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4Οσ ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣ Δρόμοσ Αντίκυρασ
«ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣ Δρόμοσ»

Κυριακι 20 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΙΣΗΜΟ ΚΑΛΕΝΤΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΟΜΟ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ςε ςυνεργαςία με τον Διμο ΔιςτόμουΑράχωβασ - Αντίκυρασ και τθν ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΚΥΑΣ «ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ» προκθρφςςει τον
4ο αγϊνα δρόμου ςτθν Αντίκυρα με ονομαςία: «ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣ Δρόμοσ».
1.
2.
3.
4.

Αγϊνασ 10.000 μ. Ανδρϊν – Γυναικϊν
Αγϊνασ 5.000 μ. Ανδρϊν – Γυναικϊν και Μακθτϊν/τριϊν Λυκείου
Αγϊνασ 1.400 μ. μακθτϊν/τριϊν Γυμναςίου
Αγϊνασ 1.400 μ. μακθτϊν/τριϊν Δθμοτικοφ Σχολείου

Σκοπόσ τθσ διοργάνωςθσ είναι θ παρακίνθςθ για ςυμμετοχι όλων ανεξάρτθτα από τθν θλικία ςε
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και θ ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ και τθσ φυςικισ ομορφιάσ του τόπου
μασ.
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Ημερομθνία : ΚΥΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2019
Τόποσ : ΑΝΤΙΚΥΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αφετθρία & Τερματιςμόσ : ΚΕΝΤΙΚΗ ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΚΥΑΣ (ΕΛΑΝ)
Ώρα διεξαγωγισ:
1θ εκκίνθςθ 09:30π.μ. 1400μ.
2θ εκκίνθςθ 9:50 π.μ. 10χλμ.
3θ εκκίνθςθ 9:55 π.μ. 5 χλμ.
o Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να βρίςκονται ωσ και μία ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ ςτον χϊρο τθσ
αφετθρίασ.
o Οι τρείσ διαδρομζσ ζχουν τερματιςμό το ίδιο ςθμείο, τθν κεντρικι πλατεία.
o Το χρονικό όριο τερματιςμοφ για τα 10χλμ είναι θ μία ϊρα και πενιντα λεπτά (λιξθ: 11.30).
o Οι περπατθτζσ μποροφνε να ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ διαδρομζσ με δικι τουσ ευκφνθ μετά το
πζρασ του χρονικοφ ορίου που ορίηει θ Οργανωτικι Επιτροπι (περί τισ 11.30 π.μ.) και χωρίσ τθν
παροχι τθσ θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ.
o Χαρακτθριςτικά διαδρομϊν: 1400μ μακθτϊν αςφάλτινθ , 5χλμ αςφάλτινθ , 10 χλμ αςφάλτινθ
με κάποια κομμάτια αγροτικισ επαρχιακισ οδοφ χωμάτινα και με υψομετρικι 230 μ. κοντά ςτο
4ο χλμ.
o Σε όλεσ τισ διαδρομζσ κα ακολουκεί ζμπειροσ ςυνοδόσ (ςκοφπα), ζχοντασ μαηί του φαρμακευτικό
υλικό.
o Η ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτον αγϊνα είναι ελεφκερθ για τθ διαδρομι των 1.400μ και
απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα που επιτρζπει τθ ςυμμετοχι του ςτον αγϊνα.

2. ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΑΔΟΜΩΝ:
1) Διαδρομι 10.000μ.
Κεντρικι πλατεία(ΕΛΑΝ) – κατεφκυνςθ από Ροςειδϊνοσ ςτο τζρμα τθσ και ςτροφι αριςτερά
ςτθν 25θ Μαρτίου απευκείασ ςτροφι δεξιά ςτθν Ξενοφϊντοσ ςτο τζρμα τθσ, αριςτερά ςτθν
οδό Θεμιςτοκλζουσ – δεξιά Βαςιλίςςθσ Άςπρθσ (γιπεδο Αντικυρζα) ςτροφι αριςτερά προσ
άγιο Γεϊργιο και ςυνζχεισ ευκεία αγροτικοφ δρόμου ωσ περιοχι Κωνςταντίνα (Ε.Ο. κόμβο
Δεςφίνασ) ςυνεχίηουμε κάκετα απζναντι προσ Ροταμοφσ και μετά απο 50μ. Αριςτερά προσ
Σειρό ακολουκϊντασ τον αγροτικό δρόμο ωσ τθ διαςταφρωςθ με Δ.Ο Ν. Μίχου αμζςωσ δεξιά
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προσ Άγιο Ιςίδωρο τζρμα τθσ παραλίασ (κτιμα Σπανοφ) αναςτροφι (ςτθν ειδικι ςιμανςθ)
και επιςτροφι από τθν Δ.Ο. Ν. Μίχου ςτον κόμβο Αντίκυρασ-Δεςφίνασ δεξιά ςτθν δυτικι
είςοδο τθσ Αντίκυρασ Πκωνοσ (αεροπορία) αριςτερά ςτθν 25Η Μαρτίου ωσ τθν πλατεία ,
τερματιςμόσ ςτθ πλατεία.
2) Διαδρομι 5.000μ
Κεντρικι πλατεία (ΕΛΑΝ) – κατεφκυνςθ από Ροςειδϊνοσ πρόσ25θσ Μαρτίου και ςτροφι
δεξιά ςτθν Ρερικλζουσ αμζςωσ αριςτερά ςτθν Ομιρου ςυνζχεια ςτθ διαςταφρωςθ (Ε.Ο
κόμβο Δεςφίνασ) αριςτερά Ν. Μίχου προσ Άγιο Ιςίδωρο τζρμα τθσ παραλίασ (κτιμα Σπανοφ)
αναςτροφι ςτο πεφκο και επιςτροφι από τθν Δ.Ο. Ν. Μίχου ςτον κόμβο Αντίκυρασ-Δεςφίνασ
δεξιά ςτθν δυτικι είςοδο τθσ Αντίκυρασ Πκωνοσ (αεροπορία) αριςτερά ςτθν 25Η Μαρτίου
και τερματιςμόσ ςτθ πλατεία.
3) Διαδρομι 1.400μ (Δθμοτικά - Γυμνάςια)
Κεντρικι πλατεία (ΕΛΑΝ) – κατεφκυνςθ Ροςειδϊνοσ ωσ Κόμβο ειςόδου Αντίκυρασ (Αντίκυρα
BEACH)- 25θσ Μαρτίου και δεξιά ςτθ Ξενοφϊντοσ αμζςωσ αριςτερά ςτθ Θεμιςτοκλζουσαριςτερά τθν Μπουμπουλίνασ μζχρι το τζρμα τθσ που ςυναντάει τθν Ροςειδϊνοσ δεξιά ,ςτθν
παραλιακι οδό, τερματιςμό ςτθ πλατεία.

