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Ζ Δ.Α.. .Δ.Γ.Α.. Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε 
 

ηνλ Γήκν Παηξέωλ, ην ύιινγν Γξνκέωλ Τγείαο Πάηξαο (.Γ.Τ.Πάηξαο) θαη ηελ 

Παλαραϊθή Γπκλαζηηθή Έλωζε, δηνξγαλψλνπλ ηνλ Αγψλα ζε Γεκφζην Γξφκν 

κε ηελ επσλπκία, 

 36νο Ζκηκαξαζώληνο Γξόκνο Αραΐαο «ΦΑΝΖ ΣΗΜΗΓΚΑΣΟ» 

Πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηνπ Παηξηλνχ αζιεηή – Μαξαζσλνδξφκνπ 

Φάλε Σζηκηγθάηνπ 

 Παξάιιεια, ζα δηεμαρζνχλ: 

   Αγώλαο Γξόκνπ Τγείαο 10.000 κέηξωλ, 

   Αγώλαο Γξόκνπ 1.000 κέηξωλ γηα παηδηά Γεκνηηθνύ θαη Άηνκα κε Αλαπεξία, 

    Οη Αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΧΝΧΝ 

 Κπξηαθή 21 Οθηωβξίνπ 2018 

1.1 Ζκηκαξαζώληνο Αγώλαο: 

Ώξα εθθίλεζεο 10:00 π.κ.  

Δθθίλεζε: ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΜΗΝΗΩΝ, κε θαηεχζπλζε ηελ Πάηξα. Ζ δηαδξνκή ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ 

αθνινπζεί δηα κέζνπ ηεο Π.Δ.Ο Παηξψλ – Πχξγνπ ηηο πεξηνρέο ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ, ΣΟΤΚΑΛΔΗΚΑ, 

ΒΡΑΥΝΔΗΚΑ. ηα Βξαρλέτθα, ζηξνθή απφ ηελ ΠΔΟ, αξηζηεξά ζηελ ΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζηξνθή δεμηά ζηελ παξαιηαθή ΟΓΟ ΑΛΔΞΗΟΤ ΓΔΠΟΣΟΠΟΤΛΟΤ (Μνλνδέλδξη), θίλεζε επί 

ηεο ΟΓΟΤ ΑΛΔΞΗΟΤ ΜΟΤΡΣΑ , ΟΓΟ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΟΓΟ 28εο ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ (Ρνγίηηθα, 

Σζανχζε) θαη είζνδνο πάιη ζηελ Π.Δ.Ο, πνπ έξρεηαη απφ  δεμηά καο. πλερίδνπκε ζηελ ΠΔΟ 

(Παξαιία Παηξψλ), ΑΚΣΖ ΓΤΜΑΗΩΝ, ζηξνθή αξηζηεξά ζην χςνο ηεο νδνχ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, είζνδνο ζην ΝΟΣΗΟ ΠΑΡΚΟ ηεο Πάηξαο, πνξεία εληφο ηνπ παιηνχ ΛΗΜΑΝΗΟΤ ηεο 
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Πάηξαο, έμνδνο απφ ην ιηκάλη ζηελ «ΠΤΛΖ 7» ζηελ ΟΓΟ ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ, πνξεία 

δίπια ζηελ ζάιαζζα κε θαηάιεμε θαη ηεξκαηηζκφ ζηελ ΠΛΑΕ ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ. 

Ζ δηαδξνκή ηνπ εκηκαξαζσλίνπ είλαη ζρεδφλ επίπεδε, κε κέγηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ηάμεο 

ησλ 8 κέηξσλ. 

1.2 Αγώλαο Γξόκνπ Τγείαο 10.000 κέηξωλ :      
Ώξα εθθίλεζεο 10:00 π.κ.  

Δθθίλεζε ζηελ αξρή ηεο ΑΚΣΖ ΓΤΜΑΗΩΝ, ζην χςνο ηεο Οδνχ Καιαβξχησλ, ζηελ πεξηνρή 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΤΛΟ. Μεηά ε δηαδξνκή είλαη ίδηα κε απηήλ ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ, κέρξη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ζηελ ΠΛΑΕ ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ.  

