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ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕΓΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕΓΑΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ RUN GREECE

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

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΣ
Σωτήρης Κυρανάκος, Γενικός Διευθυντής

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

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

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
FACEBOOK /Segas.gr
/AthensHalfMarathon
/AthensAuthenticMarathon
/RunGreece
INSTAGRAM/Segas.gr
/Athens_Half_Marathon
/AthensAuthenticMarathon

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

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΓΑΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ
ΚΡΗΤΗΣ

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.

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 αναπτύσσονται συνεργασίες, ενώνονται δυνάμεις και βέβαια επικοινωνούν άνθρωποι,
κάτι που η κοινωνία μας σήμερα έχει ανάγκη
περισσότερο από ποτέ.
Συνεχίζει να αποτελεί το σύμβολο της προσπάθειας, της αναζήτησης, της διαρκούς
πορείας, που παίρνει σάρκα και οστά μέσα
στους αγώνες δρόμου.
Αποτελώντας μια αθλητική διοργάνωση πανελλήνιας 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 συμμετοχών 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 τουρισμό και το μακραίωνο πολιτισμό μας.
Ως Περιφέρεια Κρήτης, σεβόμενοι πάντα τις
οδηγίες των ειδικών συμμετέχουμε και ευχαριστούμε θερμά τον ΣΕΓΑΣ αλλά και όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, τους συμμετέχοντες 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 διατήρηση όχι μόνο της φυσικής αλλά και της
ψυχικής μας υγείας.
Καλή επιτυχία σε όλους!

Για 98η συνεχή φορά, υποδεχόμαστε με
χαρά στο Ηράκλειο το RUN GREECE, τη
διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε έναν
από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου στην Ελλάδα.

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης πρωτοπόρος στη
διοργάνωση αγώνων στίβου, συμμετέχει από
την πρώτη χρονιά σε αυτόν τον πρωτοποριακό
θεσμό του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. το «RUN GREECE», συνδιοργανώνοντας μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και
το Δήμο Ηρακλείου, ένα αντίστοιχο αγώνα στην
πόλη του Ηρακλείου.
Ο αγώνας «RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ» προσφέρει
ιδανικές συνθήκες για να συμμετέχουν πολίτες
από όλη την Κρήτη, αλλά και από πολλά μέρη
της Ελλάδας, συνδυάζοντας τη συμμετοχή τους
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 ιδιαίτερα 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 – υποστηρικτών, 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 στηρίζουν το σύνολο των εκδηλώσεων του κλασικού
αθλητισμού.
Η παρουσία των κριτών στίβου της Κρήτης, αποτελεί μοναδική εγγύηση για την αξιοπιστία της
διεξαγωγής του αγώνα και η εθελοντική συμμετοχή ανθρώπων και φορέων, που προσφέρουν
για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, αναδεικνύει 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 δημόσιας υγείας, θα συμμετέχει μεγάλος αριθμός
δρομέων απολαμβάνοντας με ασφάλεια τη
συμμετοχή τους αλλά και το χειροκρότημα των
συμπολιτών μας, σε αυτή την μοναδική αθλητική γιορτή για όλους.

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

Νικόλαος Κ. Συριγωνάκης

Κάθε χρόνο χιλιάδες μικροί και μεγάλοι
δρομείς γεμίζουν τους δρόμους της πόλης 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 φέτος το RUN GREECE με τις υπηρεσίες και
το έμψυχο δυναμικό μας, όπως στηρίζουμε κάθε εκδήλωση που προάγει τα αθλητικά ιδεώδη και θέτει την αξία της συμμετοχής 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 δραστηριότητας στην καθημερινότητα όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων.
Με την ελπίδα ότι το φετινό RUN GREECE
στο Ηράκλειο θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένο 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 ευχηθώ στους συμμετέχοντες καλή επιτυχία
και καλή διασκέδαση!

Βασίλης Λαμπρινός

Παναγιώτης Αντωνακάκης

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE
Το RUN GREECE καθιερώθηκε το 2013
από τον ΣΕΓΑΣ και αφού έχει διανύσει
επτά επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής
οκτώ
του, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των
125.000 δρομέων και απλών πολιτών
135.000
όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινάει το 2021
2022 με
πολλές ελπίδες και νέα δεδομένα, μετά
την επανεκκίνηση
αγώνων
2021.
ματαίωση των των
αγώνων
του, το 2020.
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.
Επτά
Έξι μεγάλες πόλεις, Λάρισα, Ηράκλειο,
Καστοριά, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη,
Πάτρα και Ρόδος, φιλοξενούν αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Οι δρομείς έχουν

την ευκαιρία να τρέξουν σε έναν υψηλού
επιπέδου - αγωνιστικά και οργανωτικά αγώνα μαζικής συμμετοχής στο κέντρο
των πόλεων κάθε διοργάνωσης.
Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα 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 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 για
εφέτος και
χωρίς
με παιδικό αγώνα), 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
2021
Αλεξανδρούπολη
Ηράκλειο
Πάτρα
Καστοριά
Αλεξανδρούπολη
Καστοριά
Λάρισα
Ιωάννινα
Ηράκλειο
Πάτρα
Ιωάννινα
Λάρισα
Ρόδος

19
10Σεπτεμβρίου
Απριλίου
26
15Σεπτεμβρίου
Μαΐου
Σεπτεμβρίου
325Οκτωβρίου
10
Οκτωβρίου
2 Οκτωβρίου
17
Οκτωβρίου
9 Οκτωβρίου
24
Οκτωβρίου
9 Οκτωβρίου
24 οκτωβρίου

ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟΥ RUN GREECE
Για όγδοη χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Ηράκλειο.
Η ζεστασιά με την οποία οι πολίτες του Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης
αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι μοναδική. Ειδικά εφέτος, είμαστε
σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να υποδεχθούμε τους δρομείς της πόλης
και της ευρύτερης περιοχής, τηρώντας όλους τους κανόνες και το υγειονομικό
Πρωτόκολλο.
Το 2021 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ιωάννης Ζερβάκης με χρόνο 32:29
Το 2019 νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ιωάννης Ζερβάκης με χρόνο 32.16
και στις Γυναίκες η Πολυξένη Βαιλειάδου με χρόνο 39:59. Στα 5χλμ Ανδρών
που αποτέλεσε νέο ρεκόρ διαδρομής του Run Greece Ηρακλείου και στις
πρώτος
Ιωάννης Παπαλεωνίδας
16:27 και
η Μαρία
Γυναίκεςτερμάτισε
η Αιμιλίαο Πρωτογεράκη
με χρόνομε43.54.
Σταστις
5χλμΓυναίκες
Ανδρών
πρώτος
Παπαγιαννάκη
με 21:03. Τσολάκης με 16.23 και στις Γυναίκες η Αικατερίνη Δότερμάτισε ο Θεόδωρος

βρου με 18.27.
Ακολουθούν
αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδόσεις, ανδρών και
γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδόσεις, ανδρών
και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.
Νικητές/Νικήτριες
10χλμ ανδρών
2021
Νικητές/Νικήτριες
2019ανδρών
10χλμ

Ιωάννης Ζερβάκης

32:29

Ρεκόρ διαδρομής 10χλμ.

