
 

          

 

 

 

 

 

             www.segas.gr 

                                     Καστοριά 5 Απριλίου 2019   

                                                               Αριθµ. Πρωτοκ.: 136 

             

                                                   Προς : 1) ΣΕΓΑΣ Επιτροπή Αγώνων σε                                                                       

                                                        δηµόσιο δρόµο και βουνό 

         2) ΕΑΣ-ΤΕ ΣΕΓΑΣ (Με την παράκληση να                         

                       σταλεί  στα σωµατεία της  δύναµης σας) 

                   3) Σωµατεία ΕΑΣ 

                                                                                                4)∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και                                                     

   ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Καστοριάς  

5) Μ.Μ.Ε.-Τοπικό Τύπο 

6) Π.Ε. Καστοριάς    

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆υτικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε την Περιφερειακή Ενότητα  Καστοριάς και τον 

∆ήµο Καστοριάς, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, προκηρύσσουν το RUN GREECE αγώνες πόλης, 

Ηµιµαραθώνιο δρόµο 21.100 µ., δρόµο 10.000 µ., 5000 µ. Ανδρών-Γυναικών και δρόµο 1.000 µ. για 

µαθητές-τριες ∆ηµοτικών Σχολείων. 

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 12 Μαΐου 2019 

2. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 

3. ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κτήριο Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:                                                                                                 

Ηµιµαραθώνιος (21.100 µ.) ώρα έναρξης:10:00                                                           

 Εκκίνηση: Η εκκίνηση των αθλητών θα γίνει µπροστά από το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριάς στην Μ. Αλεξάνδρου. Οι δροµείς θα διασχίσουν την Μ. Αλεξάνδρου, Ορεστιάδας, θα 

αφήσουν πίσω τους το γραφικό Ντολτσό και την πόλη της Καστοριάς, περνούν από το 

Νοσοκοµείο, τη Σπηλιά του ∆ράκου, συνεχίζοντας προς την ιστορική Μονή της Μαυριώτισσας 

(11
ου

 αιώνα), συνεχίζουν διασχίζοντας την οδό Σουγαρίδη, κατευθυνόµενοι στον Ναυτικό Όµιλο 

και µπαίνουν ξανά στην πόλη, στην Λεωφόρο Νίκης έχοντας στο αριστερό τους χέρι την 

παραδοσιακή γειτονιά Απόζαρι, φθάνοντας στην Πλατεία Μακεδονοµάχων, περνώντας την οδό 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ 

& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36, 52100 , ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΛ. 24670 23555
FAX: 24670 23746

e-mail: segas-dm@otenet.gr

Πληροφορίες: Ανανιάδη Ελευθερία

HELLENIC AMATEUR ATHLETIC 

ASSOCIATION 

EAS DYTIKIS MAKEDONIAS 
36 AG. ATHANASIOU rd, 52100, KASTORIA, 
GREECE 
ΤΕL: +30 24670 23555 
FAX: +30 24670 23746 

E-mail: segas-dm@otenet.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΓΩΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ Ο∆Ο 

RUN GREECE ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
10.000 µ., 5000 µ., 1000 µ. & 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 21.100 µ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12 ΜΑΪΟΥ 2019 



11
ης

 Νοεµβρίου µπαίνοντας στην Μ. Αλεξάνδρου, µε κατεύθυνση το κτήριο της Περιφερειακής 

Ενότητας Καστοριάς, στρίβοντας στον κόµβο προς την Λεωφόρο των Κύκνων στην οποία θα γίνει 

αναστροφή στο ύψος του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Καστοριάς, για να επιστρέψουν 

µπροστά στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς συνεχίζοντας για τη 2
η
 στροφή, 

κάνοντας την ίδια διαδροµή, εκτός του κοµµατιού της Λεωφόρου των Κύκνων, οι αθλητές-τριες 

τερµατίζουν µπροστά στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.                                              

∆ρόµος 10.000 µ. σε ∆ηµόσια Οδό (ώρα έναρξης: 10:00                                                

 Εκκίνηση: Η εκκίνηση των αθλητών θα γίνει µπροστά από το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριάς στην Μ. Αλεξάνδρου. Οι δροµείς θα διασχίσουν την Μ. Αλεξάνδρου, Ορεστιάδας, θα 

αφήσουν πίσω τους το γραφικό Ντολτσό και την πόλη της Καστοριάς, περνούν από το 

Νοσοκοµείο, τη Σπηλιά του ∆ράκου, συνεχίζοντας προς την ιστορική Μονή της Μαυριώτισσας 

(11
ου

 αιώνα), συνεχίζουν διασχίζοντας την οδό Σουγαρίδη, κατευθυνόµενοι στον Ναυτικό Όµιλο 