Σθμείωςθ: Η χρονομζτρθςθ κα γίνει θλεκτρονικά και το τςιπάκι κα δίνεται από το Σάββατο 1910-2019, από τισ 17:00-21:00, κακϊσ και τθν Κυριακι 20-10-2019, μζχρι μια ϊρα πριν τθν πρϊτθ
εκκίνθςθ του αγϊνα αυςτθρά (8.45 π.μ). Ϊρα λιξθσ και απονομζσ αγϊνα 11:30. Μετά το πζρασ
του αγϊνα κα ελευκερωκεί θ κυκλοφορία των οχθμάτων εκτόσ από τθν περιοχι τθσ κεντρικισ
πλατείασ που κα πραγματοποιοφνται οι απονομζσ.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Στον αγϊνα των 10.000 μ. δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: όςοι ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο ζβδομο
(17ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και μεγαλφτεροι, δθλαδι γεννθκζντεσ το 2002 και προθγοφμενα,
εγγεγραμμζνοι ςε ςωματεία μζλθ του ΣΕΓΑΣ ι ανεξάρτθτοι και περιπατθτζσ με καλι φυςικι
κατάςταςθ λόγω του βακμοφ δυςκολίασ τθσ διαδρομισ.



Στον αγϊνα των 5.000 μ. δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι ανεξαιρζτωσ, ακλθτζσ ακλοφμενοι και
περιπατθτζσ ανεξαρτιτου επιπζδου φυςικισ κατάςταςθσ και ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο πζμπτο
(15ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και μεγαλφτεροι, δθλαδι γεννθκζντεσ το 2004 και μεγαλφτεροι,
εγγεγραμμζνοι ςε ςωματεία μζλθ του ΣΕΓΑΣ ι ανεξάρτθτοι.



Στον αγϊνα των 1.400 μ δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όςοι είναι γεννθμζνοι από το 2010 και
μεγαλφτεροι ωσ 2005, (δθλαδι από 9- 14 ετϊν) μακθτζσ-τριεσ Δθμοτικϊν Σχολείων και Γυμναςίων
(ζωσ μακθτζσ 3θσ Γυμναςίου) με προςκόμιςθ κατά τθν εγγραφι τουσ υπεφκυνθ διλωςθ γονζα ι
κθδεμόνα ι ςυλλόγου του οποίου είναι μζλθ. Σε αυτιν τθν διαδρομι ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και
περπατθτζσ - ςυνοδοί γονείσ ι ςυγγενείσ των μακθτϊν – παιδιϊν , κακϊσ και παιδιά μικρότερθσ
θλικίασ από αυτιν που ορίηει θ Οργανωτικι Επιτροπι μόνο με ςυνοδεία και μόνο για τθν ςυμμετοχι.
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Πλοι οι ακλθτζσ/τριεσ κα αγωνίηονται με το Ονοματεπϊνυμό τουσ και όχι με τθν επωνυμία κάποιου
Συλλόγου, διότι θ διοργάνωςθ είναι ανεξάρτθτθ και όχι διαςυλλογικό πρωτάκλθμα.



Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι ακλθτζσ και ακλιτριζσ άνω των 18 ετϊν, οι οποίοι κα τρζξουν
αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ και κα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί από ιατρό πρόςφατα και να
μασ κατακζςουν ότι ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα με δικι τουσ ευκφνθ. Οι ακλθτζσ κάτω των 18 ετϊν
κα τρζξουν αποκλειςτικά με ευκφνθ των κθδεμόνων τουσ, οι οποίοι προςυπογράφουν τθν
υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμετοχισ.

