξη τους και γενικά την 
παραμονή τους στους χώρους των 
αγώνων συνοδευτικά πρόσωπα – 
θεατές.
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Πριν ξεκινήσετε από το χώρο διαμο-
νής 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 αντικειμέ-

νων αξίας.
Η παράδοση των ρούχων των συμ-
μετεχόντων θα γίνει σε δύο διαφο-
ρετικούς χώρους με βάση τον αριθμό 
συμμετοχής των δρομέων.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. Δεν μεταβιβάζονται 
και δεν δίνονται σε άλλο άτομο αυ-
θαίρετα χωρίς πρότερη έγκριση της 
Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα.
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΔΡΟΜΕΩΝ 
Οι δρομείς μπορούν να προθερμαί-
νονται ατομικά (τρέξιμο, ασκήσεις 
ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους πίσω 
από την εκκίνηση, αποφεύγοντας να 
τρέχουν σε ομάδες και αποφεύγο-
ντας σημεία που παρατηρείται συγ-
χρωτισμός δρομέων ή συνοδών προ-
σώπων.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η πλαστική τσάντα με τα ρούχα και 
προσωπικά αντικείμενα, για όποιον 
δρομέα το επιθυμεί, πρέπει να έχει 
παραδοθεί στους διοργανωτές του-
λάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκ-
κίνηση του αγώνα (δηλαδή το αργό-
τερο μέχρι τις 09.30πμ για τον Αγώνα 
10χλμ και μέχρι τις 11.00πμ για τον 
Αγώνα 5χλμ). Η παράδοση γίνεται 
μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο που έχει ορίσει η Οργανωτική 
Επιτροπή  στην περιοχή Εκκίνησης/
Τερματισμού.
Για λόγους ασφάλειας και προστα-
σίας, η παραλαβή της πλαστικής 
τσάντας του κάθε δρομέα, αμέσως 
μετά τον τερματισμό, γίνεται με τη 
βοήθεια εθελοντών, από τον ίδιο τον 
δρομέα, με την επίδειξη του αριθμού 
συμμετοχής του.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Blocks Εκκίνησης) 
Το αργότερο 10 λεπτά πριν την Εκ-
κίνηση, δηλαδή στις 09.50 για τα 
10χλμ και στις 11.20 για τα 5χλμ, 
όλοι οι δρομείς θα πρέπει να έχουν 
πάρει θέση στο χώρο της εκκίνησης. 
Το block εκκίνησης στο οποίο έχει 
τοποθετηθεί κάθε δρομέας αναγρά-
φεται επάνω στον αριθμό συμμετο-
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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 στελέχη της οργανωτικής επι-
τροπής μπορούν οποτεδήποτε να 
ακυρώσουν αθλητές σε περίπτωση 
μη τήρησης των κανόνων, αλλά και 
να τους διαγράψουν μετά τον αγώνα 
από τα επίσημα αποτελέσματα αξιο-
λογώντας ενστάσεις, 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 δρο-
μείς να διατηρούν όσο δυνατό μεγα-
λύτερες αποστάσεις και να προσαρ-
μόζονται με τα παρακάτω:
Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δί-
πλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρεί-
ται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των 
δρομέων 1μ.Το τρέξιμο των δρομέων 
σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας 
μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή 
αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν 
τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση 
μεταξύ των δρομέων 1μ.Το τρέξιμο 
των δρομέων σε ομάδες με αποστά-
σεις μεταξύ των μικρότερες από αυ-
τές που αναφέρονται παραπάνω θα 
πρέπει να αποφεύγεται. Οι δρομείς 
θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φα-
νέλα, την οποία σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, 
κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερμα-
τισμό μέχρι και την παραλαβή της 
τσάντας με τα ρούχα τους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 
Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά τον 
τερματισμό, καλούνται να συνεχί-

