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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 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ 
ΣΕΓΑΣ 
ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ   Πρόεδρος – Β΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΓΑΣ

ΧΑΧΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Συντονιστής

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Μέλος 

ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Μέλος 

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Μέλος 

ΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μέλος 

ΜΠΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μέλος 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Μέλος 

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μέλος 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μέλος 

ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μέλος

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Μέλος

ΧΑΛΒΑΝΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μέλος

ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Μέλος

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ , Μέλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
Μάρκος Καλούδης, Τεχνικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Χαλβατζάρας, Τεχνικός Σύμβουλος

Άγγελος Προβατάς, Τεχνικός Σύμβουλος Αγώνων Δρόμου ΣΕΓΑΣ

Παναγιώτης Παπούλιας, Τεχνικός Σύμβουλος Αγώνων Δρόμου ΣΕΓΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΓΑΣ
Καλυψώ Δέρβου, Διευθύντρια Υπηρεσιών

Γεωργία Σαγιαδινού, Τμήμα Αγώνων Εκτός Σταδίου

Άγγελος Προβατάς, Γραφείο Αγώνων Δρόμου

Παναγιώτης Παπούλιας, Γραφείο Αγώνων Δρόμου

Λία Λέκκα, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Δρομέων

Ελένη Τζούμα, Εξυπηρέτηση Δρομέων 

Κυριακή Κοτσολάκη, Εξυπηρέτηση Δρομέων 

Ανδριάννα Σπυροπούλου, Εξυπηρέτηση Δρομέων 

Δημήτρης Ταξιαρχιώτης, Εξυπηρέτηση Δρομέων

Σταμάτης Αργύρης, Marketing

Τάσος Κασιώλας, Υπεύθυνος Προμηθειών

Μπάμπης Ζαννιάς, Γραφείο Τύπου

Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου, Γραφείο Τύπου

Σταύρος Καραγγέλης, Τμήμα Οικονομικού

Σοφία Κερμελή, Δημιουργικό

Θεόδωρος Βουτσινάς, Website

Σωτήρης Κυρανάκος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΓΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΓΑΣ

Είμαι πολύ υπερήφανη που ή σειρά 

αγώνων RUN GREECE, για 10 χρόνια  
εφέτος,βρίσκεται στο προσκήνιο των  

δρομικών αγωνισμάτων τησ χώρας 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 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.

Σοφία Σακοράφα

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το RUN Greece Heraklion για την Περιφέρεια 

Κρήτης, αποτελεί μια σπουδαία αθλητική 

διοργάνωση πλέον θεσμό για το Ηράκλειο 

αλλά και  για το νησί μας γενικότερα. Ένα 

αθλητικό γεγονός γύρω από το οποίο ανα-

πτύσσονται συνεργασίες, ενώνονται δυνά-

μεις και βέβαια επικοινωνούν άνθρωποι, 

κάτι που η κοινωνία μας σήμερα έχει ανάγκη 

περισσότερο από ποτέ.

Συνεχίζει να αποτελεί το σύμβολο της προ-

σπάθειας, της αναζήτησης, της διαρκούς 

πορείας, που παίρνει σάρκα και οστά μέσα 

στους αγώνες δρόμου.

Αποτελώντας μια αθλητική διοργάνωση πα-

νελλήνιας εμβέλειας και κύρους, μας γεμίζει 

χαρά και υπηρηφάνεια. Το Ηράκλειο μέσα 

από το Run Greece κατοχυρώνει τη θέση του 

ως ένας ασφαλής αθλητικός προορισμός. 

Ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο συμμετο-

χών σε ετήσια βάση καθώς με την πολύτιμη 

στήριξη των εθελοντών, των συλλογικών 

φορέων και της κοινωνίας, μετατρέπεται σε 

μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού. Μια γιορτή 

που φτάνει σε κάθε γωνιά της πόλης αλλά 

και του νησιού,  που συνδέεται με τον τουρι-

σμό και το μακραίωνο πολιτισμό μας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, σεβόμενοι πάντα τις 

οδηγίες των ειδικών συμμετέχουμε και ευ-

χαριστούμε θερμά τον ΣΕΓΑΣ αλλά και όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς, τους συμμε-

τέχοντες απλούς πολίτες κάθε ηλικίας, τους 

δεκάδες εθελοντές, τους αθλητικούς φορείς 

που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Με την πεποίθηση ότι και οι φετινοί αγώνες 

θα ολοκληρωθούν με επιτυχία και κυρίως 

ασφάλεια, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα. 

Το μήνυμα της αισιοδοξίας καθώς η  άσκηση 

αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την δια-

  ςητ ιακ άλλα ςήκισυφ ςητ ονόμ ιχό ησηρήτ

ψυχικής μας υγείας. 

Καλή επιτυχία σε όλους!

Νικόλαος Κ.  Συριγωνάκης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Για 10η φορά, υποδεχόμαστε με 

χαρά στο Ηράκλειο το RUN GREECE, τη 

διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε έναν 

από τους σημαντικότερους αγώνες δρό-

μου στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο χιλιάδες μικροί και μεγάλοι 

δρομείς γεμίζουν τους δρόμους της πό-

λης με ζωντάνια, κέφι και αγνή αγάπη για 

τον αθλητισμό, γεγονός που αφενός μας 

ικανοποιεί ιδιαίτερα και αφετέρου μας 

υποχρεώνει να προσπαθούμε διαρκώς 

για το καλύτερο.

Ως Δήμος Ηρακλείου, στηρίζουμε και φέ-

τος το RUN GREECE με τις υπηρεσίες και 

το έμψυχο δυναμικό μας, όπως στηρίζου-

με κάθε εκδήλωση που προάγει τα αθλη-

τικά ιδεώδη και θέτει την αξία της συμ-

μετοχής πάνω από την νίκη. Επιπλέον, το 

RUN GREECE είναι ένας αγώνας μαζικού 

αθλητισμού που απευθύνεται σε όλες τις 

ηλικίες και εναρμονίζεται απόλυτα με τη 

δική μας στόχευσή, να φέρουμε τα οφέλη 

της άθλησης και της φυσικής δραστηριό-

τητας στην καθημερινότητα όσο το δυνα-

τόν περισσότερων ανθρώπων.