Ζ δηαδξνκή ηνπ αγψλα Γξφκνπ Τγείαο 10.000 κέηξσλ είλαη εληειψο επίπεδε. 
 

1.3 Αγώλαο Γξόκνπ 1.000 κέηξωλ γηα παηδηά Γεκνηηθνύ θαη Άηνκα κε Αλαπεξία 

 Ώξα εθθίλεζεο 09:30 π.κ. 

 Δθθίλεζε ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ θαη ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ, ζηελ 

είζνδν ηνπ ΠΑΡΚΟΤ ΣΖ ΑΓΤΗΑ, πνξεία πάλσ ζηελ θχξηα δηαδξνκή ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ θαη 

ηνπ αγψλα ησλ 10.000 κέηξσλ, δίπια ζηελ ζάιαζζα θαη ηεξκαηηζκφο ζηελ ΠΛΑΕ ΔΟΣ 

ΠΑΣΡΑ. 

Ζ δηαδξνκή ηνπ αγψλα Γξφκνπ 1.000 κέηξσλ είλαη εληειψο επίπεδε. 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε ηε δηαδξνκή κπνξείηε λα βξείηε  ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο: (w w w . a c h a i a h a l f m a r a t h o n . g r ) 

2. ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

2.1  Έλαξμε εγγξαθώλ γηα όινπο ηνπο αγώλεο Γεπηέξα 13 Απγνύζηνπ 2018. 

Οη εγγξαθέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:  

w w w . a c h a i a ha l fm a r a t h o n . g r  

Ζ πξνζεζκία δειψζεσλ ζπκκεηνρήο γηα φινπο ηνπο αγψλεο, ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο, φζν θαη γηα ηηο 

νκαδηθέο εγγξαθέο, ιήγεη ηελ Κπξηαθή 14 Οθηωβξίνπ 2018 θαη ζα ηεξεζεί απζηεξά, γηα ηνλ 

θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αγψλα. Μέρξη ηφηε ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε 

θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ζπκκεηνρήο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε απηήο ηεο πξνζεζκίαο δελ ζα γίλεηαη δεθηή θακία δήιωζε ζπκκεηνρήο. 

Δλδέρεηαη νη εγγξαθέο λα θιείζνπλ θαη λωξίηεξα, αλ ζπκπιεξωζεί ν αξηζκόο ηωλ 1.000 

αζιεηώλ, ζπλνιηθά γηα ηνλ αγώλα ηνπ Ζκηκαξαζωλίνπ θαη ηνλ αγώλα ηωλ 10.000 κέηξωλ.  

2.2   Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο γηα ηνλ Ζκηκαξαζψλην θαη ηνλ Αγψλα Γξφκνπ Τγείαο 10ρικ, ζα 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά ζηε ζπλεκκέλε θφξκα εγγξαθήο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην site ηνπ 

αγψλα (www.achaiahalfmarathon.gr) 

Οη εγγξαθέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Αηνκηθέο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα. Σν θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε επξώ (5,00 €) αλά άηνκν. 

       Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Δγγξαθψλ (Γξακκαηεία), νη αλήιηθνη δξνκείο πνπ 

έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή αηνκηθά, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα, θαζψο θαη ηελ ππεύζπλε δήιωζε ζπγθαηάζεζεο ηνπ θεδεκόλα, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαιάβνπλ ηνλ αζιεηηθφ ηνπο εμνπιηζκφ. 
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      Οκαδηθέο, γηα νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ άηνκα, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηελ επηινγή αγψλα. Οη 

νκαδηθέο εγγξαθέο απεπζχλνληαη ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ζπιιφγνπο δξνκέσλ, γπκλαζηήξηα, 

εηαηξείεο, ζρνιεία, ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ηαμηδησηηθά γξαθεία, αιιά θαη απιέο 

παξέεο αλζξψπσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο νκάδα. Καη γηα ηηο νκαδηθέο 