Ιωάννης Ζερβάκης

32:16

Άνδρες

Ιωάννης Ζερβάκης

32:16

2019

2018
2019
2017
2018

Θεόδωρος
Τσολάκης
Ιωάννης
Ζερβάκης
Ιωάννης Ζερβάκης
Θεόδωρος
Τσολάκης

34:02
32:16
33:22
34:02

Γυναίκες

Αναστασία Καρακατσάνη

38:03

2017

2016
2017
2015
2016

El ArfaouiΖερβάκης
Abdeltaif
Ιωάννης
Arfaoui Abdeltaif
Abdeltaif
ElElArfaoui

33:00
33:22
33:13
33:00

Άνδρες

Θεόδωρος Τσολάκης

15:52

2017

Γυναίκες

Αναστασία Μαρινάκου

17:21

2016

2014
2015
2013
2014

ElΧρήστος
ArfaouiΒότσος
Abdeltaif
Μιχαήλ Αφορδακός
Χρήστος
Βότσος

34:52
33:13
35:47
34:52

10χλμ Γυναικών
2013
2021Γυναικών
10χλμ

Μιχαήλ Αφορδακός
Πολυξένη Βαιλειάδου

35:47
39:59

Νικητές //Νικήτριες
Νικήτριες2019
2021
Νικητές
10 χλμ
Ανδρών
10
χλμ Ανδρών

2019
2019
2018
2018

ΑιμιλίαΠρωτογεράκη
Πρωτογεράκη
Αιμιλία
Μαρίνα Αχλάτη
Αχλάτη
Μαρίνα

43:54
43:54
43:24
43:24

11
22

Ιωάννης Ζερβάκης
Ζερβάκης
Ιωάννης
Γεώργιος Μαστοράκης
Εμμανουήλ
Σηφάκης

32:29
32:16
35:14
35:14

2017
2017
2016
2016

Αναστασία Καρακατσάνη
Καρακατσάνη
Αναστασία
Μαρίνα Μανιαδάκη
Μανιαδάκη
Μαρίνα

38:05
38:05
38:21
38:21

33
10 χλμ
10
χλμ Γυναικών
Γυναικών

Χριστόφορος
Πρωτόπαπας
Μαρίνος
Κιούσης

35:44
36:11

2015
2015
2014
2014

Μαρίνα Αχλάτη
Αχλάτη
Μαρίνα
ΝίκηΠεράκη
Περάκη
Νίκη

45:46
45:46
42:12
42:12

11
22

Πολυξένη
Βαιλειάδου
Αιμιλία
Πρωτογεράκη
ΕιρήνηΜαρκάκη
Πευκιανάκη
Έλενα

39:59
43:54
40:11
47:21

2013
2013
5χλμ Ανδρών
Ανδρών
5χλμ

ΝίκηΠεράκη
Περάκη
Νίκη

45:44
45:44

33
χλμ Ανδρών
Ανδρών
55 χλμ

ΜαριάνναΠαρινού
Τρούλη
Νεκταρία

41:26
48:44

2021
2019
2019
2018

Ιωάννης Παπαλεωνίδας
Θεόδωρος
Τσολάκης
Θεόδωρος
Τσολάκης
Γεώργιος Ριζωνάκης

16:27
16:23
16:23
17:07

11
22

Ιωάννης Παπαλεωνίδας
Θεόδωρος
Τσολάκης
ΑντώνιοςΠαπαλεωνίδας
Κωστάκης
Ιωάννης

16:27
16:23
17:02
16:54

2018
2017
2017
2016

Γεώργιος Ριζωνάκης
Θεόδωρος
Τσολάκης
Θεόδωρος
Τσολάκης
Θεόδωρος Τσολάκης

17:07
15:52
15:52
16:09

33
χλμ Γυναικών
55 χλμ
Γυναικών

ΕμμανουήλΚωστάκης
Κωνσταντουλάκης
Αντώνιος

17:41
16:55

2016
2015
2015
2014

Θεόδωρος Τσολάκης
Τσολάκης
Θεόδωρος
ΘεόδωροςΒότσος
Τσολάκης
Χρήστος

16:09
16:11
16:11
16:48

11
22

Μαρία Παπαγιαννάκη
Αικατερίνη
Δόβρου
Δάφνη
Βάρδα
Ζωή Επιτροπάκη

21:03
18:27
21:39
18:47

2014
2013
2013Γυναικών
5χλμ

Χρήστος Βότσος
Μιλτιάδης
Καμπιτάκης
Μιλτιάδης Καμπιτάκης

16:48
17:09
17:09

33

Μαρία Μπαρμπαγαδάκη
Ειρήνη
Πευκιανάκη

21:45
20:31

5χλμ Γυναικών
2019
2021
2018

Αικατερίνη Δόβρου
Μαρία Παπαγιαννάκη
Ελευθερία
Πετρουλάκη

18:27
21:03
18:08

2019
2017
2018
2016

Αικατερίνη
Δόβρου
Μαρίνα
Αχλάτη
Ελευθερία Πετρουλάκη
Αναστασία
Μαρινάκου

18:27
20:19
18:08
17:21

2017
2015
2016
2014

Μαρίνα Μανιαδάκη
Αχλάτη
Μαρίνα
ΑναστασίαΠετρουλάκη
Μαρινάκου
Ελευθερία

20:19
19:55
17:21
19:10

Ρεκόρ Διαδρομής 5 χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Άνδρες

Μάριος Αναγνώστου

15.03

ΛΑΡΙΣΑ 2019

2015
2013
2014

Μαρίνα
Μανιαδάκη
Άννα
Βασιλείου
Ελευθερία Πετρουλάκη

19:55
21:26
19:10

Γυναίκες

Ανθή Κυριακοπούλου

17.16

ΛΑΡΙΣΑ 2018

2013

Άννα Βασιλείου

21:26

Ρεκόρ διαδρομής 5χλμ.

Ρεκόρ Διαδρομής 10 χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Άνδρες

Χρήστος Καλλίας

31.09

ΛΑΡΙΣΑ 2017

Γυναίκες

Αναστασία Καρακατσάνη

34.33

ΛΑΡΙΣΑ 2018

Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ο Κλασικός αθλητισμός της Κρήτης
παρουσιάζει ραγδαία ποιοτική και
ποσοτική ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια, τόσο σε ατομικό επίπεδο για
τους αθλητές μας, όσο και σε ομαδικό επίπεδο για τα σωματεία μας
και με καθοριστική συμμετοχή στην
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.
Η διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων, τα τελευταία χρόνια, με την υποστήριξη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,
της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας, συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την ανάπτυξη. Αγώνες και εκδηλώσεις όπως
το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων
(με την δημιουργία της «παιδικής
κερκίδας» και τη συνολική παρουσία
15.000 θεατών στο Παγκρήτιο στάδιο, το διεθνές μίτινγκ στίβου «Βενιζέλεια - Χανιά» στα Χανιά, το οποία
ανήκει στην ιδιαίτερη κατηγορία
«Bronze» της Ευρωπαϊκής ομοσπονδιάς, το Run Greece στο Ηράκλειο,
το πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινού
δρόμου – βουνού και το προπονητικό καμπ των εθνικών μας ομάδων
στον Άγιο Νικόλαο που έχει γίνει πλέον θεσμός, οι δεκάδες περιφερειακοί
αγώνες εντός και εκτός σταδίων από
τη Σητεία μέχρι το Καστέλι Κισάμου,
σε συνδυασμό με το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Σ.Ε.Γ.ΑΣ. Kids
Athletics, είχαν ως αποτέλεσμα την
«είσοδο» του στίβου της Κρήτης στα
σχολεία, τη σύνδεση των αγώνων
μας και με άλλες δράσεις, την καθοριστική παρουσία στα κοινωνικά
δρώμενα, την αύξηση των αθλούμενων συμπολιτών μας και την ανάδειξη νέων ταλαντούχων πρωταθλητών.
Το 2021, παρά τις δυσκολίες που
υπάρχουν, λόγω της πανδημίας του
Covid – 19, ήταν μια ακόμα επιτυχημένη και ξεχωριστή χρονιά για το
στίβο της Κρήτης με κυριότερα χαρακτηριστικά:
• Τη συμμετοχή τεσσάρων πρωταθλητών μας στους Ο.Α. του Τόκιο:
Χρήστου Φραντζεσκάκη, Μιχάλη
Αναστασάκη, Κώστα Δουβαλίδη
(αθλητές του Γ.Σ. Ελ. Βενιζέλου) και
Ειρήνης Βασιλείου (αθλήτριας σωματείου της Αθήνας)
• Τη συμμετοχή 4 πρωταθλητών