και µπαίνουν ξανά στην πόλη, στην Λεωφόρο Νίκης έχοντας στο αριστερό τους χέρι την 

παραδοσιακή γειτονιά Απόζαρι, φθάνοντας στην Πλατεία Μακεδονοµάχων, περνώντας την οδό 

11
ης

 Νοεµβρίου µπαίνοντας στην Μ. Αλεξάνδρου, µε κατεύθυνση το κτήριο της Περιφερειακής 

Ενότητας Καστοριάς, στρίβοντας στον κόµβο προς την Λεωφόρο των Κύκνων κάνοντας 

αναστροφή στο ύψος του Εµπορικού Κέντρου, για να επιστρέψουν και να τερµατίσουν µπροστά 

στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.                                                                                                                           

∆ρόµος 5.000 µ. (∆ρόµος Αλληλεγγύης)  ώρα έναρξης; 10:05                                       

 Εκκίνηση: Η εκκίνηση των αθλητών θα γίνει στο Πάρκο Ολυµπιακής Φλόγας (απέναντι από την 

είσοδο του πάρκιγκ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)  επί της Λεωφόρου των Κύκνων, 

κάνοντας αναστροφή στο ύψος του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, διασχίζοντας τη Λεωφόρο 

των Κύκνων από το άλλο ρεύµα φθάνοντας στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 

συνεχίζοντας στο αριστερό ρεύµα της Μ. Αλεξάνδρου και εισέρχονται στην οδό Ορεστιάδας, 

φθάνοντας στο ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου (Ντολτσό) όπου κάνουν αναστροφή (σηµείο ελέγχου) 

και συνεχίζουν στο αριστερό ρεύµα της Ορεστιάδας, βγαίνοντας στη Μ. Αλεξάνδρου και 

τερµατίζουν  µπροστά στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έχοντας διανύσει 5000 

µ.                                                                                                                              

 ∆ρόµος 1.000 µ. Μαθητών-τριών ∆ηµοτικών Σχολείων ώρα έναρξης; 10:00              

 Εκκίνηση: Η εκκίνηση των αθλητών θα γίνει στο ύψος των γραφείων της ∆ΕΗ (Λεωφόρος 

Κύκνων), µε κατεύθυνση την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  όπου και τερµατίζουν. 

5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     

 Για να συµµετέχει κάποιος στον Ηµιµαραθώνιο, θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 18
ο
 έτος της 

ηλικίας του (γεννηµένοι το 2001 και µεγαλύτεροι).                                                                                                                        

Στους αγώνες δρόµων 10 χλµ. θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 15
ο 
έτος της ηλικίας του 

(γεννηµένοι το 2003 και µεγαλύτεροι).                                                                                  



 Στους αγώνες δρόµων 5 χλµ. θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 12
ο
 έτος της ηλικίας τους  

(γεννηµένοι το 2006 και µεγαλύτεροι).                                                                                  

 Στον αγώνα 1000 µ. Παιδιών (9-12 ετών) θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 9
ο
 έτος της ηλικίας 

του, (γεννηµένοι τα έτη 2007-2008-2009) και για τα ∆ηµοτικά Σχολεία να πηγαίνει στις τάξεις ∆΄, 

Ε΄, ΣΤ΄. 

6. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΕΠΑΘΛΑ:                                                                                                         

 Σε όλους τους δροµείς που θα τερµατίσουν θα δοθούν αναµνηστικά µετάλλια. Στους τρεις, 

πρώτους νικητές-τριες όλων των κατηγοριών (εκτός των 1.000 µ. ∆ηµοτικών Σχολείων) θα δοθούν 

διπλώµατα και µετάλλια νικητών.  Στους πρώτους νικητές-τριες όλων των κατηγοριών (εκτός των 

1.000 µ. ∆ηµοτικών Σχολείων) θα δοθούν κύπελλα. 

7. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το όριο συµµετοχής στον αγώνα είναι 3.000 δροµείς 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τον αριθµό συµµετοχών ανά κατηγορία ως εξής: 

Ηµιµαραθώνιος: 200 (γεννηµένοι/ες το 2001 και µεγαλύτεροι/ες)  

Αγώνας 10χλµ: 400 (γεννηµένοι/ες το 2003και µεγαλύτεροι/ες) 

Αγώνας 5χλµ: 1600 (γεννηµένοι/ες το 2006 και µεγαλύτεροι/ες) 

Αγώνας Παιδιών: 800 (παιδιά γεννηµένα το 2007, 2008, 2009)                                                                 

Οι ∆ηλώσεις συµµετοχής για τον Ηµιµαραθώνιο και τους δρόµους 5 χλµ. και 10 χλµ. αλλά και τον 

αγώνα Παιδιών 1000 µ. θα πρέπει να γίνουν έως την Τρίτη 30 Απριλίου (εάν οι συµµετέχοντες 

επιθυµούν να αναγράφεται και το όνοµά τους στον αριθµό τους) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

www.run-greece.gr, ή έως την Τρίτη 7 Μαΐου, ηλεκτρονικά ή στα γραφεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, Αγ. 

