ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ RUN GREECE ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

• Αγγέλη Φωτεινή, Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Πλάτωνας Βασίλειος, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ
• Χρήστου Αθανάσιος, Ταμίας ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Χασκής Αθανάσιος, μέλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
ΤΕΧΝΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

• Πλάτωνας Βασίλειος, Τεχνικός Διευθυντής
• Παπούλιας Παναγιώτης, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ
• Προβατάς Άγγελος, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ
• Τσιγκούλης Αθανάσιος, Προπονητής ΑΓΣΙ
• Λώλης Κωνσταντίνος, Προπονητής ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΙΜΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

• Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος
• Καχριμάνης Αλέξανδρος, Περιφερειάρχης Ηπείρου
• Σακοράφα Σοφία, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ
• Λαζάνης Χάρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηπείρου
Αθλητισμού -Απασχόλησης
• Ελισάφ Μωυσής, Δήμαρχος Ιωαννιτών
• Παππάς Γεώργιος, Ταξίαρχος Διοικητής ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ιωαννίνων
• Δούβαλης Κωνσταντίνος, Υποστράτηγος Γενικός Αστυνομικός
Διευθυντής Ηπείρου
• Οικονόμου Βασίλειος, Πύραρχος Διοικητής Πυροσβεστικής Ιωαννίνων
• Κεντέρης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ
• Μπέσση Μαρίνα, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου
• Αγγέλη Φωτεινή, Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

• Κολοκας Παντελής, πρόεδρος ΠΕΑΚΙ
• Τζομάκας Βασίλειος, μέλος επιτροπής ΣΕΓΑΣ αγώνων δρόμου & βουνού
• Αγγέλη Φωτεινή, Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Μεσσήνης Σπύρος, Γ. Γ. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου Αθανάσιος Χρήστου
Ταμίας ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Χασκής Αθανάσιος, μέλος Δ.Σ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Παππάς Ευάγγελος, μέλος Δ.Σ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Σπανοπούλου Λιάνα, μέλος Δ.Σ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Καμμένος Σπύρος, μέλος Δ.Σ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
• Γιαννάκης Δημήτριος ,Υπάλληλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου

• Μελαχρινός Παναγιώτης, Γ ‘ Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ Πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων σε Δημόσιο Δρόμο και βουνό
• Ακονίδου Ελένη Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δ. Ιωαννιτών
• Βήρου Ελένη, Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων Περιφ. Ηπείρου
• Παππάς Αριστείδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου,
συντήρησης Έργων
• Κωνσταντίνος Σουέρεφ, Προϊστάμενος εφορείας Αρχαιοτήτων
• Δημητρίου Δημήτριος, Πρόεδρος επιμελητηρίου Ιωαννίνων
•Καρράς Γρηγόρης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διοικητής
Τροχαίας Ιωαννίνων
• Τσοβίλας Μιχάλης, Διευθυντής ΕΚΑΒ Ιωαννίνων
• Λογοθέτη Σταματούλα, Διευθύντρια Β΄Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων
• Γιαννακού Μαρία, Διευθύντρια Α΄Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων
• Ευσταθόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Κριτών στίβου

• ΕΚΑΒ
• Ε.Ε. Σταυρός Σώμα Σαμαρειτών – Διασωστών Ναυαγοσωστών
• Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Ιωαννίνων
• Paguristas
• Χορευτικές Ομάδες Δήμου Ιωαννιτών
• ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• ΑΓΣΙ
• ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ
• ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
• ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• Α.ΑΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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
• Δημήτρης Ταξιαρχιώτης, Εγγραφές
• Κυριακή Κοτσολάκη, Εγγραφές
• Σταμάτης Αργύρης, Marketing
• Τάσος Κασιώλας, Προμήθειες
• Μπάμπης Ζαννιάς, Γραφείο Τύπου
• Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου, Γραφείο Τύπου
• Σταύρος Καραγγέλης, Τμήμα Οικονομικού
• Όλια Ιωάννου, Δημιουργικό
• Θεόδωρος Βουτσινάς, Website

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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
• Segas.gr
FACEBOOK
• AthensHalfMarathon
• AthensAuthenticMarathon
• RunGreece
INSTAGRAM • Segas.gr
• Athens_Half_Marathon

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

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

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 απαιτήσεις και τις ανάγκες της
εποχής. Η Ομοσπονδία υλοποιώντας τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα
της Πολιτείας και με οδηγό την
εμπειρία, σε υψηλών απαιτήσεων
διοργανώσεις, φέρνει και πάλι στο
προσκήνιο τους αγώνες δρόμου
μαζικού χαρακτήρα 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 πόλεων και από καρδιάς όλους τους
εθελοντές, που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς. Θέλω
να ευχαριστήσω τις τοπικές και τις
Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, που
είναι σταθεροί σύμμαχοί μας και
φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό, την
ERGO, που χάρη στη συμβολή του
καταφέρνουμε 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 ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Για ένατη χρονιά υποδεχόμαστε στα
Γιάννινα τον λαϊκό αγώνα δρόμου
Run Greece Ιωάννινα 2022, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, με τη στήριξη
της Περιφέρειας Ηπείρου.
Μέσα από τους διαδρόμους της
ιστορίας οι αγώνες αποτελούσαν
για το φίλαθλο πνεύμα ένα φωτεινό σηματοδότη για μια μελλοντική
εκεχειρία. Τέτοιες εκδηλώσεις μας
υπενθυμίζουν πάντα την αξία της
ευγενούς άμιλλας και του Ολυμπιακού Ιδεώδους που λέει ότι «Το σημαντικότερο στους αγώνες είναι
όχι η νίκη αλλά η συμμετοχή», όπως
ακριβώς το σημαντικότερο πράγμα
στη ζωή δεν είναι ο θρίαμβος αλλά
ο αγώνας. Κάθε στάδιο πρέπει να
είναι κυψέλη πολιτιστικής δημιουργίας και αθλητικής παιδείας. Η διάδοση των αξιών του αθλητισμού
ως πολύτιμου αγαθού βελτιώνει
την υγεία, δημιουργεί πνευματική
και ψυχική ανάταση και προάγει την
ποιότητα ζωής του ατόμου. Ζητούμενο είναι η ενθάρρυνση του κοινωνικού ρόλου των νέων, ο σεβασμός
στον συναθλητή, η εκμάθηση και
τήρηση κανόνων της συλλογικής
ζωής, η προσπάθεια του «ευ αγωνίζεσθαι», καθώς όλα αποτελούν
αξίες που καλλιεργούνται μέσα από
τον αθλητισμό.
Η διάδοση των αξιών του αθλητισμού στις δύσκολες ώρες που περνάμε ως έθνος, είναι μια μοναδική
ευκαιρία για να μπορέσει η πατρίδα μας, με υγιείς βάσεις πλέον να
προχωρήσει και να αντιμετωπίσει
τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.Η τοπική κοινωνία
έχει αγκαλιάσει το δρομικό κίνημα
και τον μαζικό αθλητισμό γιατί είναι
μοναδική εμπειρία η συμμετοχή σε
έναν αγώνα που δίνει την ώθηση
στους ανθρώπους να αγωνιστούν
σε όλα πλέον τα επίπεδα.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ
καλή επιτυχία σ’ όλους, όσοι συμμετέχουν σ’ αυτή την όμορφη, αθλητική γιορτή και να υποσχεθώ ότι
από την πλευρά της Περιφέρειας
Ηπείρου θα γίνει ότι είναι εφικτό για
την ευόδωση αυτού του αθλητικού
γεγονότος.