μας στο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23, με σημαντικότερη επιτυχία
το ασημένιο μετάλλιο, του Χρήστου
Φραντζεσκάκη, την 4η θέση του Τσίτσου Δημήτρη και τη συμμετοχή της
Δόση Παναγιώτας και Τζόνσον Νοράγιας (αθλητές και αθλήτριες του Γ.Σ.
Ελ. Βενιζέλου)
• Τη συμμετοχή 3 πρωταθλητών μας
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20, με
την 4η θέση του Ντουσάκη Ορέστη,
την 6η θέση του Μπουζάκη Κώστα
(αθλητές του Γ.Σ. Ελ. Βενιζέλου) και
τη συμμετοχή της Ραφαηλάκη Νικολέτας ( Α.Ο. Λασιθίου)
• Τη συμμετοχή 2 πρωταθλητών μας
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20,
Ντουσάκη Ορέστη και Μπουζάκη
Κώστα
• Τη συμμετοχή του πρωταθλητή μας
Νυφαντόπουλου Γιάννη, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου
( Γ.Σ. Ελ. Βενιζέλος)
• Τη συμμετοχή 9 συνολικά πρωταθλητών μας στους Βαλκανικούς αγώνες με 4 πρώτες Βαλκανικές νίκες:
Γναφάκη Δήμητρα (Α.Ο. Κύδων),
Μιχελάκη Κική (Ο.Φ.Η.), Τζατζιμάκη
Αφροδίτη (Γ.Σ. Ελ. Βενιζέλος) και
Σγουρός Μανώλης (Σητειακός Α.Ο.)
• Τα 119 μετάλλια που κέρδισαν οι
αθλητές μας στα πανελλήνια πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου (41 χρυσά,
39 αργυρά και 39 χάλκινα), που είναι
αριθμός ρεκόρ μεταλλίων τα τελευταία χρόνια.
• Τους 20 αγώνες στίβου που διεξήχθησαν στην Κρήτη.
• Τους 3.000 εν΄ενεργεία αθλητές και
αθλήτριες των 25 σωματείων μας
Δίκαια λοιπόν όλοι εμείς οι άνθρωποι
του στίβου της Κρήτης, αισθανόμαστε περήφανοι για όλες αυτές τις
επιτυχίες, των αθλητών, των προπονητών και των σωματείων μας, που
είναι αποτέλεσμα σωστού προγραμματισμού, οργάνωσης και δουλειάς
στις μικρές ηλικίες, αλλά και υψηλών
στόχων από τους πρωταθλητές μας.
Όταν οι επιτυχίες επαναλαμβάνονται για πολλά χρόνια, όταν η Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης και τα σωματεία
της βρίσκονται στις πρώτες θέσεις
του ελληνικού στίβου, όταν οι αθλητές και οι αθλήτριες μας συμμετέχουν

με επιτυχία σε ολυμπιακούς αγώνες,
σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και βαλκανικά πρωταθλήματα, τότε κανένα
αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαίο ή ευκαιριακό.
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 ανή-

κουν σε όλους τους «ρομαντικούς του
στίβου της Κρήτης».
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στους κριτές του στίβου της
Κρήτης, που αποτελούν σημαντικό
κρίκο στην αλυσίδα των επιτυχιών.
Πραγματικοί εθελοντές και ουσιαστικοί υποστηρικτές της ελληνικής
νεολαίας, με συνεχή παρουσία στους
αγώνες, αλλά και στο σύνολο των
εκδηλώσεων, υψηλό επίπεδο γνώσεων, συνεχή ενημέρωση, μοναδική
εντιμότητα και παιδαγωγική κατάρτιση, αποτελούν τους καλύτερους
εγγυητές για την αξιοπιστία των επιδόσεων, αλλά και την πανελλήνια και
διεθνή καταξίωση των αγώνων μας.
Καθοριστικοί παράγοντες για την
επίτευξη όλων των παραπάνω είναι
ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η Περιφέρεια Κρήτης,
το σύνολο των Δήμων, η πολιτεία,
ιδιωτικοί φορείς, οι διοικητικοί εκπρόσωποι και οι προπονητές των
σωματείων 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.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟY 5χλμ και 10χλμ
ΗΛΙΚΙEΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΗΗ συμμετοχή
συμμετοχήστους
στοναγώνες
Αγώνα5χλμ
10χλμ
&
επιτρέπεται
σε όσους
και όσες
10χλμ επιτρέπεται
σε όσους
και έχουν
όσες
γεννηθεί
το 2006 και
έχουν γεννηθεί
το μεγαλύτεροι/
2010 και
ες.
μεγαλύτεροι/ ες.
ΗΣτον
συμμετοχή
στον Αγώνα
5χλμ επιΑγώνα Παιδιών
συμμετέχουν
μαθητές σε
τηςόσους
Ε' και
τρέπεται
και ΣΤ'
όσες τάξης
έχουν
Δημοτικούτο (παιδιά
το
γεννηθεί
2009 καιγεννημένα
μεγαλύτεροι/
2010 και το 2011.
ες.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα δρομέα
η συμμετοχή και στους δύο αγώνες
5χλμ & 10χλμ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όλοι οιοι συμμετέχοντες
παραλαμβάΌλοι
συμμετέχοντες παραλαμβάνουν
τον
αριθμό
συμμετοχής
νουν τον αριθμό συμμετοχής τους τους
και
το απαραίτητο
για το
τον
τοκαιαπαραίτητο
υλικό γιαυλικό
τον αγώνα
αγώνα το9 Απριλίου
Σάββατο από
16 Οκτωβρίου
Σάββατο
το Κέντρο
από
το
Κέντρο
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το
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το
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Γραμματείας
πρινένα
και
φάκελο που περιέχει:
κατά την ημέρα διεξαγωγής της δι• Τον Αριθμό Συμμετοχής τους με ενοργάνωσης.
σωματωμένο Chip Χρονομέτρησης
Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν ένα
• Παραμάνες για τον Αριθμό Συμμεφάκελο που περιέχει:
τοχής
• Τον Αριθμό Συμμετοχής τους με εν• Αυτοκόλλητο με τον Αριθμό Συμσωματωμένο
Χρονομέτρησης
μετοχής
για τηνChip
Τσάντα
του Δρομέα
• Παραμάνες για τον Αριθμό Συμμετοχής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ
• Αυτοκόλλητο
ΑριθμόΟΡΙΑ
ΣυμΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙμε τον
ΧΡΟΝΙΚΑ
μετοχής
για
την
Τσάντα
του
Δρομέα
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ
– 11.30
ΩΡΕΣ
Ώρα
εκκίνησης Αγώνα
παιδιών:
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΟΡΙΑ
πμ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ: 10.00
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ:
πμ
10.00πμ

ανώτατοχρονικό
χρονικό όριο
όριο τερματιτερματι••ΤοΤοανώτατο
σμού
για
τον
Αγώνα
10χλμ
λήγει
σμού
Αγώνα 10χλμ λήγειστις
στις
11.15.
Δηλαδή
δρομείς έχουν
έχουν στη
στη
11.15. Δηλαδή οιοι δρομείς
διάθεσή
τους
συνολικό
διαθέσιμο
διάθεσή τους συνολικό διαθέσιμο
χρόνο 11 ώρα
ώρα και
χρόνο
και15’
15’. .
Ώρα
εκκίνησης
Αγώνα
5χλμ: 11.45πμ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα
5χλμ:
•11.30πμ
Το ανώτατο χρονικό όριο τερματιγια τον Αγώνα
5χλμ
λήγει
στις
•σμού
Το ανώτατο
χρονικό
όριο
τερματι13.00.
Δηλαδή
οι
δρομείς
έχουν
στη
σμού για τον Αγώνα 5χλμ λήγει στις
διάθεσή
τους
συνολικό
διαθέσιμο
12.45. Δηλαδή οι δρομείς έχουν στη
χρόνο 1 ώρα
15’’.
διάθεσή
τουςκαισυνολικό
διαθέσιμο
Μετά το πέρας του επίσημου χροχρόνο
1 ώρα και 15’’.
νικού ορίου λήξης των αγώνων στις
Μετά το πέρας του επίσημου χρο13.00, οι δρομείς που δεν έχουν τερνικού ορίου λήξης των αγώνων στις
ματίσει πρέπει να εγκαταλείψουν. Σε
12.45,
οι δρομείς που δεν έχουν τερδιαφορετική περίπτωση συνεχίζουν
ματίσει
πρέπει να εγκαταλείψουν. Σε
με δική τους ευθύνη, αφού η διαδιαφορετική
περίπτωση
συνεχίζουν
δρομή θα δοθεί
στην κυκλοφορία
των
με
δική τους ευθύνη, αφού η διααυτοκινήτων.
δρομή
θα δοθεί
κυκλοφορία
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
– στην
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑτων
αυτοκινήτων.
ΔΡΟΜΩΝ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΟι Αγώνες παιδιών,
5χλμ & 10χλμ,
ΔΡΟΜΩΝ
έχουν κοινό σημείο εκκίνησης και