Με την ελπίδα ότι το φετινό RUN GREECE 

στο Ηράκλειο θα είναι ακόμα πιο επιτυ-

χημένο από το περσινό που σημείωσε 

ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία της 

διοργάνωσης, θέλω να συγχαρώ όσους 

εργάστηκαν σκληρά για τη διεξαγωγή 

του, τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

ΚΡΗΤΗΣ, τους τοπικούς θεσμούς της 

Αυτοδιοίκησης, τους εργαζόμενους του 

Δήμου και τους εθελοντές μας και να ευ-

χηθώ στους συμμετέχοντες καλή επιτυχία 

και καλή διασκέδαση!

Βασίλης Λαμπρινός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης πρωτοπόρος στη 

διοργάνωση αγώνων στίβου, συμμετέχει από 

  όκαιροποτωρπ νοτ νότυα εσ άινορχ ητώρπ νητ

θεσμό του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. το «RUN GREECE», συνδιορ-

γανώνοντας μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και 

το Δήμο Ηρακλείου, ένα αντίστοιχο αγώνα στην 

πόλη του Ηρακλείου.  

  ιερέφσορπ »ΟΙΕΛΚΑΡΗ ECEERG NUR« ςανώγα Ο

ιδανικές συνθήκες για να συμμετέχουν πολίτες 

από όλη την Κρήτη, αλλά και από πολλά μέρη 

  ςυοτ ήχοτεμμυσ ητ ςατνοζάυδνυσ ,ςαδάλλΕ ςητ

στον αγώνα, με ένα οικογενειακό εκδρομικό 

διήμερο.

Οι βασικοί στόχοι του αγώνα είναι ανάπτυξη του 

αθλητικού τουρισμού, η προσφορά στην τοπική 

κοινωνία μιας  αθλητικής εκδήλωσης με ιδιαί-

τερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η συνύπαρξη 

του ερασιτεχνικού με το σωματειακό αθλητισμό 

που αποτελεί τη βάση για υγεία και καλύτερη 

ποιότητα ζωής και η ανάδειξη νέων αθλητών 

στα αγωνίσματα  δρόμων μεσαίων – μεγάλων 

αποστάσεων.

Η καθοριστική συμμετοχή στη διοργάνωση της 

Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, 

αλλά και του συνόλου των χορηγών – υποστη-

ρικτών, εξασφαλίζει και εγγυάται την επιτυχία 

της εκδήλωσης, αποδεικνύοντας για μια ακόμα 

φορά ότι οι φορείς αυτοί αποτελούν  «το μεγάλο 

σύμμαχο του στίβου της Κρήτης», αφού στηρί-

ζουν το σύνολο των εκδηλώσεων του κλασικού 

αθλητισμού.

Η παρουσία των κριτών στίβου της Κρήτης, απο-

τελεί μοναδική εγγύηση για την αξιοπιστία της 

διεξαγωγής του αγώνα και η εθελοντική συμμε-

τοχή ανθρώπων και φορέων, που προσφέρουν 

για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, αναδει-

κνύει την ιδέα του εθελοντισμού.

Είμαι σίγουρος ότι και φέτος την ημέρα των 

αγώνων, τηρώντας με σχολαστική προσοχή όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δη-

μόσιας υγείας, θα συμμετέχει μεγάλος αριθμός 

δρομέων  απολαμβάνοντας με ασφάλεια τη 

συμμετοχή τους αλλά και το χειροκρότημα των 

συμπολιτών μας,  σε αυτή την μοναδική αθλητι-

κή γιορτή για όλους.

Παναγιώτης Αντωνακάκης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ



ΜΕΓΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

Ανθρώπων ERGO. 
Άθλος Ζωής
Όλοι ενώνονται για τη μεγάλη προσπάθεια. Για να ζήσουν τη δική τους 
μεγάλη στιγμή. Για να μοιραστούν τον δικό τους Άθλο Ζωής και να 
δημιουργήσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο έργο.

Η ERGO Ασφαλιστική, Μέγας Χορηγός των αγώνων Run Greece , ταξιδεύει σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους  να 
υποστηρίξουν τους δρομείς μαζί με την ομάδα των εμψυχωτών της ERGO, αλλά 
και να συμμετάσχουν σε συμβολικές δράσεις για το περιβάλλον.

www.ergohellas.gr



Το RUN GREECE καθιερώθηκε το 2013 

από τον ΣΕΓΑΣ και αφού έχει διανύσει 

εννιά επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής 

του, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των

140.000 δρομέων και απλών πολιτών 

όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινάει το 2023 με 

πολλές ελπίδες.

.

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 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 2023

Αλεξανδρούπολη 24 Σεπτεμβρίου

Πάτρα 24 Σεπτεμβρίου

Καστοριά 4 Ιουνίου

Λάρισα 21 Μαΐου

Ηράκλειο 2 Απριλίου

Ιωάννινα 7  Μαΐου

συμμετοχής. Το RUN GREECE είναι πάντα 

μια μεγάλη αθλητική γιορτή για όλους. Οι 

αγώνες 10χλμ και 5χλμ, που αποτελούν 

τον κορμό του RUN GREECE αλλά και τον  

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. 

 

Τρέχουμε για τη ζωή! Τρέχουμε για το 

αύριο! -

-

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



Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ

Άνδρες 32:16 Ιωάννης Ζερβάκης 2019

Γυναίκες 38:03 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2017

Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ

Άνδρες 15:52 Θεόδωρος Τσολάκης 2017

Γυναίκες 17.21 Αναστασία Μαρινάκου 2016

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άνδρες 31.09 ΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2017

Γυναίκες 34.33 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 2018

Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άνδρες 15.03 Μάριος Αναγνώστου ΛΑΡΙΣΑ 2019
Γυναίκες 17.16 Ανθή Κυριακοπούλου ΛΑΡΙΣΑ 2018

ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΤΟΥ RUN GREECE

Για δέκατηη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Ηράκλειο. 