χής του. Οι διακεκριμένοι αθλητές θα 
καταλάβουν την πρώτη σειρά στην 
γραμμή της εκκίνησης με ευθύνη των 
διοργανωτών.
Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα το-
ποθετηθούν σε διαφορετικά blocks 
εκκίνησης των 500 δρομέων έκαστο, 
με τρόπο τέτοιον ώστε να τηρείται 
η φυσική απόσταση του 1μ 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 
πάρουν θέση στις ειδικές ενδείξεις 
που θα υπάρχουν στο έδαφος, δη-
μιουργώντας σειρές των 9 ατόμων 
έκαστη. Σημειώνεται ότι η κατανομή 
των εγγεγραμμένων δρομέων στα 
blocks εκκίνησης γίνεται με τα ίδια 
κριτήρια που ακολουθεί η Οργανω-
τική Επιτροπή τα τελευταία χρόνια 
και οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να 
αλλάζουν block για λόγους πιθανής 
ιχνηλάτησης.
Οι συμμετέχοντες σε κάθε σειρά 
καθορίζονται εκ των προτέρων 
ονομαστικά από το σύστημα χρο-
νομέτρησης και φέρουν ονομαστι-
κοποιημένο chip επί του αριθμού 
συμμετοχής τους, ώστε αφενός να 
διατηρούν την συγκεκριμένη και ορι-
σμένη συμμετοχή τους στο block 
εκκίνησης και να ελέγχεται η θέση 
τους στο block, η πορεία τους στην 
εκκίνηση, στη διαδρομή (μέσω των 
σημείων ηλεκτρονικού ελέγχου και 
χρονομέτρησης) και στον τερματι-
σμό. Έχοντας υποχρεωτική θέση/
στάση αναμονής για την εκκίνηση, 
οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά δι-
ατηρώντας τις μεταξύ τους προ-υ-
πάρχουσες αποστάσεις μεταξύ τους, 
προς κάθε κατεύθυνση. Για απόστα-
ση τουλάχιστον 200μ – 300μ μετά 
την εκκίνηση, θα υπάρχει ένδειξη 
ροής προκειμένου να υποδεικνύ-
ονται στους δρομείς η πορεία που 

πρέπει να ακολουθήσουν και οι απο-
στάσεις που συνιστάται να τηρούν.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους 
δρομείς του  Αγώνα 5χλμ  στην Εκκί-
νηση και στον Τερματισμό, καθώς στη 
μέση περίπου της διαδρομής (στο 
ύψος του Δημαρχείου).Στον  Αγώνα 
10χλμ, εκτός από την Εκκίνηση και 
τον Τερματισμού, εμφιαλωμένο νερό 
παρέχεται και στους Σταθμούς Υπο-
στήριξης στο 2,5χλμ στο 5χλμ και στο 
7,5χλμ (μπροστά από το Δημαρχείο).
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ 
Eκκίνηση: MED, Νερό, 
Χρονομέτρηση
Σταθμοί (ανά χλμ): Νερό
Τερματισμός: MED, Νερό, 
Μπανάνες, Χρονομέτρηση
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Δημοτικές Τουαλέτες για την εξυπη-
ρέτηση των συμμετεχόντων υπάρ-
χουν 200μ ανατολικά της Εκκίνησης/
Τερματισμού (ανατολικά του Φάρου). 
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 
Στους Aγώνες 10χλμ & 5χλμ, υπάρ-
χουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου 
και χρονομέτρησης στην εκκίνηση 
και στον τερματισμό, καθώς και στην 
στροφή Παραλίας - Εγνατίας και την 
αναστροφή στο ύψος των νεκρο-
ταφείων (Λεωφόρος Δημοκρατίας) 
για την καταγραφή των ενδιάμεσων 
χρόνων.  Όποιος δρομέας δεν έχει 
ηλεκτρονική ένδειξη στην εκκίνη-
ση, στον τερματισμό καθώς και σε 
όλες τις ενδιάμεσες ζώνες ελέγχου 
του αγώνα θα ακυρώνεται.Οι αθλη-
τές συμπεριλαμβάνονται στα τελικά 
αποτελέσματα, γίνονται γνώστες 
της τελικής επίδοσης και των ενδιά-
μεσων χρόνων τους και δικαιούνται 
πιστοποιητικού συμμετοχής και επί-
δοσης, μόνο εάν εκπληρώνουν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Συμμετείχαν και αγωνίστηκαν
έγκυρα.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ MED WC Νερό Χρονομέτρηση

2,5 -  7,5χλμ Νερό
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ MED WC Νερό Χρονομέτρηση