Οιτερματισμού
Αγώνες 5χλμ
& 10χλμ, ΣΤΑΔΙΟ
έχουν
στο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
κοινό
σημείο
εκκίνησης
και
τερματιΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΟΔ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑσμού
στο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΚΛΗ (στη
νότια πλευράΣΤΑΔΙΟ
του ΠαγκρήΕΚΚΙΝΗΣΗ
- ΟΔ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑτιου Σταδίου)
ΚΛΗ
(στη νότια- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
πλευρά του ΠαγκρήΤΕΡΜΑΤΙΜΟΣ
ΧΩ- ΡΟΣ
τιου
Σταδίου)ΣΤΑΔΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ
ΤΕΡΜΑΤΙΜΟΣ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10χλμ:
Εκκίνηση από ΧΩτην
οδό
Σπύρου
Μουστακλή
(νότια
ΡΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
πλευρά του Παγκρήτιου
Σταδίου).από
Στη
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
10χλμ: Εκκίνηση
συνέχεια
οι δρομείς
εισέρχονται(νότια
στην
την
οδό Σπύρου
Μουστακλή
παραλιακή
λεωφόρο και
συπλευρά
του Παγκρήτιου
Σταδίου).
γκεκριμένα
στην
οδό
Ελ
Βενιζέλου
Στη συνέχεια οι δρομείς εισέρχονται
(πρώην
Παναγιωτάκη)
και στη
συστην
παραλιακή
λεωφόρο
και συνέχεια
στην
οδό
Σοφοκλή
Βενιζέλου,
γκεκριμένα στην οδό Ελ Βενιζέλου
με κατεύθυνση
προς το «Τάλως».
Επί
(πρώην
Παναγιωτάκη)
και στη συτης
οδού
Σοφοκλή
Βενιζέλου,
πριν
τον
νέχεια στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου,
κυκλικό
κόμβο της
Γιαμα- λάκη,
με
κατεύθυνση
προςοδού
το «Τάλως».
Επί
γίνεται
αριστερή
αναστροφή
οι
της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου,καιπριν
δρομείς
επιστρέφουν
με
κατεύθυνση
τον κυκλικό κόμβο της οδού Γιαμαπρος το
Παγκρήτιο
Στά-αναστροφή
διο, πάλι
λάκη,
γίνεται
αριστερή
μέσω των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου,
και οι δρομείς επιστρέφουν με καΕλευθερίου Βενιζέλου και Σπύρου
τεύθυνση
προς το Παγκρήτιο ΣτάΜουστακλή. Οι δρομείς εισέρχονται
διο, πάλι μέσω των οδών Σοφοκλή
στο Παγκρήτιο Στάδιο από τη Θύρα 9
Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου
(βορειοανατολική), διανύουν 300μ
και
Σπύρου Μουστακλή. Οι δρομείς
εντός του Σταδίου και εξέρχονται από
εισέρχονται
το Στάδιο στο
απόΠαγκρήτιο
τη ΘύραΣτάδιο
13
από
τη
Θύρα
9
(βορειοανατολική),
(νοτιοανατολική). Στη συνέχεια
διανύουν
εντόςμιατουφορά
Σταδίου
διανύουν 300μ
για ακόμα
την
και
εξέρχονται
από
το
Στάδιο
από
παραπάνω διαδρομή, ειτη Θύρα 13 (νοτιοανατολική). Στη
συνέχεια διανύουν για ακόμα μια
φορά την παραπάνω διαδρομή, ει-

σέρχοται στο Παγκρήτιο Στάδιο πάλι
από τη Θύρα 9 και τερματίζουν τον
αγώνα μέσα στο Παγκρήτιο Στάδιο,
στο κέντρο της ευθείας των 100μ.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5χλμ: Εκκίνηση από
την οδό Σπύρου Μουστακλή (νότια
πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου).
Στη συνέχεια οι δρομείς εισέρχονται στην παραλιακή λεωφόρο και
συγκεκριμένα στην οδό Ελ Βενιζέλου (πρώην Παναγιωτάκη) και στη
συνέχεια στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, με κατεύθυνση προς το «Τάλως». Επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, στο ύψος της οδού Χάνδακος,
γίνεται αριστερή αναστροφή και οι
δρομείς επιστρέφουν με κατεύθυνση προς το Παγκρήτιο Στάδιο, πάλι
μέσω των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου,
Ελευθερίου Βενιζέλου και Σπύρου
Μουστακλή. Οι δρομείς εισέρχονται
στο Παγκρήτιο Στάδιο από τη Θύρα
13 (νοτιοανατολική), διανύουν 250μ
εντός Σταδίου και τερματίζουν τον
αγώνα μέσα στο Παγκρήτιο Στάδιο,
στο κέντρο της ευθείας των 100μ.
Οι διαδρομές είναι επίσημα μετρημένες και πιστοποιημένες από τον
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με βάση διεθνείς κανόνες
και προδιαγραφές.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΟιΟι συμμετέχοντες
συμμετέχοντες δρομείς
δρομείς μεταμεταβαίνουν
βαίνουν στο
στο χώρο
χώρο εκκίνησης
εκκίνησης του
του
αγώνα,
αγώνα, με
με δικά
δικά τους
τους μέσα
μέσα και
και χρήση
χρήση
των
πουδίνουν
δίνουντητηδυνατότηδυνατότητωνΜΜΜ
ΜΜΜ που
τα
ταπροσέγγισης
προσέγγισηςπρος
προςτοτο χώρο
χώρο των
των
εκκινήσεων με
με επιπρόσθετο
επιπρόσθετο βάδιβάδιεκκινήσεων
σμα προς αυτόν,
σμα
αυτόν, για
γιαναναεπιτευχθεί
επιτευχθείο
προοδιαχωρισμός
διαχωρισμός- - διασπορά
διασπορά της
της προσέλευσης των
των δρομέων
δρομέων και να αποαποσέλευσης
φευχθεί οοσυγχρωτισμός.
συγχρωτισμός. Οι
Οι δρομείς
δρομείς
φευχθεί
πρέπει
να
βρίσκονται
στο
χώρο
της
πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της
εκκίνησης,
του
αγώνα
10χλμ
από
τις
εκκίνησης, του αγώνα 10χλμ από
09:15πμ
έως έως
τις 09:45
και τουκαι
Αγώνα
τις
09:15πμ
τις 09:45
του
5χλμ
από
τις
11:00πμ
έως
τις
11:30πμ.
Αγώνα 5χλμ από τις 10:45πμ έως τις
Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς να
11:15πμ.
φορούν
προστατευτική δρομείς
μάσκα από
Όλοι
οι συμμετέχοντες
να
την
άφιξή
τους
στο
χώρο
του αγώνα
φορούν προστατευτική μάσκα
από
μέχρι
και την
τους,
δή
την
άφιξή
τουςεκκίνησή
στο χώρο
τουδηλααγώνα
μέχρι να λάβουν θέση στις ειδικές
μέχρι και την εκκίνησή τους, δηλαενδείξεις σταθερής θέσης. Για την
δή
μέχρι να λάβουν θέση στις ειδικές
απόρριψη της προστατευτικής μάενδείξεις σταθερής θέσης. Για την
απόρριψη της προστατευτικής μά-

σκας 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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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