Αθανασίου 36 τηλ. 2467023555 στο ειδικό έντυπο συµµετοχής που συνοδεύει την προκήρυξη.                         

Εγγραφές µετά τις 8 Μαΐου θα είναι δυνατές µόνο εάν δεν έχουν συµπληρωθεί τα παραπάνω 

όρια συµµετοχής στον Αγώνα και µόνο το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στο 

 4
ο
  ∆ηµοτικό σχολειό Καστοριάς  στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, από όπου όλοι οι δροµείς 

θα πρέπει να παραλάβουν τον αριθµό συµµετοχής τους. 

ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 

OMA∆ΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ) – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ 

(συνδροµή συµµετοχής 2€ ανά άτοµο) 

1. Για την υποβολή οµαδικών εγγραφών Σχολείων ή Σωµατείων ΣΕΓΑΣ που πληρούν το ελάχιστο 

όριο των 10 µαθητών θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο το επισυναπτόµενο 

αρχείο STUDENTS (students_registration_run-greece_kastoria για την Καστοριά κ, το οποίο είναι 

σύννοµο µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR). 

2. Για την υποβολή οµαδικής εγγραφής Σχολείου ή Σωµατείου ΣΕΓΑΣ δεν αρκεί η αποστολή 

ονοµαστικής κατάστασης από το σχολείο.  

3. Παράλληλα θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υποβάλλεται υπογεγραµµένη η «Υπεύθυνη ∆ήλωση 

για την Πραγµατοποίηση Οµαδικής Εγγραφής» που αντιστοιχεί στον εκάστοτε αγώνα.   

4. Το σχετικό αυτό αρχείο µαζί µε την αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται είτε 

από το Σχολείο/Σωµατείο ΣΕΓΑΣ είτε από την τοπική ΕΑΣ στο info@run-greece.gr. 



5. Το σχετικό αρχείο θα πρέπει να έχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συµπληρωµένα όλα τα πεδία που αφορούν 

στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κάθε συµµετέχοντα - µέλους της οµάδας (προσωπικό 

τηλέφωνο επικοινωνίας ή κηδεµόνα, τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης). Η δήλωση 

προσωπικού email είναι προαιρετική. Ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητη η συµπλήρωση των 

στοιχείων επικοινωνίας (email – κινητό τηλέφωνο) του επικεφαλής της οµάδας. 

6. Σηµειώνεται ότι υποβολή οµαδικών εγγραφών Σχολείων ή Σωµατείων ΣΕΓΑΣ δεν µπορεί να 

γίνει απευθείας µέσω του online συστήµατος (καταχώρηση δηλαδή µίας µίας εγγραφής) 

δεδοµένης της διαφορετικής τιµολόγησης (2ευρώ) για την εγγραφή των ατόµων αυτών.  

OMA∆ΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΦΟΡΕΩΝ/ΟΜΑ∆ΩΝ (συνδροµή 

συµµετοχής 5€ ανά άτοµο) 

7. Για την υποβολή οµαδικών εγγραφών άλλων οµάδων/συλλόγων/φορέων που πληρούν το ελάχιστο 

όριο των 10 συµµετεχόντων θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο το 

επισυναπτόµενο αρχείο GROUP (group_registration_run-greece_kastoria για την Καστοριά ), το 

οποίο είναι σύννοµο µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR). 

8. Όπως και για την υποβολή οµαδικών εγγραφών Σχολείων ή Σωµατείων ΣΕΓΑΣ, έτσι και σε αυτή 

την περίπτωση δεν αρκεί η αποστολή ονοµαστικής κατάστασης.  

9. Παράλληλα θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υποβάλλεται υπογεγραµµένη η «Υπεύθυνη ∆ήλωση 

για την Πραγµατοποίηση Οµαδικής Εγγραφής» που αντιστοιχεί στον εκάστοτε αγώνα. 

10. Το αρχείο οµαδικής εγγραφής συνοδευόµενο από την αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει να 

αποστέλλεται στο info@run-greece.gr. 

1. Το σχετικό αρχείο θα πρέπει να έχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συµπληρωµένα όλα τα πεδία που 

αφορούν στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κάθε συµµετέχοντα - µέλους της οµάδας 

(προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης). Η 

δήλωση προσωπικού email είναι προαιρετική. Ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητη η 

συµπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας (email – κινητό τηλέφωνο) του επικεφαλής της 

οµάδας. 

