
7ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 

΄΄ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ΄΄ 

ΘΕΡΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,  

    22/08/2021 

Ο Δήμος Θέρμου 

Υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού & Πολιτισμού 

Προκηρύσσει τον 7ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου, που θα πραγματοποιηθεί στο Θέρμο 

Αιτωλοακαρνανίας Την Κυριακή στις 22 Αυγούστου 2021, με την επωνυμία: 

7ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΄΄ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ΄΄ 

Ημερομηνία Αγώνα: 22/08/2021, ημέρα Κυριακή,  

Ώρα εκκίνσης αγώνων: 19.00 

Τόπος διεξαγωγής: Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας 

Αγωνίσματα: 

-Aγώνας 10,2χλμ. για ενήλικες(ώρα εκκίνησης 19.00) 

-Αγώνας 5,1χλμ. για ενήλικες και παιδιά άνω των 13 ετών(ώρα εκκίνησης 19.05) 

-Παιδικός Αγώνας 1 χλμ. για παιδιά έως 12 ετών(ώρα εκκίνησης 18.45) 

Εκκίνηση - Τερματισμός αγώνα: Κεντρική πλατεία Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 17.00: Άνοιγμα γραμματείας, στην Κεντρική Πλατεία Θέρμου για παράδοση 

αριθμών και τσιπ χρονομέτρησης. 

 18.45: Εκκίνηση Παιδικού Αγώνα  

 19.00: Εκκίνηση Αγώνα 10,2 χλμ.  

 19.05: Εκκίνηση Αγώνα 5,1χλμ. 

 20.30:Λήξη αγώνων 

 20.35:Απονομές στους νικητές και ειδικές βραβεύσεις. 

 

  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 10,2χλμ. 
 

  

Εκκίνηση: Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 19.00 ακριβώς, από την Κεντρική 

Πλατεία του Θέρμου – όπου και ο τερματισμός. Η εκκίνηση θα δωθεί από την Κεντρική 



πλατεία Θέρμου, όπου θα γίνει και ο τερματισμός! Όλος ο αγώνας διεξάγεται επί 

ασφάλτινης διαδρομής, με την μέθοδο του πέρα δώθε. 

  

Έπαθλα-Δώρα: Σε όλους τους συμμετέχοντες, θα δοθούν βαρύτιμα μπρούτζινα 

μετάλλια. Κύπελλα θα δοθούν στους 3 πρώτους άνδρες και στις 3 πρώτες γυναίκες της 

γενικής κατηγορίας, ενώ θα δοθούν έπαθλα στους 3 πρώτους και στις 3 πρώτες των 

ηλικιακών κατηγοριών. Οι κατηγορίες που θα βραβευτούν στους άντρες είναι: 

-Μέχρι 29 ετών 

-30-39 ετών 

-40-49 ετών 

-50-59 ετών 

-60 & άνω 

Ενώ στις γυναίκες οι κατηγορίες που θα βραβευτούν θα είναι: 

-Mέχρι 39 ετών 

-40 ετών και άνω 

  

Η γραμματεία θα ανοίξει στις 17.00 το απόγευμα – 2 ώρες πριν τον αγώνα, όπου θα 

μπορέσετε να παραλάβετε τον αριθμό σας και το τσιπ χρονομέτρησης!  

 

Χρονικό όριο: Ο αγώνας έχει χρονικό όριο την 1 ½ ώρα(μέχρι τις 20.30). 

 

Τερματισμός του αγώνα: Ορίζεται πάνω στην Κεντρική πλατεία Θέρμου! 

  

Χρονομέτρηση του αγώνα: Ο αγώνας θα έχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, και τα 

αποτελέσματα θα αναρτηθούν αμέσως μετά τον αγώνα. Το τσίπ χρονομέτρησης 

καλούνται όλοι οι δρομείς να το επιστρέψουν μετά τον αγώνα τους. 

 

Κόστος συμμετοχής: Ο αγώνας είναι δωρεάν προσφορά του Δήμου Θέρμου και δεν 

απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής! 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, 

άνω των 17 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και θα πρέπει 

να έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα. Η συμμετοχή στον αγώνα αθλητών κάτω των 

17 ετών ΔΕΝ θα επιτραπεί. 

Κόστος συμμετοχής: Δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής. 

 

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ 

ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΝΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΟΣΟΙ 

ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ 

ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ 

ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για συμμετοχές μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά εδώ:  

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=8c8180733f83ff5a4589e927a7f6a3

94&l=GR 

 



Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 18 Αυγούστου προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο καλύτερος προγραμματισμός μας. Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα του 

αγώνα θα γίνουν για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και μέχρι πριν μία ώρα πριν 

την έναρξη του αγώνα.  