Παρακάτω  οι πίνακες με  τους νικητές των προηγούμενων ετών  και τα ρεκορ διαδρομών.

Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες του Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης 
  ετσαμίε ,ςοτέφε άκιδιΕ .ήκιδανομ ιανίε eceerG nuR οτ ονόρχ εθάκ νυοζάιλακγα

σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να υποδεχθούμε  τους δρομείς της πόλης 
και της  ευρύτερης περιοχής!  

Νικητές/Νικήτριες

10χλμ ανδρών

2022 Αντώνιος Κωστάκης 35:26

2021 Ιωάννης Ζερβάκης 32:29

2019 ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32:16

2018 Θεόδωρος Τσολάκης 34:02

10χλμ γυναικών

2022 Χριστίνα Κατζουράκη

2021 Πολυξένη Βαιλειάδου 39:59

2019 Αιμιλία Πρωτογεράκη 43:54

2018 Μαρίνα Αχλάτη 43:24

5χλμ ανδρών

2022 Ιωάννης Παπαλεωνίδας 16:39

2021 Ιωάννης Παπαλεωνίδας 16:27

2019 Θεόδωρος Τσολάκης 16:23

2018 Γεώργιος Ριζωνάκης 17:07

5χλμ γυναικών

2022 Ειρήνη Αραμπατζή 21:53

2021 Μαρία Παπαγιαννάκη 21:03

18:08

2019 Αικατερίνη Δόβρου 18:27

2018 Ελευθερία Πετρουλάκη

38:08



Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ο κλασικός αθλητισμός της Κρήτης εδώ 

και πολλά χρόνια πρωταγωνιστεί τόσο 

στην ανάπτυξη όσο και στην παγκόσμια 

αναγνώριση και καταξίωση  του 

ελληνικού στίβου.

Η ανάδειξη σπουδαίων πρωταθλητών με 

συμμετοχές, σημαντικές επιτυχίες και  

μετάλλια σε ολυμπιακούς αγώνες, 

παγκόσμια και ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα είναι η κορυφή στην 

μεγάλη διαχρονική πορεία του στίβου 

της Κρήτης.

Η διοργάνωση σπουδαίων αθλητικών 

εκδηλώσεων και τώρα αλλά και στο 

παρελθόν, με το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

εθνικών ομάδων (πρώην Μπρούνο 

Τζάουλι) και τους χιλιάδες θεατές στις 

κερκίδες, τα διεθνή μίτινγκ που για 

πολλά χρόνια ήταν στην κορυφή της 

Ευρώπης, όπως το διεθνές μίτινγκ 

«Βενιζέλεια – Χανιά» που διεξάγεται με 

μεγάλη ευρωπαϊκή αναγνώριση στις 

υψηλότερες κατηγορίες των μίτινγκ, τα 

παγκόσμια ρεκόρ που έχουν επιτευχθεί 

στην Κρήτη, το χειμερινό κύπελλο 

ρίψεων που ήδη έχει διεξαχθεί για δύο 

συνεχή χρόνια στο Ηράκλειο, τους 

δεκάδες κάθε χρόνο περιφερειακούς 

αγώνες εντός σταδίου, τους αγώνες 

δρόμου εκτός σταδίου όπως ο αυριανός 

αγώνας Run Greece Ηράκλειο, αλλά και ο 

Ημιμαραθώνιος Κρήτης στο Αρκαλοχώρι 

και ο Μαραθώνιος Κρήτης στα Χανιά και 

τέλος τα προπονητικά καμπ των εθνικών 

μας ομάδων στον Άγιο Νικόλαο.

Η ανάθεση και αμέριστη υποστήριξη 

όλων των παραπάνω αγώνων και 

εκδηλώσεων από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σε 

συνδυασμό με την υποστήριξη και 

συνδιοργάνωση από την Πολιτεία, την 

Περιφέρεια Κρήτης, την Tοπική A

υτοδιοίκηση, αλλά και ιδιώτες χορηγούς,  

συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την 

επιτυχημένη πορεία, αλλά και στην 

ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. 

Το 2022 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη 

και ξεχωριστή αγωνιστική χρονιά για το 

στίβο της Κρήτης με σημαντικότερες 

επιτυχίες σε ατομικό και σωματειακό 

επίπεδο:

  Την 6η και 9η θέση στη Σφυροβολία του 

Χρήστου Φραντζεσκάκη  (Γ.Σ. Ελ. 

Βενιζέλος), στο Ευρωπαϊκό και 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ  αντίστοιχα.

Την 6η θέση στη Σφυροβολία της 

Τζατζιμάκη Αφροδίτης (Γ.Σ. Ελ. 

Βενιζέλος), στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

Κ18.

Προπονητής των παραπάνω αθλητών – 

αθλητριών είναι ο Κώστας  

Παπαμαρκάκης.

  Την συμμετοχή 35 αθλητών – 

αθλητριών των σωματείων της Κρήτης σε 

διεθνείς αγώνες με τις εθνικές μας 

ομάδες και τα 7 μετάλλια σε Βαλκανικούς 

και Μεσογειακούς αγώνες.

  Τα 4 Πανελλήνια ρεκόρ (Μπουζάκης 

Κώστας: 3 Πανελλήνια ρεκόρ στη 

δισκοβολία Κ20 και Φραντζεσκάκης 

Χρήστος στη Σφυροβολία Κ23). Αθλητές 

του Γ.Σ. Ελ Βενιζέλου με προπονητές τον 

Γιώργο Μήλιο και Κώστα Παπαμαρκάκη 

αντίστοιχα.

  Τα 140 μετάλλια που κέρδισαν οι 

αθλητές μας στα πανελλήνια 

πρωταθλήματα. 

  Την πρώτη  θέση για 6η χρονιά, του Γ.Σ. 

Ελ. Βενιζέλου στην πανελλήνια κατάταξη 

- αξιολόγηση μεταξύ των 342  

σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, αλλά και τα δύο 

σωματεία μας Γ.Σ. Ελ. Βενιζέλος και ΟΦΗ 

που κατετάγησαν πανελλαδικά μέσα στα 

9 καλύτερα σωματεία του 2022. 