Ο Δήμος μας υποδέχεται με χαρά το
Run Greece ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2022. Έναν
μεγάλο αγώνα που η πόλη αγκάλιασε και στήριξε.

Στις 9 Οκτωβρίου, η καρδιά του
αθλητισμού χτυπά στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα, και
σας καλούμε όλες και όλους να τρέξουμε μαζί αναδεικνύοντας τη δυναμική που όλοι κρύβουμε μέσα μας.
Το RUN GREECE Ιωαννίνων είναι
ένας αγωνιστικός θεσμός για την
Ήπειρο που διοργανώνεται για 9η
χρονιά από τον ΣΕΓΑΣ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου
και του Δήμου Ιωαννιτών.

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Μέσα στην δύσκολη καθημερινότητα που δημιούργησε η πανδημία
κάθε τέτοια διοργάνωση μας δίνει
πραγματική ανάσα.
Με τις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες λοιπόν καλωσορίζουμε τον
αγώνα και μαζί τους πολλούς φίλους της πόλης μας.
Είναι σημαντικό ότι άνθρωποι από
κάθε γωνιά της χώρας έρχονται και
ξανάρχονται όχι μόνο για να λάβουν
μέρος στην διοργάνωση αλλά για να
κάνουν το δικό τους ταξίδι στα Γιάννενα ανακαλύπτοντας κάθε φορά
και κάτι από τα μυστικά της.
Κάθε τέτοια μεγάλη διοργάνωση
είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αποδεικνύει ότι η συνεργασία που έχει
χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί την βάση για την επιτυχία και την
καθιέρωση.
Έτσι το Run Greece εξελίχθηκε σε
θεσμό.
Καλωσορίζουμε τους διοργανωτές
και φέτος, καλωσορίζουμε τους
αθλητές, καλωσορίζουμε τους εθελοντές.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ευχάριστη διαμονή στην όμορφη πόλη
μας.

Μωυσής Ελισάφ

Ένας θεσμός που υπηρετεί τα ιδεώδη του αθλητισμού, της ευγενούς
άμιλλας και του εθελοντισμού. Σε
αυτόν τον θεσμό καλούμε όλους να
συμμετάσχουν τρέχοντας στην μοναδική διαδρομή των Ιωαννίνων με
τις υπέροχες ομορφιές και την πλούσια ιστορία.
Ας ξεκινήσουμε τώρα έναν άλλο
τρόπο ζωής και ας βάλουμε τον
αθλητισμό στη ζωή μας!
Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και ας μη ξεχνάμε σημασία δεν έχει η θέση αλλά η
Εμπειρία!

Φωτεινή Αγγέλη

Στη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, βρίσκεται η
Ήπειρος, μια περιοχή με εκατοντάδες ανεξερεύνητες
ομορφιές, πλούσια ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Απλώνεται από το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι τα σύνορα της
Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και αποτελεί ιδανικό
προορισμό κάθε εποχή του χρόνου. Τα άγρια ποτάμια
και τα χιονισμένα βουνά, συνθέτουν ένα μαγευτικό
σκηνικό στο εσωτερικό της Ηπείρου, που ικανοποιεί
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, ενώ μοναδικής
ομορφιάς είναι οι καταγάλανες ακτές του Ιονίου, με τα
ατελείωτα χιλιόμετρα παραλίας, από την Πρέβεζα μέχρι
την Ηγουμενίτσα. Στην Ήπειρο το παρελθόν συναντά

το παρόν σε πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους, σε πολλά μοναστήρια και ναούς, κάστρα
και παραδοσιακά χωριά, ενώ σύγχρονες τουριστικές
υποδομές εγγυώνται μια άνετη διαμονή για κάθε
επισκέπτη. Αυτή, η διαφορετική Ήπειρος προσφέρει
πολλές ευκαιρίες στους λάτρεις της φύσης και των
υπαίθριων δραστηριοτήτων (rafting, ορειβασία, σκι,
ιστιοπλοΐα, ιππασία, πεζοπορία, αναρρίχηση κ.α.), ενώ
οι παραδοσιακές γεύσεις της Ηπειρώτικης κουζίνας
αποτελούν γαστρονομική εμπειρία που δεν αφήνει
κανέναν ασυγκίνητο. Η Ήπειρος είναι εδώ και περιμένει
να την ανακαλύψετε!

www.epirusforallseasons.gr

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE
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 αθλούμενων στην Ελλάδα και
να «μεταδώσει το μικρόβιο» της
άθλησης σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους. Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του
Μαραθωνίου Αθήνας, καθώς και
του Ημιμαραθωνίου Αθήνας, το
RUN GREECE καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα 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 κ
άθε διοργάνωσης.
Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα της διοργάνωσης (βελτίωση
υγείας συμμετεχόντων, ανάπτυξη
τοπικών πρωτοβουλιών και ενδυνάμωση της αθλητικό-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 ενδυνάμωση του
εσωτερικού αθλητικού τουρισμού.

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 αγώνες 10χλμ και
5χλμ, που αποτελούν τον κορμό
του RUN GREECE (ειδικά στην
Καστοριά και ο Ημιμαραθώνιος), συγκεντρώνουν μεγάλο
αριθμό δρομέων και απλών πολιτών, όχι μόνο από την εκάστοτε 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 μεγάλο
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 υγείας και της ασφάλειας, για να απολαμβάνουμε
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.

Το πρόγραμμα του Run Greece για το 2022
Ηράκλειο
Καστοριά
Αλεξανδρούπολη
Πάτρα
Λάρισα
Ιωάννινα

10 Απριλίου
15 Μαΐου
25 Σεπτεμβρίου
2 Οκτωβρίου
2 Οκτωβρίου
9 Οκτωβρίου

ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ RUN GREECE
Για ένατη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην
πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες των Ιωαννίνων
και της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν το Run Greece
είναι μοναδική.
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης με χρόνο 33.41 και στις Γυναίκες η Ερμιόνη Χασκή με χρόνο 45.00.

Στα 5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Νέστωρας
Κολιός με 16.26 και στις Γυναίκες η Έφη Φλώρου
με 19.03.
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι
καλύτερες επιδόσεις, ανδρών και γυναικών, ανά
χρονολογία αγώνα.

Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021

Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης

33:41

2019

Ιλιρ Κεζέλε

33:18

2018

Ευάγγελος Μαλιόγλου

34:13

2017

Σταύρος Γκίνης

34:01

2016

Σταύρος Γκίνης

33:45

2015

Βασίλης Τσόλης

34:42

2014

Μιχαήλ Παρμάκης

32:58

2013

Βασίλης Τσόλης

36:31

10χλμ Γυναικών
2021

Ερμιόνη Χασκή

45:00

2019

Αγγελική Γκρέμου

43:01

2018

Σόνια Τσεκίνη

37:09

2017

Σόνια Τσεκίνη

36:07

2016

Φανή Γκεργκίδου

46:31

2015

Αγγελική Γκρέμου

41:00

2014

Σόνια Τσεκίνη

39:01

2013

Λαμπρινή Λιούτα

42:41

5χλμ Ανδρών

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.
Άνδρες

Μιχαήλ Παρμάκης

32:58

2014

Γυναίκες

Σόνια Τσεκίνη

36:07

2017

Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.
Άνδρες

Χρήστος Καλλίας

15:26

2017

Γυναίκες

Μοσχούλα Μανού17:49
σου-Παρασκευοπούλου

2018

Νικητές / Νικήτριες 2021

2021

Νέστωρας Κολιός

16:26

10 χλμ Ανδρών

2019

Ενέα Γκίνης

16:31

1

33:41

2018

Βασίλειος Τσιρώνης

17:11

Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης

2017

Χρήστος Καλλίας

15:26

2

Αλέξανδρος Τζουμάκας

34:20

2016

Αλέξης Μπαράτσας

17:00

3

Βασίλειος Τσιρώνης

35:03

2015

Σταύρος Γκίνης

16:38

10 χλμ Γυναικών

2014

Σταύρος Γκίνης

16:51

1

Ερμιόνη Χασκή

45:00

2013

Σταύρος Γκίνης

17:24

2

Αννά Αλκμήνη Αποστολπούλου

47:58

Αγγελική Μανδραβέλη

48:14

5χλμ Γυναικών
2021

Έφη Φλώρου

19:03

3

2019

Δήμητρα Ανδρούτσου

19:37

5 χλμ Ανδρών

2018

Μοσχούλα Μανούσου-Παρασκευοπούλου

17:49

1

Νέστορας Κολιός

16:26

2

Αλέξανδρος Γεωργίου

16:38

2017

Δήμητρα Τζαλοκώστα

20:28

3

Πέτρος Λώλης

17:23

2016

Ερμιόνη Χασκή

22:14

5 χλμ Γυναικών

2015

Κατερίνα Ζέρβα

21:26

1

Έφη Φλώρου

19:03

2014

Λαμπρινή Λιούτα

20:55

2

Αποστολία Τσιτσάκη

19:43

2013

Naomi Aberemi Adeola

19:18

3

Χρύσα Ανδρούτσου

19:57

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ομάδες κλασσικού αθλητισμού
και αθλητές στίβου στα Γιάννινα,
ήταν ο ΑΒΕΡΩΦ και ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ οι οποίες ανέδειξαν σπουδαίους αθλητές στίβου που διακρίθηκαν και πανελλαδικά.
Σπουδαίοι αθλητές εκείνης της
εποχής ήταν
• Γεννάδιος Τάκης (100 μέτρα, 200
μέτρα και δρόμοι ημιαντοχής)
• Γίγας Βασίλειος (800 μέτρα,
1.500 μέτρα και 3.000 μέτρα)
• Μιχαήλ Δήμου (1.500 μέτρα, μέλος της εθνικής εφήβων)
• Ιωάννης Δούλης (επικοντιστής,
δεκαθλητής, πανελληνιονίκης στο
δέκαθλο το 1968)
• Κουτανίτης (πανελληνιονίκης
το 1963)
• Ζιώγας Δημήτριος (100 μέτρα,
200 μέτρα και δρόμοι ημιαντοχής,
μέλος της προεθνικής ομάδος στίβου, το 1956 μεταγράφηκε
στην Α.Ε.Κ.)
• Σωτήρης Μιχαήλ (100 μέτρα,
200 μέτρα και 400 μέτρα)
• Μακρίδης Παύλος, Γιώργος, Τάκης, ο Παύλος 1ος πανελληνιονίκης στον Μαραθώνιο, 3ος βαλκανονίκης στα
10.000 στη Σμύρνη, 1ος το 1973
στον βαλκανικό ανώμαο δρόμο,
επί μία 10ετία μέλος Εθνικής
• Μακρίδης Τάκης, (αδελφός του
Παύλου, αθλητής της προεθνικής
Ελλάδος στα 400 μέτρα και
800 μέτρα)
• Μπαράτσας Μιχαήλ (5.000 μέτρα και 10.000 μέτρα, 2ος Πανελληνιο- νίκης το 1958 στον ανώμαλο δρόμο των Αθηνών
8.000 μέτρων )
• Νόλλας Κωνσταντίνος (1.500
μέτρα και 3.000 μέτρα)
• Παππάς Αλέκος (δρόμοι ταχύτητας, άλματα, δεκαθλητής)
• Παύλου Ευάγγελος (3.000 μέτρα στηπλ, 1.500 μέτρα και μαραθώ- νιος, αργότερα μεταγράφηκε
στον Πανιώνιο Νέας Σμύρνης)
• Τσουκανέλης Αλέκος (δισκοβόλος)
• Γκοργκόλης Δημήτριος (σφαιροβόλος, δισκοβόλος και σφυρο-

βόλος, μόνιμο μέλος της Εθνικής
Ελλάδος από το 1969 έως το 1973)
• Διαμάντης Φίλιππος (ακοντιστής, πανελληνιονίκης εφήβων)
• Καμηνάς Λέανδρος (αθλητής
μεγάλων αποστάσεων, νικητής
του μοναδικού αγώνος Καλπάκι –
Γιάννινα, 33 χιλιομέτρων)
• Καλαμπάκος Ευστάθιος (ακοντιστής, πανελληνιονίκης το
1959, κατέρριψε δύο φορές το
εθνικό ρεκόρ, μέλος Εθνικής
ομάδας. Αργότερα μεταγράφηκε
στον Παναθηναϊκό ),
• Μεσσήνης Αλέκος, ιδιαίτερα πολυσύνθετος αθλητής. Διακρίνονταν ως
ρίπτης, ως άλτης και ως δρομέας.
• Μπίζιος Σωτήριος (δρόμοι ταχύτητας, άλματα)
•
Παναγιωτίδης
Δημήτριος

Τζωρτζής, Σπύρος Κοντοσιώρος
κ.ά. Το 1970 σε μια διεθνή διοργάνωση η Εθνική Ομάδα Στίβου παρελαύνει στο κατάμεστο Στάδιο
Καραϊσκάκη. Δύο (2) από τα μέλη
αυτής της ομάδας είναι Γιαννιώτες αθλητές: ο Δημήτρης Γκοργκόλης και ο Παύλος Μακρίδης.
Οι σημαντικότεροι αγώνες στίβου
που διοργανώνονταν στην Ήπειρο
ήταν τα ΑΒΕΡΩΦΕΙΑ (διοργανωτής ο ΑΒΕΡΩΦ) τα ΔΩΔΩΝΑΙΑ
(διοργανωτής ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)
και τα ΑΚΤΙΑ (διοργανωτής ο Α.Ο.
Πρεβέζης)
ο «Μπιζάνιος Δρόμος» πραγματοποιήθηκε στην πόλη για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου
1971, στο πλαίσιο του εορτασμού
της απελευθέρωσης της πόλης.