  
Φύλαξη πραγμάτων: Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, στο Θέρμο από όπου 

θα μπορείτε να τα πάρετε μετά το τέλος του αγώνα. 

  

Αποτελέσματα: Θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και ανάρτηση σε όλες τις 

δρομικές ιστοσελίδες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 5,1χλμ. 
Φέτος για πρώτη φορά καθιερώνεται και ένας νέος μικρότερης απόστασης αγώνας, 

μήκους 5,1 χλμ. για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της μεγαλύτερης εκδρομής 

Εκκίνηση: Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 19.05 ακριβώς, από την Κεντρική 

Πλατεία του Θέρμου – όπου και ο τερματισμός. Η διαδρομή ολόκληρη κινείται επί της 

ασφάλτου, με την μέθοδο του πέρα – δώθε, 2,5χλμ. και μετά επιτόπου επιστροφή, πάνω 

στον έναν από τους δύο βασικούς οδικούς άξονες του Θέρμου! Σταθμός ανεφοδιασμού 

με νερά θα υπάρχει στην αναστροφή!  

Έπαθλα-Δώρα: Σε όλους τους συμμετέχοντες, θα δοθούν βαρύτιμα μπρούτζινα 

μετάλλια. Κύπελλα θα δοθούν στους 3 πρώτους άνδρες και στις 3 πρώτες γυναίκες της 

γενικής κατηγορίας, ενώ θα δοθούν έπαθλα στους 3 πρώτους και στις 3 πρώτες των εξής 

ηλικιακών κατηγοριών. Οι κατηγορίες που θα βραβευτούν στους άντρες και στις 

γυναίκες είναι: 

-Μέχρι 39 ετών 

40 & άνω 

Ενώ στις γυναίκες οι κατηγορίες που θα βραβευτούν θα είναι: 

-Mέχρι 39 ετών 

-40 ετών και άνω 

  

Η γραμματεία θα ανοίξει στις 17.00 το απόγευμα – 2 ώρες πριν τον αγώνα, όπου θα 

μπορέσετε να παραλάβετε τον αριθμό σας και το τσιπ χρονομέτρησης!  

 

Χρονικό όριο: Ο αγώνας έχει χρονικό όριο την 1 ώρα (μέχρι τις 20.00). 

 

Τερματισμός του αγώνα: Ορίζεται πάνω στην Κεντρική πλατεία Θέρμου! 

  

Χρονομέτρηση του αγώνα: Ο αγώνας θα έχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, και τα 

αποτελέσματα θα αναρτηθούν αμέσως μετά τον αγώνα. Το τσίπ χρονομέτρησης 

καλούνται όλοι οι δρομείς να το επιστρέψουν μετά τον αγώνα τους. 

 

Κόστος συμμετοχής: Ο αγώνας είναι δωρεάν προσφορά του Δήμου Θέρμου και δεν 

απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής! 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, 

άνω των 13 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και θα πρέπει 

να έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα. Η συμμετοχή στον αγώνα αθλητών κάτω των 

13 ετών ΔΕΝ θα επιτραπεί. 

Κόστος συμμετοχής: Δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής. 



 

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ 

ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΝΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΟΣΟΙ 

ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ 

ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ 

ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για συμμετοχές μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά εδώ:  

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=8c8180733f83ff5a4589e927a7f6a3

94&l=GR 

Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 18 Αυγούστου προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο καλύτερος προγραμματισμός μας. Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα του 

αγώνα θα γίνουν για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και μέχρι πριν μία ώρα πριν 

την έναρξη του αγώνα.   

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΕST ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

Με βάση τις οδηγίες της ΓΓΑ κάθε αθλητής προκειμένου να συμμετάσχει στον 
αγώνα, θα πρέπει να προσκομίσει RAPID ή Μοριακό Test διάρκειας 48 

ωρών!Επίσης θα δεχόμαστε τους πλήρως εμβολιασμένους(αυτοί που έχουν 
εμβολιαστεί τουλάχιστον πριν από 15 μέρες), καθώς και αυτοί που έχουν νοσήσει 

από τον ιό COVID 19, τις τελευταίες 180 ημέρες!ΚΑΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!Οι εν λόγω αγώνες απευθύνονται 
αυστηρά σε άνω των 18 ετών!Κατω από 18 ετών, αρκεί να φέρουν μαζί τους self 

test διάρκειας 24 ωρων!Ο Δήμος Θέρμου, κατά την διάρκεια της ημέρας του 

αγώνα και πριν από αυτόν, θα διαθέσει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επα΄νω στην Κεντική 

Πλατεία Θέρμου, και θα εκτελεί Rapid test ΔΩΡΕΑΝ για όποιον δεν διαθέτει! 
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1χλμ. 