προσωπικά αντικείμενα, για όποιον κές ενδείξεις που θα υπάρχουν στο
που θαδημιουργώντας
υπάρχουν στο
έδαφος,
σειρέςέδαφος,
των
δημιουργώντας
σειρές
των
9
ατόμων
6 ατόμων έκαστη. Σημειώνεται ότι η
έκαστη. Σημειώνεται
ότι η κατανομή
κατανομή
των εγγεγραμμένων
δροτων
εγγεγραμμένων
δρομέων στα blocks εκκίνησηςμέων
γίνεταιστα
εκκίνησης
με τα ίδια
μεblocks
τα ίδια
κριτήριαγίνεται
που ακολουθεί
κριτήρια
που
ακολουθεί
η
Οργανωτική
η Οργανωτική Επιτροπή τα τελευΕπιτροπή τα τελευ- ταία χρόνια και οι
ταία
χρόνια και οι συμμετέχοντες
συμμετέχοντες δεν πρέπει να αλλάζουν
δεν
πρέπει να αλλάζουν block για
block για λόγους πιθανής ιχνηλάτησης.
λόγους πιθανής ιχνηλάτησης.
ΣΤΑΘΜΟΙΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΙ
Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους
Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους
δρομείς του Αγώνα Δρόμου 10χλμ στην
δρομείς
του Αγώνα Δρόμου 10χλμ
Εκκίνηση και τον Τερματισμό, καθώς και
στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό,
περίπου στο 2,5χλμ, 5χλμ και 7,5χλμ.
καθώς και περίπου στο 2,5χλμ, 5χλμ
Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ, εκτός από
και
7,5χλμ.
την εκκίνηση και τον τερματι- σμό,
Στον
Αγώνα Δρόμου 5χλμ, εκτός
εμφιαλωμένο νερό προσφέρε- ται και
από
την
εκκίνηση
και τον
στο σταθμό
υποστήριξης
στοτερματι2,5χλμ.
αριθμού συμμετοχής
του.ΣΤΗΝ
σμό, εμφιαλωμένο νερό προσφέρεΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΡΟΜΕΩΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
και στο σταθμό υποστήριξης στο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
(BlocksΔΡΟΜΕΩΝ
Εκκίνησης) ΣΤΗΝ ται
Στους Αγώνες Δρόμου 10χλμ & 5χλμ,
2,5χλμ.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
(Blocks
Εκκίνησης)
Το αργότερο 15 λεπτά πριν την εκυπάρχουν ζώνες ηλεκτρονι- κού
Το αργότερο
πρινγιατηντονεκ- HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
κίνηση,
δηλαδή 15
στιςλεπτά
09.45πμ
ελέγχου και ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
χρονομέτρησης στην
κίνηση,
δηλαδή
στις
09.45πμ
για
Στους
Αγώνες
Δρόμου
10χλμκαθώς
&
Αγώνα 10χλμ και στις 11.30πμ για τον
εκκίνηση
και στον
τερματισμό,
τον
Αγώνα
10χλμ
και
στις
11.15πμ
5χλμ,
υπάρχουν
ζώνες
ηλεκτρονιΑγώνα 5χλμ, όλοι οι δρομείς πρέπει να
και σε ενδιάμεσα σημεία για την
για πάρει
τον Αγώνα
5χλμ,
όλοιεκκίνησης.
οι δρομείς κού
ελέγχουτωνκαιενδιάμεσων
χρονομέτρησης
έχουν
θέση στο
χώρο
καταγραφή
χρόνων.
πρέπει
να
έχουν
πάρει
θέση
στο
στην
εκκίνηση
στονέχειτερματισμό,
Το block εκκίνησης στο οποίο έχει
Όποιος
δρομέαςκαιδεν
ηλεκτρονική
χώρο εκκίνησης.κάθε
Το block εκκίνησης
καθώς
σε ενδιάμεσα
τοποθετηθεί
δρομέας
ένδειξηκαι στην
εκκίνη- σημεία
ση, για
στον
στο
οποίο
έχει
τοποθετηθεί
κάθε
την
καταγραφή
των
ενδιάμεσων
αναγράφεται επάνω στον αριθμό
τερματισμό καθώς και σε όλες τις
δρομέας αναγράφεται
στον χρόνων.
Όποιος
δρομέαςτουδεν
έχειθα
συμμετοχής
του. Οι διακε-επάνω
κριμένοι
ενδιάμεσες
ζώνες ελέγχου
αγώνα
αριθμό
συμμετοχής
του.
Οι
διακεηλεκτρονική
ένδειξη
στην
εκκίνηαθλητές θα καταλάβουν την πρώτη
ακυρώνεται.
κριμένοι
αθλητέςτηςθαεκκίνησης
καταλάβουν
ση,
τερματισμό
καθώς και σεστα
σειρά
στην γραμμή
με
Οι στον
αθλητές
συμπεριλαμβάνονται
την πρώτη
σειράνωτών.
στην γραμμή της όλες
ενδιάμεσες ζώνες
ελέγχου
ευθύνη
των διοργατελικάτιςαποτελέσματα,
γίνονται
γνώστες
ευθύνη
των θα
διοργατου
θα ακυρώνεται.
Οι εκκίνησης
δρομείς τωνμε10χλμ
& 5χλμ
τοτηςαγώνα
τελικής
επίδοσης και των
ποθετηθούν
νωτών. σε διαφορετικά blocks Οιενδιάμεσων
αθλητές συμπεριλαμβάνονται
χρόνων τους και
εκκίνησης
τωντων
50010χλμ
δρομέων
έκα-θα
στο,
δικαιούνται
πιστοποιητικού
συμΟι δρομείς
& 5χλμ
το- στα
τελικά αποτελέσματα,
γίνονται
με ποθετηθούν
τρόπο τέτοιονσεώστε
να τη- ρείται
η
μετοχής της
και τελικής
επίδοσης,
μόνο καιεάν
διαφορετικά
blocks
γνώστες
επίδοσης
φυσική
απόσταση
1 μ.δρομέων
μεταξύ τους.
εκπληρώνουν
παρακάτω
εκκίνησης
τωντου300
έκα- των
ενδιάμεσωντιςχρόνων
τους προϋκαι
Γιαστο,
τη μεδιευκόλυνση
τωνώστε
δρομέων,
ποθέσεις: πιστοποιητικού συμτρόπο τέτοιον
να τη- δικαιούνται
προχωρώντας
στα- απόσταση
διακά προς
1) Συμμετείχαν
και αγωνίστηκαν
ρείται η φυσική
του την
1,5μ μετοχής
και επίδοσης,
μόνο εάν
γραμμή/αψίδα
της
εκκίνησης
και
έγκυρα.
μεταξύ τους. Για τη διευκόλυνση εκπληρώνουν τις παρακάτω προϋπαίρνοντας
θέση στο
προς εκκίνηση
2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρόνου στις
των δρομέων,
προχωρώντας
στα- ποθέσεις:
block,
δρομείς
θα καλούνται να
ηλεκτρονικού
διακάοι προς
την γραμμή/αψίδα
της 1)ζώνες
Συμμετείχαν
καιελέγχου
αγωνίστηκαν
πάρουν
θέση
στις
ειδικές
ενδείξεις
εκκίνησης και παίρνοντας θέση στο έγκυρα.
προς εκκίνηση block, οι δρομείς θα 2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρόνου
καλούνται να πάρουν θέση στις ειδι- στις ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου
προσωπικά
για όποιον
δρομέα τοαντικείμενα,
επιθυμεί, πρέπει
να έχει
δρομέα
το
επιθυμεί,
πρέπει
να
έχει
παραδοθεί στους διοργανωτές
παραδοθεί
στους
διοργανωτές
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την
τουλάχιστον
από τηντο
εκκίνηση 30
τουλεπτά
αγώναπριν(δηλαδή
εκκίνηση
του
αγώνα
(δηλαδή
αργότερο μέχρι τις 09.30πμ για τοτον
αργότερο μέχρι τις 09.30πμ για τον
Αγώνα 10χλμ και μέχρι τις 11.00πμ
Αγώνα 10χλμ και μέχρι τις 11.15πμ για
για τον Αγώνα 5χλμ). Η παράδοση
τον Αγώνα 5χλμ). Η παράδοση γίνεται
γίνεται μόνο στον ειδικά διαμορμόνο στον ειδικά διαμορ- φωμένο χώρο
φωμένο χώρο που έχει ορίσει η
που έχει ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή στην περιοχή
στην περιοχή Εκκίνησης/Τερματισμού.
Εκκίνησης/Τερματισμού.
Για λόγους ασφάλειας και προστα- σίας,
Για λόγουςτηςασφάλειας
και προσταη παραλαβή
πλαστικής τσάντας
του
σίας,
η
παραλαβή
της
πλαστικής
κάθε δρομέα, αμέσως μετά τον
τσάντας του
κάθε μεδρομέα,
αμέσως
τερματισμό,
γίνεται
τη βοήθεια
μετά
τον
τερματισμό,
γίνεται
εθελοντών, από τον ίδιο τον δρομέα,μεμετη
τον ίδιο
τηνβοήθεια
επίδειξη εθελοντών,
του αριθμούαπό
συμμετοχής
τον
δρομέα,
με
την
επίδειξη
του
του.