(Ντούντης) (800 μέτρα και 1.500
μέτρα, 2 φορές πανελληνιονίκης στα 800 μέτρα το 1961 και
το 1962. Αργότερα μεταγράφηκε
στον Παναθηναϊκό)
• Χήτας Θωμάς (5.000 μέτρα και 10.000
μέτρα, μέλος της Εθνικής Ομάδας)
Το 1963 ιδρύθηκε στα Γιάννινα ένα
νέο αθλητικό σωματείο, ο Α.Γ.Σ.Ι.
(Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος
Ιωαννίνων) στον οποίο εντάχθηκαν όλοι οι αθλητές στίβου, βόλεϊ
και μπάσκετ του ΑΒΕΡΩΦ, του
ΑΤΡΟ- ΜΗΤΟΥ και των άλλων μικρότερων συλλόγων της πόλης.
Tην περίοδο 1968 – 1972 η Εθνική
Ελλάδος στίβου ήταν η πιο σπουδαία ομάδα που είχαμε ποτέ και
συμμετείχαν σ’ αυτή αθλητές
παγκόσμιας προβολής όπως οι:
Χρήστος Παπανικολάου, Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος,
Σταύρος

Εμπνευστής και διοργανωτής του
αγώνα δρόμου των 11,2 χλμ. επί
της διαδρομής Μπιζάνι-Γιάννενα
ήταν ο Αθλητικός Γυμναστικός
Σύλλογος Ιωαννίνων (ΑΓΣΙ).
Στις 21 Φεβρουαρίου του 2006 με
τη βοήθεια του Γραφείου Φυσικής
Αγωγής, που είχε και την πρωτοβουλία, διοργανώθηκε από τον
ΣΕΓΑΣ Ηπείρου αγώνας, σε σκυταλοδρομία επί της κλασικής διαδρομής, με συμμετοχή των σωματείων στίβου της πόλης μας. Στις
21 Φεβρουαρίου 2012, μετά από
28 χρόνια με πρωτοβουλία του
ΣΕΓΑΣ Ηπείρου σε συνεννόηση με
τον Δήμο Ιωαννιτών στα πλαίσια
του εορτασμού των ελευθερίων
της πόλης των Ιωαννίνων, αναβίωσε εκ νέου με διοργανωτή το
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Ιωαννιτών και συνδιοργανωτές

την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου και τα
αθλητικά Σωματεία της Πόλης
και πλέον, αποτελεί θεσμό, έναν
θεσμό που τον αγκάλιασε όχι
μόνο ο αθλητικός κόσμος της περιοχής αλλά ολόκληρη η πόλη.
Ο Δημήτρης Γκοργκόλης διακρίθηκε στα αθλήματα των ρίψεων
και από το 1969 έως το 1973 ήταν
μόνιμο στέλεχος της Εθνικής
Ελλάδος. Κατέχει μέχρι σήμερα
(2016) τα Πανηπειρωτικά ρεκόρ
στα τρία αγω- νίσματα των ρίψεων (σφαιροβολία, δισκοβολία και
σφυροβολία)
Τα βασικά μέλη της ομάδας στίβου του ΑΒΕΡΩΦ του 1958. Παναγιώτης Τσουκανέλης, Ιωάννης
Κοράκης, Αλέκος Παππάς, Τάσος
Φιλίππου, Αλέκος Τσουκανέλης,
Τάκης Ζιώγας, Αθανάσιος Τσουκανέλης, Μπαλής και Μιχάλης
Μπαράτσας
Στους αγώνες Δυτικής Ελλάδος,
που διεξήχθησαν το 1959 στην
Κέρκυρα, ο ΑΒΕΡΩΦ πρώτευσε στην βαθμολογία και αναδείχθηκε Πολυνίκης Σύλλογος.
Ορισμένοι από τους αθλητές,
συντελεστές αυτής της μεγάλης
επιτυχίας: Φάνης Κρικώνης (νικητής στο άλμα εις μήκος), Σωτήρης Μιχαήλ (Πολυνίκης αθλητής
των αγώνων, νικητής στα 100,
200 και 400 μέτρα και στις σκυταλοδρομίες 4×100 και 4×400),
Ονουφρίου, Βασίλης Γίγας (νικητής στα 800 και 1.500 μέτρα),
Ιωάννης Δούλης (νικητής στο
άλμα επί κοντώ) και Τηλέμαχος
Τριάντος (2ος νικητής στα 400
μέτρα)
Πηγή: Αρχείο Ζωσιμαίας Σχολής
Ιωαννίνων

Σ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟY 5χλμ και 10χλμ
ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στους Αγώνες 5χλμ & 10χλμ επιτρέπεται σε δρομείς
γεννημένοι το 2010 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 αγωνίσματα (10χλμ και 5χλμ).
ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες
παραλαμβάνουν
τον
αριθμό συμμετοχής τους
και το απαραίτητο υλικό
για τον αγώνα από το
Κέντρο Εγγραφών της
διοργάνωσης μία ημέρα
πριν από τον αγώνα.
Το Κέντρο Εγγραφών των
αγώνων RUN GREECE
IΩΑΝΝΙΝΑ από όπου
όλοι οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
δρομείς για τους αγώνες
στην πόλη των Ιωαννίνων (Αγώνες 5χλμ &
10χλμ) θα παραλάβουν
τον αριθμό συμμετοχής
τους, θα φιλοξενηθεί στο
Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων
«ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ» το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022
από τις 10.00 έως τις
20.00.
Ο κάθε δρομέας παραλαμβάνει:
1. Φάκελο με:
- τον αριθμό συμμετοχής
του και ενσωματωμένο
chip χρονομέτρησης
- παραμάνες για τον
αριθμό συμμετοχής

- αυτοκόλλητο για την
τσάντα του δρομέα
2. Τσάντα δρομέα
3. T-shirt της διοργάνωσης
Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ όλοι
οι δρομείς να φροντίσουν
για την έγκαιρη παραλαβή του αριθμού συμμετοχής τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν
θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στον αγώνα!
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
– ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα
Δρόμου10χλμ: 10:00πμ
• Το ανώτατο χρονικό όριο
τερματισμού για τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ λήγει
στις 11.15. Δηλαδή οι δρομείς έχουν συνολικό διαθέσιμο χρόνο 1 ώρα και
15’.
Ώρα εκκίνησης Αγώνα
Δρόμου 5χλμ: 11:30πμ
• Το ανώτατο χρονικό όριο
τερματισμού για τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ λήγει στις
12.45, λαμβάνοντας υπόψη και την καθυστέρηση
στο χρόνο εκκίνησης μεταξύ των διαφορετικών
blocks εκκίνησης. Όλοι οι
συμμετέχοντες δρομείς
έχουν συνολικό διαθέσιμο
χρόνο 1 ώρα και 15 λεπτά.
Στον Αγώνα 5χλμ εφαρμόζεται η πρακτική της
εκκίνησης «κατά κύματα»

(wave start). Οι δρομείς
τοποθετούνται σε blocks
εκκίνησης με βάση τις επιδόσεις τους όπως δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής που υποβάλλουν,
και οι οποίες ελέγχονται
και διασταυρώνονται από
την αρμόδια επιτροπή του
αγώνα.
Μετά το πέρας του επίσημου χρονικού ορίου λήξης
των αγώνων στις 13.00,
οι δρομείς που δεν έχουν
τερματίσει πρέπει να
εγκαταλείψουν. Σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζουν με δική τους ευθύνη,
αφού η διαδρομή θα δοθεί στην κυκλοφορία των
αυτοκινήτων.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Οι Αγώνες Δρόμου 5χλμ
και 10χλμ έχουν κοινή εκκίνηση και τερματισμό επί
της οδού Αβέρωφ, μπροστά στην Πλατεία Πύρρου. Η διαδρομή, ο γύρος
απόστασης 5χλμ, επίσημα
μετρημένος από το ΣΕΓΑΣ
με βάση διεθνείς κανόνες
και προδιαγραφές, είναι
ο εξής:
Εκκίνηση από την οδό
Αβέρωφ (στο ύψος και
από την πλευρά της πλατείας Πύρρου) με κατεύθυνση προς τη λίμνη
ακολουθώντας τις οδούς:
Αβέρωφ - Κ. Καραμανλή
(αριστερά) - Διονυσίου
Φιλοσόφου (δεξιά) - Γαριβάλδη (από την πλευρά της λίμνης) - Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (στην
πλευρά της λίμνης) - δεξιά
αναστροφή στο ύψος της