εγγξαθέο, ην θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ πέληε επξώ (5,00 €) αλά 

άηνκν. Καηά ηελ νκαδηθή εγγξαθή νξίδεηαη έλαο αξρεγφο ηεο νκάδαο. ε θάζε πεξίπησζε ν 

αξρεγφο ηεο Οκάδαο εθπξνζσπεί ηελ νκάδα γηα δηάθνξα ζέκαηα έλαληη ησλ δηνξγαλσηψλ. ηηο 

νκαδηθέο εγγξαθέο ζα παξέρεηαη ε δηεπθόιπλζε παξάδνζεο ηνπ παθέηνπ ηωλ αξηζκώλ 

(bib numbers) ζηελ ΔΚΚΗΝΖΖ ηωλ αγώλωλ. 

         Ο αξρεγφο ηεο νκάδαο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο νκάδαο ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη 

καδί ηνπ ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο ηνπ αληηηίκνπ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ζα πξέπεη επηζήκσο λα 

ππνδεηρζεί ζηε δηνξγάλσζε ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, σο εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο, ν νπνίνο θαηά 

ηελ παξαιαβή ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ην απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο 

ηνπ αληηηίκνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο. 

         ε πεξίπησζε  πνπ ππάξρνπλ αλήιηθνη δξνκείο ζηελ νκάδα, ν αξρεγφο ηεο νκάδαο 

θαζίζηαηαη ππεχζπλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ζπγθαηάζεζεο ησλ θεδεκφλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. 

2.3  Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο, είλαη απαξαίηεηε ε αλάγλσζε θαη 

απνδνρή ησλ θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

ΠΡΟΟΥΖ:  Όια  ηα  ζηνηρεία  πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη 

πιήξωο ζπκπιεξωκέλα. 

3. ΖΛΗΚΗΔ 

3.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο Ζκηκαξαζωλίνπ θαη Γξόκνπ Τγείαο 10ρικ, έρνπλ νη 

αζιεηέο-αζιήηξηεο, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 17ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (γελλεκέλνη κέρξη 21 

Οθησβξίνπ ηνπ 2001). 

3.2  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Αγώλα Γξόκνπ 1.000 κέηξωλ γηα παηδηά Γεκνηηθνύ, έρνπλ 

παηδηά 8-12 ρξφλσλ, πνπ θνηηνχλ ζηηο Γ’, Γ’, Δ’ θαη Σ’ ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ.  

3.3 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα γηα Άηνκα κε Αλαπεξία, έρνπλ άηνκα κε αλαπεξία θάζε 

ειηθίαο, ζπλνδεπφκελα απφ ηνπο γνλείο, θεδεκφλεο ή ηα άηνκα πνπ ηνπο θξνληίδνπλ. 

4. ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ & ΣΡΟΠΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Σν θφζηνο ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε επξώ (5,00 €) αλά 

άηνκν, ηφζν γηα ηνλ Hκηκαξαζψλην Αγψλα, φζν θαη γηα ηνλ Αγψλα Γξφκνπ Τγείαο ησλ 10ρικ. θαη 

πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε, αξηζκό ζπκκεηνρήο, αλακλεζηηθά δώξα ηεο 

δηνξγάλωζεο (ηερληθό κπινπδάθη, αλακλεζηηθό κεηάιιην, λεξά, ηζνηνληθά θαη κηθξνγεύκαηα). 

ΜΑΘΖΣΔ, ΑκεΑ, δηθαηνύρνη ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΚΑΗ ΑΝΔΡΓΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΝΣΑΗ ΓΧΡΔΑΝ 

( κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ησλ Αγψλσλ θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ - αξηζκφο ζπκκεηνρήο, chip θιπ. - ην αληίζηνηρν λφκηκν θαη επίζεκν 

δηθαηνινγεηηθφ - αλάινγα κε ηελ πεξίπησζή ηνπο - ψζηε λα ζεσξεζεί έγθπξε ε εγγξαθή ηνπο ). 