Θα πρέπει να γίνει σεβαστό και απολύτως κατανοητό από όλους τους ενδιαφερόµενους οµαδικών 

εγγραφών ότι για την υποβολή οποιασδήποτε οµαδικής εγγραφής θα πρέπει να ακολουθούνται οι 

παραπάνω οδηγίες και να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο το αντίστοιχο συνηµµένο 

αρχείο (excel) οµαδικής εγγραφής. Σε διαφορετική περίπτωση το υποβληθέν αρχείο ∆ΕΝ θα 

µπορεί να ληφθεί υπόψη. 

 

 

8.  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:                                                                             

ΑΓΩΝΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

∆ΙΠΛΩΜΑ 
T-SHIRTS ΠΟΣΟ 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5,00 € 

10.000 µ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5,00 € 

5.000 µ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5,00 € 

1.000 µ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

10.000 µ 

5.000 µ  
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2,00 € 



OMA∆ΙΚΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ – 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΣΕΓΑΣ 

 

Η πληρωµή της συνδροµής αυτής µπορεί να γίνει:                                                                                                                             

(α) είτε µέσω πιστωτικής κάρτας στην περίπτωση online εγγραφής, 

(β) είτε µέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασµό (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΙΒΑΝ: 

GR1901100760000007647082887, ∆ικαιούχος Λογαριασµού: ΣΕΓΑΣ)                                               

(γ) είτε µε µετρητά στα γραφεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ. 

Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασµό, θα πρέπει το 

ονοµατεπώνυµό σας να αναγράφεται υποχρεωτικά στην αιτιολογία της κατάθεσης, ενώ θα πρέπει 

να αποστέλλετε άµεσα αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης µε φαξ ή email  στο αρµόδιο γραφείο 

του ΣΕΓΑΣ (fax: 2109331152, email: info@run-greece.gr).  

9. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:                                                                                                       

 Στους συµµετέχοντες που θα καταβάλλουν το αντίτιµο των 5,00 € θα δοθούν δωρεάν t-shirts, 

πλαστική τσάντα  αριθµός εγγραφής (BIP), ηλεκτρονική χρονοµέτρηση (επίσηµος χρόνος και 

κατάταξη), αναµνηστικό µετάλλιο συµµετοχής.  

10. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:                                                                                                        

Η υγειονοµική κάλυψη της διοργάνωσης θα πραγµατοποιηθεί από τις Υγειονοµική Υπηρεσία της 

∆ιοργάνωσης. Οι διοργανωτές, σε συνεργασία µε τον Επικεφαλής Ιατρό, τις Υπηρεσίες Έκτακτης 

Ανάγκης, το προσωπικό Πρώτων Βοηθειών και τις Εθελοντικές Οµάδες διάσωσης, θα λάβουν όλα 

τα απαραίτητα µέτρα, για την ασφάλεια των συµµετεχόντων αθλητών. Στη διαδροµή θα υπάρχουν 

Εθελοντές-∆ιασώστες, που θα παρέχουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.                                                                                             

Οι συµµετέχοντες-δροµείς στη διοργάνωση RUN GREECE KASTORIA 2019, συµµετέχουν στη 

διοργάνωση µε απόλυτη προσωπική τους ευθύνη και µε ελεύθερη βούληση, έχοντας προβεί στις 

απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο και φέρουν 

την πλήρη ευθύνη της συµµετοχής τους όσον αφορά τη φυσική τους κατάσταση και την ικανότητά 

τους να συµµετάσχουν.                                                                                                                              

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση τραυµατισµού, ζηµίας ή άλλου είδους 

φθοράς που µπορεί να υποστεί συµµετέχοντας στη διοργάνωση κατά τη διάρκεια του αγώνα ή µετά 

το τέλος του.                                                                                                                     

  Οι ανήλικοι δροµείς, µε ευθύνη των γονέων και κηδεµόνων τους, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί 

ιατρικώς πριν τη συµµετοχή τους στον αγώνα.                                                                                     



Στους αγώνες δεν θα ζητηθούν ιατρικά πιστοποιητικά αφού οι ενήλικες συµµετέχουν µε δίκη 

τους ευθύνη και οι ανήλικοι µε τη συγκατάθεση των γονέων τους. 

11. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ:                                                                                                      

Σε κάθε χιλιόµετρο της διαδροµής θα υπάρχει ένδειξη χιλιοµετρικής απόστασης.                                                                                                 

Κατά µήκος της διαδροµής του Ηµιµαραθωνίου και των 10 χλµ. θα υπάρχουν σταθµοί υποστήριξης 

των δροµέων. Εµφιαλωµένο νερό και ισοτονικά, διατίθενται σε όλους τους συµµετέχοντες στην 

εκκίνηση και στον τερµατισµό. Επίσης διατίθεται νερό στο 2,5
ο
 χλµ. και στο 7,5

ο
 χλµ και ισοτονικά 

στο 5
ο
 χλµ. και στο 10

ο
 χλµ.                                              

 Υγειονοµικοί σταθµοί θα υπάρχουν στις περιοχές της ιστορικής Μονής της Μαυριώτισσας και στο 

Ναυτικό Όµιλο.  

12. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:                                                                       

 Το χρονικό όριο τερµατισµού για τον Ηµιµαραθώνιο είναι 2:30:00 (ώρα 12.30), για τον δρόµο 10 

χλµ. είναι 1:30:00 (ώρα 11.30) και για τον δρόµο των 5 χλµ. είναι 1:10:00 (ώρα 11.15).  

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:                                                       

Για τον Ηµιµαραθώνιο ∆ρόµο και τους Αγώνες 10χλµ και 5χλµ υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού 

ελέγχου και χρονοµέτρησης τόσο στην εκκίνηση και τον τερµατισµό, όσο και σε ενδιάµεσα σηµεία 

για την καταγραφή των ενδιάµεσων χρόνων. Για το λόγο αυτό όλοι οι συµµετέχοντες δροµείς θα 

πρέπει να φορούν το chip χρονοµέτρησης που θα παραλάβουν µαζί µε τον αριθµό συµµετοχής 

τους. Όποιος δροµέας δεν έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην εκκίνηση, τον τερµατισµό και σε όλες τις 

ενδιάµεσες ζώνες ελέγχου του αγώνα ακυρώνεται. Οι αθλητές συµπεριλαµβάνονται στα τελικά 

αποτελέσµατα, γίνονται γνώστες της τελικής επίδοσης και των ενδιάµεσων χρόνων τους και 

δικαιούνται πιστοποιητικού συµµετοχής και επίδοσης, µόνο εφόσον τηρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1) Συµµετείχαν και αγωνίστηκαν νόµιµα. 

2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρόνου στις όλες ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου. 

3) Τερµατίσουν εντός του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα.                                  

 Η κατάταξη των αθλητών θα γίνει µε βάση την επίδοση που καταγράφηκε µε το πιστόλι εκκίνησης 

(guntime) και όχι µε την επίδοση διέλευσης από την γραµµή εκκίνησης (nettime).  

14. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ:                                                                           

Οι συµµετέχοντες δροµείς µεταβαίνουν στο χώρο εκκίνησης του αγώνα στο µπροστά στο Κτήριο 

της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς µε δικά τους µέσα. Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να 

βρίσκονται στον χώρο εκκίνησης τουλάχιστον µια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα (09:00). Οι 

γονείς πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη παρουσία των παιδιών στο χώρο εκκίνησης του 

αγώνα, µπροστά στην υπηρεσία της ∆.Ε.Η. µε δικά τους µέσα. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται 

στον χώρο της εκκίνησης µία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή το αργότερο έως τις 

09:00. Εκεί θα τα παραλάβουν στελέχη της διοργάνωσης και θα τα προετοιµάσουν για τη 



συµµετοχή τους στον αγώνα.  Στη συνέχεια οι γονείς θα πρέπει να µεταβούν στο πάρκινγκ της 

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς όπου θα παραλάβουν τα παιδιά τους µετά τη λήξη του 

αγωνίσµατός τους.  

15. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ:                                                                           

Το αργότερο 10 λεπτά πριν την Εκκίνηση, δηλαδή στις 09:50 όλοι οι δροµείς θα πρέπει να έχουν 

πάρει θέση στον χώρο της εκκίνησης. Το block εκκίνησης στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάθε 

δροµέας αναγράφεται επάνω στον αριθµό συµµετοχής του. Οι διακεκριµένοι αθλητές θα 

καταλάβουν την πρώτη σειρά στην γραµµή της εκκίνησης µε ευθύνη των διοργανωτών. 

16. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ:  Όλοι οι δροµείς θα µπορούν να προθερµαίνονται επί 

της Λεωφόρου των Κύκνων και στο Πάρκο Ολυµπιακής Φλόγας.  

17. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ:                                            

Η πλαστική τσάντα µε τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείµενα, για όποιον δροµέα το επιθυµεί, θα 

πρέπει να έχει παραδοθεί 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση του αγώνα στον οποίο συµµετέχει ο 

δροµέας (δηλαδή  µέχρι τις 09:30). Η παράδοση γίνεται µόνο στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο που 

έχει ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή πάνω στο πάρκινγκ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

Απαραίτητα θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η τσάντα που τους παραδόθηκε.                                                                                                                     

Συνιστάται στους συµµετέχοντες να µην τοποθετούν  τιµαλφή, χρήµατα και άλλα είδη αξίας στις 

ειδικές τσάντες του ιµατισµού.  Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, η παραλαβή της πλαστικής 

τσάντας του κάθε δροµέα, πρέπει να γίνεται αµέσως µετά τον τερµατισµό, από τον ίδιο τον δροµέα 

µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής του.  

18. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:                                                                                                                                 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς της I.A.A.F. έκδοσης 2018 – 2019 

καθώς και του ΣΕΓΑΣ. Οι κριτές και η Ελλανόδικος επιτροπή µπορούν οποτεδήποτε να 

ακυρώσουν αθλητές σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων, αλλά και να τους διαγράψουν µετά 

τον αγώνα από τα αποτελέσµατα αξιολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό ή οπτικό υλικό. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συµµετοχή στον αγώνα σε µη εγκύρως εγγεγραµµένους δροµείς ή δροµείς 

χωρίς αριθµό συµµετοχής.  

19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:                                                                                                                                

Η ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  ∆ΕΝ  θα καλύψει έξοδα µετακίνησης στους αθλητές-τριες που θα 

συµµετάσχουν στους αγώνες.  

20. ΓΕΝΙΚΑ:                                                                                                                                             

Κάθε αθλητής-τρια θα λαµβάνει ένα (1) προσωπικό αριθµό και ο οποίος θα πρέπει να τοποθετείται 

στο µπροστινό µέρος της αγωνιστικής ενδυµασίας.  Οι αριθµοί συµµετοχής πρέπει να 

συγκρατούνται µε τις 4 παραµάνες, µία σε κάθε γωνία, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην πέφτουν και, 

επιπλέον, πρέπει να τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ορατοί κατά τη 

διάρκεια του αγώνα.                                                       



 ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. ∆εν µεταβιβάζονται και δεν δίνονται 

σε άλλο άτοµο αυθαίρετα χωρίς πρότερη έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα.                                                                                                                             

Όλοι οι δροµείς, αµέσως µετά τον τερµατισµό, καλούνται να συνεχίζουν να βαδίζουν προς την 

έξοδο από το χώρο τερµατισµού παραλαµβάνοντας αναµνηστικό µετάλλιο και εµφιαλωµένο νερό, 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις των διοργανωτών.  Όλα τα παιδιά αµέσως µετά τον τερµατισµό 

οδηγούνται σε ειδικά ελεγχόµενο χώρο στο πάρκινγκ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

όπου θα τους δίνεται το µετάλλιο της συµµετοχής, εµφιαλωµένο νερό και µπανάνα και από εκεί θα 

τα παραλάβουν οι κηδεµόνες τους.                                                                                                                                                

Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθµίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον 

Αλυτάρχη του αγώνα, σύµφωνα µε  τους  Κανονισµούς.  

21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:                                                                                                                              

Ενστάσεις που αφορούν την συµµόρφωση αθλητή-τριας µε τους κανονισµούς και επηρεάζουν την 

κατάταξη των έξι (6) πρώτων νικητών και νικητριών θα µπορούν να υποβάλλονται, εκτός των 

όσων αναφέρονται παρακάτω και κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα και µέχρι τριάντα (30) 

λεπτά από την ανακοίνωση των έξι (6) πρώτων νικητών-νικητριών.  Οι υπόλοιπες ενστάσεις, λόγω 

της ιδιοµορφίας της διοργάνωσης, ως προς τα αποτελέσµατα και την κατάταξη µπορούν 

υποβληθούν και µέχρι το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την λήξη του αγωνίσµατος. Ως 

προθεσµία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, ώρα 15:00. Οι ενστάσεις 

υποβάλλονται ΜΟΝΟ στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, Νέα Σµύρνη) - τµήµα 

πρωτοκόλλου, απευθύνονται στην Ελλανόδικο Επιτροπή της Αγωνοδίκου του αγώνα και θα πρέπει 

να συνοδεύονται από το αντίστοιχο παράβολο που ορίζεται από τον κανονισµό. 

22. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ:                                                      

Ο ∆ιοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των συµµετεχόντων στον αγώνα, ρητώς µάλιστα 

εξαιρουµένης πάσης ευθύνης εξ ελαφράς αµελείας, τυχηρών και ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, 

ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ιοργανωτής για έµµεση ζηµία ή διαφυγόντα κέρδη οποιουδήποτε 

προσώπου. Τυχόν έτεροι περιορισµοί της ευθύνης του ∆ιοργανωτή που προβλέπονται στους 

παρόντες όρους ή στο νόµο εξακολουθούν ισχύοντες παράλληλα µε εκείνους του παρόντος Όρου.  