ζουν να βαδίζουν προς την έξοδο. 
Άμεση ιατρική βοήθεια μπορεί να 
παρασχεθεί από το ιατρικό προσω-
πικό που βρίσκεται στην περιοχή του 
τερματισμού. Αμέσως μετά τον τερ-
ματισμό οι δρομείς παραλαμβάνουν 
αναμνηστικό μετάλλιο και κατευθύ-
νονται προς την έξοδο, σύμφωνα με 
την οριοθέτηση της περιοχής και τις 
υποδείξεις  των εθελοντών.
Στους δρομείς παρέχεται εμφιαλω-
μένο νερό. Οι δρομείς παραλαμβά-
νουν την τσάντα με τα προσωπικά 
τους αντικείμενα από το χώρο όπου 
την παρέδωσαν. Στο χώρο αυτό οι 
δρομείς καλούνται να απολυμάνουν 
τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυ-
μα που θα τους παρέχεται στο χώρο 
αυτό.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Όλοι όσοι τερματίζουν λαμβάνουν 
αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού. 
Στους τρεις πρώτους νικητές της 
Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυ-
ναικών των Αγώνων 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 από-
στασης και περιορισμού των επαφών 
και με την παρουσία μόνο των συμ-
μετεχόντων νικητών.

Η Οργανωτική
Επιτροπή σας εύχεται

καλή επιτυχία!





ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ
Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέχουν  μα-
θητές και μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης 
Δημοτικού, δηλαδή παιδιά γεννημένα το 
2011 και 2012.
Ο Αγώνας Παιδιών είναι απόστασης πε-
ρίπου 800μ. Στον Αγώνα Παιδιών δεν 
υπάρχει χρονομέτρηση και ως εκ τούτου 
δεν ανακοινώνονται αποτελέσματα και 
κατάταξη τερματισάντων. Σκοπός του 
αγώνα είναι η χαρά της συμμετοχής και 
του τερματισμού για όλα τα παιδιά που 
συμμετέχουν. Νικητές είναι όλοι όσοι 
συμμετέχουν και τερματίζουν τον αγώνα. 
Αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής δίνε-
ται σε όλα τα παιδιά που θα τερματίσουν 
τρέχοντας ή βαδίζοντας τη διαδρομή.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι κηδεμόνες των παιδιών, ή τα παιδιά με 
απαραίτητη τη συνοδεία των κηδεμόνων 
τους, παραλαμβάνουν τον αριθμό συμ-
μετοχής τους και το απαραίτητο υλικό 
για τον αγώνα από το Κέντρο Εγγραφών 
της διοργάνωσης, το οποίο φιλοξενείται 
στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, το 
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10.00 
έως τις 20.00.
ΩΡΑ   ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: 
11.30
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η Εκκίνηση του Αγώνα Παι-
διών 800μ δίνεται μπροστά από το κτίριο 
της Αντιπεριφέρειας Έβρου (Καραολή 
Δημητρίου 40) με δυτική κατεύθυνση. 
Στο τέλος της Καραολή Δημητρίου τα 
παιδιά συνεχίζουν επί της Βασιλέως Αλε-
ξάνδρου για να τερματίσουν στην αψίδα 
Εκκίνησης/Τερματισμού στον Φάρο. Τα 
παιδιά συγκεντρώνονται μπροστά στο 
κτίριο της Αντιπεριφέρειας Έβρου (Κα-
ραολή Δημητρίου 40) και ακολουθούν 
τις υποδείξεις των διοργανωτών.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι γονείς πρέπει να φροντίσουν για την 
έγκαιρη μετάβαση των παιδιών στο χώρο 
εκκίνησης του αγώνα. Τα παιδιά πρέπει 
να βρίσκονται στο χώρο της εκκίνησης 
1 ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, 
δηλαδή το αργότερο στις 10.30πμ. Εκεί 
θα τα παραλάβουν στελέχη της διοργά-
νωσης και θα τα προετοιμάσουν για τη 
συμμετοχή τους στον αγώνα.
Για την έγκαιρη μετάβασή σας στο χώρο 
της εκκίνησης, λάβετε υπ’ όψιν σας ότι 
αρκετοί δρόμοι θα είναι κλειστοί για την 
κυκλοφορία οχημάτων, λόγω της διεξα-
γωγής του αγώνα.
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