   Τα 10 συνολικά  μετάλλια  στις 

βαθμολογίες των πανελληνίων 

πρωταθλημάτων από τα σωματεία μας, 

Γ.Σ. Ελ. Βενιζέλος (7), Ο.Φ.Η. (1),  Α.Ο. 

Λασιθίου (1) και Α.Ο. Κύδων (1)

  Την αύξηση των ενεργών αθλητών των 

σωματείων μας κατά 15% τα δύο 

τελευταία χρόνια, με γενικό σύνολο 

ενεργών αθλητών 4.500 περίπου από τα 

27 σωματεία μας.

   Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δημιουργώντας νέα 

καινοτόμα πρωτοποριακά προγράμματα 

και επιβραβεύοντας τις επιτυχίες του 

στίβου της Κρήτης, δημιούργησε από 

φέτος  το «Πιλοτικό κέντρο 

αναπτυξιακού αθλητισμού της Κρήτης», 

με στόχο να προσφέρει εξειδικευμένες 

προπονητικές μεθόδους στους νεαρούς 

αθλητές μας και φυσικά με την 

προοπτική  από τα επόμενα χρόνια αυτό 

το πρόγραμμα να επεκταθεί και σε άλλες 

Ε.Α.Σ.

   Πρέπει να επίσης να αναφερθούμε στο 

καινούργιο πρόγραμμα της ομοσπονδίας 

μας για τους νεαρούς αθλητές 15 – 18 

ετών, με την ονομασία «Γυμνάζομαι με 

τους καλλίτερους» και στο οποίο  έχουν 

συμπεριληφθεί 66 αθλητές και αθλήτριες 

της Κρήτης.

Δίκαια λοιπόν όλοι εμείς οι άνθρωποι του 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. της Κρήτης, αισθανόμαστε 

υπερήφανοι για όλες αυτές τις επιτυχίες, 

των αθλητών, των προπονητών και των 

σωματείων μας, που είναι αποτέλεσμα 

σωστού προγραμματισμού από τα 

διοικητικά στελέχη, οργάνωσης και 

δουλειάς στις μικρές ηλικίες, αλλά και 

υψηλών στόχων από  τους προπονητές 

και τους πρωταθλητές μας. 



Όλα τα παραπάνω οφείλονται σε μια 

τεράστια προσπάθεια με όραμα, 

μακροχρόνιο προγραμματισμό, 

οργάνωση, ξεχωριστό ενδιαφέρον για 

την άριστη λειτουργία των ακαδημιών 

και προαγωνιστικών τμημάτων των 

σωματείων, συνεχή επιμόρφωση των 

προπονητών μας από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., 

προπονητική προετοιμασία  σε 

επιστημονική βάση και το κυριότερο με 

απόλυτη πίστη στο «ευ αγωνίζεσθαι», 

στην εντιμότητα και τα αθλητικά ιδεώδη 

με τα οποία καθοδηγούμε και 

διαπλάθουμε τη νεολαία της Κρήτης, 

τους νεαρούς αθλητές μας και αυριανούς 

πρωταθλητές, με την αμέριστη  πάντα 

υποστήριξη των οικογενειών τους. 

Για  την ανάπτυξη και διατήρηση του 

στίβου της Κρήτης στις κορυφαίες θέσεις 

του ελληνικού στίβου, δούλεψαν σκληρά 

πολλοί άνθρωποι, διοικητικά στελέχη, 

προπονητές, κριτές και εθελοντές, μέσα 

και έξω από τα στάδια και γι’ αυτό οι 

επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους 

«ρομαντικούς του στίβου της Κρήτης».

Καθοριστικοί παράγοντες για την 

επίτευξη όλων των παραπάνω, όλα αυτά 

τα χρόνια, είναι ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η πολιτεία, η 

Περιφέρεια Κρήτης, οι τέσσερις 

περιφερειακές ενότητες, το σύνολο των 

Δήμων, οι ιδιωτικοί φορείς, οι εθελοντές 

μας  και οι οικογένειες των αθλητών μας, 

που όλοι μαζί αποτελούν το «ΜΕΓΑΛΟ 

ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και 

σημαντικούς φορείς υποστήριξης και 

χρηματοδότησης του συνόλου των  

δραστηριοτήτων μας.

 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε 

στους 90 προπονητές μας που 

κυριολεκτικά και τις 365 ημέρες το 

χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές 

συνθήκες προετοιμάζουν καθημερινά 

τους αθλητές τους, χωρίς ωράριο και με 

μοναδικό στόχο την σωματική, ψυχική 

και κοινωνική βελτίωση και ανάδειξη των 

νεαρών αθλητών τους.

Ιδιαίτερη επίσης αναφορά πρέπει να 

κάνουμε στους κριτές του στίβου της 

Κρήτης, που αποτελούν ισχυρό και 

απαραίτητο κρίκο στην αλυσίδα των 

επιτυχιών.

Πραγματικοί εθελοντές και ουσιαστικοί 

υποστηρικτές της ελληνικής νεολαίας, με 

συνεχή παρουσία στους αγώνες, αλλά και 

στο σύνολο των εκδηλώσεων.

Τέλος για να συνεχιστεί η ουσιαστική 

ανάπτυξη του στίβου της Κρήτης και να 

δοθούν επιπλέον κίνητρα στη αθλητική 

νεολαία αλλά και στο σύνολο των 

αθλούμενων πολιτών, θα πρέπει μέσα 

από ένα ρεαλιστικό προγραμματισμό να 

υλοποιηθούν στην Κρήτη αθλητικά έργα 

που θα αφορούν:

  Την ανακατασκευή και ολοκλήρωση των 

έργων στα στάδια του Ν. Λασιθίου (Άγιο 

Νικόλαο και Σητεία), στο στάδιο Γάλλου 

στο Ρέθυμνο και φυσικά στο στάδιο 

Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

  Την κατασκευή ενός κλειστού 

αγωνιστικού προπονητηρίου στίβου στο 

Ηράκλειο.

