5νο Αγώλαο Γξόκνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ
ΚΤΡΗΑΚΖ 28 MAΪOY 2017
Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ & Πεληδεξίδε
Ώξα έλαξμεο: 9.00π.κ.

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
Ο Γήκνο Γηνλύζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αζιεηηθό Γπκλαζηηθό ύιινγν Αγίνπ ηεθάλνπ
«ΣΟ - ΟΙΟΝ» κε ραξά ζαο πξνζθαινύλ ζηνλ 5ν Αγώλα Γξόκνπ πνπ ζα δηνξγαλώζνπλ ηελ
Κπξηαθή 28 Μαΐνπ θαη ώξα 9:00 π.κ.
Αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκόο νξίδεηαη ν ρώξνο κπξνζηά από ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
Νεπηαγσγείσλ Αγίνπ ηεθάλνπ ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ &
Πεληδεξίδε.

1. Ζιηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη απνζηάζεηο








Αγώλαο 500κ. Αγνξηώλ & Κνξηηζηώλ Α΄& Β΄ ηάμεο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
Αγώλαο 500κ. Αγνξηώλ & Κνξηηζηώλ Γ΄ & Γ΄ηάμεο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
Αγώλαο 1000κ. Αγνξηώλ & Κνξηηζηώλ Δ΄ & Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
Αγώλαο 1000κ. Αγνξηώλ & Κνξηηζηώλ Γπκλαζίνπ
Αγώλαο 5000κ. Αλδξώλ & Γπλαηθώλ έσο 20 εηώλ (έσο θαη 1997)
Αγώλαο 5000κ. Αλδξώλ & Γπλαηθώλ 20 έσο 35 εηώλ (1998-1982)
Αγώλαο 5000κ. Αλδξώλ & Γπλαηθώλ άλσ ησλ 35 εηώλ (1981 θαη άλσ)

2. Ωξνιόγην πξόγξακκα
8:00 – 8:50 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
9:10
500κ. Α΄& Β΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΟΛΔΗΩΝ(ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΣΙΑ)
9:20
500κ. Γ΄& Γ΄ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΟΛΔΗΩΝ(ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΣΙΑ)
9:30
1000κ. Δ΄& Σ΄ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΟΛΔΗΩΝ(ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΣΙΑ)
9:40
1000κ. ΓΤΜΝΑΗΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΣΙΑ)
9:55
5000κ. ΑΝΓΡΩΝ – ΓΤΝΑΗΚΩΝ (ΟΛΔ ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ)
11:15
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ

3. Γειώζεηο πκκεηνρήο – Υξνλνκέηξεζε Αγώλα
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππνβιεζνύλειεθηξνληθά, ζπκπιεξώλνληαο ηε θόξκα πνπ
ζα βξείηε ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν :
https://goo.gl/forms/NEa6COiVxNQAh3112
Οη αζιεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο ζα ιάβνπλ από ηε Γξακκαηείαηνλ
αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηνchip γηα ηελ ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε, ην νπνίν ζα
πξέπεη λα επηζηξέςνπλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο.
Δγγξαθέο ζα γίλνληαη θαη ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ζηε Γξακκαηεία από 8:00 έσο 8:50 π.κ.
Όζνη επηζπκνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αγώλα καο ζαλ εζεινληέο, κπνξνύλ λα
ζπκπιεξώζνπλ ηε θόξκα πνπ ζα βξνπλ ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν:
https://goo.gl/forms/DYfjZacULDzVWbtj2
Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα είλαη ΓΩΡΔΑΝ γηα όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο.