 

 



 

Ζ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ γίλεηαη κε: 

 Α.   απεπζείαο θαηάζεζε ζηελ EUROBANK, ζηνλ παξαθάησ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ: 

                                               Σξάπεδα Eurobank  
  
                       Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 0026.0670.11.0200798030 
  
                             IBAN: GR50 0260 6700 0001 1020 0798 030  
 
                                 (ΤΛΛΟΓΟ ΓΡΟΜΔΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΑΣΡΑ) 
 
  Δίλαη απνιύηωο απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αζιεηή ζην θαηαζεηήξην! 

Β.   E-banking κεηαθνξά κε έκβαζκα, ΜΟΝΟ απφ ηξάπεδα EUROBANK. 

  Δίλαη απνιύηωο απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αζιεηή ζην θαηαζεηήξην! 

 Γ.   Online πιεξσκή, κε ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή ή πξνπιεξσκέλε θάξηα (VISA, MASTER,  θιπ), 

κέζω ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ αγώλα   www.achaiahalfmarathon.gr 

Π Ρ Ο  Ο Υ Ζ !!!  Σπρφλ έμνδα ηξαπέδεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαζέηε. Πξνζνρή ζηηο 

ρξεψζεηο εκβαζκάησλ κέζσ e-banking απφ άιιεο ηξάπεδεο. Θα ζεσξεζνχλ άθπξεο νη ζπκκεηνρέο! 

Σν απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε: 

sdypatras@gmail.com  σο είλαη ή απιά ν αξηζκφο θαη ε ηξάπεδα θαηάζεζεο. 

εκείσζε: Γηα λα ζεσξεζεί έγθπξε ε ζπκκεηνρή ελφο αζιεηή, ζα πξέπεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ 

λα γίλεηαη ην πνιύ εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζαο θαη νπωζδήπνηε λα  

αλαγξάθεηε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο. 

5. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΡΗΘΜΧΝ 

 Παξαζθεπή: 19/10/2018 απφ 18:00 έωο 21:00 ην απόγεπκα, ζηελ Αίζνπζα Μεγάξνπ  

Λφγνπ & Σέρλεο, Πιαηεία Γεσξγίνπ Α’ (Κέληξν Πάηξαο) 

 άββαην: 20/10/2018 απφ 10:00 ην πξωί έωο 16:00 ην απόγεπκα, ζηελ Αίζνπζα 

Μεγάξνπ  Λφγνπ & Σέρλεο, Πιαηεία Γεσξγίνπ Α’ (Κέληξν Πάηξαο) 

 Κπξηαθή: 21/10/2018 απφ 07:00 έωο 08:00 ην πξωί ζηελ ΠΛΑΕ ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ & 08:30 

έωο 09:00 ην πξωΐ ζηνπο ρώξνπο εθθίλεζεο (Πιαηεία Κακηλίσλ γηα ηνλ Ζκηκαξαζψλην & 

Αθηή Γπκαίσλ γηα ην Γξφκν Τγείαο 10ρικ). 

Όινη νθείινπλ λα παξαιάβνπλ απνθιεηζηηθά από ηε Γξακκαηεία ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο 

ηνπο, ην chip θαη ην ππόινηπν πιηθό ηεο δηνξγάλωζεο. 

6. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΑ ΖΜΔΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ 

Ζ δηνξγάλσζε έρεη θξνληίζεη γηα ηε δσξεάλ κεηαθνξά ησλ αζιεηψλ ζηα ζεκεία εθθίλεζεο ηνπ 

Ζκηκαξαζσλίνπ θαη ηνπ Γξφκνπ Τγείαο 10ρικ (Πιαηεία Κακηλίσλ γηα ηνλ Ζκηκαξαζψλην & Αθηή 

Γπκαίσλ γηα ηα 10 ρικ), κε αθεηεξία ηελ ΠΛΑΕ ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ πξνο ηα ζεκεία εθθίλεζεο, σο εμήο: 
 

Δθθίλεζε απφ ΠΛΑΕ 
ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ 

΄Αθημε ζηελ Αθηή Γπκαίσλ 
(εθθίλεζε αγψλα 10ρικ) 

΄Αθημε ζηελ Πιαηεία 
Κακηλίσλ (εθθίλεζε 

Ζκηκαξαζσλίνπ) 

08:00 πκ. 08:20 πκ. 08:45 πκ. 

