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6ορ Λαϊκόρ Γπόμορ Φαλκίδαρ
«CHALKIDA BRIDGES halfMARATHOΝ»
Κςπιακή 13 Οκηωβπίος 2019
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ
Ο ΑΓΩΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠΙΗΜΟ ΚΑΛΕΝΣΑΡΙ
ΑΓΩΝΩΝ Ε ΔΗΜΟΙΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΕΓΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Ημιμαρακώνιοσ 21,1 χλμ. Ανδρών – Γυναικών με πιςτοποιθμζνθ διαδρομι
Αγώνασ 12,2 χλμ. Ανδρών – Γυναικών
Αγώνασ Δρόμου Τγείασ και δυναμικοφ βαδίςματοσ 5,1 χλμ. Ανδρών-Γυναικών
Αγώνασ 1,1 χλμ Γυμναςίων
Παιδικόσ αγώνασ 1,1 χλμ. Δθμοτικών χολείων

Ο Οργανιςμόσ Άκλθςθσ του Διμου Χαλκιδζων, ο Πανευβοϊκόσ φλλογοσ «ο Καλόσ
αμαρείτθσ» , ο ΕΓΑ, θ Ε.Α.. ΕΓΑ Αν τερεάσ & Εφβοιασ και οι ςφλλογοι ςτίβου του
Διμου Χαλκιδζων ςυνδιοργανϊνουν και προκθρφςςουν αγϊνεσ ςε Δθμόςιο Δρόμο ςτθ
Χαλκίδα , με τθν επικουρικι ςυνεργαςία του υλλόγου «Σο πίτι του Ακλθτι», με τθν
επωνυμία 6οσ Λαϊκόσ Δρόμοσ Χαλκίδασ “CHALKIDABRIDGESHALFMARATHON”.
Ο αγϊνασ ζχει φιλανκρωπικό ςκοπό και τα ζςοδα κα ενιςχφςουν τα πίτια Γαλινθσ
Ενοριϊν τθσ Ιερά Μθτροπόλεωσ μασ.
Ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ ορίηεται θ Κυριακι 13 Οκτωβρίου 2019.
1. Ημιμαρακώνιοσ 21,1 Χλμ .(21.097,5 μζτρα) (περιγραφι αγώνα)
Η εκκίνθςθ κα δοκεί ςτισ 10:30 π.μ
Αφετθρία ορίηεται θ Οδόσ Σηιαρντίνι με ςθμείο εκκίνθςθσ τον Θερινό Κινθματογράφο
REX ςτθν παραλία τθσ Χαλκίδασ .
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Οι ακλθτζσ καλοφνται να τρζξουν ςτθν παραλία τθσ Χαλκίδασ και να περάςουν από
τισ δφο γζφυρεσ που πλαιςιϊνουν τθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ. Η διαδρομι ζχει ωσ εξισ:
Σηιαρντίνθ – Φαρμακίδου – Αγγελι Γοβιοφ – Παλαιά γζφυρα -Λεωφόροσ Ακθνϊν -Γλφφα –
Τψθλι Γζφυρα – Μικρό Βακφ - Βακφ Αυλίδασ &αναςτροφι –Μικρό Βακφ - ανζβαςμα και
πζραςμα ςτον πεηόδρομο Τψθλισ γζφυρασ – Λόφοσ Αγ. Κων/νου (ποδθλατοδρόμοσ) Παπαςτρατι– Λιάςκα – Πλατεία Ακανάτων –– Παραλία Χαλκίδασ – τερματιςμόσ Αγάλματα.
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να βρίςκονται ζωσ και μία ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ ςτα
¨Αγάλματα¨ ςτθν Παραλία Χαλκίδασ.
2. 12,2 Χλμ (περιγραφι αγώνα)
Η εκκίνθςθ κα δοκεί ςτισ 10:30 π.μ μαηί με τθν εκκίνθςθ του Ημιμαρακωνίου.
Αφετθρία ορίηεται θ Οδόσ Σηιαρντίνι με ςθμείο εκκίνθςθσ τον Θερινό Κινθματογράφο
REX ςτθν παραλία τθσ Χαλκίδασ .
Οι ακλθτζσ καλοφνται να τρζξουν ςτθν παραλία τθσ Χαλκίδασ και να περάςουν από
τισ δφο γζφυρεσ που πλαιςιϊνουν τθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ. Η διαδρομι ζχει ωσ εξισ:
Σηιαρντίνθ – Φαρμακίδου – Αγγελι Γοβιοφ – Παλαιά γζφυρα -Λεωφόροσ Ακθνϊν -Γλφφα –
Τψθλι Γζφυρα - ανζβαςμα και πζραςμα ςτον πεηόδρομο Τψθλισ γζφυρασ – Λόφοσ Αγ.
Κων/νου (ποδθλατοδρόμοσ) - Παπαςτρατι– Λιάςκα – Πλατεία Ακανάτων – Παραλία Χαλκίδασ
– τερματιςμόσ Αγάλματα.
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να βρίςκονται ζωσ και μία ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ ςτα
¨Αγάλματα¨ ςτθν Παραλία Χαλκίδασ.
3. 5,1 χλμ Δρόμου Τγείασ και Δυναμικοφ Βαδίςματοσ(περιγραφι αγώνα)
Η εκκίνθςθ κα δοκεί ςτισ 10:20 π.μ.
Αφετθρία ορίηεται θ Οδόσ Σηιαρντίνι με ςθμείο εκκίνθςθσ τον Θερινό Κινθματογράφο
REX ςτθν παραλία τθσ Χαλκίδασ. Oι ακλθτζσ καλοφνται να διανφςουν μια μοναδικι διαδρομι,
δίπλα ςτθ κάλαςςα, βατι ςε όλουσ, απολαμβάνοντασ το φαινόμενο του Ευρίπου πάνω από
τθν παλαιά γζφυρα τθσ Χαλκίδασ και τισ παραλίεσ τθσ ςτθν Βοιωτικι και τθν Ευβοϊκι ακτι.
Η διαδρομι ζχει ωσ εξισ: Σηιαρντίνθ – Φαρμακίδου – Αγγελι Γοβιοφ – Παλαιά
Γζφυρα – Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου – Ιωακείμ Παντελάκθ – τζρμα και αναςτροφι ςτθν
Παιδικι Χαρά ςτισ Ροδιζσ - Ιωακείμ Παντελάκθ – Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου – Παλαιά Γζφυρα
-Παραλιακι Βουδοφρθ – Αγάλματα (τερματιςμόσ).
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να βρίςκονται ζωσ και μία ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ ςτα
¨Αγάλματα¨ ςτθν Παραλία Χαλκίδασ.
4. 1,1 χλμ Δθμοτικών – Γυμναςίων (αγοριών – κοριτςιών) (περιγραφι αγώνα)
Η εκκίνθςθ κα δοκεί ςτισ 09:50 π.μ. για τα Αγόρια Δθμοτικών, ςτισ 10:00 π.μ. για τα
Κορίτςια Δθμοτικών και ςτισ 10:10 π.μ. για τα Αγόρια και Κορίτςια Γυμναςίων.
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Αφετθρία ορίηεται θ Οδόσ Σηιαρντίνι με ςθμείο εκκίνθςθσ τον Θερινό Κινθματογράφο
REX ςτθν παραλία τθσ Χαλκίδασ
Η διαδρομι κα είναι ωσ εξισ : Σηιαρντίνθ – Φαρμακίδου - Αγγελι Γοβιοφ - ςτροφι
δεξιά και είςοδο ςτθν παραλιακι οδό Βουδοφρθ και κα τερματίςει ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ
(Αγάλματα) για τα Γυμνάςια Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να βρίςκονται ζωσ και μία ϊρα
πριν τθν εκκίνθςθ ςτα ¨Αγάλματα¨ ςτθν Παραλία Χαλκίδασ.
Η ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτον αγϊνα είναι ελεφκερθ και απαιτείται υπεφκυνθ
διλωςθ του γονζα που επιτρζπει τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον αγώνα.
Προεγγραφζσ : διλωςθ ςυμμετοχισ ςτον Κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ του χολείου ςασ με
υπεφκυνθ διλωςθ γονζα. Για όςουσ δεν ζχουν προεγγραφεί οι εγγραφζσ κα γίνονται πριν
τθν εκκίνθςθ (αυςτθρά από τισ 08:00-09:45) και με υπογραφι γονζα κα δίνεται ο αρικμόσ.





5. ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΑΓΩΝΑ 21,1 ΧΛΜ.
Για Άνδρεσ (γεννθμζνοι το 2001 και μεγαλφτεροι)
18-40
41-55
56+

Για Γυναίκεσ (γεννθμζνεσ το 2001 και μεγαλφτερεσ)
 18-40
 41-55
 56+
Θα δοκοφν κφπελλα και μετάλλια ςτουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ ζκαςτθσ κατθγορίασ
και μετάλλια και αναμνθςτικά διπλϊματα ςε όλουσ όςουσ τερματίςουν.
Επίςθσ κα δοκοφν κφπελλα και μετάλλια ςτουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ τθσ Γενικισ
Κατάταξθσ.





6. ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΑΓΩΝΑ 12,2 ΧΛΜ.
Για Άνδρεσ (γεννθμζνοι το 2001 και μεγαλφτεροι)
18-40
41-55
56+





Για Γυναίκεσ (γεννθμζνεσ το 2001 και μεγαλφτερεσ)
18-40
41-55
56+
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Θα δοκοφν κφπελλα και μετάλλια ςτουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ ζκαςτθσ κατθγορίασ
και μετάλλια και αναμνθςτικά διπλϊματα ςε όλουσ όςουσ τερματίςουν. Επίςθσ κα δοκοφν
κφπελλα και μετάλλια ςτουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ τθσ Γενικισ Κατάταξθσ.






7. ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΑΓΩΝΑ 5,1 ΧΛΜ.
Για Άνδρεσ
15-18 (γεννθμζνοι το 2005 και μεγαλφτεροι)
18-40
41-55
56+