4. ΡΑΟΧΕΣ
Αγϊνασ 10χλμ.
 Αρικμόσ ςυμμετοχισ και το τςιπάκι θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ.
 Μετάλλιο (μόνο για όςουσ τερματίςουν).
 Τθν απαραίτθτθ τροφοδοςία κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ του αγϊνα.
 Τεχνικό μπλουηάκι του αγϊνα ( μζχρι τθν καταλυτικι θμερομθνία θλεκτρονικϊν δθλϊςεων
ςυμμετοχισ τθν Τετάρτθ 16 Οκτϊβρθ 2019)
Αγϊνασ 5χλμ.
 Αρικμόσ ςυμμετοχισ και το τςιπάκι θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ.
 Μετάλλιο (μόνο για όςουσ τερματίςουν).
 Τθν απαραίτθτθ τροφοδοςία κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ του αγϊνα.
 Τεχνικό μπλουηάκι του αγϊνα ( μζχρι τθν καταλυτικι θμερομθνία θλεκτρονικϊν δθλϊςεων
ςυμμετοχισ τθν Τετάρτθ 16 Οκτϊβρθ 2019)
Αγϊνασ 1.400μ για μακθτζσ Δθμοτικϊν & Γυμναςίων
 Αρικμόσ ςυμμετοχισ.
 Μετάλλιο για όςουσ τερματίςουν.
 Τθν απαραίτθτθ τροφοδοςία, μετά το τζλοσ του αγϊνα.
Τα νοφμερα των δρομζων που παραλαμβάνονται κα πρζπει κα πρζπει να φορεκοφν αναλλοίωτα από όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο μζτωπο τθσ φανζλασ τουσ. Οι αρικμοί τουσ δεν πρζπει να διπλωκοφν ι να κοποφν.
Ο αρικμόσ πρζπει να φορεκεί από το πρόςωπο για το οποίο ζγινε θ εγγραφι ςτον αγϊνα.
Η Χρονομζτρθςθ και θ κατάταξθ των ακλθτϊν κα γίνει με το ςφςτθμα Fitwaytimimng.gr με το πλζον αξιόπιςτο
– εξελιγμζνο ςφςτθμα χρονομζτρθςθσ τθσ raceresults Και τα αποτελζςματα του Αγϊνα κα είναι διακζςιμα,
εντόσ 24 ωρϊν από το πζρασ του Αγϊνα.

5. ΤΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι ςτακμοί τροφοδοςίασ κα παραςχεκοφν ςτθ διαδρομι κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. Θα είναι
ςφμφωνοι με τουσ κανονιςμοφσ, και κα ςυμφωνοφν πλιρωσ με τουσ κανονιςμοφσ υγιεινισ
τροφίμων.
Οι ςτακμοί τροφοδοςίασ κα ζχουν ειδικι ςιμανςθ ςαφϊσ, όςων αφορά τθ κζςθ τουσ ςτθ διαδρομι.
Στακμοί τροφοδοςίασ κα υπάρχουν :
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Κατά τθ διάρκεια των 10.000 μζτρων, κα διατεκεί ςτουσ μετζχοντεσ, εμφιαλωμζνο νερό ςε δφο (2)
ςτακμοφσ: ςτα 4,5 χλμ, 7,5 χλμ .
Κατά τθ διάρκεια των 5.000 μζτρων, κα διατεκεί ςτουσ μετζχοντεσ, εμφιαλωμζνο νερό ςε ζνα (1)
ςτακμό: ςτα 2,5 χλμ.
Στον τερματιςμό κα παρζχεται πρόχειρο φαγθτό, φροφτα, ενεργειακά ποτά, χυμοί και εμφιαλωμζνο
νερό.
Στθν Αφετθρία – Τερματιςμό κα υπάρχουν νερά για τουσ ακλθτζσ των μικρότερων αποςτάςεων.

Σθμειϊνεται ότι μετά από κάκε ςτακμό τροφοδοςίασ ςτα 50μ. κα υπάρχει κάδοσ απορριμμάτων.
Πλοι οι ςτακμοί τροφοδοςίασ κα είναι υπό τον ζλεγχο ενθλίκων εκελοντϊν οι οποίοι κα είναι καλά
ενθμερωμζνοι. Ππου χρθςιμοποιθκοφν ανιλικοι εκελοντζσ κα είναι κάτω από τθν πλιρθ επίβλεψθ των
ενθλίκων.
Στουσ ςτακμοφσ τροφοδοςίασ κα υπάρχουν και ζμπειρα άτομα, που κα ελζγχουν και κα τςεκάρουν με
αναλογικό ςφςτθμα τθν διζλευςθ των ακλθτϊν για τθν καλφτερθ εγκυρότθτα του αγϊνα.

Ρροςοχι!!
Πποιοσ ακλθτισ δεν περάςει από τα ςθμεία ελζγχου που κα βρίςκονται πάνω ςτθν χαραγμζνθ διαδρομι
και επιςθμανκεί από ζναν ςτακμό ελζγχου, κα κεωρείται άκυροσ.

6. ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ–ΕΡΑΘΛΑ
Νικθτζσ ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ ανακθρφςςονται οι τρεισ (3) πρϊτοι ακλθτζσ-τρεισ ξεχωριςτά άνδρεσ
– γυναίκεσ , των 10χλμ.-5 χλμ. και οι τρεισ (3) πρϊτοι μακθτζσ-τριεσ ςτθν κατθγορία των 1400μ.
(Γυμναςίου)
Στουσ 3 πρϊτουσ νικθτζσ – τριεσ, τθσ γενικισ κατάταξθσ, 10χλμ και 5χλμ κα απονεμθκοφν ζπακλα
και διπλϊματα.
Στουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ–τριεσ, των 1400μ, κα απονεμθκοφν μετάλλια και διπλϊματα.
Κατά τθν απονομι των νικθτϊν/τριϊν δεν κα αναφζρετε ο ςφλλογοσ ι το ακλθτικό ςωματείο με το
οποίο ζχουν δθλωκεί οι δρομείσ και ςτον οποίο ανικουν, παρά μόνο με το Ονοματεπϊνυμο τουσ.