  Η δημιουργία άμεσα ενός σταδίου για 

ρίψεις στα Χανιά, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στους σημερινούς 

πρωταθλητές να συνεχίσουν την εξέλιξη 

τους και από την φετινή 6η θέση στην 

Ευρώπη, χωρίς στάδιο, να κατακτήσουν 

την κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού, 

μέσα από ένα σύγχρονο στάδιο 

προετοιμασίας όπως γίνεται σε όλη την 

Ευρώπη.

  Την ουσιαστική αναβάθμιση, 

εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό με όργανα 

του συνόλου των σταδίων της Κρήτης 

όπως:

- Εθνικό στάδιο Χανίων: 

Ολοκλήρωση του ηλεκτροφωτισμού, 

κατασκευή  προθερμαντηρίου, λόγω και 

της διεξαγωγής του ευρωπαϊκού 

μίτινγκ), διάθεση προς χρήση της 

αίθουσας ενδυνάμωσης και πλήρης 

εξοπλισμός του με όργανα ολυμπιακών 

προδιαγραφών.

- Παγκρήτιο Στάδιο: Τονισμός 

της γραμμογράφησης του ελαστικού 

τάπητα.

- Πέραμα, Μάλια, Καστέλι, 

Ιεράπετρα,  Αρκαλοχώρι,  Μεσσαρά: 

Ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης 

και εξοπλισμός τους με όργανα στίβου.

- Εάν όλα τα παραπάνω 

προγραμματιστούν και υλοποιηθούν 

άμεσα, τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των 

εν ενεργεία αθλητών και αθλούμενων 

συμπολιτών μας θα αυξηθεί 

κατακόρυφα, οι διεθνείς επιτυχίες των 

πρωταθλητών μας σε παγκόσμιο επίπεδο 

θα κορυφωθούν και  η Κρήτη θα 

αποτελεί πλέον το ιδανικό κέντρο 

προετοιμασίας τόσο για τους Έλληνες 

πρωταθλητές όσο και για τους 

πρωταθλητές από πολλές χώρες της 

Ευρώπης.  









Η συμμετοχή στον Αγώνα 10χλμ 
επιτρέπεται σε όσους και όσες έχουν 
γεννηθεί το 2006 και μεγαλύτεροι/
ες.
Η συμμετοχή στον Αγώνα 5χλμ επι

-

τρέπεται σε όσους και όσες έχουν 
γεννηθεί το 2009 και μεγαλύτεροι/
ες.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα δρομέα 
η συμμετοχή και στους δύο αγώνες 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
-

νουν τον αριθμό συμμετοχής τους 
και το απαραίτητο υλικό για τον 
αγώνα το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 
από το Κέντρο Εγγραφών της διορ-
γάνωσης, το οποίο φιλοξενείται στο 
Παγκρήτιο Στάδιο, από τις 10.00 
έως τις 20.00. Σημειώνεται ότι μπο-
ρούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟΝ δρο-
μείς που έχουν:
• ολοκληρώσει τη διαδικασία του 
εμβολιασμού ή
• νοσήσει και έχει καταχωριστεί το 
θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου από 
την Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό 
Κέντρο/ Εργαστήριο /Κλιμάκιο στο 
οποίο έχουν διενεργήσει τον έλεγχο, 
έως και 15 ημέρες πριν από την 
παραλαβή του υλικού συμμετοχής 
τους από το Κέντρο εγγραφών
και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, όπως αυτές αναφέ-
ρονται και ισχύουν με βάση τις δι-
ευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, πριν και 
κατά την ημέρα διεξαγωγής της δι-
οργάνωσης.
Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν ένα 
φάκελο που περιέχει:
• Τον Αριθμό Συμμετοχής τους με εν-
σωματωμένο Chip Χρονομέτρησης
• Παραμάνες για τον Αριθμό Συμμε-
τοχής
• Αυτοκόλλητο με τον Αριθμό Συμ-
μετοχής για την Τσάντα του Δρομέα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ: 
10.00πμ

-

11.15. Δηλαδή οι δρομείς έχουν στη 

χρόνο 1 ώρα και 15’.

11.30πμ
-

-

-

-

-

ΔΡΟΜΩΝ
Οι Αγώνες 5χλμ & 10χλμ, έχουν 

-

-
-

-

-

-

νέχεια στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, 
με κατεύθυνση προς το «Τάλως». Επί 
της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, πριν 
τον κυκλικό κόμβο της οδού Γιαμα

-

λάκη, γίνεται αριστερή αναστροφή 
και οι δρομείς επιστρέφουν με κα

-

τεύθυνση προς το Παγκρήτιο Στά

-

διο, πάλι μέσω των οδών Σοφοκλή 
Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου 
και Σπύρου Μουστακλή. Οι δρομείς 
εισέρχονται στο Παγκρήτιο Στάδιο 
από τη Θύρα 9 (βορειοανατολική), 
διανύουν 300μ εντός του Σταδίου 
και εξέρχονται από το Στάδιο από 
τη Θύρα 13 (νοτιοανατολική). Στη 

φορά την παραπάνω διαδρομή, ει-

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚ-
ΚΙΝΗΣΗ 

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 09:15πμ έως τις 09:45 και του 
Αγώνα 5χλμ από τις 10:45πμ έως τις 

-

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Πριν ξεκινήσετε από το χώρο δια-
μονής σας σιγουρευτείτε ότι έχετε 
μαζί σας:
1. Τον αριθμό συμμετοχής σας με το 
ενσωματωμένο chip χρονομέτρη-
σης και τις παραμάνες
2. Την πλαστική τσάντα που έχετε 
παραλάβει από τους διοργανωτές 
για τα ρούχα, με το αυτοκόλλητο 
που αναγράφει τον αριθμό συμμε-
τοχής σας κολλημένο πάνω της.