Για Γυναίκεσ
 15-18 (γεννθμζνεσ το 2005 και μεγαλφτερεσ)
 18-40
 41-55
 56+
Θα δοκοφν κφπελλα και μετάλλια ςτουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ ζκαςτθσ κατθγορίασ
και μετάλλια και αναμνθςτικά διπλϊματα ςε όλουσ όςουσ τερματίςουν. Επίςθσ κα δοκοφν
κφπελλα και μετάλλια ςτουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ τθσ Γενικισ Κατάταξθσ.
8. ΗΛΙΚΙΑΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΑΓΩΝΑ 1,1 ΧΛΜ.
τουσ τρείσ πρϊτουσ νικθτζσ Αγοριϊν – Κοριτςιϊν Εκπαιδευτικισ Βακμίδασ Δθμοτικϊν
και Γυμναςίων κα δοκοφν κφπελλα και μετάλλια και αναμνθςτικά διπλϊματα ςε όλουσ όςουσ
τερματίςουν.
-- Θα βραβευτεί θ πολυπλθκζςτερθ ομαδικι ςυμμετοχι (Φορζασ, ωματείο,
Γυμναςτιριο).
-- Θα βραβευτεί θ πολυπλθκζςτερθ ςυμμετοχι χολείου.
9. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ
Σο χρονικό όριο τερματιςμοφ για τον Ημιμαρακώνιο είναι οι τρεισ ϊρεσ (λιξθ 13:30)
για τον Δρόμο Τγείασ και Δυναμικοφ Βαδίςματοσ των 5.100μ. είναι τα εξιντα λεπτά(λιξθ
11:20)

Ώρα ζναρξθσ απονομϊν : 13:00
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10. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Θα υπάρξει θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ με τςιπάκι ςτουσ αγϊνεσ των 21,1 χλμ – 12,2
χλμ – 5,1 χλμ.
Σα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν ςτο site του αγϊνα www.chalkidamarathon.gr
όπωσ επίςθσ και φωτογραφίεσ και πλθροφορίεσ για τον αγϊνα.
11. ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
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 ικανότθτά του να
ςυμμετάςχει.
Οι δρομείσ κα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί από γιατρό πριν από τθ ςυμμετοχι τουσ,
λόγω και τθσ ιδιαιτερότθτασ του αγϊνα. Δεν κα ηθτθκοφν ιατρικζσ βεβαιϊςεισ για κανζναν
ακλθτι/τρια, αφοφ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ αγωνίηονται με δικι τουσ αποκλειςτικι
ευκφνθ.
Η ΕΑ ΕΓΑ ΑΝ. ΣΕΡΕΑ ΚΑΙ ΕΤΒΟΙΑ 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 και ζχοντασ κάνει τον απαραίτθτο καρδιολογικό ζλεγχο πριν τουσ
αγϊνεσ.
Όλοι οι ακλθτζσ-τριεσ κα υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχουν εξεταςκεί ιατρικϊσ. τθν
περίπτωςθ ανθλίκου τθν υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφει ο γονζασ/κθδεμόνασ και ςυναινεί ςτθ
ςυμμετοχι του ςτον αγϊνα.
Οι ακλθτζσ ςυλλόγων - μελών ΕΓΑ κα αγωνιςκοφν προςκομίηοντασ το ακλθτικό τουσ
δελτίο και τθν κάρτα υγείασ κεωρθμζνθ όπωσ ο νόμοσ ορίηει και ςφμφωνα με τθν 24/12/18 κοινι
υπουργικι απόφαςθ υπουργοφ υγείασ και υφυπουργοφ ακλθτιςμοφ.
ΚΑΝΕΙ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΔΡΟΜΕΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΜΜΕΣΕΧΕΙ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ–ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (πιςτοποίθςθ υγείασ)
ςυμπλθρωμζνο. Τπεφκυνεσ δθλώςεισ κα υπάρχουν ςτθν γραμματεία των αγώνων.

12. ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
12.1 Ο χϊροσ τθσ όδευςθσ των δρομζων ςτθν εκκίνθςθ και ςτο τερματιςμό κα είναι κλειςτόσ
ςτθν κυκλοφορία οχθμάτων
12.2 Η κφρια διαδρομι των 21,1 χλμ είναι ςε επίςθμθ απόςταςθ τθσ IAAF ςφμφωνα με τουσ
κανονιςμοφσ.
12.3 Ο χάρτθσ τθσ διαδρομισ και των χϊρων του αγϊνα περιλαμβάνει, τθν εκκίνθςθ, τον
τερματιςμό , τθ κατεφκυνςθ, τθν υψομετρικι διαφορά τθσ διαδρομισ, τουσ ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ
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υγρϊν και πρϊτων βοθκειϊν, τα ςθμεία ελζγχου, τουσ ςτακμοφσ διαςωςτικϊν ομάδων και τμιματα
που απαιτοφν ιδιαίτερθ προςοχι από τουσ δρομείσ.
12.4 Η διαδρομι του αγϊνα κα ςθμανκεί με ταινία ςιμανςθσ ι άλλο υλικό, κα αποκλειςτεί
και κα εποπτεφεται όπου απαιτείται, με όλεσ τισ ςτροφζσ (αλλαγζσ πορείασ όδευςθσ) να
υποδεικνφονται ςαφϊσ, για να εξαςφαλιςτεί ότι οι δρομείσ τθροφν τθν εγκεκριμζνθ διαδρομι.
12.5 Η διαδρομι του αγϊνα και θ εποπτεία τθσ, είναι κατάλλθλεσ για το μζγεκοσ του αγϊνα.
12.6 Η διαδρομι του αγϊνα των 21,1 ζχει μετρθκεί και πιςτοποιθκεί από επίςθμο μετρθτι
τθσ IAAF/AIMS.
12.7 Σο πιςτοποιθτικό των διαδρομϊν κα είναι διακζςιμο για επικεϊρθςθ τθν θμζρα των
αγϊνων και ιςχφει για 5 ζτθ, εάν κανζνα τμιμα τθσ διαδρομισ του αγϊνα δεν ζχει αλλάξει ι
τροποποιθκεί.
12.8 Ο επόπτθσ του Αγϊνα κα ελζγξει εάν θ διαδρομι που ζχει ςχεδιαςτεί , τθν θμζρα του
αγϊνα είναι ςε ακριβι ςυμφωνία με το πιςτοποιθτικό μζτρθςθσ. (Εάν θ διαδρομι του αγϊνα όςον
αφορά τθν απόςταςθ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το πιςτοποιθτικό, λόγω διαφόρων
παραγόντων αςφάλειασ, ο επόπτθσ κα πρζπει να το δθλϊςει ςτθν Ομοςπονδία, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
και ςτουσ κριτζσ .
12.9 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 μθ τεκεί ςε κίνδυνο θ
ςωματικι ακεραιότθτα και υγεία των ςυμμετεχόντων.
12.10 Θα υπάρχει ςεβαςμόσ ςτον καιρό και τισ προβλζψεισ ςχετικά με ακραίεσ κερμοκραςίεσ,
υγραςία, καταιγίδεσ, αζρα, αςτραπζσ και άλλα επικίνδυνα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Θα γίνονται
ανακοινϊςεισ πριν τον αγϊνα αναφορικά με πικανοφσ κινδφνουσ εξαιτίασ των καιρικϊν ςυνκθκϊν
Οι ανακοινϊςεισ κα περιλαμβάνουν μια ξεκάκαρθ αλλθλουχία εντολϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
αςφάλεια των ςυμμετεχόντων, υπευκφνων, εκελοντϊν και κεατϊν.
12.11 Θα υπάρχει διαδικαςία αντίςτροφθσ μζτρθςθσ (5, 3 και 1 λεπτό) πριν τθν εκκίνθςθ, για
τθν ενθμζρωςθ των ακλθτϊν.
12.12 Οι επόπτεσ τθσ διαδρομισ κα ζχουν ενθμερωκεί κατάλλθλα και κα είναι ευδιάκριτοι
ςτουσ αγωνιηόμενουσ.
12.13 Η εποπτεία των οποιονδιποτε οδικϊν διαςταυρϊςεων , μεγάλων κόμβων και αλλαγϊν
κατεφκυνςθσ, όπωσ ςυμφωνείται μετά από τισ διαβουλεφςεισ με τισ τοπικζσ αρχζσ, τθ Σροχαία και τθν
Αςτυνομία, κα ανατεκεί αποκλειςτικά ςε ενιλικουσ.
θμείωςθ: Οι επόπτεσ διαςταυρϊςεων δεν ζχουν τθ νομικι εξουςία για να κατευκφνουν ι για να
ςταματιςουν τθν κυκλοφορία.
12.14 Οι Επόπτεσ διαςταυρϊςεων κα ενθμερωκοφν πλιρωσ και κα να λάβουν γραπτζσ
οδθγίεσ ωσ προσ το ρόλο, τθ κζςθ, τισ διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ κ.τ.λ.. πριν από τθν ζναρξθ του
αγϊνα.
12.15 Όλοι οι Επόπτεσ τθσ διαδρομισ του αγϊνα κα φοροφν διακριτικά γιλζκα.
12.16 Οι επόπτεσ τθσ διαδρομισ κα παραμείνουν ςτθ διαδρομι του αγϊνα μζχρι να
αποδεςμευτοφν από το ςυντονιςτι Επόπτθ ι τον Τπεφκυνο τθσ διαδρομισ του αγϊνα ι ζωσ ότου
παραλθφκοφν από το όχθμα περιςυλλογισ.
12.17 Θα υπάρχει ευδιάκριτο προπορευόμενο όχθμα – ι/και όχθμα των αρχϊν αςφαλείασ,
ι/και επίςθμοσ κριτισ-επόπτθσ προθγοφμενοσ του αγϊνα.
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12.18 Θα υπάρχει όχθμα περιςυλλογισ δρομζων που εγκαταλείπουν τον αγϊνα, ι/και
αςκενοφόρο, ι/και επίςθμοσ Κριτισ-επόπτθσ πίςω από τον τελευταίο δρομζα του αγϊνα.
12.19 Η εποπτεία - επιτιρθςθ των δρομζων, κατά μικοσ τθσ διαδρομισ του αγϊνα κα
γίνεται με ειδικζσ ομάδεσ αςφάλειασ και παροχισ ιατρικισ βοικειασ. Σο προςωπικό αςφάλειασ και οι
κριτζσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να υποδείξουν ςτουσ ακλθτζσ ότι πρζπει να αλλάξουν κατεφκυνςθ
για λόγουσ αςφάλειασ ι να διακόψουν τθν προςπάκεια εφόςον ο γιατρόσ κρίνει ότι κάποιοσ ακλθτισ
κινδυνεφει. Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ κα ςθμαίνει αποκλειςμό από τον αγϊνα.
12.20 ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και μετά από ςχετικι ειςιγθςθ των γιατρϊν του αγϊνα
κα επεμβαίνει οποιοδιποτε όχθμα ζκτακτθσ ανάγκθσ και περιςυλλογισ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ.
12.21 Σο χρονικό όριο λιξθσ του αγϊνα των 21,1 χλμ ορίηεται ςτα 180 λεπτά τθσ ϊρασ από τθν
εκκίνθςθ του αγϊνα. Ομοίωσ το χρονικό όριο λιξθσ του αγϊνα των 5,1 χλμ ορίηεται ςτα 60 λεπτά τθσ
ϊρασ από τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. Μετά των πζρασ των χρονικϊν ορίων αυτϊν οι ςυμμετζχοντεσ
αποκλείονται αυτοδικαίωσ και οι διοργανωτζσ ουδεμία αςτικι ευκφνθ ζχουν για ότι πικανόν ςυμβεί.

13. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οι πρϊτεσ βοικειεσ ι/και θ ιατρικι κάλυψθ τθσ ζχουν κακοριςτεί ςτο «ΒΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»
κανονιςμοφ αγϊνων εκτόσ ςταδίου και ςε δθμόςιο δρόμο του ΕΓΑ και ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνει:

• Προςωπικό - Πρϊτων βοθκειϊν / αναηιτθςθσ και διάςωςθσ
• Επικεφαλισ ιατρόσ - που κα είναι ςε επικοινωνία με τουσ επικεφαλισ τομζων του
αγϊνα.
• Τπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε ετοιμότθτα και ςε επαφι με τθν ομάδα πρϊτων
βοθκειϊν /αναηιτθςθσ και διάςωςθσ των αγϊνων, για να παρζχουν Ιατρικι υποςτιριξθ.
• Επικοινωνίεσ μεταξφ τθσ ομάδασ πρϊτων βοθκειϊν / αναηιτθςθσ και διάςωςθσ και
των εποπτϊν διαδρομισ ανά τμιμα τθσ διαδρομισ του αγϊνα
• Αςκενοφόρο - τουλάχιςτον ζνα να είναι παρϊν
• Απινιδωτισ - (Ο αρικμόσ τουσ και ο χϊροσ που κα εγκαταςτακοφν κακορίηεται από
τον επικεφαλισ ιατρό των αγϊνων).
• Κουτί πρώτων βοθκειών (Ο αρικμόσ τουσ και ο χϊροσ που κα εγκαταςτακοφν
κακορίηεται από τον επικεφαλισ ιατρό των αγϊνων).
Θα προςδιοριςτεί θ πρόςβαςθ και θ διαφυγι των Οχθμάτων πρϊτων βοθκειϊν - προσ και
από - διάφορα τμιματα τθσ διαδρομισ του αγϊνα κακϊσ και ο αρικμόσ και οι τφποι οχθμάτων που
κα απαιτθκοφν για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν από όλα τα τμιματα τθσ διαδρομισ .
Η παροχι πρϊτων βοθκειϊν και ιατρικισ υποςτιριξθσ ζχει αξιολογθκεί κατάλλθλα και ζχουν
λθφκεί υπόψθ, θ επικινδυνότθτα και θ φφςθ τθσ διαδρομισ, θ απόςταςθ και το εκτιμϊμενο μζγεκοσ
του αρικμοφ ςυμμετοχϊν.
Οι υπθρεςίεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να ανταποκρίνονται ςε
κατάλλθλο χρόνο ςτα επείγοντα περιςτατικά, οπουδιποτε κατά μικοσ τθσ διαδρομισ.
Ο διοργανωτισ του αγϊνα είναι ςε κζςθ να παρζχει ςτοιχεία τθσ βεβαίωςθσ για τθν ιατρικι
κάλυψθ του αγϊνα, προσ τθν Ομοςπονδία, τισ τοπικζσ αρχζσ και τον Επόπτθ του αγϊνα.
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14. ΣΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΜΟΤ/ ΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ
14.1 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.
14.2 Οι ςτακμοί τροφοδοςίασ δεν κα είναι τοποκετθμζνοι ςτθν γραμμι όδευςθσ των
δρομζων.
14.3 Οι ςτακμοί τροφοδοςίασ ζχουν ςθμανκεί ςαφϊσ, όςον αφορά τθ κζςθ τουσ ςτθ
Διαδρομι. τακμοί τροφοδοςίασ κα υπάρχουν :
- τον Ημιμαρακϊνιο 21,1 χλμ.
ςτο 4ο χιλ. νερό,(Αλλατίνη)
ςτο 8ο χιλ. Νερό και ιςοτονικό,(υψηλή γέφυρα)
ςτο 10οχιλ. νερό - τηελάκι (κάτω από τη γέφυρα κόμβου Ναυπηγείων)
ςτο 14οχιλ. νερό (κάτω από τη γέφυρα κόμβου Ναυπηγείων)
ςτο 16,5ο χιλ. νερό και ιςοτονικό (υψηλή γέφυρα)
στο 19ο νερό.

-τα 12,200μ
ςτο 4οχιλ. νερό,
ςτο 8οχιλ. Νερό και ιςοτονικό,
ςτο 10οχιλ. νερό
θμειϊνεται ότι μετά από κάκε ςτακμό τροφοδοςίασ ςτα 50μ. Θα υπάρχει κάδοσ απορριμμάτων

-τον αγϊνα των 5.100μ.

κα υπάρχει ζνασ ςτακμόσ τροφοδοςίασ ςτο ιμιςυ τθσ διαδρομισ με νερό.