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ: 

Ο ∆ιοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την πραγµατοποίηση του Αγώνα, να τροποποιήσει το 

Χρονοδιάγραµµα του Αγώνα, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντµήσει ή να παρατείνει τη 

διάρκειά του Αγώνα, να µεταθέσει χρονικά την Έναρξη του αγώνα και την ενηµέρωση των 

Νικητών-τριων, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής των 

Επάθλων και του αριθµού των Νικητών-τριων), χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. Ως ηµεροµηνία 

ισχύος της ανάκλησης-τροποποίησης αυτής λογίζεται η ηµεροµηνία της σχετικής ανάρτησης στη 

Σελίδα του ∆ιοργανωτή. Οι συµµετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενηµέρωσής τους για τις 

ανωτέρω αλλαγές µέσω της Σελίδας του ∆ιοργανωτή. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω 



περιπτώσεις, ο ∆ιοργανωτής ουδεµία ευθύνη φέρει  έναντι των συµµετεχόντων ή και οποιουδήποτε 

τρίτου. Σε περίπτωση ανάκλησης, µαταίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής µετάθεσης κ.λπ. του 

Αγώνα, οι συµµετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωµα κατά του ∆ιοργανωτή ούτε 

νοµιµοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την πραγµατοποίηση ή συνέχισή του Αγώνα ή 

οποιαδήποτε αποζηµίωση.  

24. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:                                                                   

Οργανωτικός Εκπρόσωπος του Πρωταθλήµατος ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Ράπτης, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Αγώνων σε ∆ηµόσιο ∆ρόµου και Βουνό του ΣΕΓΑΣ.  

25. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:                                                                                  

Τεχνικός Υπεύθυνος της διοργάνωσης ορίζεται ο Τεχνικός σύµβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆υτικής 

Μακεδονίας κ. Αθανάσιος Ελευθεριάδης µε καθήκοντα και αρµοδιότητες που αναφέρονται στο 

άρθρο 112 των Κανονισµών Στίβου Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σε συνεργασία µε τον Αλυτάρχη και τον Υπεύθυνο 

της Υπηρεσίας του Προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10:00  ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  &  10 χλµ. ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

10:00  1 χλµ. ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

10:05  5 χλµ. ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Για το ∆.Σ. της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆υτικής Μακεδονίας 

 

                 Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

            ∆ηµήτριος Σαρρής                                                                       Λάζαρος Σπµπόνιας 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1) ΧΑΡΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 

2) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΕΓΑΣ-ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
                                                                     

 12/5/2019 

                RUN GREECE 

                                 ΚΑΣΤΟΡΙΑ  
 
  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ____________________________________________ 
Μέχρι τις 7 Μαΐου 2018 
Online υποβολή αίτησης στο www.run-greece.gr 
Υποβολή έντυπης αίτησης συµµετοχής: ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (∆ευτέρα-Παρασκευή 09:00-
17:00). Οι εγγραφές δύναται να ολοκληρωθούν πριν τις 7 Μαΐου εφόσον έχουν συµπληρωθεί νωρίτερα τα 
παρακάτω όρια συµµετοχής. Για όσους δροµείς ολοκληρώσουν την εγγραφή τους µέχρι τις 30 Απριλίου 2018 
θα τυπωθεί προσωποποιηµένος αριθµός συµµετοχής (µε το όνοµα του συµµετέχοντα δροµέα).  

ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΕΣ__________________________________________________________ 
-Ηµιµαραθώνιος ∆ρόµος: 200 (γεννηµένοι-νες το 2001 και µεγαλύτεροι)  
-Αγώνας 10χλµ: 400 (γεννηµένοι-νες το 2003 και µεγαλύτεροι) 
-Αγώνας 5χλµ: 1600 (γεννηµένοι-νες το 2006 και µεγαλύτεροι) 
-Αγώνας Παιδιών: 800 (παιδιά γεννηµένα το 2007, 2008, 2009) 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_____________________________________________________________________________ 
Η συνδροµή συµµετοχής στον Ηµιµαραθώνιο ∆ρόµο και στους Αγώνες 10χλµ. & 5χλµ. είναι 5,00 € 
∆εν υπάρχει συνδροµή συµµετοχής στον Αγώνα Παιδιών. 
OMA∆ΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ) – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ (συνδροµή συµµετοχής 2€ 
ανά άτοµο). 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_________________________________________________________________________________ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΝΑ (κυκλώστε): ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ      10ΧΛΜ      5ΧΛΜ     ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (υποχρεωτική η συµπλήρωση όλων των ζητούµενων στοιχείων µε κεφαλαία γράµµατα) 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ (µε ελληνικούς χαρακτήρες):_____________________________________________________________________  