Στθν ςχολικι μονάδα Ρρωτ/κμιασ ι Δευτ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, με τθν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι
αναλογικά με το ςφνολο των μακθτϊν τθσ, κα δοκεί αναμνθςτικό ζπακλο και δίπλωμα κακϊσ και
δωροεπιταγι αξίασ 100 ευρϊ για ακλθτικό εξοπλιςμό από το κατάςτθμα Αγνιάδθσ Σπορ.
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Αναλυτικά:
Στουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ-τριεσ τθσ γενικισ κατάταξθσ κα απονεμθκοφν ζπακλα – μετάλλια – διπλϊματα.
10 χιλιόμετρα
Γενικι Κατάταξθ: 1οσ 2οσ 3οσ – 1θ 2θ 3θ
5 χιλιόμετρα
Γενικι Κατάταξθ: 1οσ 2οσ 3οσ -1θ 2θ 3θ
1.400 μζτρα
1ο 2ο 3ο αγόρι και 1ο 2ο 3ο κορίτςι (Γυμναςίου)
Ο αγϊνασ 1.400 μ. των δθμοτικϊν είναι αγϊνασ ςυμμετοχισ και δεν κα υπάρχουν απονομζσ.

7. ΙΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι ςυμμετζχοντεσ δρομείσ ςτθ Διοργάνωςθ γνωρίηουν και αντιλαμβάνονται πλιρωσ τουσ κινδφνουσ που
εμπεριζχει θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ Διοργάνωςθ, όςον αφορά ςε πικανζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ.
Κάκε δρομζασ ςυμμετζχει ςτθ Διοργάνωςθ με δικι του βοφλθςθ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ ςυμμετοχισ
του όςον αφορά τθ φυςικι του κατάςταςθ και τθν ικανότθτα του να ςυμμετάςχει.
Οι δρομείσ κα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί από γιατρό πριν από τθ ςυμμετοχι τουσ, λόγω τθσ απαιτθτικισ
διαδρομισ του αγϊνα. Δεν κα ηθτθκοφν οι ιατρικζσ βεβαιϊςεισ για κανζναν ακλθτι/τρια, αφοφ όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ/ςεσ αγωνίηονται με δικι τουσ αποκλειςτικι ευκφνθ.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΣΤΕΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ και θ Οργανωτικι Επιτροπι του Αγϊνα δεν φζρουν καμία ευκφνθ ςε
περίπτωςθ τραυματιςμοφ, ι άλλου είδουσ επίπτωςθσ που μπορεί να υποςτεί ςυμμετζχοντασ ςτθ
Διοργάνωςθ. Οι δρομείσ μετζχουν με δικι τουσ ευκφνθ, ζχοντασ προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ εξετάςεισ
κι ζχοντασ κάνει τον απαραίτθτο καρδιολογικό ζλεγχο πριν τουσ αγϊνεσ.
Πλοι οι ακλθτζσ/τριεσ κα υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχουν εξεταςτεί ιατρικϊσ. Στθν περίπτωςθ
ανθλίκου τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφει ο γονζασ/κθδεμόνασ και ςυναινεί ςτθν ςυμμετοχι του ςτον
αγϊνα.
Οι ακλθτζσ ςυλλόγων-μελϊν ΣΕΓΑΣ κα αγωνιςτοφν προςκομίηοντασ το ακλθτικό τουσ δελτίο και τθν κάρτα
υγείασ κεωρθμζνθ όπωσ ο νόμοσ ορίηει και ςφμφωνα με τθν 24/12/2018 ΚΥΑ Υπουργοφ Υγείασ και
Υφυπουργοφ ακλθτιςμοφ.
Κανείσ ανεξάρτθτοσ δρομζασ δεν κα ςυμμετζχει ςτον αγϊνα αν δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το ζντυπο διλωςθσ
ςυμμετοχισ- υπεφκυνθσ διλωςθσ. Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα υπάρχουν τθ γραμματεία των αγϊνων.
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8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

