 
Πριν την εκκινηση των μεγάλων αγωνων στις 18.45 θα διεξαχθεί ο παιδικός αγώνας του 

1 χλμ. περίπου για μικρά παιδιά, μέχρι 1ης Γυμνασίου. Όλα τα παιδιά  θα λάβουν 

αναμνηστικό μετάλλιο, ενώ δεν πρόκειται να γίνει δοθούν κύπελλα στους νικητές, 

καθώς όλα τα παιδιά είναι το ίδιο, και ο αγώνας δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, 

αλλά πιο πολύ συμβολικό! Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τις 17.00, πάνω στην 

κεντρική πλατεία του Θέρμου, από όπου θα δοθεί και η εκκίνηση. 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
Ο Δήμος Θέρμου, αφουγκραζόμενος την ανάγκη να έρθουν όσο πιο πολλοί δρομείς 

γίνεται από την Αθήνα, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει, ότι θα μπει  

αυθημερόν εκδρομή, για τους αγώνες  την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021  - την ημέρα του 

αγώνα 



Η αποστολή θα γίνει με πούλμαν, που θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Κυριακής και 

ώρα 13:00 από το κέντρο της Αθήνα(πλ. Καραϊσκάκη – Μεταξουργείο, μπροστά από το 

Ξενοδοχείο STANLEY) και από το Θέρμο η επιστροφή θα γίνει στις 22:00. 

Όσοι επιθυμείτε να έρθετε με την εκδρομή, παρακαλείστε να ενημερώσετε εγκαίρως τον 

τεχνικό διευθυντή των αγώνων μας κο Παύλο Γορανίτη στο email.: 

pavlosgor@gmail.com, για το κλείσιμο της θέσης σας στο πούλμαν, όπου θα αποστείλετε 

το όνομά σας, και για πόσες θέσεις επιθυμείτε να κλείσετε. Οι θέσεις λόγω των ειδικών 

συνθηκών θα είναι περιορισμένες(μέχρι 45 άτομα). Το κόστος της εκδρομής ανέρχεται στο 

συμβολικό ποσόν των 5,00 ευρώ!Δεκτοί θα γίνουν ΜΟΝΟ όσοι καταβάλλουν έγκαιρα το εν λόγω 

ποσό! Το αντίτιμο καλείστε να το καταβάλετε στον λογ/σμο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ΙΒΑΝ: GR08 

0172 0730 0050 7306 3798 547 ! Τα όποια τραπεζικά έξοδα βαραίνουν τον αθλητή που καταβάλει το 

ποσό! 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της 

εκδρομής κο Παύλο Γορανίτη στα 6955985506/ 6936853165  
 

Πρωτόκολλα αγώνα , λόγω της πανδημίας του COVID 19 

Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών και πρωτόγνωρων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, 

αναγκαζόμαστε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα στον αγώνα, προκειμένου την αποφυγή 

δυσάρεστων περιπτώσεων και τα οποία οφείλουν οι αθλητές να ακολουθήσουν, και να τα διαβάσουν 

με την δέουσα προσοχή!Τα αντίστοιχα πρωτόκολλα είναι τα κάτωθι: 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 

Η εκκίνηση σε έναν αγώνα τρεξίματος ουσιαστικά αποτελεί, τον πιο συνηθισμένο 
χώρο συνωστισμού των αθλητών και ως εκ τούτου είναι αυτή που πρέπει να 

προσεχθεί περισσότερο, προκειμένου την αποφυγή μεγάλου όγκου αθλητών!Oι 
εκκινήσεις θα γίνονται ανα 50αδες ανά 10 λεπτά και με τουλάχιστον 3 μέτρα 

διαφορά ο ένας αθλητής απόσταση από τον άλλον! 

 

 

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ - ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Όλοι όσοι βρίσκονται στην εκκίνηση του αγώνα και πριν από αυτήν, θα φοράνε 
μάσκα, θα είναι σαφέστατα σε αποστάσεις μεταξύ τους – θα έχουμε ανθρώπους 

που θα το υποδεικνύουν! 