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
10χλμ: 2,5 - 5 & 7,5χλμ
5χλμ: 2,5 xλμ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ
10χλμ
10χλμ
5χλμ
5χλμ

(split time).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑ(split
time).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑ3) Τερματίζουν εντός του χρονικού ΤΙΣΜΟ
3)
Τερματίζουν
εντός
του
ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα.
ΌλοιΤΙΣΜΟ
οι δρομείς, αμέσως μετά τον
χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
τερματισμό, καλούνται να συνεχίαγώνα.οι διεθνείς κανονισμοί των
καλούνται
να συνεχίΙσχύουν
ζουντερματισμό,
να βαδίζουν
προς την
έξοδο. ζουν
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
να
βαδίζουν
προς
την
έξοδο.
IAAF/AIMS και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για Άμεση ιατρική βοήθεια μπορεί ναΆμεση
Ισχύουν
διεθνείς Οικανονισμοί
ιατρική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί
τους
αγώνεςοιδρόμου.
κριτές και τωνπαρασχεθεί
το ιατρικό
IAAF/AIMS
και
του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
για
τους
από το από
ιατρικό
προσω-προσωπικό που
τα στελέχη της οργανωτικής επιπικόβρίσκεται
που βρίσκεται
στηνπεριοχή
περιοχή του
αγώνες
δρόμου.
Οι
κριτές
και
τα
στην
τροπής μπορούν οποτεδήποτε να
τερματισμού. Αμέσως
τον τον
στελέχη της
οργανωτικής
επι- τροπήςτου τερματισμού.
Αμέσως μετά
μετά
ακυρώσουν
αθλητές
σε περίπτωση
ακυρώσουν
παραλαμτερματισμόοι δρομείς
οι δρομείς
παραλαμμημπορούν
τήρησηςοποτεδήποτε
των κανόνων,νααλλά
και τερματισμό
αθλητές
σε
περίπτωση
μη
τήρησης
των
βάνουν
αναμνηστικό
μετάλλιο
βάνουν
αναμνηστικό
μετάλλιο
και και
να τους διαγράψουν μετά τον αγώνα
κανόνων,
αλλά
και
να
τους
διαγράψουν
κατευθύνονται
προς
την
από τα επίσημα αποτελέσματα αξι- κατευθύνονται προς την έξοδο,έξοδο,
μετά τον αγώνα από τα επίσημασύμφωνα
σύμφωνα
με την
οριοθέτηση
με την
οριοθέτηση
της της
ολογώντας
ενστάσεις, ηλεκτρονικό
αποτελέσματα
αξιολογώντας περιοχής και τις υποδείξεις των
περιοχής και τις υποδείξεις των
και οπτικό υλικό.
ενστάσεις, ηλεκτρονικό και οπτικό εθελοντών.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στον εθελοντών.
υλικό.
Στους δρομείς παρέχεται εμφιαλωαγώνα
σε μη εγκύρως εγγεγραμμέδρομείς
εμφιαλω- νουν
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στονΣτους
μένο
νερό. Οιπαρέχεται
δρομείς παραλαμβάνους
δρομείς
ή
δρομείς
χωρίς
αριθμένο
νερό.
Οι
δρομείς
παραλαμβάαγώνα σε μη εγκύρως εγγεγραμμέ- νους την τσάντα με τα προσωπικά τους
μόδρομείς
συμμετοχής.
την τσάντααπό
με τα
ή δρομείς χωρίς αριθ- μόνουναντικείμενα
το προσωπικά
χώρο όπου την
Κατά
τη διάρκεια του αγώνα οι δρο- τουςπαρέδωσαν
συμμετοχής.
αντικείμενα(όσοι
απότην
το έχουν
χώρο παραδώσει
όπου
μείςΚατά
να διατηρούν
τη διάρκειαόσο
του δυνατό
αγώνα οιμεγαδρο- μείςτην πριν
την
εκκίνηση).
Στο
χώρο
αυτό οι
παρέδωσαν (όσοι την έχουν
λύτερες
αποστάσεις
και ναμεγαπροσαρνα διατηρούν
όσο δυνατό
λύτερεςπαραδώσει
δρομείς πριν
καλούνται
να απολυμάνουν
την εκκίνηση).
Στο τα
μόζονται
με τακαιπαρακάτω:
αποστάσεις
να προσαρ- μόζονται μεχώρο
χέρια
τους
με
αντισηπτικό
διάλυμα
αυτό οι δρομείς καλούνται που
Το τατρέξιμο
των δρομέων δίπλα-δίπαρακάτω:
θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό.
τα χέρια τους με
πλαΤοείναι
ασφαλές
μόνο δίπλα-δίόταν τη- πλανα απολυμάνουν
τρέξιμο
των δρομέων
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
ΕΠΑΘΛΩΝ
αντισηπτικό διάλυμα που θα τους
ρείται
είναιαπόσταση
ασφαλές ασφαλείας
μόνο όταν μεταξύ
τη- ρείται Όλοι όσοι τερματίζουν λαμβάνουν
στο χώρο αυτό.
τωναπόσταση
δρομέων ασφαλείας
2μ.Το τρέξιμο
των τωνπαρέχεται
μεταξύ
αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
δρομέων
κλιμακωτό
δρομέωνσε2μ.Το
τρέξιμοσχηματισμό
των δρομέων σε Στους τρειςΕΠΑΘΛΩΝ
πρώτους νικητές της ΓεόσοιΚατάταξης
τερματίζουν
λαμβάνουν
(ο κλιμακωτό
ένας μπροστά
και ο άλλος
σχηματισμό
(ο έναςπίσω
μπροστάΌλοινικής
Ανδρών
και Γυναι- κών
αναμνηστικό
μετάλλιο
τερματισμού.
δεξιά
ή
αριστερά)
είναι
ασφαλές
και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι των Αγώνων Δρόμου 10χλμ & 5χλμ
μόνο
όταν τηρείται
πλαϊνή
ασφαλές
μόνο όταννοητή
τηρείται
νοητήΣτους
τρεις πρώτους
νικητές
της Γεαπονέμεται
διακριτικό
μετάλλιο και
απόσταση
μεταξύ μεταξύ
των δρομέων
πλαϊνή απόσταση
των δρομέωννικήςαναμνηστικό
Κατάταξηςδίπλωμα.
Ανδρών και Γυναι2μ.Τοτρέξιμο
τρέξιμο των
2μ.Το
τωνδρομέων
δρομέωνσε ομάδες
σε κώνΟιτωνΤελετές
στους & τρεις
ΑγώνωνΑπονομών
Δρόμου 10χλμ
με αποστάσεις
μεταξύμεταξύ
των μικρότερες
ομάδες
με αποστάσεις
των 5χλμπρώτες/πρώτες
νικητές/νικήτριες
απονέμεται διακριτικό
μετάλ- του
από αυτές
μικρότερες
από που
αυτέςαναπου φέρονται
ανα- λιο και
αγώνα
θα
γίνουν
με
απόλυτη
αναμνηστικό δίπλωμα. τή- ρηση
παραπάνω
θα πρέπειθαναπρέπει
αποφεύγεται.
φέρονται
παραπάνω
να Οι Τελετές
των κανόνων
φυσικήςστους
απόστασης και
Απονομών
τρεις
Οι δρομείς Οιθαδρομείς
πρέπειθαναπρέπει
τρέχουν περιορισμού
αποφεύγεται.
των επαφών και με την
νικητές/νικήτριες
φανέλα, τηνφανέλα,
οποία σετην
καμίαπρώτες/πρώτες
παρουσία μόνο των συμμετε- χόντων
να φορώντας
τρέχουν φορώντας
του
αγώνα
θα
γίνουν
με απόλυτη τήπερίπτωση
επι- τρέπεται
οποία
σε καμίαδεν
περίπτωση
δεν επι- να νικητών.
αφαιρούν
κατά τη διάρκεια
ή μετάρηση των κανόνων φυσικής απόστατρέπεται
ναπριν,
αφαιρούν
πριν, κατά
τον
τερματισμό
μέχρι
και
την
παραλαβή
τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό σης και περιορισμού των επαφών και
τηςκαι
τσάντας
με τα ρούχατης
τους.
μέχρι
την παραλαβή
τσάντας με την παρουσία μόνο των συμμετεχόντων νικητών.
με τα ρούχα τους.

Ιατρικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ
WC
Νερό
Νερό

Χρονομέτρηση

Ιατρικές Υπηρεσίες

WC

Χρονομέτρηση

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣΣΤΟ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
09.00
09.00
10.45
10.30

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
09.30
09.30
11.15
11.15

Νερό
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
09.45
09.45
11.30
11.15