Οι διοπγανωηέρ ηος αγώνα, πποζκαλούν ηοςρ δπομείρ και ηοςρ ζςνοδούρ
ηοςρ πος θα πποζέλθοςν ζηοςρ αγώνερ, να πποζθέποςν ηπόθιμα (κςπίωρ
ζάσαπη, αλεύπι, λάδι), γπαθική ύλη (σαπηί Α4, μαπκαδόποςρ) και ςλικά
καθαπιόηηηαρ (σαπηιά ςγείαρ, σλωπίνερ, καθαπιζηικά κλπ), για ηην
ενίζσςζη ηος ιδπύμαηορ Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π. Άνοιξηρ.
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Η ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ είλαη ειεύζεξε. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη όζνη
είλαη πγηείο, έρνπλ πεξάζεη από ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζηνλ αγώλα κε δηθή ηνπο επζύλε. Οη κηθξνί καο αζιεηέο (θάησ ησλ 18 εηώλ), εθηόο
από ηελ ειεθηξνληθή ηνπο εγγξαθή, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηε θόξκα
ζπκκεηνρήο ππνγεγξακκέλε από ηνλ θεδεκόλα ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηνλ αγώλα κε επζύλε απηνύ (ηε θόξκα ζπκκεηνρήο ζα ηε βξείηε ζην ηέινο ηεο
πξνθήξπμεο).

Οη δηνξγαλσηέο δελ έρνπλ θακία επζύλε γηα όηη ζπκβεί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγώλα, ζρεηηθά κε ζέκαηα ΤΓΔΗΑ πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε πξνιεπηηθνύ
ηαηξηθνύ ειέγρνπ.
Από ηνπο δηνξγαλσηέο δελ ζα δεηεζνύλ ηαηξηθέο βεβαηώζεηο γηα θαλέλαλ αζιεηήηξηα, αθνύ όινη νη ζπκκεηέρνληεο-νπζεο αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθά
επζύλε.

5.

Τγεηνλνκηθή Κάιπςε Γηαδξνκήο
Γηα ηελ αζθαιέζηεξε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζα ππάξρνπλ άηνκα εμεηδηθεπκέλα ζηελ
παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ, γηαηξνί θαη αζζελνθόξν πνπ ζα παξαθνινπζνύλ ηελ
εμέιημε ηνπ αγώλα.

6.

ηαζκνί Αλεθνδηαζκνύ
ηαζκνί λεξνύ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε έλα ζηαζκό ηεο δηαδξνκήο, θαζώο επίζεο
θαη ζην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ.

7.

Έπαζια
ηνλ πξώην ληθεηή θαη ληθήηξηα θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζεί θύπειιν.
ηνπο ηξεηο πξώηνπο θαη πξώηεο θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα.
ε όια ηα παηδηά δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα δνζεί κεηάιιην.
ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί αλακλεζηηθό δίπισκα.

8.

Γηαδξνκέο Αγώλα
Α. Αγώλαο 5000κ.

Αθεηεξία - Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ –Πεληδεξίδε – Καξανιή & Γεκεηξίνπ - Αγίαο σηήξνο - Αλαπαύζεσο Αδάλσλ - Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ - Λαθσλίαο - Ισαλλίλσλ -Καξανιή& Γεκεηξίνπ- Μπζηξά - Ηξώσλ
Πνιπηερλείνπ – Σεξκαηηζκόο.

Β. Αγώλαο 1000κ.
Αθεηεξία – Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ – αξαληαπόξνπ – Κσλζηαληηλνππόιεσο –Κσζηή Παιακά – Ηξώσλ
Πνιπηερλείνπ – Σεξκαηηζκόο.

Γ. Αγώλαο 500κ .
Αθεηεξία - Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ – Σεξκαηηζκόο.

πκκεηέρνπλ επηθνπξηθά
 Η Σξνραία Κεθηζηάο
 Σν Α.Σ. Αγίνπ ηεθάλνπ
 Η Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ
Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ 5Ο Αγώλα Γξόκνπ Γήκνπ
Γηνλύζνπ κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηνπο:
Σζαβαιά ηακάηε
ηει. 6977 154 031
Κξηάιε αξάλην
ηει. 6936 530 185
Γεκεηξίνπ Γέζπνηλα ηει. 6938 286 105