Πάνω στην πλαστική τσάντα θα 
πρέπει να είναι ευκρινώς κολλημένο 
(στο σημείο που υποδεικνύεται) το 
αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμε-
τοχής του δρομέα. Η τσάντα αυτή 
θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένη 
και δεν πρέπει να περιέχει ταξιδιω-
τικά έγγραφα, χρήματα, τιμαλφή ή 
φάρμακα. Οι διοργανωτές δεν φέ-
ρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση 
απώλειας αντικειμένων αξίας.
Η παράδοση των ρούχων των συμ-
μετεχόντων θα γίνει σε δύο διαφο-
ρετικούς χώρους με βάση τον αριθ-
μό 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 ΔΡΟ-
ΜΕΩΝ 

Οι δρομείς μπορούν να προθερμαί-
νονται ατομικά (τρέξιμο, ασκήσεις 
ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους πίσω 
από την εκκίνηση, αποφεύγοντας 
να τρέχουν σε ομάδες και αποφεύ-
γοντας σημεία που παρατηρείται 
συγχρωτισμός δρομέων ή συνοδών 
προσώπων.

-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟY 5χλμ και 10χλμ

Η συμμετοχή στους αγώνες 5χλμ & 

10χλμ επιτρέπεται σε όσους και όσες 

έχουν γεννηθεί το 2011 και 

μεγαλύτεροι/ ες.

Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέχουν 

μαθητές της Δ' , Ε’ και ΣΤ' τάξης 

Δημοτικού (παιδιά γεννημένα το 

2011 και το 2012 και 2013).

Όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμβά- 
νουν τον αριθμό συμμετοχής τους και 
το απαραίτητο υλικό για τον αγώνα το 
Σάββατο  1 Απριλίου από το Κέντρο 
Εγγραφών της διοργάνωσης, το 
οποίο φιλοξενείται στο Παγκρήτιο 

Στάδιο, 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 Συμμε- 

τοχής

•  Αυτοκόλλητο με τον Αριθμό Συμ- 

μετοχής για την Τσάντα του Δρομέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ώρα εκκίνησης Αγώνα παιδιών: 11.30

πμ

Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ: 10.00

πμ

 

•  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: 11.45πμ

•  Το ανώτατο χρονικό όριο τερματι- 

σμού για τον Αγώνα 5χλμ λήγει στις

13.00. 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 

13.00, οι δρομείς που δεν έχουν τερ- 

ματίσει πρέπει να εγκαταλείψουν. Σε 

διαφορετική περίπτωση συνεχίζουν 

με δική τους ευθύνη, αφού η δια- 

δρομή θα δοθεί στην κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑ- 

ΔΡΟΜΩΝ

Οι Αγώνες παιδιών, 5χλμ & 10χλμ, 

έχουν κοινό σημείο εκκίνησης και 

τερματισμού την ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10χλμ ΚΑΙ 5χλμ
 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
 

 

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 

09:00 πμ έως τις 09:30 και του Αγώνα 

5χλμ από τις 10:45 πμ έως τις 11:15 πμ.

ΗΛΙΚΙEΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Η Εκκίνηση 
δίνεται επί της Λεωφ. Δικαιοσύ-
νης (μπροστά από την Περιφέρεια 
Κρήτης) και οι δρομείς ακολου
θούν την εξής διαδρομή: Πλατεία 
Νικ. Φωκά - 25ης Αυγούστου (πε
ζόδρομος) - Πλατεία 18 Άγγλων 
- Νεάρχουο - Συμβολή Νεάρχου 
& Δουκώς Μπορώφ (Συντριβάνι 
Ο.Λ.Η.) - Στροφή γύρω από το συ
ντριβάνι - Νεάρχου - Πλατεία 18 
Άγγλων - Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 
- Αρχ. Μακαρίου - Νικ. Πλαστήρα 
- Συμβολή Νικ. Πλαστήρα με τις 
οδούς Εβάνς & Πεδιάδος (Πύλη 
Ιησού - καινούργια πλατεία) - 
Πλατεία Κύπρου - Χαρ. Τρικούπη 
- Λεωφ. Δημοκρατίας
Τερματισμός: Πλατεία Ελευθερί
ας, στη συμβολή της Λεωφ. Δημο
κρατίας με τις οδούς Πεδιάδος - 
Αβέρωφ - Ανεμογιάννη (Τράπεζα 
Πειραιώς)

 Οι δρομείς του 
Αγώνα Δρόμου 10χλμ κάνουν δύο 
γύρους για να τερματίσουν, ενώ οι 
δρομείς του Αγώνα 5χλμ ένα μόνο 
γύρο.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα

είναι στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Διαδρομή:Εκκίνηση από την οδό

Γεωργίου Ανεμογιάννη (μπροστά

από τη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ), στη 

συνέχεια διασχίζουν τη λεωφόρο

Δημοκρατίας στο δεξιό ρεύμα

(άνοδος)

 

μέχρι το ύψος που είναι τα πρώτα 

φανάρια, εκεί στρίβουν δεξιά στη

Χαριλάου Τρικούπη και μετά

από 100 μ περίπου στο πρώτο

διάζωμα, γίνεται αριστερή

αναστεοφή και επιστρέφουν πάλι

απο τη Χαριλάου Τρικούπη και τη 

λεωφόρο Δημοκρατίας (αντίθετο

ρεύμα-κάθοδος προς την πλατεία).

Τερματίζουν στο σημείο εκκίνησης

(οδό Γεωργίου Ανεμογιάννη-μροστά

από τη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ)



(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 αξι-
ολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό 
και οπτικό υλικό.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στον 
αγώνα σε μη εγκύρως εγγεγραμμέ-
νους δρομείς ή δρομείς χωρίς αριθ-
μό 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 τη-
ρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ 
των δρομέων 2μ.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 
2μ.Το τρέξιμο των δρομέων σε 
ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των 
μικρότερες από αυτές που ανα-
φέρονται παραπάνω θα πρέπει να 
αποφεύγεται. Οι δρομείς θα πρέπει 
να τρέχουν φορώντας φανέλα, την 
οποία σε καμία περίπτωση δεν επι-
τρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά 
τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό 
μέχρι και την παραλαβή της τσάντας 
με τα ρούχα τους.