08:15 πκ. 08:35 πκ. 09:00 πκ. 

08:40 πκ. 09:00 πκ. 09:25 πκ. 
 

Γελ ζα ππάξρεη θόζηνο κεηαθνξάο. 
 

http://www.achaiahalfmarathon.gr/
mailto:sdypatras@gmail.com


 

7. ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 

Οη δηνξγαλσηέο δελ έρνπλ θακία επζχλε γηα φηη ζπκβεί ζρεηηθά κε ζέκαηα ΤΓΔΗΑ θαη νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε πξνιεπηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο δε θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ αηχρεκα πνπ 

πξνθχςεη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. 

Απφ ηνπο δηνξγαλσηέο δελ ζα δεηεζνχλ ηαηξηθέο βεβαηψζεηο γηα θαλέλα αζιεηή, αθνχ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζχλε θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πξνβαίλνπλ ηαθηηθά ζε ηαηξηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν, ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπο. Γηα λα ραξείηε ινηπφλ ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε έλαλ απφ ηνπο αγψλεο ηνπ 36νπ Ζκηκαξαζσλίνπ 

Αραΐαο «ΦΑΝΖ ΣΗΜΗΓΚΑΣΟ», θξνληίζηε λα είζηε πγηείο, ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη κελ 

ζέηεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε θίλδπλν. Οη δηνξγαλσηέο δεζκεχνληαη φηη ζα πάξνπλ φια ηα δπλαηά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ νη αζιεηέο λα είλαη αζθαιείο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ππάξρεη Οκάδα Δζεινληώλ 

ακαξεηηώλ Γηαζωζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, ΔΚΑΒ, Γηαηξνί, θαζώο θαη 

αζζελνθόξα, ζε φιε ηε δηαδξνκή ησλ αγψλσλ.  

Γηαηξνί ζα ππάξρνπλ ζηα εμήο ζεκεία:  

 Ζκηκαξαζψληνο:  

ζην 4ν ρικ, 

ζην 9,3ν ρικ,  

ζην 14,3ν ρικ,  

ζην 18ν  ρικ θαη  

ζηνλ ηεξκαηηζκφ 

 

 Αγψλαο 10 ρικ:   

ζην 3,3ν ρικ,  

ζην 7ν ρικ θαη  

ζηνλ ηεξκαηηζκφ 

ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ζα ππάξρεη Γηαηξφο θαζψο θαη Φπζηθνζεξαπεπηέο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Σκήκαηνο Αραΐαο & Ζιείαο, ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ.  

Γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ, ζα κεξηκλήζεη ε Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Παηξώλ, θαζψο 

θαη ηδηωηηθή νκάδα Πξνζωπηθνύ Αζθαιείαο (Security). 

8. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ αζιεηψλ (φλνκα, γέλλεζε, δηεχζπλζε, ηειέθσλν,mail 

θιπ), ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη γηα ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε  ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

9. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ – ΚΡΗΣΔ 

 Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ  ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο αγψλσλ ζηίβνπ ηεο IAAF έθδνζεο 2018 

– 2019 θαζψο θαη ηνπ ΔΓΑ. Θα ππάξρεη  Αγωλόδηθνο Δπηηξνπή, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε 

(35) θξηηέο ηνπ «πλδέζκνπ Κιαζζηθνύ Αζιεηηζκνύ Βόξεηαο Πεινπνλλήζνπ», πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ εχξπζκε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.  

10. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΧΝΧΝ 

Οη δηαδξνκέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά (ράξηεο θαη θσηνγξαθίεο) ζην www.achaiahalfmarathon.gr 

Ζ κέγηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δηαδξνκψλ είλαη 8 κέηξα. 