Όλα τα παιδιά αμέσως μετά τον τερμα-
τισμό οδηγούνται σε ειδικό ελεγχόμενο 
χώρο πλησίον του Φάρου. Στο χώρο αυτό 
θα τους δοθεί μετάλλιο και εμφιαλωμένο 
νερό.
Από το σημείο αυτό θα τα παραλάβουν οι 
κηδεμόνες τους.
 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τα παιδιά - με ευθύνη των γονέων και 
κηδεμόνων τους - θα πρέπει να έχουν 
εξεταστεί ιατρικώς πριν τη συμμετοχή 
τους στον αγώνα.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι 
με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν 
τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. 
και   τα αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτό-
κολλα διεξαγωγής αγώνων που ισχύουν, 
με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που 
θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διε-
ξαγωγής των αγώνων και αφορούν την 
πρόληψη της μετάδοσης της COVID – 19.
Στο πλαίσιο αυτό:
• Εγγραφή & συμμετοχή στη διοργάνωση 
των αγώνων RUN GREECE 2022, επιτρέ-
πεται σε:
• Εμβολιασμένους ή νοσήσαντες 95% (με 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 
σε ισχύ) και έως 5% μη εμβολιασμένοι ή 
μη νοσήσαντες,
• Μη εμβολιασμένους ανήλικους συμμε-
τέχοντες (κάτω των 18 ετών) με επίδειξη 
self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα 
(συστήνεται την ημέρα του αγώνα).
• Η παραλαβή του αριθμού και του υλι-
κού συμμετοχής ανά αγώνα θα γίνεται 
την προκαθορισμένη ημέρα-ες πριν τον 
αγώνα και ΜΟΝΟ εφόσον ο συμμετέχων 
ή εκπρόσωπός του επιδεικνύει το Πιστο-
ποιητικό Covid.
• Μπροστά σε κάθε σταθμό στο χώρο
του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχουν 
αυτοκόλλητες ενδείξεις στο δάπεδο / 
δρόμο που θα υποδεικνύουν τις θέσεις 
αναμονής για όσους περιμένουν να εξυ-
πηρετηθούν.
• Συνίσταται οι δρομείς / επισκέπτες να
φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών 
προστατευτική μάσκα όπως επίσης την 
ημέρα του αγώνα και μέχρι τη στιγμή της 
τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνη-
σης (κατά τη διάρκεια προσέλευσης στο 
χώρο και της προθέρμανσης).
• Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθε-
λοντών / εργαζομένων / κριτών / συνερ-
γατών για τους σκοπούς της διοργάνω-
σης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα 

θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
• Η παράδοση των ρούχων των συμμε-
τεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες 
που διαθέτει η διοργάνωση) θα γίνεται 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ανά-
λογα με τον αριθμό τους και τον αγώνα 
στον οποίο συμμετέχουν.
• Οι διοργανώσεις του RUN GREECE 2022 
θα περιλαμβάνει τους εξής αγώνες-δι-
αδρομές: Αγώνας Δρόμου 10χλμ, Αγώ-
νας Δρόμου 5χλμ & ο Αγώνας Παιδιών 
1000μ.
• Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα το-
ποθετηθούν σε διαφορετικά blocks 
εκκίνησης των 500 δρομέων έκαστο, με 
τρόπο τέτοιον ώστε να τηρείται η φυσική 
απόσταση του 1μ μεταξύ τους. Για τη δι-
ευκόλυνση των δρομέων, προχωρώντας 
σταδιακά προς την γραμμή/αψίδα της 
εκκίνησης και παίρνοντας θέση στο προς 
εκκίνηση block, οι δρομείς θα καλούνται 
να πάρουν θέση στις ειδικές ενδείξεις 
που θα υπάρχουν στο έδαφος, δημιουρ-
γώντας σειρές των 9 ατόμων έκαστη. Ση-
μειώνεται ότι η κατανομή των εγγεγραμ-
μένων δρομέων στα blocks εκκίνησης 
γίνεται με τα ίδια κριτήρια που ακολου-
θεί η Οργανωτική Επιτροπή τα τελευταία 
χρόνια και οι συμμετέχοντες δεν πρέπει 
να αλλάζουν block για λόγους πιθανής 
ιχνηλάτησης. Οι συμμετέχοντες σε κάθε 
σειρά καθορίζονται εκ των προτέρων 
ονομαστικά από το σύστημα χρονομέ-
τρησης και φέρουν ονομαστικοποιημένο 
chip επί του αριθμού συμμετοχής τους, 
ώστε αφενός να διατηρούν την συγκε-
κριμένη και ορισμένη συμμετοχή τους 
στο block εκκίνησης και να ελέγχεται η 
θέση τους στο block, η πορεία τους στην 
εκκίνηση, στη διαδρομή (μέσω των ση-
μείων ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονο-
μέτρησης) και στον τερματισμό. Έχοντας 
υποχρεωτική θέση/στάση αναμονής 
για την εκκίνηση, οι δρομείς εκκινούν 
διαδοχικά διατηρώντας τις μεταξύ τους 
προ-υπάρχουσες αποστάσεις μεταξύ 
τους, προς κάθε κατεύθυνση. Για από-
σταση τουλάχιστον 200μ – 300μ μετά 
την εκκίνηση, θα υπάρχει ένδειξη ροής 
προκειμένου να υποδεικνύονται στους 
δρομείς η πορεία που πρέπει να ακολου-
θήσουν και οι αποστάσεις που συνιστάται 
να τηρούν.
• Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνε-
ται οι δρομείς να κρατάνε όσο δυνατό 
μεγαλύτερες αποστάσεις. Το τρέξιμο των 
δρομέων είναι ασφαλές μόνο όταν τη-
ρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των 
δρομέων 1μ.

• Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του
αγώνα θα εξαχθούν με βάση τον καθαρό 
χρόνο των συμμετεχόντων (net time).
• Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παρα-
λαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς 
τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική μι-
κρή τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα 
είδη που ο διοργανωτής παρέχει (κατά 
περίπτωση: εμφιαλωμένο νερό, αναψυ-
κτικό και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, 
μετάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή εί-
ναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετείται από 
το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε 
τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παρα-
λαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή.
• Οι τελετές απονομών θα γίνουν θα γί-
νουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων 
απόστασης και περιορισμού των επαφών 
και με την παρουσία μόνο των απολύτως 
απαραιτήτων ατόμων.
• Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φο-
ρώντας φανέλα, την οποία σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαι-
ρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον 
τερματισμό μέχρι και την παραλαβή της 
τσάντας με τα ρούχα τους.
• Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρο-
μέων θα ενημερώνεται πλήρως για 
όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους 
κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν με Ηλεκτρονική Επικοι-
νωνία, Έντυπο Υλικό, Ειδική Σήμανση 
και Συνεχείς Ηχητικές Ανακοινώσεις την 
ημέρα του αγώνα.
• Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθε-
λοντών / εργαζομένων / κριτών / συνερ-
γατών για τους σκοπούς της διοργάνω-
σης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγει-
ονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφο-
ρά τις μετακινήσεις και θα ισχύει κατά 
την ημέρα διεξαγωγής της διοργάνωσης. 
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται 
οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απα-
ραίτητη η χρήση διπλής μάσκας.
• Το σύνολο των εργαζομένων / εθελο-
ντών / κριτών / συνεργατών που θα απα-
σχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι 
πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο 
αναφορικά με τις διαδικασίες και τους 
κανονισμούς της διοργάνωσης.
• Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμ-
μετέχει υποστηρίζοντας την διοργάνωση 
θα έχουν :
• PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών 
ή
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 
σε ισχύ.





Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ λειτουργεί από το 2015 
και είναι αποτέλεσμα της ένωσης των 
πρώην ΕΑΣ Θράκης, Καβάλας, Δράμας 
και Σερρών. Έχει έδρα τις Σέρρες και 
στην δύναμη της είναι ενταγμένα 24 
σωματεία, με πάνω από 3000 αθλητές 
όλων των ηλικιών.
Στην πρώτη 10άδα της πανελλήνιας 
κατάταξης του ΣΕΓΑΣ βρίσκονται οι ομά-
δες Σέρρες ’93 και ακολουθούν ο ΣΚΑ 
Δράμας, ο ΟΦΚΑ Σέρρες, ΟΚΑ Καβάλας, 
Φίλιππος Καβάλας και ΜΓΣ Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης.
Αρκετοί αθλητές και αθλήτριες αγωνί-
ζονται για τις εθνικές ομάδες όλων των 
κατηγοριών, ενώ οι Κώστας Μπανιώτης 
και Κώστας Δουβαλίδης, συμμετέχουν 
σε κορυφαίο διεθνές επίπεδο.
Επίσης μια νέα γενιά πρωταθλητών 
έχει υψηλές διακρίσεις και αποτελεί το 
μέλλον της περιοχής όπως οι: Θεοδώρα 
Αραμπατζή, Θεόδωρος Ζιώγας, Κωνα-
σταντίνος Γενίκης, Μαρία Ζαχαρούδη, 
Σπυριδούλα Ναζίρη και άλλοι…
Η ΕΑΣ λειτουργεί αποκεντρωμένα, 
διοργανώνοντας και επώνυμους αγώνες 
στίβου σε όλη την περιφέρειά της 
(Ορφικοί, Μπεκιάρεια, Κραχτίδεια, 
Σπανίδεια, Ευαγγελίδεια κ.α.), τα 
Διασυλλογικά Πρωταθλήματα διεξάγο-
νται σε αρκετές πόλεις, ενώ κάθε χρόνο, 
αναλαμβάνει τη διοργάνωση Πανελλή-
νιων πρωταθλημάτων, αλλά και διεθνών 
συναντήσεων, όπως με την διοργάνωση 
του βαλκανικού πρωταθλήματος βάδην 
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Χιλιάδες αθλητές και πολίτες, συμμε-
τέχουν τρέχοντας ή βαδίζοντας και σε 
αγώνες δρόμου εκτός σταδίου, με την 
διοργάνωση ή την αιγίδα της. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
παρεμβαίνοντας θετικά στις συνήθειες 
υγείας της κοινωνίας και δημιουργώ-
ντας μεγάλα αθλητικά γεγονότα στις 
πόλεις, ενισχύοντας τον τουρισμό και 
τις τοπικές οικονομίες (RUN GREECE, 
via Egnatia run, Δημοκρίτειος ημιμαρα-
θώνιος, Σίρρις, Αμφίπολης, Εμ. Παππά, 
Βήματα Αποστόλου Παύλου, Κερδυλίων, 
Σκοτούσας κ.α

Η ΘΡΑΚΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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δες Σέρρες ’93 και ακολουθούν ο ΣΚΑ
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κατηγοριών, ενώ οι Κώστας Μπανιώτης
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σε κορυφαίο διεθνές επίπεδο.
Επίσης μια νέα γενιά πρωταθλητών
έχει υψηλές διακρίσεις και αποτελεί το
μέλλον της περιοχής όπως οι: Θεοδώρα
Αραμπατζή, Θεόδωρος Ζιώγας, Κωνα-
σταντίνος Γενίκης, Μαρία Ζαχαρούδη,
Σπυρι- δούλα Ναζίρη και άλλοι…
Η ΕΑΣ λειτουργεί αποκεντρωμένα,
διοργανώνοντας και επώνυμους αγώνες
στίβου σε όλη την περιφέρειά της
(Ορφικοί, Μπεκιάρεια, Κραχτίδεια,
Σπανίδεια, Ευαγγελίδεια κ.α.), τα
Διασυλλογικά Πρωταθλήματα διεξάγο-
νται σε αρκετές πόλεις, ενώ κάθε χρόνο,
αναλαμβάνει τη διοργάνωση Πανελλή-
νιων πρωταθλημάτων, αλλά και διεθνών
συναντήσεων, όπως με την διοργάνωση
του βαλκανικού πρωταθλήματος βάδην
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Χιλιάδες αθλητές και πολίτες, συμμε-
τέχουν τρέχοντας ή βαδίζοντας και σε
αγώνες δρόμου εκτός σταδίου, με την
διοργάνωση ή την αιγίδα της. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
παρεμβαίνοντας θετικά στις συνήθειες
υγείας της κοινωνίας και δημιουργώντας
μεγάλα αθλητικά γεγονότα στις πόλεις,
ενισχύοντας τον τουρισμό και τις τοπι-
κές οικονομίες (RUN GREECE, via Egnatia
run, Δημοκρίτειος ημιμαραθώνιος,
Σίρρις, Αμφίπολης, Εμ. Παππά,
Βήματα Αποστόλου Παύλου, Κερδυλίων,
Σκοτούσας κ.α
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