ΟΝΟΜΑ (µε ελληνικούς χαρακτήρες):________________________________________________________________________ 

ΕΠΩΝΥΜΟ (µε λατινικούς χαρακτήρες):_____________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ (µε λατινικούς χαρακτήρες):________________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:__________________________________________________________________________________________ 

ΦΥΛΟ (κυκλώστε):           ΑΝ∆ΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(ηη/µµ/εε):  _ _ / _ _  / _ _ _ _ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:_____________________________________________________________________________________________ 

ΟΜΑ∆Α-ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΧΟΛΕΙΟ:_____________________________________________________________________________ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ (κυκλώστε): ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ      10ΧΛΜ      5ΧΛΜ      

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΤΟΣ (πού & πότε):__________________________________________________________________________ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός/αριθµός/Τ.Κ./πόλη):_____________________________________________________________________ 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:____________________________________________________________________ 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:______________________________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ:____________________________________________________ 

E-MAIL:___________________________________________________________________________________________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

Η υπογραφή προϋποθέτει αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει παρακάτω      

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: (σε περίπτωση συµµετοχής ανηλίκου) 

___________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

∆εν συναινώ στην διάθεση του προσωπικού µου e-mail προς χορηγούς και συνεργάτες του αγώνα µε σκοπό            
τη συµµετοχή µου σε διαγωνισµούς και άλλες δράσεις αυτών, κατά τη διάρκεια και µετά τη διεξαγωγή του 
αγώνα. 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: Συµµετέχω στον αγώνα µε απόλυτη προσωπική µου ευθύνη, έχοντας προβεί στις 
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. ∆ηλώνω ότι έχω διαβάσει 
τους αναλυτικούς όρους συµµετοχής στον αγώνα, που περιλαµβάνονται στο κείµενο µε τίτλο «Όροι Συµµετοχής, 
Εγγραφής & Παραλαβής Αριθµού Συµµετοχής» και τους αποδέχοµαι. ∆ηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που 
δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούµαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του 
αγώνα για τυχόν σωµατική ή άλλη βλάβη ή ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του 
ονόµατος/εικόνας µου από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του αγώνα για 
προωθητικούς σκοπούς. Τέλος δεσµεύοµαι ότι σε καµιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον 
αριθµό συµµετοχής που θα µου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα σε άλλο άτοµο προκειµένου να 
συµµετάσχει στον Αγώνα. *(Στην περίπτωση ανηλίκου, συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που 
ασκεί την επιµέλειά του και η υποβολή της αίτησης συµµετοχής σηµαίνει ότι ο γονέας δίνει την συγκατάθεσή 
του για τη συµµετοχή του παιδιού στον αγώνα και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της πιο πάνω δήλωσης.) 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ - ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ 
 
Οι Αγώνες RUN GREECE ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2019 θα διεξαχθούν στις 12 Μαΐου 2019.  
Ο Ηµιµαραθώνιος ∆ρόµος και ο Αγώνας 10χλµ ξεκινούν στις 10:00 ενώ ο Αγώνας 5χλµ και ο Αγώνας Παιδιών 
ξεκινούν 10:00. 
Αφετηρία Ηµιµαραθωνίου και 10χλµ: Μπροστά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 
Αφετηρία 5χλµ: Πάρκο Ολυµπιακής Φλόγας 
Αφετηρία Αγώνα παιδιών: Λεωφόρος Κύκνων 
Τερµατισµός όλων των αγώνων: Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Παραλαβή του Αριθµού Συµµετοχής για όλους τους Συµµετέχοντες: 
4ο  ∆ηµοτικό σχολειό Καστοριάς  στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Σάββατο 11 Μαΐου 2019 από τις 10:00 έως 
τις 20:00. 
-Η παραλαβή είναι δυνατή µόνο µε την επίδειξη ταυτότητας 
-Εφόσον έχετε δηλώσει ορθώς το e-mail επικοινωνίας σας θα λάβετε σχετική ενηµέρωση τρεις ηµέρες πριν τον 
αγώνα. 
-Μόνο για τους δροµείς που θα έρθουν την ηµέρα του Αγώνα (Κυριακή 12/5/2019) θα δοθούν οι Αριθµοί 
Συµµετοχής στο  4ο  ∆ηµοτικό σχολειό Καστοριάς  στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 13 
 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    
Αγ. Αθανασίου 36-Καστοριά 
τηλ.: 24670 23555  
FAX: 24670 23746  
e-mail: segas-dm@otenet.gr 
Πληροφορίες: Ανανιάδη Ελευθερία  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 