οδού Γ. Γεννηματά - Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
(προς την πλευρά της πόλης) - Γαριβάλδη (από την
πλευρά της πόλης) - Εθνικής Αντιστάσεως (αριστερά) - Αβέρωφ (αριστερά
και στην αριστερή πλευρά) - Τερματισμός στην
Πλατεία Πύρρου (Αψίδα
Εκκίνησης/Τερματισμού).
Οι δρομείς του Αγώνα
10χλμ διατρέχουν τη διαδρομή δύο φορές.
Οι δρομείς του Αγώνα
5χλμ διατρέχουν τη διαδρομή μία φορά.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες δρομείς
μεταβαίνουν στο χώρο
εκκίνησης του αγώνα, με
δικά τους μέσα και χρήση
των ΜΜΜ που δίνουν τη
δυνατότητα προσέγγισης
προς το χώρο των εκκινήσεων με επιπρόσθετο βάδισμα προς αυτόν, για να
επιτευχθεί ο διαχωρισμός
- διασπορά της προσέλευσης των δρομέων και να
αποφευχθεί 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 σταθε-

ΕΑΣ
ΚΑΙ Ο
Ο ΣΤΙΒΟΣ
ΣΤΙΒΟΣ
ΕΑΣΣΕΓΑΣ
ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΑΛΙΑ
ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ
ΟΣΟ ΚΑΙ

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο
Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο
λόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειλόγος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου, που με το όνομα
ας Πελοποννήσου, που με το όνομα
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του
αυτό είναι η πρεσβεύουσα αρχή του
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια
κλασικού αθλητισμού στην Βόρεια
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
Την ονομασία αυτή φέρει από το
Την ονομασία αυτή φέρει από το
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική
1997, όταν μετεξελίχθηκε η Τοπική
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί
Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυθεί
από το 1949.
από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες.
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα
Τα στελέχη του στίβου στην Πάτρα
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της
ήταν πρωτοπόροι στην ίδρυση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από
Ελληνικής Ομοσπονδίας πριν από
120 και πλέον χρόνια.
120 και πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση ΟμοΗ πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων
σπονδίας αθλητικών σωματείων
έγινε
στην Πάτρα στις 20 Φεβρουέγινε στην Πάτρα στις 20 Φεβρουαρίου
αρίου1895.
1895.ΟΟΠαναχαϊκός
Παναχαϊκός ήταν
ήταν οο
πρωτοστάτης
σε
αυτή
την
ιστορία
πρωτοστάτης σε αυτή την ιστορία
καθώς
καθώς κάλεσε
κάλεσε σε
σε σύσκεψη
σύσκεψη τους
τους
αντιπροσώπους
αντιπροσώπους της
της ΓΕ
ΓΕ Πατρών,
Πατρών,
του
του Πανελληνίου,
Πανελληνίου, του
του Εθνικού.
Εθνικού. ΟΟ
Χρήστος
ΧρήστοςΚορύλλος
Κορύλλοςως
ωςπρόεδρος
πρόεδροςτου
του
Παναχαϊκού
Παναχαϊκού παρουσίασε
παρουσίασε την
την ιδέα
ιδέα
του,
του,για
γιατην
τηνίδρυση
ίδρυσητου
τουΣΕΑΓΣ,
ΣΕΑΓΣ,στον
στον
Ιωάννη
ΙωάννηΦωκιανό,
Φωκιανό,πρόεδρο
πρόεδροτου
τουΠαΠανελληνίου
νελληνίουκαι
καιστον
στονΑιμίλιο
ΑιμίλιοΓερούση,
Γερούση,
πρόεδρο
πρόεδροτης
τηςΓΕΠ,
ΓΕΠ,ιδέα
ιδέαπου
πουεπιδοκιεπιδοκιμάστηκε!
μάστηκε!Μάλιστα,
Μάλιστα,υπέγραψαν
υπέγραψανκαι
και
σχετικό
σχετικόπρακτικό,
πρακτικό,με
μεημερομηνία
ημερομηνία20
20
Φεβρουαρίου
Φεβρουαρίου1895.
1895.ΗΗπροσπάθεια
προσπάθεια
συνεχίστηκε
συνεχίστηκεμετά
μετάτο
το τέλος
τέλος των
των Α’
Α’
Ολυμπιακών
ΟλυμπιακώνΑγώνων,
Αγώνων,τον
τονΜάιο
Μάιοτου
του
1896,
1896,όταν
ότανκαι
καιπάλι
πάλιβρίσκονταν
βρίσκοντανστην
στην
Πάτρα
Πάτραοιοιεκπρόσωποι
εκπρόσωποιτου
τουΠανελληΠανελληνίου,
νίου,για
γιανα
ναπαρακολουθήσουν
παρακολουθήσουντους
τους
ετήσιους
ετήσιους αγώνες
αγώνες του
του Παναχαϊκού.
Παναχαϊκού.
Τελικά,
Τελικά,στις
στις25
25Οκτωβρίου
Οκτωβρίου1896
1896κάκάλεσαν
λεσανσε
σεΣυνέδριο
Συνέδριοτους
τουςεκπροσώεκπροσώπους
πουςόλων
όλωντων
τωνσωματείων,
σωματείων,οιοιεργαεργασίες
σίεςτου
τουοποίου
οποίουθα
θαάρχιζαν
άρχιζαντην
την11η
11η
Ιανουαρίου
Ιανουαρίου1897,
1897, όπως
όπως κικι έγινε.
έγινε. ΟΟ
ΣΕΓΑΣ
ΣΕΓΑΣ(ΣΕΑΓΣ
(ΣΕΑΓΣτότε)
τότε)ήταν
ήτανηηπρώτη
πρώτη
Ομοσπονδία
Ομοσπονδίαπου
πουιδρύθηκε
ιδρύθηκεκαι
καικαλκαλλιέργησε,
λιέργησε,από
απότην
τηνίδρυσή
ίδρυσήτου
τουκαι
καιγια
για
πολλές
πολλέςδεκαετίες,
δεκαετίες,όλα
όλατα
τααθλήματα
αθλήματα
που
πουστη
στησυνέχεια
συνέχειαέγιναν
έγινανανεξάρτηανεξάρτητες
τεςομοσπονδίες.
ομοσπονδίες.
Ήταν
Ήτανδε
δεμόλις
μόλιςηητρίτη
τρίτηαθλητική
αθλητικήΟμοΟμοσπονδία
σπονδίαστην
στηνΕυρώπη!
Ευρώπη!
Από
Απότην
τηνμετεξέλιξη
μετεξέλιξητου
του1997
1997ηηΕ.Α.Σ.
Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.έγινε
έγινεηηαρχή
αρχήγια
γιατα
ταΣωμαΣωματείαΣτίβου
ΣτίβουΑχαΐας,
Αχαΐας, Ηλείας
Ηλείαςκαι
καιΖαΖατεία
κύνθου-Κεφαλονιάς.Το
Το2016
2016μεγάμεγάκύνθου-Κεφαλονιάς.
λωσεκικιάλλο,
άλλο,καθώς
καθώςπροστέθηκαν
προστέθηκαν
λωσε
στηδύναμή
δύναμή της
της και
και τα
τα Σωματεία
Σωματεία
στη
της Αιτωλοακαρνανίας.
Αιτωλοακαρνανίας. Έτσι
Έτσι έχει
έχει
της
πλέονστη
στηδύναμή
δύναμή της
της όλους
όλους τους
τους
πλέον
αθλητικούς συλλόγους
συλλόγους των
των νομών
νομών
αθλητικούς
Αχαΐας,Ηλείας,
Ηλείας,Ιονίων
ΙονίωνΝήσων
Νήσων(Ζα(ΖαΑχαΐας,
κύνθου,Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας- -Ιθάκης)
Ιθάκης)και
και
κύνθου,
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι,
Είναι, με
με γεγεΑιτωλοακαρνανίας.
ωγραφικά κριτήρια,
κριτήρια, ηη μεγαλύτερη
μεγαλύτερη
ωγραφικά
ΈνωσηΑθλητικών
ΑθλητικώνΣωματείων
Σωματείων ΠαΠαΈνωση
νελλαδικά,ενώ
ενώμε
μεπληθυσμιακά
πληθυσμιακάκρικρινελλαδικά,
τήρια,ηη3η
3ησε
σεόλη
όλητην
τηνΕλλάδα
Ελλάδαμετά
μετά
τήρια,
τηνΑθήνα
Αθήνακαι
καιτη
τηΘεσσαλονίκη!
Θεσσαλονίκη!
την

τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης αποτέλεσμα η δράση της πραγματίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης αποτέλεσμα η δράση της πραγμαΣε ότι αφορά το RunGreece της Πάτικά νακάνει
συναγωνίζεται
τοΠάτρα.
Πατρινό
αποκτά τηΓια
δική
του χρονιά
εποπτεύουσα
ένατη
το
Run
Greece
στάση
στην
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πάαποκτά τη δική του εποπτεύουσα τικά να συναγωνίζεται το Πατρινό
αρχή, την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώ- Καρναβάλι στην προσφορά αριθμού τρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρίζεστασιά
με την
οποία οι
πολίτες της
καιαριθμού
της Περιφέρειτρας; Προστίθεται ένας ακόμα κρίΚαρναβάλι
στηνΠάτρας
προσφορά
αρχή, τηνΗΤ.Ε.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,
με πρώκος στις μεγάλες αθλητικές διοργαδιανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο
το πρόεδρο τον Τιμολέοντα Βοΐλα,
κος
στις μεγάλες αθλητικές διοργαδιανυκτερεύσεων
στην το
Πάτρα
– ο
το πρόεδρο
Τιμολέοντα
Βοΐλα,
αςτον
Δυτικής
Ελλάδας
αγκαλιάζουν
κάθε
χρόνο
Run
Greece
είναι
νώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας.
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη
γνωστό συμβολαιογράφο και πανώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας.
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη
γνωστό συμβολαιογράφο
και παμοναδική.
Ραντεβού Κυριακή 2 Οκτωβρίου
και όχι στα λόγια.
λιό πρόεδρο της Παναχαϊκής, ενώ
Κυριακή 2 Οκτωβρίου
και
όχι στα λόγια.ο Ντένις Γκιούρα με Ραντεβού
λιό πρόεδρο
της Παναχαϊκής,
Τοήταν
2021
σταενώ
10χλμΚαι
Ανδρών
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
φυσικάήταν
όλα αυτά έχουν ως απο- χρόνο
γραμματέας
ο νικητής
Μαγγίνας.
2022 στην πλατεία Γεωργίου.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως απογραμματέας ήταν ο Μαγγίνας.
32.31 και
στις
Γυναίκες η Ανδριάννα
μεανάπτυξη
χρόνο 36.34.
ΣταΜαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι
ματα,
τέλεσμα τηνΒασιλάτου
προκοπή και
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Β.Π.
διοργανώνει
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη ματα, Μαραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει
και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η
του αθλητισμού
στην ευρύτερη πε- Σκούρπαραδοσιακά
επιτυχημένους
αγώ- τερμάτισε
5χλμ
Ανδρών
πρώτος
ο
Αλέξανδρος-Διαμαντής
του αθλητισμού στην ευρύτερη πε- και Λαϊκοί αγώνες με αποτέλεσμα η
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώδράση
της πραγματικά να συναγωριοχή.
νες, από Πανελλήνια
Πρωταθλήματης με 16.46
και στις Γυναίκες
η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη με 17.58, δράση
πετυ- της
πραγματικά να συναγωριοχή.
νες, από Πανελλήνια
Πρωταθλήμανίζεται
το Πατρινό Καρναβάλι στην
Δεκάδες
νέοι
διακρίθηκαν
στον
τα όλων των
κατηγοριών,
έως
Λαχαίνοντας
νέο ρεκόρ
διαδρομής
του Run
Πάτρας.
Δεκάδες
νέοι Greece
διακρίθηκαν
στον νίζεται το Πατρινό Καρναβάλι στην
τα όλων των
κατηγοριών,
έως Λααθλητισμό και έζησαν το όνειρό προσφορά αριθμού διανυκτερεύσεϊκούς αγώνες μαζικού αθλητισμού.
προσφορά αριθμού διανυκτερεύσεκαι έζησαν
όνειρό επιδόϊκούς αγώνες
μαζικού αθλητισμού.
Ακολουθούν
αναλυτικά τααθλητισμό
αποτελέσματα
και οιτο
καλύτερες
τους. Τα Σωματεία της Ένωσης φι- ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός ΤουΠιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν
τους.
Τα
Σωματεία της
Ένωσης φι- ων στην Πάτρα – ο Αθλητικός ΤουΠιο συγκεκριμένα
στην Πάτρα
έχουν
σεις,
ανδρών
και
γυναικών,
ανά
χρονολογία
αγώνα.
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και ρισμός στην πράξη και όχι
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωταγουράρουν στις πρώτες θέσεις και ρισμός στην πράξη και όχι
γίνει τέσσερα Πανελλήνια Πρωταστα λόγια.
θλήματα στίβου Ανδρών - Γυναι- τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. στα
λόγια.
τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π.
θλήματα στίβου Ανδρών - ΓυναιΚαι φυσικά όλα αυτά έχουν ως αποείναι από τα καλύτερα της χώρας.
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως αποείναι από τα καλύτερα της χώρας.
κών, όλα στο Παμπελοποννησιακό
τέλεσμα την προκοπή και ανάπτυξη
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού τέλεσμα
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016,
την προκοπή και ανάπτυξη
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού
Στάδιο, το 1995, το 2010, το 2016,
του αθλητισμού στην ευρύτερη
Στίβου
ήταν
από
Σωματεία
της
το
2017
,το
2018,
το
2019,
το
2020
Στίβου ήταν από Σωματεία της του αθλητισμού στην ευρύτερη
το 2017 ,το 2018, το 2019, το 2020
περιοχή.
Ε.Α.Σ.
Σπ. περιοχή.
και
Ε.Α.Σ. όπως
όπως οο Ν.
Ν. Αγγελόπουλος,
Αγγελόπουλος, Σπ.
και το
το 2021
2021 με
με τεράστια
τεράστια οργανωοργανωΔεκάδες νέοι
νέοι διακρίθηκαν
διακρίθηκαν στον
στον
Ανδριόπουλος,
Φ.
Τσιμιγκάτος,
Ν.
τική
και
αγωνιστική
επιτυχία.
Δύο
Νικητές/Νικήτριες
Δεκάδες
τική και αγωνιστική επιτυχία. Δύο Ανδριόπουλος, Φ. Τσιμιγκάτος, Ν.
αθλητισμό και
και έζησαν
έζησαν το
το όνειρό
όνειρό
αθλητισμό
10χλμ ανδρών
τους. Τα
Τα Σωματεία
Σωματεία της
της Ένωσης
Ένωσης φιφι2021
Ντένις Γκιούρα
32.31 τους.
γουράρουν
στις
πρώτες
θέσεις
και
γουράρουν στις πρώτες θέσεις και
τα ρεκόρ
ρεκόρ της
της Ε.Α.Σ.
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π.
Β.Π.
2019
Ευάγγελος Μαλιόγλου
32.32 τα
είναι από
από τα
τα καλύτερα
καλύτερα της
της χώρας.
χώρας.
2018
Ευάγγελος Μαλιόγλου
33.12 είναι
Σπουδαία ονόματα
ονόματα του
του Ελληνικού
Ελληνικού
2017
Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 Σπουδαία
Στίβου ήταν
ήταν από
από Σωματεία
Σωματεία της
της
Στίβου
2016
Ευάγγελος Μαλιόγλου
32.41 Ε.Α.Σ.
Ε.Α.Σ. όπως
όπως οο Ν.
Ν. Αγγελόπουλος,
Αγγελόπουλος, Σπ.
Σπ.
Ανδριόπουλος,
Φ.
Τσιμιγκάτος,
Ν.
Ανδριόπουλος,
Φ.
Τσιμιγκάτος,
Ν.
2015
Ευάγγελος Μαλιόγλου
33.51
Αργυρόπουλος, Μ.
Μ. Πολύζου,
Πολύζου, Γ.Γ. ΠαΠαΑργυρόπουλος,
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34.50 λου,
λου, Αντ.
Αντ. Στεργίου
Στεργίου κ.α.
κ.α.
Σήμερα είναι
είναι δεκάδες
δεκάδες οι
οι πρωταπρωτα10χλμ Γυναικών
Σήμερα
Ρεκόρ
διαδρομής
10χλμ.
θλητές
που
ξεκίνησαν
από
τα σωσωπου ξεκίνησαν από τα
2021
Ανδριάννα Βασιλάτου
36.34 θλητές
Άνδρες
Κωνσταντίνος
Γα
ματεία της
της Ε.Α.Σ.
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π.
Β.Π. κι
κι
ματεία
2019
Καταερίνα Φωτοπούλου
41.41 έστω
έστω κι
κι αν
αν μεταγράφηκαν
μεταγράφηκαν
σε
άλλες
Γυναίκες
Κα
σε Αναστασία
άλλες
πόλεις της
της χώρας
χώρας εξακολουθούν
να
2018
Μικαέλα Φιάσκα
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Κωνσταντίνα Σ