14.4 Σροφοδοςία πόςιμου νεροφ , ενεργειακϊν ποτϊν, χυμοί και φροφτα κα παραςχεκεί ςε
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τον τερματιςμό.
14.5 Οι προμικειεσ πόςιμου νεροφ και ενεργειακϊν ποτϊν και θ μζκοδοσ αποκικευςθσ τουσ,
κα είναι ςφμφωνεσ με τουσ κανονιςμοφσ υγιεινισ τροφίμων.
14.6 Όλοι οι ςτακμοί τροφοδοςίασ κα είναι υπό τον ζλεγχο ενθλίκων οι οποίοι κα είναι καλά
ενθμερωμζνοι. Όπου χρθςιμοποιθκοφν βοθκοί/εκελοντζσ κα είναι μιασ κατάλλθλθσ θλικίασ και κα
απαςχολοφνται πάντα κάτω από τθν πλιρθ επίβλεψθ των ενθλίκων.
14.7 Όλο το προςωπικό των ςτακμϊν τροφοδοςίασ κα φοράει διακριτικά.
14.8 Σα ςθμεία ελζγχου κα είναι θλεκτρονικά και κα εποπτεφονται από κριτζσ του αγϊνα
14.9 Σα ςθμεία ελζγχου είναι ςθμειωμζνα ςτον χάρτθ ζκαςτου αγϊνα των 21,1χλμ. και 12 χλμ
και 5,1χλμ. και είναι 3 ενδιάμεςα για τθν διαδρομι των 21,1 χλμ ,1(ζνα ) για τθν διαδρομι των
12,1χλμ. και 1(ζνα) για τθν διαδρομι των 5 χλμ.
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14.10 Όποιοσ ακλθτισ δεν περάςει και επιςθμανκεί από ζναν ςτακμό ελζγχου κα κεωρείται
άκυροσ. ε ςυγκεκριμζνουσ ςτακμοφσ που ζχουν οριςτεί από πριν ςτθν προκιρυξθ, μπορεί να ηθτθκεί
από κάποιον ακλθτι να εγκαταλείψει τθν προςπάκεια λόγω υπζρβαςθσ ορίου χρόνου.

15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΣΙΜΟΤ
Tο αργότερο 20’ πριν τθν εκκίνθςθ, οι δρομείσ κα μποροφν εάν το επικυμοφν να τοποκετιςουν τουσ
ςάκουσ, με τα ροφχα και τα προςωπικά τουσ αντικείμενα ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο που ζχει
ορίςει θ Οργανωτικι Επιτροπι. ΠΡΟΟΧΗ: Ο ςάκοσ πρζπει να είναι καλά κλειςμζνοσ και δεν πρζπει
να περιζχει χριματα, τιμαλφι .Οι διοργανωτζσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ απϊλειασ
αντικειμζνων αξίασ.
Παροχζσ πακζτων ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ και ςυμμετοχισ
Ημιμαρακώνιοσ21,1 χλμ,
12,200μ,
5.100μ.

Αναμνθςτικό τεχνικό μπλουηάκι χορθγοφ, αρικμόσ ςυμμετοχισ, θλεκτρονικι
χρονομζτρθςθ, αναμνθςτικό μετάλλιο, παροχι νεροφ, ιςοτονικοφ ποτοφ,
χυμοφ, ενεργειακοφ ροφιματοσ, μπανάνασ, παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν,
αναμνθςτικό θλεκτρονικό δίπλωμα ςυμμετοχισ για κάκε ακλοφμενο
αναγράφοντασ τα αποτελζςματα τθσ ατομικισ του χρονομζτρθςθσ.

1100μ.
παιδικόσ αγώνασ Αναμνθςτικό μπλουηάκι χορθγοφ, αρικμόσ ςυμμετοχισ, αναμνθςτικό μετάλλιο,
παροχι νεροφ, μπανάνασ, παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν.
Δθμοτικών και Γυμναςίων

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ, 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 υπεφκυνθ διλωςθ 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 Τπεφκυνθ Διλωςθ υμμετοχισ.

17. ΣΡΟΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Τπάρχει κατάλλθλο ςφςτθμα εγγραφϊν και αςφαλζσ ςφςτθμα πλθρωμισ εγγραφϊν. Για τθν

άρτια οργάνωςθ του αγϊνα οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα γίνουν ωσ εξισ:
Α. υμπλθρϊνοντασ τθν φόρμα εγγραφισ πατϊντασ