Μπανάνες

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

10.00
10.00
11.45
11.30

11.15
11.15
13.00
12.45

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκό- μενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και τα αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτόκολλα
Σε κάθε περίπτωση
όλοιισχύουν,
οι εμπλεκόχώρο και τηςτροποποιήσεις
προθέρμανσης).
αφενός
να διατηρούν
νόνωνκαιαπόστασης
διεξαγωγής
αγώνων που
με τις οποιεσδήποτε
που θα ισχύουνώστε
μέχρι την
ημερομηνία
διεξαγωγήςτην
των αγώνων
αφο- ρούν και
την περιορισμού
πρόληψη της
μενοι με τητηςδιοργάνωση
μετάδοσης
COVID – 19. θα πρέπει Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / συγκεκριμένη και ορισμένη συμμε- των επαφών και με την παρουσία
Στο
πλαίσιο αυτό:
να τηρούν
τα Υγειονομικά Πρωτό- εθελοντών / εργαζομένων / κριτών τοχή τους στο block εκκίνησης και μόνο των απολύτως απαραιτήτων
Ηκολλα
συμμετοχή
θα επιτρέπεται
μόνο σε δρομείς
που είναι : για τους σκοπούς της να ελέγχεται η θέση τους στο block, ατόμων.
του Ε.Ο.Δ.Υ.
και τα αντίστοιχα
/ συνεργατών
Υγειονομικά
ΕμβολιασμένοιΠρωτόκολλα
ή νοσήσαντες (με
πιστοποιητικό
εμβολιασμού
σε ισχύ).
διεξα- διοργάνωσης
τόσοή νόσησης
πριν, όσο
και η πορεία τους στην εκκίνηση, στη Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν
γωγής
Μη εμβολιασμένοι
ενήλικοι
συμμετέχοντες
(18
ετών
και
άνω)
με
PCR
εντός
ή Rapid
Test*των
εντός
48 ωρών,
όσους
προσκομίζουν
έγκυρο
αγώνων που ισχύουν, με τις μετά τον αγώνα θα πραγματοποιη-72 ωρών
διαδρομή
(μέσω
σημείων
ηλε-με εξαίρεση
φορώντας
φανέλα,
την οποία
σε
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θούν σύμφωνα με το Υγειονομικό κτρονικού ελέγχου και χρονομέτρη- καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
 Μη εμβολιασμένοι ανήλικοι συμμετέχοντες (κάτω των 18 ετών) με επίδειξη self test εντός 24 ωρών πριν τον αγώνα (συστήνεται την ημέρα του αγώνα).
ισχύουντου
μέχρι
την και
ημερομηνία
Πρωτόκολλο
του ΕΟΔΥ.
σης) και στον
τερματισμό.
Έχοντας
να αφαιρούν
πριν, κατά τη
διάρκεια
Ηθαπαραλαβή
αριθμού
του υλικού συμμετοχής
ανά αγώνα
θα γίνεται την προκαθορισμένη
ημέρα/ες
πριν τον αγώνα
και ΜΟΝΟ
εφόσον ο συμμετέχων
ή εκπρόσωδιεξαγωγής
των
αγώνων
και
αφοΗ
παράδοση
των
ρούχων
των
συμυποχρεωτική
θέση/στάση
αναμοή
μετά
τον
τερματισμό
μέχρι
και την
πός του επιδεικνύει το Πιστοποιητι- κό COVID 19.
ρούν τηνσεπρόληψη
της στο
μετάδοσης
μετεχόντων
(σε θαειδικές
πλαστικές
νής ενδείξεις
για την στο
εκκίνηση,
δρομείς
τηςτιςτσάντας
με τα ρούχα
Μπροστά
κάθε σταθμό
χώρο του Κέντρου
Εγγραφών
υπάρ- χουν
αυτοκόλλητες
δάπεδο /οιδρόμο
που θα παραλαβή
υποδεικνύουν
θέσεις αναμονής
για
της
COVID
–
19.
τσάντες
που
διαθέτει
η
διοργάνωεκκινούν
διαδοχικά
διατηρώντας
τους.
όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
Συνίσταται
δρομείς / επισκέπτες να φορούν
τη διάρκεια
της παραμονής
στο χώρο
Κέντρου
Εγγραφών προστατευτική
μάσκα όπως
την ημέρα
Στο πλαίσιοοιαυτό:
ση) κατά
θα γίνεται
σε ειδικά
διαμορφω-τους τις
μεταξύτουτους
προ-υπάρχουσες
Το σύνολο
των επίσης
εγγεγραμμένων
του
αγώνα και μέχρι
τη στιγμή τηςμόνο
τοποθέτησής
τουςχώρους,
στο σημείοανάλογα
εκκίνησηςμε(κατά
προσέλευσης
χώρο και
της προθέρμανσης).
Η συμμετοχή
θα επιτρέπεται
μένους
τον τη διάρκεια
αποστάσεις
μεταξύστοτους,
προς
δρομέων θα ενημερώνεται πλήρως

σε δρομείς που θα είναι πλήρως

αριθμό τους και τον αγώνα στον

κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των

για όλες τις πτυχές της διοργάνω-

μάσκα όπως επίσης την ημέρα του
αγώνα και μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνησης
(κατά τη διάρκεια προσέλευσης στο

νται εκ των προτέρων ονομαστικά
από το σύστημα χρονομέτρησης και
φέρουν ονομαστικοποιημένο chip
επί του αριθμού συμμετοχής τους,

ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος,
χωρίς φυσική επαφή.
Οι τελετές απονομών θα γίνουν θα
γίνουν με απόλυτη τήρηση των κα-

της διοργάνωσης.