ρής θέσης. Για την απόρριψη της προστατευτικής
μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα 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 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 παραλάβει από
τους διοργανωτές για τα
ρούχα, με το αυτοκόλλητο
που αναγράφει τον αριθμό συμμετοχής σας κολλημένο πάνω της
Πάνω στην πλαστική τσάντα θα πρέπει να είναι
ευκρινώς κολλημένο (στο
σημείο που υποδεικνύεται) το αυτοκόλλητο με
τον αριθμό συμμετοχής
του δρομέα. Η τσάντα
αυτή θα πρέπει να είναι
καλά κλεισμένη και δεν
πρέπει να περιέχει ταξιδιωτικά έγγραφα, χρήματα,
τιμαλφή ή φάρμακα. Οι
διοργανωτές δεν φέρουν
καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων αξίας.
Η παράδοση των ρούχων
των συμμετεχόντων θα
γίνει σε δύο διαφορετικούς χώρους με βάση τον
αριθμό συμμετοχής των
δρομέων.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ.
Δεν μεταβιβάζονται και
δεν δίνονται σε άλλο
άτομο αυθαίρετα χωρίς
πρότερη έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής του
αγώνα.
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΔΡΟΜΕΩΝ
Οι δρομείς μπορούν να
προθερμαίνονται ατομικά
(τρέξιμο, ασκήσεις ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους
πίσω από την εκκίνηση,
αποφεύγοντας να τρέχουν
σε ομάδες και αποφεύγοντας σημεία που παρατηρείται
συγχρωτισμός
δρομέων ή συνοδών προσώπων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 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
γίνεται μόνο στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο που
έχει ορίσει η Οργανωτική
Επιτροπή πάνω στην Πλατεία Πύρρου (κοντά στην
περιοχή εκκίνησης/τερματισμού).
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 συμμετοχής
του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Το αργότερο 10 λεπτά
πριν την Εκκίνηση, 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
αναγράφεται
επάνω στον αριθμό συμμετοχής του. Οι διακεκριμένοι αθλητές θα καταλάβουν την πρώτη σειρά
στην γραμμή της εκκίνησης με ευθύνη των διοργανωτών.
Οι δρομείς των 10χλμ &
5χλμ θα τοποθετηθούν 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 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,
δημιουργώντας
σειρές
των 9 ατόμων έκαστη.
Σημειώνεται ότι η κατανομή των εγγεγραμμένων
δρομέων 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
λόγους πιθανής ιχνηλάτησης.
Οι συμμετέχοντες σε κάθε
σειρά καθορίζονται εκ
των προτέρων ονομαστικά από το σύστημα χρονο-

μέτρησης και φέρουν ονομαστικοποιημένο chip επί
του αριθμού συμμετοχής
τους, ώστε αφενός να διατηρούν την συγκεκριμένη
και ορισμένη 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 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 απόσταση τουλάχιστον 200μ – 300μ 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.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό προσφέρεται στους δρομείς
του Αγώνα 5χλμ στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό, καθώς και περίπου
στη μέση της διαδρομής,
στα 2,5 χλμ.
Στον Αγώνα 10χλμ, εκτός
από την Εκκίνηση και τον
Τερματισμό, προσφέρεται
εμφιαλωμένο νερό και
στους Σταθμούς Υποστήριξης στο 2,5 χλμ. και στο
7,5ο χλμ.
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
Για τους Αγώνες 10χλμ
και 5χλμ υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου
και χρονομέτρησης τόσο

στην εκκίνηση και τον
τερματισμό, όσο και σε
ενδιάμεσα σημεία για την
καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων (στο 2οχλμ
δίπλα στη Λίμνη, καθώς
και στην αναστροφή στο
ύψος της Γ. Γεννηματά).
Όποιος δρομέας δεν έχει
ηλεκτρονική ένδειξη στην
εκκίνηση, τον τερματισμό
και σε όλες τις ενδιάμεσες
ζώνες ελέγχου του αγώνα
ακυρώνεται.
Οι αθλητές συμπεριλαμβάνονται στα τελικά αποτελέσματα, γίνονται γνώστες της τελικής επίδοσης
και των ενδιάμεσων χρόνων τους και δικαιούνται
πιστοποιητικού
συμμετοχής και επίδοσης, μόνο
εφόσον τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Συμμετείχαν και αγωνίστηκαν νόμιμα.
2) Παρουσιάζουν ένδειξη
χρόνου στις όλες ζώνες
ηλεκτρονικού ελέγχου.
3) Τερματίσουν εντός του
χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ισχύουν οι διεθνείς καΙσχύουν οι διεθνείς κανονισμοί των IAAF/AIMS και
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για τους αγώνες
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
10χλμ: 2,5 - 5 & 7,5χλμ
5χλμ: 2,5 xλμ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ
10χλμ
5χλμ

δρόμου. Οι κριτές και τα
στελέχη της Οργανωτικής
Επιτροπής μπορούν οποτεδήποτε να ακυρώσουν
αθλητές σε περίπτωση
μη τήρησης των κανόνων,
αλλά και να τους διαγράψουν μετά τον αγώνα από
τα αποτελέσματα αξιολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό ή οπτικό υλικό.