 

http://www.achaiahalfmarathon.gr/


 

11. ΣΑΘΜΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Καηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ ζα ππάξρνπλ ζηαζκνί ππνζηήξημεο ησλ δξνκέσλ. 

 Ο εκηκαξαζψληνο αγψλαο ζα έρεη πέληε (5) ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ:  

ζην 4ν ρικ κε λεξά,  

ζην 9,3ν ρικ κε λεξά,  

ζην 12ν ρικ κε λεξά/ηζνηνληθά αικπξά/κπαλάλεο,  

ζην 14,3ν ρικ κε λεξά &  

ζην 18ν ρικ κε λεξά/ηζνηνληθά/αικπξά/κπαλάλεο. 

 

 Ο αγψλαο ησλ 10.000 κ. ζα έρεη δχν (2) ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ:  

ζην 3,3ν ρικ κε λεξά &  

ζην 7ν ρικ κε λεξά/ηζνηνληθά/αικπξά/κπαλάλεο. 
 

12. ΥΖΜΗΚΔ ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

Θα ππάξρνπλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζηελ αθεηεξία ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ, θαζψο θαη ζην 11ν ρικ. ηνλ 

αγψλα ησλ 10 ρικ ζα ππάξρεη ρεκηθή ηνπαιέηα ζηελ εθθίλεζε.      

13. ΓΗΑΚΡΗΔΗ – ΔΠΑΘΛΑ - ΠΑΡΟΥΔ 

- Κύπειια απνλέκνληαη ζηνπο ηξεηο πξψηνπο αζιεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, μερσξηζηά άλδξεο θαη 

γπλαίθεο, ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ. Οη 3 πξψηνη αζιεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, δελ ζα βξαβεχνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο. 

- Κύπειια απνλέκνληαη ζηνπο ηξεηο πξψηνπο αζιεηέο θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, μερσξηζηά 

άλδξεο θαη γπλαίθεο, ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ. 

- Κύπειια απνλέκνληαη ζηνπο ηξεηο πξψηνπο αζιεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, μερσξηζηά άλδξεο θαη 

γπλαίθεο, ηνπ Γξφκνπ Τγείαο ησλ 10ρικ. 

- Κύπειιν ζα απνλεκεζεί ζηνλ κεγαιχηεξν ειηθηαθά δξνκέα. 

-Αλακλεζηηθά δώξα  ηεο δηνξγάλσζεο ζα δνζνχλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνλ Ζκηκαξαζψλην θαη ζην Γξφκν Τγείαο 10ρικ.  

- Αλακλεζηηθό Μεηάιιην ζα απνλεκεζεί ζε φινπο ηνπο δξνκείο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ, θαζψο θαη 

ζηα παηδηά θαη ΑκεΑ. 

- Σηκεηηθέο πιαθέηεο ζα δνζνχλ ζε πιιφγνπο, θαζψο θαη ζε ηηκψκελνπο αζιεηέο. 

εκείωζε: 

Ζιηθηαθέο θαηεγνξίεο γηα ηνλ Ζκηκαξαζώλην κόλν: 

 Ζκηκαξαζψληνο Αλδξψλ:    εηψλ 18 – 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60+ 

 Ζκηκαξαζψληνο Γπλαηθψλ:  εηψλ 18 – 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 -59, 60+ 

14. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σελ ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε ησλ αγψλσλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη 

αλαιάβεη εηαηξεία επίζεκεο ρξνλνκέηξεζεο. Γηα ην ιόγν απηό όινη νη ζπκκεηέρνληεο δξνκείο, 

ζα πξέπεη λα θνξνύλ ην chip ρξνλνκέηξεζεο πνπ παξαιακβάλνπλ καδί κε ηνλ αξηζκό 

ζπκκεηνρήο ηνπο από ην Κέληξν Δγγξαθώλ. Γηα ηνλ εκηκαξαζψλην ζα ππάξρεη ελδηάκεζνο 

ζηαζκόο ειέγρνπ ρξνλνκέηξεζεο (check point) ζην 10ν ρηιηφκεηξν κεηά ηελ εθθίλεζε. 