ΕΔΩ

ι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ

του αγϊνα www.chalkidamarathon.gr
Η διλωςθ ςυμμετοχισ οριςτικοποιείται με τθν προςκόμιςθ του αποδεικτικοφ
πλθρωμισ τθσ καταβολισ του οριηόμενου από τθν παροφςα αντίτιμου ςυμμετοχισ με τθν
αποςτολι τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ τθσ ςυμμετοχισ ςτο email: chalkidamarathon@gmail.com
όπου υποχρεωτικά κα αναγράφεται ςτθν απόδειξθ πλθρωμισ το ονοματεπϊνυμο και το
όνομα πατρόσ του ςυμμετζχοντα.
Β. υμπλθρϊνοντασ τθν φόρμα εγγραφισ ςτο Σμιμα άκλθςθσ του ΔΟΑΠΠΕΧ και
καταβάλλοντασ το ςχετικό αντίτιμο.
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Γ . Για τον αγϊνα των 1100 μζτρων οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να δθλϊνουν
ςυμμετοχι ςτουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ ςτθν ςχολικι τoυσ μονάδα ι ζωσ και 1 ϊρα
πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ που ςυμμετζχουν.
Δ. Με οποιοδιποτε άλλο τρόπο θ Οργανωτικι Επιτροπι αποφαςίςει .
Ο αγώνασ ζχει κόςτοσ ςυμμετοχισ ωσ ακολοφκωσ:
 Δζκα (10€), για τον Ημιμαρακώνιο αγώνα των 21,1 χλμ.
 Δζκα (10€), για τον αγώνα των 12,2 χλμ.
 Δζκα (10€) για τον αγώνα των 5,1 χλμ.
 Δφο (2€) για τον παιδικό αγώνα 1,1 Χλμ.
Σα χριματα κα δοκοφν ςτον Πανευβοϊκό φλλογο «ο Καλόσ αμαρείτθσ», για τθν
εξυπθρζτθςθ των καταςτατικών ςκοπών του.
Η κατάκεςθ του αναλογοφντοσ ποςοφ κα γίνεται ςτουσ κατωτζρω τραπεηικοφσ
λογαριαςμοφσ:
 Σράπεηα Πειραιώσ GR61 0172 1660 0051 6603 9272 885 Πανευβοϊκόσ φλλογοσ «ο
Καλόσ αμαρείτθσ»
 Σράπεηα EUROBANK GR70 0260 2130 0005 9010 2257 975 Πανευβοϊκόσ φλλογοσ «ο
Καλόσ αμαρείτθσ».
Ορίηεται ωσ καταλθκτικι θμερομθνία δθλώςεων ςυμμετοχισ θ Σετάρτθ 9 Οκτωβρίου
2019. Μετά τθν θμερομθνία αυτι οποιαδιποτε ςυμμετοχι δεν κα είναι αποδεκτι για τθν
θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ.
Σα νοφμερα των δρομζων που παραλαμβάνονται για τον αγϊνα 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 κατάταξθ των ακλθτϊν κα γίνει με το ςφςτθμα gun time και τα αποτελζςματα του Αγϊνα
κα είναι διακζςιμα, εντόσ 24 ωρϊν από το πζρασ του Αγϊνα.

18. ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΟΤ
Σθν παραμονι του αγϊνα άββατο 12 Οκτωβρίου 2019 κα γίνεται θ παραλαβι του
Αρικμοφ υμμετοχισ με το τςιπ χρονομζτρθςθσ, και ςτο αναμνθςτικό μπλουηάκι για τουσ
ακλθτζσ –τριεσ, από το Σμιμα Άκλθςθσ του ΔΟΑΠΠΕΧ ( Φαρμακίδου 15 _ Παραλία Χαλκίδασ)
από και ϊρεσ 10:00-14:00 και 18:00 -21:00. Επίςθσ τθν Κυριακι 14/10 από ϊρα 08:00 και
πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ, από τον χϊρο τθσ γραμματείασ.
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19. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Παρακαλοφνται οι φίλοι δρομείσ να ςεβαςτοφν τισ υποδείξεισ τθσ διοργάνωςθσ και
να μθν παρκάρουν τα αυτοκίνθτα τουσ ςτα ςθμεία που κα υποδείξει θ διοργάνωςθ κατά
τθν προςζλευςθ.
Για να ςυμμορφωκοφν με το Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία Δεδομζνων (GDPR)
,οι διοργανωτζσ αγϊνων κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τθν ακόλουκθ διατφπωςθ ςτισ φόρμεσ
ςυμμετοχισ <<υμφωνείτε ςτθ χριςθ ι διάκεςθ τθσ δθλωκείςασ διεφκυνςθσ θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ ςασ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για τον αγϊνα , δράςεισ ι ζρευνεσ ςχετικά με
τον αγϊνα και ότι μποροφμε να δθμοςιεφςουμε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία ωσ μζροσ τθσ
λίςτασ ςυμμετοχϊν και των αποτελεςμάτων τθσ διοργάνωςθσ και να τα διαβιβάςουμε ςτον
ΕΓΑ-ΕΑ ΕΓΑ ι ςε οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ για τθν παροχι ιςτοφιλοξενίασ (web hosting)
τθσ Ιςτοςελίδασ του αγϊνα ,υπθρεςίεσ εμπορικισ προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν μασ,
υπθρεςίεσ φωτογράφθςθσ /βιντεοςκόπθςθσ των εκδθλϊςεων και Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ
με ςκοπό τθν αςφάλιςθ, τισ άδειεσ ι τθ δθμοςίευςθ ςυμμετοχϊν /αποτελεςμάτων, είτε για
τθ ςυγκεκριμζνθ διοργάνωςθ μόνο είτε ςε ςυνδυαςμό ι ςε ςχζςθ με άλλεσ διοργανϊςεισ .Οι
λίςτεσ ςυμμετοχισ και τα αποτελζςματα μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά χωρίσ να
περιορίηονται ςε αυτά)το ονοματεπϊνυμο , το ςφλλογο ι τθν ομάδα , τθν επίδοςθ των
αγϊνων και το ζτοσ γζννθςθσ ι τθν θλικιακι κατθγορία.
Αγωνόδικοσ επιτροπι ο φνδεςμοσ Κριτών τίβου Εφβοιασ-Βοιωτίασ & ΕΑ ΕΓΑ
Αν. τερεάσ και Εφβοιασ.
Παρακαλοφνται όςοι ενδιαφζρονται να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ εκελοντικά
ςτθν διοργάνωςθ του αγώνα , να αποςτείλουν τθν προςφορά τουσ είτε μεμονωμζνα είτε
ομαδικά ςτο email: doappex@dchalkideon.gr , okalossamaritis@gmail.com
Οργανωτικοί Τπεφκυνοι ορίηονται: ο Διευκυντισ ΔΟΑΠΠΕΧ Γκοφνθσ Φώτθσ, το
Μζλοσ τθσ ΕΑ ΕΓΑ Ανατολικισ τερεάσ-Εφβοιασ Δεμερτηισ Δθμιτριοσ και ο Σεχνικόσ
φμβουλοσ τθσ ΕΑ ΕΓΑ Ανατολικισ τερεάσ-Εφβοιασ Μπουλοφκοσ Κωνςταντίνοσ.
Για πλθροφορίεσ που αφοροφν τον αγϊνα μπορείτε να απευκφνεςτε :
ΔΟΑΠΠΕΧ : 2221351165, Ο ΚΑΛΟ ΑΜΑΡΕΙΣΗ 6951157931, 6955394666
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ

Σελίδα 11 από 14

«CHALKIDABRIDGEShalf
MARATHOΝ»
Ορ
6 ΛΑΙΚΟΣ ΓΡΟΜΟΣ
ΦΑΛΚΙΓΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:50

1100μ. Δθμοτικϊν Αγοριϊν

10:00

1100μ.Δθμοτικϊν Κοριτςιϊν

10:10

1100μ. Γυμναςίων (αγόρια και κορίτςια)

10:20

5100μ.Δρόμου Τγείασ και Δυναμικοφ
Βαδίςματοσ

10:30

21,1 χλμ. ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
12,2 χλμ.

13:00

Απονομζσ
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ

ΕΠΩΝΤΜΟ:___________________________________________
ΟΝΟΜΑ:______________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ:______________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΓΕΝΝΗΗ:______________________________
ΦΤΛΟ:___________ΜΕΓΕΘΟ ΜΠΛΟΤΖΑ__XL__L__M__S__
ΣΗΛ.:___________________EMAIL___________________
ΚΘΝΗΣΟ:_____________________________________________
ΤΛΛΟΓΟ:__________________________________________
ΑΓΩΝΑ: 21,1km______ 12.2km............5.1 km______ 1.1km_______




Σο ποςό ςυμμετοχισ κα πρζπει να κατατεκεί ςτισ τράπεηα:
Σράπεηα Πειραιϊσ GR610172166000 5166039272-885 Πανευβοϊκόσ φλλογοσ «ο
Καλόσ αμαρείτθσ»
Σράπεηα EUROBANKGR7002602130000 590102257975 Πανευβοϊκόσ φλλογοσ «ο
Καλόσ αμαρείτθσ».

όπος ςποσπεωηικά θα αναγπάθεηαι ζηην απόδειξη πληπωμήρ ηο ονομαηεπώνςμο και ηο όνομα
παηπόρ ηος ζςμμεηέσονηα

και να αποζηαλεί η απόδειξη μαζί με ηην αίηηζη ζηο e-mail :

chalkidamarathon@gmail.com
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
υμμετζχω ςτον αγϊνα δρόμου 21,1 χλμ ,12.2χλμ, 5,1 χλμ και 1,1 χλμ. με απόλυτθ
προςωπικι μου ευκφνθ, ζχοντασ προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ εξετάςεισ και ζχοντασ
κάνει τον απαραίτθτο καρδιολογικό ζλεγχο. Παραιτοφμαι από κάκε απαίτθςθ εναντίον των
διοργανωτϊν για τυχόν βλάβθ ι ηθμιά από οποιαδιποτε αιτία
ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
υμφωνώ ςτθ χριςθ ι διάκεςθ τθσ δθλωκείςασ διεφκυνςθσ θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ μου με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για τον αγώνα, δράςεισ ι ζρευνεσ ςχετικά
με τον αγώνα και ότι μποροφμε να δθμοςιεφςουμε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία ωσ μζροσ
τθσ λίςτασ ςυμμετοχών και των αποτελεςμάτων τθσ διοργάνωςθσ και να τα διαβιβάςουμε
ςτον ΕΓΑ-ΕΑ ΕΓΑ ι ςε οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ για τθν παροχι ιςτοφιλοξενίασ
(webhosting) τθσ Ιςτοςελίδασ του αγώνα, υπθρεςίεσ εμπορικισ προώκθςθσ των
υπθρεςιών μασ, υπθρεςίεσ φωτογράφθςθσ/βιντεοςκόπθςθσ των εκδθλώςεων και Μζςα
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ με ςκοπό τθν αςφάλιςθ, τισ άδειεσ ι τθ δθμοςίευςθ
ςυμμετοχών/αποτελεςμάτων, είτε για τθ ςυγκεκριμζνθ διοργάνωςθ μόνο, είτε ςε
ςυνδυαςμό ι ςε ςχζςθ με άλλεσ διοργανώςεισ. Οι λίςτεσ ςυμμετοχισ και τα αποτελζςματα
μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά χωρίσ να περιορίηονται ςε αυτά) το ονοματεπώνυμο, το
ςφλλογο ι τθν ομάδα, τθν επίδοςθ των αγώνων και το ζτοσ γζννθςθσ ι τθν θλικιακι
κατθγορία.
Δθλϊνω ότι ζχω διαβάςει όλουσ τουσ όρουσ ςυμμετοχισ και τθν προκιρυξθ
γενικότερα και τθν αποδζχομαι.
Για τον παιδικό αγϊνα 1 χλμ. κα πρζπει να υπογράψουν οι κθδεμόνεσ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………
Ο/Η ΑΙΣΩΝ
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