Ο χϊροσ τθσ όδευςθσ των δρομζων ςτθν εκκίνθςθ και ςτον τερματιςμό κα είναι κλειςτόσ ςτθν
κυκλοφορία οχθμάτων μζχρι και το πζρασ των απονομϊν.
Ο χάρτθσ τθσ διαδρομισ και των χϊρων του αγϊνα περιλαμβάνει τθν εκκίνθςθ, τον τερματιςμό, τθν
κατεφκυνςθ, τθν υψομετρικι διαφορά τθσ διαδρομισ, τουσ ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ και πρϊτων
βοθκειϊν, τα ςθμεία ελζγχου, τουσ ςτακμοφσ διαςωςτικϊν ομάδων και τμιματα που απαιτοφν
ιδιαίτερθ προςοχι από τουσ δρομείσ.
Η διαδρομι του αγϊνα κα ςθμανκεί με ταινίεσ ςιμανςθσ για όλεσ τισ διαδρομζσ και ειδικι ςιμανςθ
για κάκε διαδρομι χωριςτά.
Γίνεται ςαφζσ ότι αν παραςτεί ανάγκθ (εξαιρετικά επικίνδυνεσ καιρικζσ ςυνκικεσ) κα εξεταςτεί το
ενδεχόμενο τροποποίθςθσ τθσ διαδρομισ ι και αναβολισ για μικρό χρονικό διάςτθμα τθσ εκκίνθςθσ ι
και ματαίωςθσ ι και διακοπισ του αγϊνα, προκειμζνου να μθν τεκεί ςε κίνδυνο θ ςωματικι
ακεραιότθτα και θ υγεία των ςυμμετεχόντων.
Θα υπάρχει ςεβαςμόσ ςτον καιρό και προβλζψεισ ςχετικά με ακραίεσ κερμοκραςίεσ, υγραςία,
καταιγίδεσ, αζρα, αςτραπζσ και αλλά επικίνδυνα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Θα γίνονται
ανακοινϊςεισ πριν τον αγϊνα αναφορικά με τθν πρόγνωςθ του καιροφ.
Θα υπάρχει θ διαδικαςία αντίςτροφθσ μζτρθςθσ (5, 3 και 1 λεπτό) πριν τθν εκκίνθςθ για τθν
ενθμζρωςθ των ακλθτϊν.
Η εποπτεία των οποιονδιποτε οδικϊν διαςταυρϊςεων, μεγάλων κόμβων κι αλλαγϊν κατεφκυνςθσ
όπωσ ςυμφωνείται μετά από τισ διαβουλεφςεισ με τισ τοπικζσ αρχζσ, τθν τροχαία και τθν αςτυνομία
κα ανατεκεί αποκλειςτικά ςε ενιλικουσ εκελοντζσ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι επόπτεσ διαςταυρϊςεων δεν ζχουν
τθν νομικι εξουςία για να κατευκφνουν ι για να ςταματιςουν τθν κυκλοφορία.
Πλοι οι επόπτεσ τθσ διαδρομισ ου αγϊνα κα φοροφν ειδικι διακριτικι μπλοφηα.
Θα υπάρχει ευδιάκριτο προπορευόμενο όχθμα ι και όχθμα των αρχϊν αςφαλείασ ι και επίςθμοσ
κριτισ- επόπτθσ προθγοφμενοσ του αγϊνα.
Η εποπτεία-επιτιρθςθ των δρομζων, κατά μικοσ τθσ διαδρομισ του αγϊνα, κα γίνεται με ειδικζσ
ομάδεσ αςφαλείασ και παροχισ ιατρικισ βοικειασ. Το προςωπικό αςφαλείασ και οι κριτζσ κα λεχουν
τθ δυνατότθτα να υποδείξουν ςτουσ ακλθτζσ ότι κα πρζπει να αλλάξουν κατεφκυνςθ για λόγουσ
αςφαλείασ ι να διακόψουν τθν προςπάκεια εφόςον ο γιατρόσ κρίνει ότι κάποιοσ ακλθτισ κινδυνεφει.
Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ κα ςθμαίνει αποκλειςμό από τον αγϊνα.
Το χρονικό όριο λιξθσ τουσ αγϊνα των 10 χλμ. Ορίηεται ςτα εκατό δζκα λεπτά τθσ ϊρα (110

λεπτά τθσ ϊρασ) από τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. Ομοίωσ το χρονικό όριο λιξθσ του αγϊνα
των 5 χλμ ορίηεται ςτα εξιντα (60 λεπτά) τθσ ϊρασ από τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. Για τθν
αςφάλεια όλων μετά το πζρασ των χρονικϊν ορίων αυτϊν οι ςυμμετζχοντεσ αποκλείονται
αυτοδικαίωσ και οι διοργανωτζσ ουδεμία αςτικι ευκφνθ δεν ζχουν για ότι πικανόν ςυμβεί.

xenodamios@gmail.com
Ξενοδάμειος Δρόμος Αντίκυρας
xenodamos_

9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΟΜΗΣ
Οι πρϊτεσ βοικειεσ ι/και θ ιατρικι κάλυψι τθσ ζχουν κακοριςτεί ςτο «ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ» κανονιςμοφ
αγϊνων εκτόσ ςταδίου και ςε δθμόςιο δρόμο του ΣΕΓΑΣ και ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνει:








Ρροςωπικό πρϊτων βοθκειϊν/αναηιτθςθσ και διάςωςθσ.
Επικεφαλισ ιατρόσ που κα είναι ςε επικοινωνία με τουσ επικεφαλισ τομζων του αγϊνα.
Υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε ετοιμότθτα και ςε επαφι με τθν ομάδα α’ βοθκειϊν/ αναηιτθςθσ και
διάςωςθσ των αγϊνων, για να παρζχουν ιατρικι υποςτιριξθ.
Επικοινωνίεσ μεταξφ των ομάδων α’ βοθκειϊν/αναηιτθςθσ και διάςωςθσ και των εποπτϊν διαδρομισ
ανά τμιμα τθσ διαδρομισ του αγϊνα.
Αςκενοφόρο τουλάχιςτον ζνα κα είναι παρόν.
Απινιδωτισ(ο αρικμόσ τουσ και ο χϊρουσ που κα εγκαταςτακοφν κακορίηεται από τον επικεφαλι
ιατρό του αγϊνα).
Κουτί α’ βοθκειϊν (ο αρικμόσ τουσ και ο χϊρουσ που κα εγκαταςτακοφν κακορίηεται από τον
επικεφαλισ ιατρό του αγϊνα).