 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΕST ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

Με βάση τις οδηγίες της ΓΓΑ κάθε αθλητής προκειμένου να συμμετάσχει στον 

αγώνα, θα πρέπει να προσκομίσει RAPID ή Μοριακό Test διάρκειας 48 

ωρών!Επίσης θα δεχόμαστε τους πλήρως εμβολιασμένους(αυτοί που έχουν 
εμβολιαστεί τουλάχιστον πριν από 15 μέρες), καθώς και αυτοί που έχουν νοσήσει 

από τον ιό COVID 19, τις τελευταίες 180 ημέρες!ΚΑΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!Οι εν λόγω αγώνες απευθύνονται 
αυστηρά σε άνω των 18 ετών!Κατω από 18 ετών, αρκεί να φέρουν μαζί τους self 

test διάρκειας 24 ωρων!Ο Δήμος Θέρμου, κατά την ιάρκεια της ημέρας του αγώνα 
και πριν από αυτόν, θα διαθέσει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ επα΄νω στην Κεντική Πλατεία 

Θέρμου, και θα εκτελεί Rapid test ΔΩΡΕΑΝ για όποιον δεν διαθέτει! 
 



ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Πάνω στην διαδρομή του αγώνα και σε όλη την διάρκειά του και το μήκος του, θα 
υπάρχουν οχήματα της διοργάνωσης, που μεταξύ άλλων προκειμένου την εύρυθμη 

λειτουργία και την ασφάλεια του αγώνα, θα παρεμβαίνουν όπου απαιτείται όταν θα 
εντοπίζουν σημεία συνωστισμού των δρομέων, είτε κατά την διάρκεια του αγώνα ή 

ακόμα και στους σταθμούς του ανεφοδιασμού, κάνοντας τις κατάλληλες υποδείξεις 

 

                         ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει έμπειρο ιατρικό προσωπικό για να 

παρέμβει όπου χρειαστει! Το ιατρικό προσωπικό μας, φυσικά θα φέρει τον 

απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό(γάντια, μάσκες) 
 

                         ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ/ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Όλοι ΑΝΑΙΞΕΡΕΤΩΣ της διοργάνωσης και των εθελοντών, θα έχουν προβεί ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ SELF TEST προκειμένου να 

μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εν λόγω εκδήλωση! 

 

ΣΤΑΘΜΟΊ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ 

Οι 2 σταθμοί που στελεχώνουν τον αγώνα μας, θα είναι φέτος εναρμονισμένοι με 
τις ειδικές συνθήκες! Έτσι ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι εθελοντές που θα στελεχώνουν  

τους εν λόγω σταθμούς, θα φέρουν το απαραίτητο υγεινομικό υλικό(μάσκες 

γάντια), ενώ όλοι οι σταθμοί θα έχουν επάνω αντισηπτικό υγρό για όποιον επιθυμεί 
την χρήση του! Τα υγρά που θα δίνονται στους αθλητές(νερό, ισοτονικό, 

αναψυκτικά) θα είναι σε ατομικές συσκευασίες μπουκαλάκια της μίας χρήσης, τα 

οποία θα μαζευτούν κατά την διασπορά τους, μετά την χρήση τους! Τρόφιμα δεν 

χρειάζονται να δωθούν στους εν λόγω αγώνες, καθώς είναι λίγα τα χλμ. των 

αγώνων! 

 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο χώρος του τερματισμού είναι κοινή με την εκκίνηση του αγώνα, και λόγω τόσο 

του εύρους των αθλητών όσο και των χιλιομέτρων του αγώνα, δεν πρόκειται να 

παρατηρηθεί συνωστισμός κατά την διάρκεια της εξέλιξης τους 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 

Τελετή απονομών δεν θα πραγματοποιηθεί και όλοι οι Αθλητές με το που 

τερματίζουν θα παίρνουν από μόνοι τους, πάνω από τον ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο το μετάλλιο τους, καθώς και οι 3 πρώτοι και οι 3 πρώτες το έπαθλό τους 
 

ΘΕΑΤΕΣ  

Απαγορεύεται ρητώς η παρουσία θεατών γύρω από τις εγκαταστάσεις της 

εκκίνησης – τερματισμού καθώς και πάνω στην διαδρομή του αγώνα! 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

Οι συμμετέχοντες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 300, και απευθύνονται 
αυστηρά σε αυτούς και αυτές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους! 

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 



Θα ακολουθηθούν οι οδηγίες απολύμανσης κοινών οργάνων/εξοπλισμού Σύμφωνα 

με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών 

χώρων!Για περισσότερα εδώ στον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-

ygeionomikonmonadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/  
 

 

Απορίες – πληροφορίες:  

Στα εξής τηλέφωνα: 

- 6955985506/ 6936853165(ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή  

 

Πρόεδρος: Σπύρος Κωνσταντάρας(Δήμαρχος Θέρμου) 

Τεχνική διεύθυνση αγώνα: Παύλος Γορανίτης 

 

  