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ
1. Σελ εκέξα ηνπ αγώλα λα παξνπζηαζζείηε 1 ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο
πνπ ζα ιάβεηε κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο ζαο από ηε
Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ. Η παξνπζία απηή είλαη ππνρξεσηηθή αθόκα θη αλ έρεηε
δειώζεη ζπκκεηνρή εθ ησλ πξνηέξσλ.
2. Όζνη έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαιό ζα είλαη λα ζπκβνπιεπζνύλ ηνλ νηθνγελεηαθό
ηνπο γηαηξό γηα ην αλ επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο αγώλεο.
3. Όζνη ππνθέξεηε από γξίπε ή θξπνιόγεκα κε ππξεηό είλαη θξόληκν λα απνθύγεηε ηε
ζπκκεηνρή ζαο.
4. Σελ παξακνλή ηνπ αγώλα, θαιό ζα ήηαλ ην βξαδηλό ζαο θαγεηό λα είλαη πινύζην ζε
πδαηάλζξαθεο (καθαξόληα, γιπθά, ξύδη).
5. Γεληθά, ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο πξηλ ηνλ αγώλα, θξνληίζηε λα πίλεηε αξθεηά πγξά
(λεξό, ρπκνύο) αιιά λα απνθεύγεηε ηα αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθό.
6. Να έρεηε θάεη, αιιά ην γεύκα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ ηνλ αγώλα.
7. Η αζιεηηθή ζαο πεξηβνιή δελ πξέπεη λα ελνριεί ή λα ζαο πηέδεη. Σα αζιεηηθά ζαο
παπνύηζηα πξέπεη λα είλαη καιαθά ρσξίο λα ζαο ρηππνύλ.

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΚΖΓΔΜΟΝΑ
Ο/Η ππνγεγξακκέλνο/ε ________________________________
Κεδεκόλαο ηνπ/ηεο ___________________________________
κε ΑΓΣ ________, ηειέθσλν___________, email___________
Γειώλσ κε απόιπηε πξνζσπηθή κνπ επζύλε, όηη ην παηδί κνπ είλαη ηθαλό λα
ζπκκεηάζρεη ζηνλ παξαπάλσ αγώλα θαη όηη έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
ηαηξηθέο εμεηάζεηο. ε πεξίπησζε αλάγθεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο πνπ ηπρόλ
πξνθύςεη θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγώλα, κε ηελ παξνύζα δήισζε κνπ
εμνπζηνδνηώ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ή θαη ηνπο Τπεύζπλνπο πλνδνύο, λα
πξνβνύλ ζηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ελέξγεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
εηζαγσγήο ηνπ ζε λνζνθνκείν, εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεηε, γηα λα πξνζηαηεπηεί ε
πγεία θαη ην «θαιώο έρεηλ» ηνπ παηδηνύ. Δπηηξέπνληαο ζην παηδί κνπ λα
ζπκκεηάζρεη, δίλσ ηελ άδεηα κνπ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ηνπο ρνξεγνύο
ηνπ αγώλα λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσηνγξαθία (απεηθόληζε) ηνπ
αζιεηή, ην όλνκα, ηε θσλή θαη ηηο ιέμεηο ηνπ, ζηελ ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, θηικ
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη άιια Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, νπνηαζδήπνηε
κνξθήο, κε ζθνπό ηε δηάδνζε θαη πξνβνιή ησλ ζηόρσλ θαη εθδειώζεσλ ηνπ
αγώλα, θαζώο θαη ησλ ππνζηεξηθηώλ ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη ρνξεγώλ απηνύ.
Σέινο παξαηηνύκαη από θάζε απαίηεζε ελαληίνλ ησλ δηνξγαλσηώλ, θαζώο θαη
ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ, ππνζηεξηθηώλ θαη ρνξεγώλ, γηα ηπρόλ βιάβε ή δεκηά από
νπνηαδήπνηε αηηία θαη δειώλσ όηη έρσ δηαβάζεη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, θαζώο
θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο απνδέρνκαη πιήξσο.
Ηκεξνκελία

Τπνγξαθή

__________

_________

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ!
Οη Γηνξγαλσηέο
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ
&
Αζιεηηθόο Γπκλαζηηθόο ύιινγνο Αγίνπ ηεθάλνπ
« ΣΟ ΟΗΟΝ »