10.ΕΓΓΑΦΕΣ
Υπάρχει κατάλλθλο ςφςτθμα εγγραφϊν και αςφαλζσ ςφςτθμα πλθρωμισ εγγραφϊν. Για τθν άρτια οργάνωςθ
του αγϊνα οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ για τισ διαδρομζσ των 10 χλμ. και 5 χλμ. κα γίνουν ωσ εξισ:
o

Συμπλθρϊνοντασ τθ φόρμα εγγραφισ πατϊντασ ΕΔΩ

o

Μζςω τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ του αγϊνα ςτο facebook# ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣΔΟΜΟΣΑΝΤΙΚΥΑΣ

Η διλωςθ ςυμμετοχισ οριςτικοποιείται με τθν προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ πλθρωμισ τθσ καταβολισ του
οριηόμενου από τθν παροφςα αντιτίμου ςυμμετοχισ με τθν αποςτολι τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ τθσ
ςυμμετοχισ ςτο e-mail: xenodamios@gmail.com όπου υποχρεωτικά κα αναγράφεται ςτθν απόδειξθ
πλθρωμισ το Ονοματεπϊνυμο και το Πνομα Ρατρόσ του Συμμετζχοντα.
o
o

Συμπλθρϊνοντασ τθν φόρμα εγγραφισ ςτα γραφεία τθσ Ακλθτικισ Ακαδθμίασ Αντίκυρασ “ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ“
και καταβάλλοντασ το ςχετικό αντίτιμο.
Με οποιοδιποτε άλλο τρόπο θ Οργανωτικι Επιτροπι αποφαςίςει.

Ο αγϊνασ ζχει κόςτοσ ςυμμετοχισ ωσ ακολοφκωσ:
o

Ρζντε (5) ευρϊ για τισ διαδρομζσ των 5χλμ και 10χλμ.

Η κατάκεςθ του αναλογοφντοσ ποςοφ κα γίνεται ςτον παρακάτω τραπεηικό λογαριαςμό:
o

Τράπεηα ΕΘΝΙΚΗ: GR44 0110 3980 0000 3980 0501 999
«ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ»
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΚΥΑΣ

Ορίηεται ωσ καταλυτικι θμερομθνία θλεκτρονικϊν δθλϊςεων ςυμμετοχισ θ Τετάρτθ 16 Οκτωβρίου 2019
ϊρα 14:00 μ.μ. Μετά τθν θμερομθνία αυτι κα υπάρχει περιοριςμζνοσ αρικμόσ του ειδικοφ τςιπ
θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ και πικανότθτα ζλλειψθσ παροχισ τθσ τεχνικισ μπλοφηασ του αγϊνα.
Για τθν άρτια οργάνωςθ του αγϊνα οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ για τθ διαδρομι των 1.400 μ. μακθτϊν
Δθμοτικοφ και Γυμναςίου, κα γίνουν ωσ εξισ:
o

o

o
o

Συμπλθρϊνοντασ τθ φόρμα εγγραφισ ατομικά ςτα γραφεία τθσ Ακλθτικισ Ακαδθμίασ Αντίκυρασ
“ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ“ από τον κθδεμόνα (με ςυν υποβολι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ) ςφμφωνα με τουσ
παραπάνω όρουσ.
Συμπλθρϊνοντασ τθ φόρμα εγγραφισ ομαδικά (με ςυν υποβολι των υπεφκυνων δθλϊςεων των γονζων)
από τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτα γραφεία τθσ Ακλθτικισ Ακαδθμίασ Αντίκυρασ “ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ“ από τον
υπεφκυνο κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ του εκάςτοτε ςχολείου.
Συμπλθρϊνοντασ τθ φόρμα εγγραφισ ατομικά ι ομαδικά (με ςυν υποβολι των υπεφκυνων δθλϊςεων
των γονζων) ςτθ Γραμματεία του αγϊνα που κα λειτουργεί ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ Σχολείου Αντίκυρασ.
Με οποιοδιποτε άλλο τρόπο θ Οργανωτικι Επιτροπι αποφαςίςει.

Η ςυμμετοχι των παιδιϊν (και των ςυνοδϊν) ςτθ διαδρομι των 1.400μ. είναι δωρεάν.
*Ομαδικζσ εγγραφζσ: μποροφν να γίνουν μόνο από ςχολικζσ μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Θα αποςταλεί ςυνθμμζνα μαηί με τθν προκιρυξθ.
*Ομαδικζσ εγγραφζσ είναι οι εγγραφζσ για 10 άτομα και πάνω και ζχουν δικαίωμα να εγγραφοφν μόνο
μακθτζσ ςτον αγϊνα των 1.400μ. με τθν προχπόκεςθ ότι θ ομάδα προζρχεται από το ίδιο ςχολείο και
απαρτίηεται μόνο από μακθτζσ.
*ομαδικζσ εγγραφζσ για τουσ ενιλικεσ ςτουσ αγϊνεσ 5χλμ και 10χλμ κα γίνονται δεκτζσ από ακλθτικοφσ
ςυλλόγουσ , μόνο για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και κα είναι υποχρεωτικό το ςυνθμμζνο ζγγραφο με τισ
ατομικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ τον ακλθτϊν κακϊσ και θ ομαδικι ι οι ατομικζσ αποδείξεισ πλθρωμισ του
καταβάλλοντοσ αντιτίμου.