Οι
μετακινήσεις συμμετεχόντων
/ εθελοντών
για τουςθασκοπούς
της διοργάνωσης
και μετά τονκαιαγώνα
θα
εμβολιασμένοι
έναντι της νόσου
οποίο/ εργαζομένων
συμμετέχουν./ κριτών/ συνεργατώνδρομέων
πραγματοποιείται
ανά τόσο
σης,πριν,
τουςόσοκανονισμούς
τις διαπραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
COVID 19 ή έχοντες Πιστοποιητικό Οι διοργανώσεις του RUN GREECE 8 σειρές (ανά περίπου 50 συμμετέ- δικασίες που θα ακολουθηθούν με
Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που διαθέτει η διοργάνωση) θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ανάλογα με τον
Νόσησης
ημε-συμμετέχουν.
2021 θα περιλαμβάνει τους εξής χοντες). Για απόσταση τουλάχιστον Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Έντυπο
αριθμό
τους(με
και αναγραφόμενη
τον αγώνα στον οποίο
ρομηνία
έως και
Δρό- 200μ
– 300μ.(2.500
μετά Δρόμου
την Υλικό,
Ειδική
Σήμανση
Συνεχείς
Οι
διοργανώσεις
του 15
RUNημέρες
GREECE πριν
2022 θα αγώνες-διαδρομές:
περιλαμβάνει τους εξήςΑγώνας
αγώνες-διαδρομές:
Αγώνας
Δρόμου 10χλμ,μ2)Αγώνας
5χλμ. και
Αγώνας
Παιδιώνκαι1000μ,
για
από
την
ημέρα
παραλαβής
του
μου
10χλμ
&
Αγώνας
Δρόμου
5χλμ.
εκκίνηση,
θα
υπάρχει
ένδειξη
ροής
Ηχητικές
Ανακοινώσεις
την
ημέρα
λόγους που έχουν σχέση με την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου.
υλικού
συμμετοχής)
και σε
όσους
Για τοσε2021
και μόνο,
δεν εκκίνησης
θα πραγ- τωνπροκειμένου
να υποδεικνύονται
τουνααγώνα.
Οι
δρομείς
των 10χλμ & 5χλμ
θα τοποθετηθούν
διαφορετικά
blocks
500 δρομέων έκαστο,
με τρόπο τέτοιον ώστε
τηρείται η φυσική απόσταση του
1μ.
μεταξύτις
τους.
Για τη διευκόλυνση
προχωρώντας
σταδιακά
προς τηνστους
γραμμή/αψίδα
εκκίνησης
παίρνοντας
θέση στο προςσυμμετεχόντων
εκκίνηση block, οι/
πληρούν
προϋποθέσεις
συμμε-των δρομέων,
ματοποιηθεί
ο Αγώνας
Παιδιών
δρομείς ητηςπορεία
που και
πρέπει
Οι μετακινήσεις
δρομείς
θα
καλούνται
να
πάρουν
θέση
στις
ειδικές
ενδείξεις
που
θα
υπάρχουν
στο
έδαφος,
δημιουργώντας
σειρές
των
9
ατόμων
έκαστη.
Σημειώνεται
ότι η κατανομή
τοχής, όπως αυτές αναφέρονται και 1000μ, για λόγους που έχουν σχέση να ακολουθήσουν και οι αποστάσεις εθελοντών / εργαζομένων
/ κριτών
των
εγγεγραμμένων
δρομέων
στα
blocks
εκκίνησης
γίνεται
με
τα
ίδια
κριτήρια
που
ακολουθεί
η
Οργανωτική
Επιτροπή
τα
τελευταία
χρόνια
και
οι
συμμετέχοντες
ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές με την εφαρμογή του υγειονομικού που συνιστάται να τηρούν.
/ συνεργατών για τους σκοπούς δεν
της
πρέπει να αλλάζουν block για λόγους πιθανής ιχνηλάτησης. Οι συμμετέχοντες σε κάθε σειρά καθορίζονται εκ των προτέρων ονομαστικά από το σύστημα χρονομέτρησης
οδηγίες της Γενικής Γραμματείας πρωτοκόλλου.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα συ- διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και
και φέρουν ονομαστικοποιημένο chip επί του αριθμού συμμετοχής τους, ώστε αφενός να διατηρούν την συγκεκριμένη και ορισμένη συμμετοχή τους στο block
Αθλητισμού,
πριν
την
ημερομηνία
Οι
δρομείς
των
10χλμ
&
5χλμ
θα
τοστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηεκκίνησης και να ελέγχεται η θέση τους στο block, η πορεία τους στην εκκίνηση, στη διαδρομή (μέσω των σημείων ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρη- σης) και στον
διεξαγωγήςΈχοντας
του Αγώνα,
για την
ποθετηθούν
δυνατό
μεγαλύτερες
θούντους
σύμφωνα
με το Υγειονομικό
τερματισμό.
υποχρεωτική
θέση/στάση
αναμονήςσεγιαδιαφορετικά
την εκκίνηση,blocks
οι δρομείς
εκκινούν
διαδοχικά αποστάσεις.
διατηρώντας Το
τις μεταξύ
προυπάρχουσες
αποστάσεις
ασφαλή
επιστροφή
στην
αθλητική
εκκίνησης
των
300
δρομέων
έκατρέξιμο
των
δρομέων
είναι
ασφαΠρωτόκολλο
του
ΕΟΔΥ που 200μ
αφορά
μεταξύ τους, προς κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των δρομέων θα πραγματοποιείται ανά 8 σειρές (ανά περίπου 50 συμμετέ- χοντες). Για απόσταση τουλάχιστον
–
δραστηριότητα.
στο, με
τρόποροής
τέτοιον
ώστε νανατηλές μόνοστους
ότανδρομείς
τηρείται
απόσταση
τιςναμετακινήσεις
καικαιθαοιισχύει
κατά
300μ.
(2.500 μ2) μετά την εκκίνηση, θα υπάρχει
ένδειξη
προκειμένου
υποδεικνύονται
η πορεία
που πρέπει
ακολουθήσουν
αποστάσεις
Η παραλαβή
αριθμού και του ρείται η φυσική απόσταση του 1,5μ ασφαλείας μεταξύ των δρομέων την ημέρα διεξαγωγής της διοργάπου
συνιστάται του
να τηρούν.
Κατά
διάρκεια του ανά
αγώνααγώνα
συστήνεται
δρομείςτους.
να κρατάνε
δυνατό μεγαλύτερες
είναι Στις
ασφαλές
μόνο ότανπου
τηρείται
υλικούτη συμμετοχής
θα οιμεταξύ
Για τη όσο
διευκόλυνση
1,5μ. αποστάσεις. Το τρέξιμο των δρομέων
νωσης.
περιπτώσεις
χρηαπόσταση
ασφαλείας
μεταξύ
των
δρομέων
1μ.
γίνεται την προκαθορισμένη ημέ- των δρομέων, προχωρώντας στα- Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα σιμοποιούνται οχήματα της διοργάΣημειώνεται
αποτελέσματα
του αγώνα
θα εξαχθούν
βάση τον καθαρότης
χρόνο του
τωναγώνα
συμμετεχόντων
(net time).
ρα-ες πριν ότι
τοντα αγώνα
και ΜΟΝΟ
διακά
προς τηνμε γραμμή/αψίδα
θα εξαχθούν
με βάση τον νωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση
Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλί- ων πλαστική μικρή τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη
εφόσον ο συμμετέχων ή εκπρόσω- εκκίνησης και παίρνοντας θέση στο καθαρό χρόνο των συμμετεχόντων διπλής μάσκας.
που ο διοργανωτής παρέχει (κατά περίπτωση: εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, με- τάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η
πός του επιδεικνύει το Πιστοποιητι- προς εκκίνηση block, οι δρομείς θα (net time).
Το σύνολο των εργαζομένων / εθετσάντα τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή.
κό τελετές
Εμβολιασμού
ή τοθαΠιστοποιητικό
να τήρηση
πάρουντων
θέσηκανόνων
στις ειδι-απόστασης
Μετά και
τονπεριορισμού
τερματισμό,τωνοι επαφών
δρομείςκαι με
λοντών
/ κριτώνμόνο
/ συνεργατών
που
Οι
απονομών
γίνουν θα γίνουνκαλούνται
με απόλυτη
την παρουσία
των απολύτως
Νόσησης.
κές
ενδείξεις
που
θα
υπάρχουν
στο
παραλαμβάνουν
από
τους
ειδικούς
θα
απασχοληθούν
την
ημέρα
του
απαραιτήτων ατόμων.
Μπροστά
σε πρέπει
κάθε σταθμό
στοφορώντας
χώρο έδαφος,
δημιουργώντας
των δενσταθμούς
τροφοδοσίας
μεταλλίαγώναή μετά
θα είναι
πλήρως μέχρι
καταρτιΟι
δρομείς θα
να τρέχουν
φανέλα, την
οποία σε καμίασειρές
περίπτωση
επιτρέπεται
να αφαιρούνκαι
πριν,
κατά τη διάρκεια
τον τερματισμό
και
την
τσάντας μεθαταυπάρρούχα τους.
τουπαραλαβή
Κέντρου της
Εγγραφών
6 ατόμων έκαστη. Σημειώνεται ότι η ων πλαστική μικρή τσάντα, η οποία σμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά
Το
σύνολο
των εγγεγραμμένων
δρομέων
ενημερώνεται
για όλες τιςδροπτυχές θα
τηςπεριλαμβάνει
διοργάνωσης, τα
τους
κανονισμούς
και τιςμεδιαδικασίες
που θα και
ακολουθηθούν
με
χουν
αυτοκόλλητες
ενδείξεις
στο θακατανομή
των πλήρως
εγγεγραμμένων
είδη
που ο διορτις διαδικασίες
τους κανονιΗλεκτρονική
Επικοινωνία,
Έντυπο
Υλικό,
Ειδική
Σήμανση
και
Συνεχείς
Ηχητικές
Ανακοινώσεις
την
ημέρα
του
αγώνα.
δάπεδο / δρόμο που θα υποδεικνύ- μέων στα blocks εκκίνησης γίνεται γανωτής παρέχει (κατά περίπτωση: σμούς της διοργάνωσης.
Οι
συμμετεχόντων
/ εθελοντών
εργαζομένων
/ κριτών/
συνεργατών
για τους σκοπούς
και μετά δυναμικό
τον αγώναπου
θα
ουνμετακινήσεις
τις θέσεις αναμονής
για όσους
με τα/ ίδια
κριτήρια που
ακολουθεί
η εμφιαλωμένο
νερό,της διοργάνωσης
αναψυκτικό τόσο
Όλοπριν,
το όσο
ανθρώπινο
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις και θα ισχύει κατά την ημέρα διεξαγωγής της διοργάνωσης. Στις
περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
Οργανωτική Επιτροπή τα τελευταία και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, με- συμμετέχει υποστηρίζοντας την διπεριπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας.
Συνίσταται
οι δρομείς
/ επισκέπτες
και/ συνεργατών
οι συμμετέχοντες
δεν τάλλιο την
τερματισμού).
Η παραλαβή
οργάνωση
θα έχουν
Το
σύνολο των
εργαζομένων
/ εθε- λοντώνχρόνια
/ κριτών
που θα απασχοληθούν
ημέρα του αγώνα
θα είναι πλήρως
καταρτισμένο
και ολοκληρώσει
εκπαιδευμένο
να
φορούν
κατά
τη
διάρκεια
της
πρέπει
να
αλλάζουν
block
για
λόείναι
ανέπαφη.
Η
τσάντα
τοποθετείτη
διαδικασία
του
εμβολιασμού ή
αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονι- σμούς της διοργάνωσης.
παραμονής
τους δυναμικό
στο χώροπουτουσυμμετέχει
Κέ- γους
πιθανής ιχνηλάτησης.
Οι συμεθελοντές
νοσήσει έως και
15 ημέρεςή πριν
την
Όλο
το ανθρώπινο
υποστηρίζοντας
την διοργάνωση
θα έχουνταιPCRαπό
testτο72προσωπικό
ωρών ή rapid/ test
48 ωρών ήΠιστοποιητικό
εμβολιασμού
νόσησης
ντρου
σε
ισχύ. Εγγραφών προστατευτική μετέχοντες σε κάθε σειρά καθορίζο- του αγώνα σε τραπέζια, από όπου απασχόλησή τους στις λειτουργίες
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