 

 

15. ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΓΧΝΑ 

15.1 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ζκηκαξαζωλίνπ Αγψλα Γξφκνπ, έρεη θαζνξηζηεί ρξνληθό όξην 3 

ωξώλ απφ ηελ ψξα εθθίλεζεο. Θα ππάξρεη επίζεο 1 ελδηάκεζν ζεκείν-φξην ρξνληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ην νπνίν νξίζηεθε γηα ηελ εχξπζκε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη ζα είλαη ζην 8ν ρικ ζηε 1 ώξα κεηά 

ηελ εθθίλεζε ηνπ Ζκηκαξαζωλίνπ. Όζνη αζιεηέο δελ θαηαθέξνπλ λα πεξάζνπλ απφ απηφ ην 

ζεκείν ζην ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη, ζεσξνχληαη άθπξνη θαη κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα κφλν 

κε δηθή ηνπο επζχλε θαη αθνχ παξαδψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπο ζηνπο θξηηέο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαζκνχ.  

15.2 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Αγώλα Γξόκνπ 10 ρικ, έρεη θαζνξηζηεί ρξνληθό όξην 1 ώξαο θαη 

30 ιεπηώλ απφ ηελ ψξα εθθίλεζεο. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε δηνξγάλσζε ζα πξνβεί ζε απειεπζέξσζε ησλ νδψλ θαη 

θιείζηκν ησλ ζηαζκψλ ηξνθνδνζίαο θαη αλ θάπνηνο δξνκέαο δελ νινθιεξψζεη ηνλ αγψλα κέζα ζε 

απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε πξέπεη λα ζηακαηήζεη ή λα ζπλερίζεη πξνο ηνλ ηεξκαηηζκφ κε δηθή 

ηνπ επζύλε. 

16. ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 

Θα ππάξρεη ρηιηνκεηξηθή έλδεημε αλά έλα (1) ρηιηφκεηξν, ζε φιε ηε δηαδξνκή. 

17. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΤΡΧΔΧΝ 

ε πεξίπησζε αθχξσζεο ζπκκεηνρήο, ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο δελ ζα επηζηξέθεηαη, αιιά ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο ηνπ Γήκνπ ηεο Πάηξαο. 

18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

Παξαζθεπή 19/10/2018 

18:00 - 21:00 - Παξαιαβή παθέησλ ζπκκεηνρήο απφ ην Γξακκαηεία (Αίζνπζα Μεγάξνπ                                     

Λφγνπ & Σέρλεο, Πιαηεία Γεσξγίνπ Α’ ζηελ Πάηξα). 

                       -  Σερληθή ελεκέξσζε ησλ εζεινληψλ. 

άββαην 20/10/2018 

10:00 - 16:00  Παξαιαβή παθέησλ ζπκκεηνρήο απφ ηε Γξακκαηεία (Αίζνπζα Μεγάξνπ Λφγνπ & 

Σέρλεο, Πιαηεία Γεσξγίνπ Α’ ζηελ Πάηξα) 
 

Κπξηαθή 21/10/2018  

07:00 - 08:00 Παξαιαβή παθέησλ ζπκκεηνρήο απφ ηε Γξακκαηεία (ΠΛΑΕ ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ) 

08:00 - 08:40 Δθθίλεζε ιεσθνξείσλ απφ ΠΛΑΕ ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ πξνο ηα ζεκεία εθθίλεζεο ησλ 

αγψλσλ 

09:30 Δθθίλεζε αγψλα 1.000 κέηξσλ (Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ θαη Καλειινπνχινπ), 

10:00 Δθθίλεζε Ζκηκαξαζψληνπ Αγψλα (Κακίληα) & Αγψλα Γξφκνπ Τγείαο 10ρικ         

(Αθηή Γπκαίσλ) 

11:30 Απνλνκέο Αγψλα 10ρικ θαη 1000 κ.  