11.ΡΑΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Θα ξεκινιςει μια μζρα πριν τον αγϊνα Σάββατο 19/10/2019 και ϊρα 14.00 μ.μ. και κα ολοκλθρωκεί τθν
θμζρα του αγϊνα Κυριακι 20/10/2019 μια ϊρα πριν τθν ζναρξθ των αγωνιςμάτων, ςτον χϊρο του
Δθμοτικοφ Σχολείου Αντίκυρασ όπου κα βρίςκεται θ Γραμματεία. Για ςχετικζσ πλθροφορίεσ κακϊσ και για τισ
ομαδικζσ εγγραφζσ θ Γραμματεία κα λειτουργεί από τθν Ραραςκευι 18 Οκτωβρίου 2019 17.00μ.μ. για τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των δρομζων.
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12.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Ραρακαλοφνται οι φίλοι δρομείσ να ςεβαςτοφν τισ υποδείξεισ τθσ Διοργάνωςθσ.
Αγωνόδικοσ επιτροπι ο Σφνδεςμοσ Κριτϊν Στίβου Εφβοιασ-Βοιωτίασ και ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΣΤΕΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ.
Ραρακαλοφνται όςοι ενδιαφζρονται να προφζρουν τισ υπθρεςίεσ του εκελοντικά ςτθ Διοργάνωςθ του Αγϊνα
να αποςτζλλουν τθν προςφορά τουσ είτε μεμονωμζνα είτε ομαδικά ςτο e-mail: xenodamios@gmail.com.











Απαγορεφεται κάκε παράκαμψθ ι ςυντόμευςθ τθσ διαδρομισ, πρωτίςτωσ για τθν αςφάλεια των
ακλθτϊν, μιασ και θ κίνθςθ ςε μθ ελεγχόμενθ από τθ διοργάνωςθ διαδρομι μπορεί να εγκυμονεί
κινδφνουσ.Εκτόσ τθν εκκίνθςθ και τον τερματιςμό κα υπάρχουν αρκετά ςθμεία ελζγχου για να
εξαςφαλιςτεί θ εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων.
Ιςχφουν οι κανονιςμοί τθσ ομοςπονδίασ ςυλλόγων μαηικοφ ακλθτιςμοφ για τουσ αγϊνεσ δρόμου. Ο
Αλυτάρχθσ του αγϊνα & θ Ελλανόδικοσ Επιτροπι, επιλαμβάνονται των ςχετικϊν ηθτθμάτων που
μπορεί να προκφψουν.
Υπεφκυνθ για τθ ςυλλογι των δθλϊςεων ςυμμετοχισ και των υπεφκυνων δθλϊςεων υγείασ των
ςυμμετεχόντων είναι θ Γραμματεία των αγϊνων που κα βρίςκεται ςτθν αφετθρία.
Η αποςτολι τθσ υπογεγραμμζνθσ φόρμασ ςυμμετοχισ (είτε ςτο site,, είτε θλεκτρονικά) κεωρείται
και ωσ υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμετοχισ και ωσ εκ τοφτου δεν κα απαιτείται νζα υπεφκυνθ διλωςθ
πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων.
Οι τρεισ πρϊτοι όλων των κατθγοριϊν, μετά τον τερματιςμό τουσ, οφείλουν να παραμείνουν κοντά
ςτθ γραμματεία ςτθν κεντρικι πλατεία, για τθν πραγματοποίθςθ των απονομϊν που κα γίνουν ςτισ
11:40. Εκτόσ από τα 1400μ. μακθτϊν Δθμοτικοφ όπου ο αγϊνασ είναι αγϊνασ ςυμμετοχισ.
Η απονομι των επάκλων ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ, κα γίνει βάςθ του μικτοφ χρόνου και όχι του
κακαροφ. Γι’ αυτό το λόγω παρακαλοφμε όςουσ ςτοχεφουν ςε διάκριςθ να βρίςκονται ςτθν πρϊτθ
γραμμι κατά τθν εκκίνθςθ των αγϊνων.
Φφλαξθ προςωπικϊν ειδϊν: Στο Δθμοτικό Σχολείο Αντίκυρασ κα υπάρχει χϊροσ φφλαξθσ
προςωπικϊν αντικειμζνων. Ραρόλο που ο χϊροσ κα φυλάςςετε ςασ ςυνιςτοφμε μζςα ςτθν τςάντα
ςασ να μθν ζχετε αντικείμενα αξίασ και χριματα.
Αποδυτιρια – Τουαλζτεσ: Υπάρχουν τουαλζτεσ και χϊροσ για τθν αλλαγι των ροφχων ςασ ςτο χϊρο
του Δθμοτικοφ Σχολείου Αντίκυρασ. Οι διοργανωτζσ ζχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τουσ κανόνεσ τον
χρόνο και τόπο εκκίνθςθσ χωρίσ προειδοποίθςθ αν αυτό κρικεί αναγκαίο για λόγουσ αςφαλείασ.
Πτι δεν προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ κα ρυκμίηεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων.