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 παραλαβή της
τσάντας με τα ρούχα τους.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στον αγώνα σε μη
εγκύρως εγγεγραμμένους
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 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 αποστάσεις μεταξύ
των μικρότερες από αυτές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
Όλοι οι δρομείς, αμέσως
μετά τον τερματισμό, καλούνται να συνεχίζουν να
βαδίζουν προς την έξοδο.
Άμεση ιατρική βοήθεια
μπορεί να παρασχεθεί
από το ιατρικό προσωπικό
που βρίσκεται στην περιοχή του τερματισμού. 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
εμφιαλωμένο νερό. Οι
δρομείς παραλαμβάνουν
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 διάλυμα 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 Γυναικών 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 απόστασης και
περιορισμού των επαφών
και με την παρουσία μόνο
των συμμετεχόντων
νικητών.

Η Οργανωτική
Επιτροπή σας εύχεται
καλή επιτυχία!

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ
Ιατρικές
WC
Νερό
Χρονομέτρηση
Υπηρεσίες
Νερό
Nερό
Ιατρικές
WC
Νερό
Χρονομέτρηση
Υπηρεσίες

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ
09.00
10.30

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
09.30
11.15

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
09.45
11.15

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

10.00
11.30

11.15
12.45

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού, δηλαδή παιδιά γεννημένα το 2011 και 2012.
Ο Αγώνας Παιδιών είναι απόστασης περίπου 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 δίνεται 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 συμμετοχής τους και το απαραίτητο υλικό για τον αγώνα από το Κέντρο Εγγραφών
της διοργάνωσης μία ημέρα πριν από τον αγώνα.
Το Κέντρο Εγγραφών των αγώνων RUN GREECE
IΩΑΝΝΙΝΑ από όπου όλοι οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
δρομείς για τους αγώνες στην πόλη των Ιωαννίνων
(Αγώνες 5χλμ & 10χλμ) θα παραλάβουν τον αριθμό
συμμετοχής τους, θα φιλοξενηθεί στο Εθνικό Στάδιο
Ιωαννίνων “ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ” το Σάββατο 8 Οκτωβρίου
2022 από τις 10.00 έως τις 20.00.

Κάθε Παιδί παραλαμβάνει:
1.
τον αριθμό συμμετοχής του
2.
παραμάνες για τον αριθμό συμμετοχής
3.
T-shirt της διοργάνωσης
________________________________________
Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ όλοι οι δρομείς να φροντίσουν
για την έγκαιρη παραλαβή του αριθμού συμμετοχής
τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στον αγώνα!
________________________________________
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ!
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: 11.30
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η Εκκίνηση του Αγώνα Παιδιών γίνεται επί της οδού Δωδώνης (στο ρεύμα καθόδου των
αυτοκινήτων) στο ύψος της Aρύββα, με κατεύθυνση
προς την πλατεία Πύρρου και η διαδρομή ολοκληρώνεται (τερματίζει) κάτω από την Αψίδα Εκκίνησης/Τερματισμού στην Πλατεία Πύρρου. Τα παιδιά
συγκεντρώνονται στο ύψος της Aρύββα επί της

οδού Δωδώνης και ακολουθούν τις υποδείξεις των
διοργανωτών.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι γονείς πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη παρουσία των παιδιών στο χώρο εκκίνησης του αγώνα, με δικά τους μέσα. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εκκίνησης μία ώρα πριν από την
έναρξη του αγώνα, δηλαδή το αργότερο στις 10.30.
Εκεί θα τα παραλάβουν στελέχη της διοργάνωσης
και θα τα προετοιμάσουν για τη συμμετοχή τους
στον αγώνα.
Για την έγκαιρη μετάβασή σας στο χώρο της εκκίνησης, λάβετε υπόψη σας ότι αρκετοί δρόμοι θα είναι
κλειστοί για την κυκλοφορία οχημάτων, λόγω της
διεξαγωγής του αγώνα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
Όλα τα παιδιά αμέσως μετά τον τερματισμό οδηγούνται σε ειδικά ελεγχόμενο χώρο στην Πλατεία
Πύρρου. Στο χώρο αυτό θα δίνεται το μετάλλιο της
συμμετοχής 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 Πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων
που ισχύουν, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την
πρόληψη της μετάδοσης της COVID – 19.
Στο πλαίσιο αυτό:
• Εγγραφή & συμμετοχή στη διοργάνωση των αγώνων RUN
GREECE 2022, επιτρέπεται σε:
• Εμβολιασμένους ή νοσήσαντες 95% (με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ) και έως 5% μη εμβολιασμένοι ή μη
νοσήσαντες,
• Μη εμβολιασμένους ενήλικους συμμετέχοντες (18 ετών και
άνω) με PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test* εντός 48 ωρών, με
εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ,
• Μη εμβολιασμένους ανήλικους συμμετέχοντες (κάτω των 18
ετών) με επίδειξη self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα.
• Η παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής ανά αγώνα θα γίνεται την προκαθορισμένη ημέρα-ες πριν τον αγώνα και
ΜΟΝΟ εφόσον ο συμμετέχων ή εκπρόσωπός του επιδεικνύει το
Πιστοποιητικό 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
εξυπηρετηθούν.
• 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 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 πραγματοποιηθούν σύμφωνα
με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
• Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που διαθέτει η διοργάνωση) θα γίνεται σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους, ανάλογα με τον αριθμό τους και τον
αγώνα στον οποίο συμμετέχουν.
• Οι διοργανώσεις του RUN GREECE 2022 θα περιλαμβάνει τους
εξής αγώνες-διαδρομές: Αγώνας Δρόμου 10χλμ, Αγώνας Δρόμου 5χλμ & ο Αγώνας Παιδιών 1000μ.
• Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα τοποθετηθούν 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 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, δημιουργώντας σειρές των 9 ατόμων έκαστη. Σημειώνεται ότι η κατανομή
των εγγεγραμμένων δρομέων 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 λόγους πιθανής ιχνηλάτησης. Οι συμμετέχοντες σε
κάθε σειρά καθορίζονται 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 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 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 απόσταση
τουλάχιστον 200μ – 300μ 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 συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις. Το τρέξιμο των δρομέων είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται 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 παραλαμβάνουν από τους
ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική μικρή
τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη που ο διοργανωτής
παρέχει (κατά περίπτωση: εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετείται 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 κανόνων 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 διοργάνωσης, τους κανονισμούς
και τις διαδικασίες 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 πραγματοποιηθούν σύμφωνα
με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις και θα ισχύει κατά την ημέρα διεξαγωγής της διοργάνωσης. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας.
• Το σύνολο των εργαζομένων / εθελοντών / κριτών / συνεργατών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι
πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης.
• Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας
την διοργάνωση θα έχουν:
• PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ.