12:30 Απνλνκέο Ζκηκαξαζσλίνπ 

12:45  Λήμε αγψλσλ 

19. ΓΔΝΗΚΑ 

Οη ηζάληεο ησλ αζιεηψλ αθήλνληαη ζην ρψξν ηεο εθθίλεζεο θαη ε παξάδνζε ζηνπο θαηφρνπο ζα 
γίλεηαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπο, ζηελ ΠΛΑΕ ΔΟΣ. 

Παξαθαινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα κελ ηνπνζεηνύλ ηηκαιθή, ρξήκαηα θαη άιια είδε αμίαο 
ζηηο ηζάληεο ηνπο.  



 

Οη δηαγωληδόκελνη απνδέρνληαη κε ηε ζπκπιήξωζε ηεο θόξκαο ζπκκεηνρήο όηη νη 
θωηνγξαθίεο θαη ηα νλόκαηά ηνπο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ειεύζεξα από ηνπο 
δηνξγαλωηέο ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλωλία ηνπ αγώλα ζηα κέζα ελεκέξωζεο θαη θνηλωληθήο 
δηθηύωζεο. 

20. ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ 

Γηα ηελ άξηηα θαη νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ είλαη απαξαίηεηε ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή 

αλζξψπσλ πνπ αγαπνχλ ηνλ αζιεηηζκφ. Όζνη ζα ήζειαλ λα πξνζθέξνπλ εζεινληηθή εξγαζία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νξγάλσζήο ηνπ, παξαθαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ αληίζηνηρε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αγψλα: 

www.achaiahalfmarathon.gr ζηελ θαηεγνξία «Δζεινληέο». ε όινπο ηνπο εζεινληέο ζα δνζνύλ 

ηερληθά T-shirts ηεο δηνξγάλωζεο, θαζώο θαη ζθπξίρηξεο. 
 

21. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Τπεύζπλνη Γηνξγάλωζεο :   Παλαγησηνπνχινπ Διέλε  (ΓΤ Πάηξαο) ηει. 6972275149     

                                                Μαπξίθνο Μηράιεο  (ΓΤ Πάηξαο) ηει.6937331100           

                                                Σδειάηεο Δπάγγεινο  (ΔΓΑ) ηει. 69 06 06 04 04 

                                                Πεηξφπνπινο Σάθεο (Γήκνο Πάηξαο) ηει.6974933779         

                                                sdypatras@gmail.com 

Τπεύζπλε Δγγξαθώλ :         Μειηηζνπνχινπ Διέλε  (ΓΤ Πάηξαο) ηει.6972818104   

                                                sdypatras@gmail.com 

Τπεύζπλε  Δζεινληώλ :        Παλαγησηνπνχινπ Διέλε   (ΓΤ Πάηξαο) ηει.6972275149  

Τπεύζπλνη  Γηαδξνκήο :       Οξθαλφπνπινο Γεκήηξεο  (ΔΓΑ) ηει.6973351237 

                                                Μαπξίθνο Μηράιεο  (ΓΤ Πάηξαο) ηει.6937331100 

εκείωζε: Οη αγψλεο ζε πεξίπησζε πνιχ ζνβαξψλ ιφγσλ, ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιε 
εκεξνκελία ή λα αθπξσζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξμεη έγθαηξε ελεκέξσζε απφ ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ θαη ηα ΜΜΔ. 

22. ΣΑΘΜΔΤΖ ΠΟΤΛΜΑΝ ΑΘΛΖΣΧΝ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΠΟΛΔΗ 

Σα πνχικαλ πνπ ζα κεηαθέξνπλ αζιεηέο απφ άιιεο πφιεηο, ζα κπνξνχλ λα ζηαζκεχζνπλ ζηνλ 
ρψξν ηνπ ηεξκαηηζκνχ ζηελ ΠΛΑΕ ΔΟΣ ΠΑΣΡΑ, φπνπ ππάξρεη ρψξνο parking. 

Για το Δ.. 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

 

 

               Εσάγγελος Τζελάτης                                                                         Άννα Κοστροσμπή

http://www.achaiahalfmarathon.gr/
mailto:sdypatras@gmail.com
mailto:sdypatras@gmail.com