Οργανωτικι Επιτροπι του αγϊνα ορίηεται:
Ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ τθσ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΣΤΕΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ: Μπουλοφκοσ Κωνςταντίνοσ
Ο Αντιδιμαρχοσ Ακλθτιςμοφ: Ραναγάκοσ Δθμιτριοσ
Ο Ρρόεδροσ τθσ Α.Α.Α. ΞΕΝΟΔΑΜΟΥ: Μαργαρίτθσ Λουκάσ
Ο Τεχνικόσ Δρόμου-Μζλοσ Δ.Σ τθσ Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΥ: Λφτρασ Μαρίνοσ
Η Υπεφκυνθ Γραμματείασ του Αγϊνα- Γεν. Γραμματζασ τθσ Α.Α.Α ΞΕΝΟΔΑΜΟΥ: Γκελεςτάκθ Νικολζτα
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Για οποιαδιποτε πλθροφορία παρακαλοφμε επικοινωνιςτε κακθμερινά ςτα τθλζφωνα ςτο κινθτό
6936706229 κ. Λουκά Μαργαρίτθ, 6936794566 κ. Μαρίνο Λφτρα και ςτο 6996197945 κα. Νικολζτα
Γκελεςτάκθ.

Καλι επιτυχία και καλό τερματιςμό
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4Οσ ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣ Δρόμοσ Αντίκυρασ
«ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣ Δρόμοσ»

Κυριακι 20 Οκτωβρίου 2019

ΩΟΛΟΓΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
9.30

Αγϊνασ 1.400 μ. Γυμναςίου (Αγοριϊν-Κοριτςιϊν)

9.32

Αγϊνασ 1.400 μ. Δθμοτικοφ (Αγοριϊν-Κοριτςιϊν)

9.50

Αγϊνασ 10 χλμ. (Ανδρϊν-Γυναικϊν)

9.55

Αγϊνασ 5 χλμ. (Ανδρϊν-Γυναικϊν)

11.40

Απονομζσ
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ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ. ΠΑΣΡΟ
ΗΜ. ΓΕΝ.
ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ
ΥΤΛΛΟ
ΣΗΛΕΥΩΝΟ
e-mail
ΤΛΛΟΓΟ
ΑΓΩΝΑ

10χλμ______________5χλμ _______________

ΜΕΓΕΘΟ
ΜΠΛΟΤΖΑ

XL _________ L___________ M __________ S ________

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ5 χλμ και 10 χλμ
Το ποςό ςυμμετοχισ κα πρζπει να κατατεκεί ςτθν τράπεηα:
o

Τράπεηα ΕΘΝΙΚΗ: GR44 0110 3980 0000 3980 0501 999
«ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ»

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΚΥΑΣ

Η διλωςθ ςυμμετοχισ οριςτικοποιείται με τθν προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ πλθρωμισ τθσ καταβολισ του
οριηόμενου από τθν παροφςα αντιτίμου ςυμμετοχισ με τθν αποςτολι τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ τθσ
ςυμμετοχισ ςτο e-mail: xenodamios@gmail.com όπου υποχρεωτικά κα αναγράφεται ςτθν απόδειξθ
πλθρωμισ το Ονοματεπϊνυμο και το Πνομα Ρατρόσ του Συμμετζχοντα.
Δθλϊνω ότι ζχω διαβάςει όλουσ τουσ όρουσ ςυμμετοχισ και τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και τισ αποδζχομαι.
Συμμετζχω ςτθ διοργάνωςθ με απόλυτθ προςωπικι μου ευκφνθ, ζχοντασ προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ
εξετάςεισ και ζχοντασ κάνει τον απαραίτθτο καρδιολογικό ζλεγχο. Ραραιτοφμαι από κάκε απαίτθςθ εναντίον
των διοργανωτϊν για τυχόν βλάβθ ι ηθμιά από οποιαδιποτε αιτία και ςυναινϊ ςτθν ελεφκερθ χριςθ του
ονόματοσ/εικόνασ μου από τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, και των χορθγϊν του Αγϊνα για προωκθτικοφσ
λόγουσ.

Αντίκυρα,
4Οσ___/___/______
ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣ Δρόμοσ Αντίκυρασ
Υπογραφή

«ΞΕΝΟΔΑΜΕΙΟΣ Δρόμοσ»
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1,400 μζτρων
Στοιχεία Κθδεμόνα
ΕΡΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΡΑΤΩΝΥΜΟ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΗΛ. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΡΟΛΗ

Στοιχεία Τζκνου
ΕΡΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ

Δθλϊνω ότι:
Με ατομικι μου ευκφνθ και κατόπιν των απαραίτθτων ιατρικϊν εξετάςεων που ζκανε πρόςφατα το παιδί μου
και οι οποίεσ βεβαιϊνουν τθν καλι του υγεία και φυςικι κατάςταςθ, επικυμϊ να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα
των 1,400 μζτρων, που κα διεξαχκεί τθν Κυριακι 20 Οκτωβρίου.
Αποδζχομαι ότι οι διοργανωτζσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για ενδεχόμενα προβλιματα υγείασ ι τραυματιςμό
που μπορεί να υποςτεί ωσ ακλθτισ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα και δθλϊνω ότι παραιτοφμαι από κάκε
ςχετικι αποηθμίωςθ ι απαίτθςθ και δεν καταλογίηω καμία ευκφνθ ςτουσ διοργανωτζσ.

Υπογραφι Κθδεμόνα