προσωπικά αντικείμενα, για όποιον 
δρομέα το επιθυμεί, πρέπει να έχει 
παραδοθεί στους διοργανωτές 
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την 
εκκίνηση του αγώνα (δηλαδή το 
αργότερο μέχρι τις 09.30πμ για τον 
Αγώνα 10χλμ και μέχρι τις 11.00πμ 
για τον Αγώνα 5χλμ). Η παράδοση 
γίνεται μόνο στον ειδικά διαμορ-
φωμένο 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 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Blocks Εκκίνησης) 
Το αργότερο 15 λεπτά πριν την εκ-
κίνηση, δηλαδή στις 09.45πμ για 
τον Αγώνα 10χλμ και στις 11.15πμ 
για τον Αγώνα 5χλμ, όλοι οι δρομείς 
πρέπει να έχουν πάρει θέση στο 
χώρο εκκίνησης. Το block εκκίνησης 
στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάθε 
δρομέας αναγράφεται επάνω στον 
αριθμό συμμετοχής του. Οι διακε-
κριμένοι αθλητές θα καταλάβουν 
την πρώτη σειρά στην γραμμή της 
εκκίνησης με ευθύνη των διοργα-
νωτών. 
Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα το-

εκκίνησης των 300 δρομέων έκα-
στο, με τρόπο τέτοιον ώστε να τη-
ρείται η φυσική απόσταση του 1,5μ 
μεταξύ τους. Για τη διευκόλυνση 
των δρομέων, προχωρώντας στα-

-

κές ενδείξεις που θα υπάρχουν στο 
έδαφος, δημιουργώντας σειρές των 
6 ατόμων έκαστη. Σημειώνεται ότι η 
κατανομή των εγγεγραμμένων δρο-
μέων στα blocks εκκίνησης γίνεται 
με τα ίδια κριτήρια που ακολουθεί 
η Οργανωτική Επιτροπή τα τελευ-
ταία χρόνια και οι συμμετέχοντες 
δεν πρέπει να αλλάζουν block για 
λόγους πιθανής ιχνηλάτησης.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους 
δρομείς του Αγώνα Δρόμου 10χλμ 
στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό, 
καθώς και περίπου στο 2,5χλμ, 5χλμ 
και 7,5χλμ.
Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ, εκτός 
από την εκκίνηση και τον τερματι-
σμό, εμφιαλωμένο νερό προσφέρε-
ται και στο σταθμό υποστήριξης στο 
2,5χλμ.
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 
Στους Αγώνες Δρόμου 10χλμ & 
5χλμ, υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονι-
κού ελέγχου και χρονομέτρησης 
στην εκκίνηση και στον τερματισμό, 
καθώς και σε ενδιάμεσα σημεία 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 αθλητές συμπεριλαμβάνονται 
στα τελικά αποτελέσματα, γίνονται 
γνώστες της τελικής επίδοσης και 
των ενδιάμεσων χρόνων τους και 
δικαιούνται πιστοποιητικού συμ-
μετοχής και επίδοσης, μόνο εάν 
εκπληρώνουν τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις:
1) Συμμετείχαν και αγωνίστηκαν 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑ-
ΤΙΣΜΟ 
Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά τον 
τερματισμό, καλούνται να συνεχί-

  .οδοξέ νητ ςορπ νυοζίδαβ αν νυοζ
Άμεση ιατρική βοήθεια μπορεί να 
παρασχεθεί από το ιατρικό προσω-
πικό που βρίσκεται στην περιοχή 
του τερματισμού. Αμέσως μετά τον 
τερματισμό οι δρομείς παραλαμ-
βάνουν αναμνηστικό μετάλλιο και 
κατευθύνονται 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 (όσοι την έχουν 
παραδώσει πριν την εκκίνηση). Στο 
χώρο αυτό οι δρομείς καλούνται 
να απολυμάνουν τα χέρια τους με 
αντισηπτικό διάλυμα που θα τους 
παρέχεται στο χώρο αυτό.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Όλοι όσοι τερματίζουν λαμβάνουν 
αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού. 
Στους τρεις πρώτους νικητές της Γε-
νικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναι-
κών των Αγώνων Δρόμου 10χλμ & 
5χλμ απονέμεται διακριτικό μετάλ-
λιο και αναμνηστικό δίπλωμα.
Οι Τελετές Απονομών στους τρεις 
πρώτες/πρώτες νικητές/νικήτριες 
του αγώνα θα γίνουν με απόλυτη τή-
ρηση των κανόνων φυσικής απόστα-
σης και περιορισμού των επαφών και 
με την παρουσία μόνο των συμμετε-
χόντων νικητών. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ιατρικές Υπηρεσίες WC Νερό

Νερό

Χρονομέτρηση

10χλμ: 2,5 - 5 & 7,5χλμ Νερό

5χλμ: 2,5 xλμ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Ιατρικές Υπηρεσίες WC Νερό Μπανάνες Χρονομέτρηση

ΑΓΩΝΑΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

10χλμ 09.00 09.30 09.45 10.00 11.15

5χλμ 10.30 11.15 11.15 11.30 12.45

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Blocks Εκκίνησης)

Το αργότερο 15 λεπτά πριν την εκ- 

κίνηση, δηλαδή στις 09.45πμ για τον 

Αγώνα 10χλμ και στις 11.30πμ για τον 

Αγώνα 5χλμ, όλοι οι δρομείς πρέπει να 

έχουν πάρει θέση στο χώρο εκκίνησης. 

Το block εκκίνησης στο οποίο έχει 

τοποθετηθεί κάθε δρομέας 

αναγράφεται επάνω στον αριθμό 

συμμετοχής του. Οι διακε- κριμένοι 

αθλητές θα καταλάβουν την πρώτη 

σειρά στην γραμμή της εκκίνησης με 

ευθύνη των διοργα- νωτών.

Οι δρομείς των 10χλμ & 5χλμ θα το- 

ποθετηθούν σε διαφορετικά blocks 

εκκίνησης των 500 δρομέων έκαστο. 

 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.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους 

δρομείς του Αγώνα Δρόμου 10χλμ στην 

Εκκίνηση και τον Τερματισμό, καθώς και 

περίπου στο 2,5χλμ, 5χλμ και 7,5χλμ.

Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ, εκτός από 

την εκκίνηση και τον τερματι- σμό, 

εμφιαλωμένο νερό προσφέρε- ται και 

στο σταθμό υποστήριξης στο 2,5χλμ.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Στους Αγώνες Δρόμου 10χλμ & 5χλμ, 

υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονι- κού 

ελέγχου και χρονομέτρησης στην 

εκκίνηση και στον τερματισμό, καθώς 

και σε ενδιάμεσα σημεία 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 αθλητές συμπεριλαμβάνονται στα 

τελικά αποτελέσματα, γίνονται γνώστες 

της τελικής επίδοσης και των 

ενδιάμεσων χρόνων τους και 

δικαιούνται πιστοποιητικού συμ- 

μετοχής και επίδοσης, μόνο εάν 

εκπληρώνουν τις παρακάτω προϋ- 

ποθέσεις:

1) Συμμετείχαν και αγωνίστηκαν 

έγκυρα.

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 αξι- ολογώντας 

ενστάσεις, ηλεκτρονικό και οπτικό 

υλικό.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στον 

αγώνα σε μη εγκύρως εγγεγραμμέ- νους 

δρομείς ή δρομείς χωρίς αριθ- μό 

συμμετοχής.

Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν 

φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία 

περίπτωση δεν επι- τρέπεται να 

αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 

τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή 

της τσάντας με τα ρούχα τους.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑ- 

ΤΙΣΜΟ
Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά τον 

τερματισμό, καλούνται να συνεχί- 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 

τερματισμό οι δρομείς παραλαμ- 

βάνουν αναμνηστικό μετάλλιο και 

κατευθύνονται 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 (όσοι την έχουν παραδώσει 

πριν την εκκίνηση).  

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

Όλοι όσοι τερματίζουν λαμβάνουν 

αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού. 

Στους τρεις πρώτους νικητές της Γε- 

νικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναι- κών 

των Αγώνων Δρόμου 10χλμ & 5χλμ 

απονέμεται διακριτικό μετάλ- λιο και 

αναμνηστικό δίπλωμα.
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προσωπικά αντικείμενα, για όποιον 
δρομέα το επιθυμεί, πρέπει να έχει 
παραδοθεί στους διοργανωτές 
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την 
εκκίνηση του αγώνα (δηλαδή το 
αργότερο μέχρι τις 09.30πμ για τον 
Αγώνα 10χλμ και μέχρι τις 11.15πμ για 
τον Αγώνα 5χλμ). Η παράδοση γίνεται 
μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
που έχει ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή 
στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, 

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.

Οι συμμετέχοντες σε κάθε 

σειρά καθορίζονται εκ των 

προτέρων ονομαστικά από το 

σύστημα χρονομέτρησης και φέρουν 

ονομαστικοποιημένο chip επί του

αριθμού συμμετοχής τους,ωστέ

να διατηρούν την συγκεκριμένη 

και ορισμε΄νη συμμετοχή τους στο

block εκκίνησης και να ελέγχετγαι η

θέση τους σε αυτό,η πορεία τους 

στην εκκίνηση,στη διαδρομή

και στον τερματισμό.





ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέχουν 

μαθητές και μαθήτριες της Δ', Ε' και ΣΤ' 

Τάξης Δημοτικού, και είναι 

γεννημένοι/ες το 2011, 2012 και 2013.

Επιτρέπεται στους δρομείς η 

συμμετοχή σε δυο αγωνίσματα (10χλμ 

και 5 χλμ) ,εκτός από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν το 2011, στα οποία 

επιτρέπεται η συμμετοχή σ' ένα μόνο 

αγώνισμα.

Ο Αγώνας Παιδιών είναι απόστασης 

περίπου 1000μ. 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.

ΩΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: 

11.30πμ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1000μ Δημοτικών 

Σχολείων (Είναι η ίδια με την 

αντίστοιχη του 2017):

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα είναι 

στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Διαδρομή: Εκκίνηση από την οδό 

Γεωργίου Ανεμογιάννη (μπροστά από 

τη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ.), στη συνέχεια 

διασχίζουν τη λεωφόρο Δημοκρατίας 

στο δεξιό ρεύμα (άνοδος) μέχρι το 

ύψος που είναι τα πρώτα φανάρια, εκεί 

στρίβουν δεξιά στη Χαριλάου Τρικούπη 

και μετά από 100μ περίπου στο πρώτο 

διάζωμα, γίνεται αριστερή αναστροφή 

και επιστρέφουν πάλι από τη Χαριλάου 

Τρικούπη και τη λεωφόρο 

Δημοκρατίας (αντίθετο ρεύμα – 

κάθοδος προς την πλατεία). 

Τερματίζουν στο σημείο εκκίνησης 

(οδό Γεωργίου Ανεμογιάννη – 

μπροστά από τη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

Όλα τα παιδιά αμέσως μετά τον 

τερματισμό οδηγούνται σε ειδικό 

ελεγχόμενο χώρο ακριβώς μετά τον 

τερματισμό. Στο χώρο αυτό θα τους 

δοθεί μετάλλιο και εμφιαλωμένο νερό.

Από το σημείο αυτό θα τα παραλάβουν 

οι γονείς-κηδεμόνες τους.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ   10.45

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  11.15

ΕΚΚΙΝΗΣΗ  11.30

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Οι γονείς πρέπει να φροντίσουν για την 

έγκαιρη μετάβαση των παιδιών στο 

χώρο εκκίνησης του αγώνα, στην οδό 

Γεωργίου Ανεμογιάννη (μπροστά από 

τη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ.). Τα παιδιά 

πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της 

εκκίνησης 45 λεπτά πριν από την 

έναρξη του αγώνα, δηλαδή το 

αργότερο στις 10.45πμ. 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.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ

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, το οποίο φιλοξενείται 

στο Παγκρήτιο Στάδιο (Θύρα 1) το 

Σάββατο 1 Απριλίου 2023: 10.00 - 

20.00.





 ΣΑΒΒΑΤΟ 11 & ΚΥΡΙΑΚΗ 12 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

40 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ


