
 

Απνγεπκαηηλόο Αγώλαο Γξόκνπ 3 & 8 Υηιηνκέηξωλ  
1.000 κέηξα γηα παηδηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οη απνζηάζεηο ηνπ αγώλα είλαη επίζεκα  

κεηξεκέλεο & πηζηνπνηεκέλεο από: 
 

 

                    
 

 
 

πλδηνξγαλωηέο: 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

 

 

Οργάνωση Αγώνα: Με ηην αιγίδα και ηην εσγενική τορηγία ηης Περιυέρειας 

Αττικής, ηον Αγώνα ζσνδιοργανώνοσν η Ελληνική Καρδιολογική Εηαιρεία, ο 

Σύλλογος Ελλήνων Ολσμπιονικών, η Πανελλήνια Επιζηημονική Φιλογσμναζηική 

Εηαιρεία, o Πανελλήνιος Σύνδεζμος Γσμναζηηρίων και ο Σύλλογος Ιδιοκηηηών 

Γσμναζηηρίων Αηηικής. 
 

Υξόλνο & Σόπνο δηεμαγωγήο: Ο Αγψλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 20 

Οθησβξίνπ 2018, κε ζεκείν εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 

Οιπκπηαθνχ Αθηλήηνπ TAE KWON DO, ζην Παιαηφ Φάιεξν. 

 

πλεξγαδόκελνη Φνξείο: Σνλ αγψλα ζηεξίδνπλ ν ΕΓΑ, νη Δήκνη Παιαηνχ 

Φαιήξνπ θαη Καιιηζέαο, (απφ ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ πεξλά ε δηαδξνκή 

ηνπ αγψλα), 320 γπκλαζηήξηα ηεο Αηηηθήο θαη 150 εζεινληέο. 

 

Αλζξωπηζηηθόο ζθνπόο ηνπ αγώλα: Μεηά ηελ νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε εζφδσλ 

θαη εμφδσλ ηνπ αγψλα, απφ ηελ Επηηξνπή Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο θαη 

πλαιιαγψλ, ην ζεηηθφ δηαζέζηκν απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο ρνξεγίεο 

θαη ηα παξάβνια ησλ δξνκέσλ, ζα παξαδνζεί ζηελ Ειιεληθή Καξδηνινγηθή 

Εηαηξεία, γηα ηελ αγνξά απηληδσηψλ, νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε αθξηηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο. 

 



Γώξα αμίαο 20.000 Δπξώ γηα ηνπο ληθεηέο θαη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Αγώλα:  

Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ αγψλα έρεη εμαζθαιίζεη δψξα ζπλνιηθήο αμίαο 20.000 

Επξψ, ηα νπνία ζα δηαλεκεζνχλ θαηά 25% ζηνπο ληθεηέο ηνπ Αγψλα θαη θαηά 75% 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Αγψλα, χζηεξα απφ θιήξσζε. Σα δψξα απνηεινχλ 

ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΔ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ έρνπλ αζινζεηήζεη 

πεξηζζφηεξνη απφ 100 ΑΘΛΟΘΔΣΔ. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ “CARDIO RUN” 
 

 

αο παξαζέηνπκε ηελ Επίζεκε Πξνθήξπμε ηνπ Αγψλα, ε νπνία πξνβιέπεη κε 

αθξίβεηα ηνπο φξνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, δηεμαγσγήο ηνπ 

αγψλα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δξνκέσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηνλ Αλνηθηφ Αγψλα Δξφκνπ “CARDIO RUN”. 

 

Υξόλνο Γηεμαγωγήο: Ο Αγψλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 20 Οθησβξίνπ 

2018. 

 

Απνζηάζεηο θαη Καηεγνξίεο ηνπ Αγώλα: ηνλ αγψλα, νη δξνκείο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο δηαδξνκέο:  

α) Γξόκνο  απόζηαζεο 3 ρηιηνκέηξωλ  β) Γξόκνο απόζηαζεο 8 

ρηιηνκέηξωλ  γ) Γξόκνο απόζηαζεο 1000 κέηξωλ γηα ηνλ παηδηθό αγώλα 

 

Οη απνζηάζεηο  ησλ 3, 8 ρηιηνκέηξσλ θαη 1000 κέηξσλ, πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 

1ε θαηεγνξία Γπλαίθεο: δξφκνο απφζηαζεο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ 

2ε θαηεγνξία Άλδξεο: δξφκνο απφζηαζεο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ 

3ε θαηεγνξία Γπλαίθεο: δξφκνο απφζηαζεο νθηψ ρηιηνκέηξσλ 

4ε θαηεγνξία Άλδξεο: δξφκνο απφζηαζεο νθηψ ρηιηνκέηξσλ 

5ε θαηεγνξία Οκαδηθήο πκκεηνρήο Γπλαηθώλ & Αλδξώλ: δξφκνο απφζηαζεο 

νθηψ ρηιηνκέηξσλ. 

6ε θαηεγνξία Αγόξηα: δξφκνο απφζηαζεο 1000 κέηξσλ 

7ε θαηεγνξία Κνξίηζηα: δξφκνο απφζηαζεο 1000 κέηξσλ 

 

εκείωζε: γηα ηε ζπγθξόηεζε νκαδηθήο ζπκκεηνρήο απαηηνύληαη 

ηνπιάρηζηνλ 6 δξνκείο - αζιεηέο (άλδξεο ή γπλαίθεο)  

 

πγθέληξωζε Γξνκέωλ: εκείν ζπγθέληξσζεο ησλ δξνκέσλ, νξίδεηαη ν αχιεηνο 

ρψξνο ηνπ Οιπκπηαθνχ Αθηλήηνπ ηνπ TAE KWON DO, ζην Παιαηφ Φάιεξν Αηηηθήο. 

Οη δξνκείο δχλαληαη λα πξνζέξρνληαη ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο, ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ Αγψλα απφ ηηο 15.00. 

 

Δθθίλεζε θαη Σεξκαηηζκόο Αγώλα: Η εθθίλεζε θαη ν ηεξκαηηζκφο ησλ 

απνζηάζεσλ 3 & 8 ρηιηνκέηξσλ θαη ηνπ παηδηθνχ αγψλα 1000 κέηξσλ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ Οιπκπηαθνχ Αθηλήηνπ ηνπ TAE KWON 

DO, ζην παιαηφ Φάιεξν Αηηηθήο. 

 

Ώξεο Δθθίλεζεο Αγωληζκάηωλ: Η εθθίλεζε γηα ην δξφκν απφζηαζεο 3 

ρηιηνκέηξσλ, ζα δνζεί ζηηο 17.00. Γηα ην δξφκν απφζηαζεο 1000 κέηξσλ γηα 

παηδηά, ε εθθίλεζε ζα δνζεί ζηηο 17.30. Η εθθίλεζε γηα ην δξφκν απφζηαζεο 8 

ρηιηνκέηξσλ, ζα δνζεί ζηηο 17.45. 

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο: ηνπο δξφκνπο απφζηαζεο 3 & 8 ρηιηνκέηξσλ, έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, κέιε γπκλαζηεξίσλ, θίινη ηνπ δξνκηθνχ θηλήκαηνο, 

αζινχκελνη, εξαζηηέρλεο δξνκείο θαη δξνκείο νη νπνίνη αλήθνπλ ζε νξγαλσκέλα 

ζσκαηεία. ηνλ αγψλα δξφκνπ απνζηάζεσο 1000 κέηξσλ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο φια ηα παηδηά ειηθίαο κέρξη θαη 12 εηψλ, ηα νπνία ζα ηξέμνπλ κε 

ηελ επζχλε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί πξφζθαηα απφ 

ηαηξφ.   

 

Αηνκηθή επζύλε ηωλ Γξνκέωλ: Οη δξνκείο, ζα αγσληζζνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε 

θαη κφλνλ αθνχ ππνγξάςνπλ ζρεηηθή δήισζε, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ αξηζκνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ αγψλα, ε νπνία απαιιάζζεη ηνπο δηνξγαλσηέο, απφ 



ελδερφκελεο νξγαληθέο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ή 

θαη κεηά ηελ αγσληζηηθή ηνπο πξνζπάζεηα. Η δήισζε ζπκκεηνρήο γηα ηα παηδηά 

πξέπεη λα ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπο, ε νπνία απαιιάζζεη 

ηνπο δηνξγαλσηέο, απφ ελδερφκελεο νξγαληθέο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηελ αγσληζηηθή ηνπο πξνζπάζεηα, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη θαη λα παξεπξίζθεηαη θαηά ηε δήισζε ζπκκεηνρήο έσο θαη κηα 

ψξα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ παηδηθνχ αγψλα 1000 κέηξσλ.   

 

Καλνληζκνί Αγώλα: Σφζν ζηνπο δξφκνπο απφζηαζεο 3 θαη 8 ρηιηνκέηξσλ, φζν 

θαη γηα ηνλ παηδηθφ αγψλα 1000 κέηξσλ, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ .Ε.Γ.Α..  

 

ηαζκνί δηάζεζεο λεξνύ: ηνπο δξνκείο, ζα δηαηίζεηαη λεξφ ζην 1,5 ρηιηφκεηξν 

ηνπ δξφκνπ απφζηαζεο 3 ρηιηνκέηξσλ θαη ζην 4ν ρηιηφκεηξν ηνπ δξφκνπ 

απφζηαζεο 8 ρηιηνκέηξσλ, θαζψο θαη ζην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ. 

 

Απνλνκέο Δπάζιωλ: ηνλ πξψην ληθεηή ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ν Αγψλαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, ζα απνλεκεζεί 

θύπειιν - κεηάιιην θαη δίπιωκα. ηνπο δεχηεξνπο θαη ηξίηνπο ληθεηέο ζε φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ν Αγψλαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, 

ζα απνλεκεζνχλ κεηάιιηα θαη δηπιώκαηα.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 3 πξψησλ νκάδσλ ηεο νκαδηθήο θαηεγνξίαο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ζεηξά θαη ν ρξφλνο ηεξκαηηζκνχ ησλ 4 πξψησλ δξνκέσλ, νη 

νπνίνη ζα ηεξκαηίζνπλ γηα θάζε νκάδα. 

Δπίζεο αλακλεζηηθά κεηάιιηα θαη δηπιώκαηα ηνπ Αγώλα, ζα δνζνύλ ζε 

όινπο ηνπο δξνκείο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Αγώλα. 

ε όζα παηδηά ηεξκαηίζνπλ, ζα ηνπο δνζεί κόλν αλακλεζηηθό δίπιωκα. 

 

Γώξα: ηελ πξψηε ληθήηξηα θαη ζηνλ πξψην ληθεηή, ησλ 2 θαηεγνξηψλ ησλ 

δξφκσλ απφζηαζεο 3 θαη 8 ρηιηνκέηξσλ, ζα δνζεί ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ γηα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 500 επξώ, ζηνλ θάζε έλα.  

ηε δεχηεξε ληθήηξηα θαη ην δεχηεξν ληθεηή, ησλ 2 θαηεγνξηψλ ησλ δξφκσλ 

απφζηαζεο 3 θαη 8 ρηιηνκέηξσλ, ζα δνζεί ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ γηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, ζπλνιηθήο αμίαο 250 επξώ, ζηνλ θάζε έλα 

ηελ Σξίηε ληθήηξηα θαη ζηνλ ηξίην ληθεηή ησλ 2 θαηεγνξηψλ ησλ δξφκσλ 

απφζηαζεο 3 θαη 8 ρηιηνκέηξσλ, ζα δνζεί ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ γηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 125 επξώ, ζηνλ θάζε έλα. 

ηηο πξψηεο ληθήηξηεο νκάδεο ηεο 5εο θαηεγνξίαο Οκαδηθήο πκκεηνρήο Γπλαηθψλ 

& Αλδξψλ, ζην δξφκν απφζηαζεο 8 ρηιηνκέηξσλ, ζα δνζνχλ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΔ γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 1.000 επξώ ζηελ πξψηε ληθήηξηα νκάδα, 

500 επξώ ζηε δεχηεξε ληθήηξηα νκάδα θαη 250 επξώ ζηελ Σξίηε ληθήηξηα νκάδα. 

Δπίζεο, γηα 25 δξνκείο νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Αγώλα, ζα δνζεί 

ζηνλ θάζε έλα, ύζηεξα από θιήξωζε, ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ γηα πξνϊόληα θαη 

ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 15.000 επξώ. 

 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ αγψλα  ζα δέρεηαη 

ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018. Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο 

ζηνπο Αγώλεο 3 & 8 ρηιηνκέηξωλ, γίλνληαη δεθηέο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 

1) Ηιεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα www.cardiorun.gr 

2) Ηιεθηξνληθά κε πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο, κέζα απφ ην 

επίζεκν ινγαξηαζκφ καο ζην theXtreme.me, ζηε δηεχζπλζε  

https://thextreme.me/sessions/63 

3) Με email ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε info@siga.gr  

4) Με απνζηνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηνπο αξηζκνχο Fax 2109713322 & 

2109734341 

5) Με ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο απηνπξνζψπσο ζε  110  γπκλαζηήξηα 

κέιε ηνπ πιιφγνπ Ιδηνθηεηψλ Γπκλαζηεξίσλ Αηηηθήο, ηα νπνία είλαη Κέληξα 

Γήιωζεο πκκεηνρήο θαη κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηε δηεχζπλζε ηνπο ζηα 

ηειέθσλα 2109765100 & 2109713665 ή ΕΔΩ  

 

Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ παηδηθό αγώλα 1000 κέηξωλ, ζα γίλνληαη κφλν 

ηελ εκέξα ηνπ αγψλα, άββαην 20 Οθησβξίνπ, απφ ηηο 14:30 έσο θαη 16:30, 

ππνρξεσηηθά κε ηελ παξνπζία θαη ππνγξαθή ηνπ θεδεκφλα ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή 

απηή.   

 

http://www.cardiorun.gr/
http://thextreme.me/
https://thextreme.me/sessions/63
mailto:info@siga.gr
http://www.cardiorun.gr/files/cardioRUN_gyms.pdf
http://www.cardiorun.gr/files/cardioRUN_gyms.pdf
http://www.cardiorun.gr/files/cardioRUN_gyms.pdf


Απαξαίηεηα πξνζωπηθά ζηνηρεία γηα ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο: Πξνθεηκέλνπ 

λα ζεσξεζεί έγθπξε ε δήισζε ζπκκεηνρήο ησλ δξνκέσλ, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ζην έληππν ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

επώλπκν, όλνκα, παηξώλπκν, ρηιηνκεηξηθή δηαδξνκή, έηνο γέλλεζεο, 

δηεύζπλζε, ηειέθωλν, email θαη ζύιινγν ή ΟΜΑΓΑ (γηα νκαδηθέο 

ζπκκεηνρέο) ή γπκλαζηήξην ζην νπνίν αλήθνπλ. 

 

Παξαιαβή πιηθνύ: Οη δξνκείο, νη νπνίνη ζα νινθιεξψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηνλ αγψλα, ζα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζάθν κε ην πιηθφ ηνπ αγψλα, ηελ 

Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2018 απφ 15.30 έωο 20.30 θαη ην άββαην 20 

Οθηωβξίνπ 2018 απφ 10.00 έωο 16.00, απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Αγψλα, ε νπνία 

ζα ιεηηνπξγεί ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζηελ έθζεζε “ATHLETIC & 

FITNESS EXPO 2018”, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Οιπκπηαθφ Αθίλεην TAE 

KWON DO, ζην Παιαηφ Φάιεξν. 

 

Παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηνλ Αγώλα: Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηνλ Αγψλα ησλ 3 

& 8 ρηιηνκέηξσλ, νξίδεηαη ζηα δέθα (10) επξψ. Οη δξνκείο κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ 

ην πνζφ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 

α) ζηνλ Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν ύιινγνο Ιδηνθηεηώλ 

Γπκλαζηεξίωλ Αηηηθήο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο 

 

Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ:  5036-062386-218 

Αξηζκόο ΙΒΑΝ:  GR2801720360005036062386218 

 

β) Εάλ εγγξαθνχλ απηνπξνζψπσο ζε θάπνην απφ ηα γπκλαζηήξηα ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ Κέληξα Γήιωζεο πκκεηνρήο, απφ φπνπ ζα παξαιάβνπλ 

ζρεηηθή απφδεημε πιεξσκήο. 

 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ παηδηθό αγώλα δξόκνπ 1000 κέηξωλ είλαη ΓΩΡΔΑΝ 

 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ: Οη δξνκείο, γηα λα 

παξαιάβνπλ ην ζάθν κε ην πιηθφ ηνπ αγψλα, απαξαίηεηα, πξέπεη λα θξνληίζνπλ 

λα δειψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα παξνπζηάζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Αγψλα, είηε ην θαηαζεηήξην ζηελ ηξάπεδα ηνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο ή ηελ 

απφδεημε πιεξσκήο ηνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο ζε θάπνην απφ ηα γπκλαζηήξηα 

πνπ πξναλαθέξνπκε. 

 

Φύιαμε πξνζωπηθώλ αληηθεηκέλωλ ηωλ δξνκέωλ: Όζνη απφ ηνπο δξνκείο 

επηζπκνχλ λα θπιαρηνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα, κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ ηελ ηζάληα ε νπνία ζα έρεη επηθνιιεκέλν ζην 

εμσηεξηθφ ηεο κέξνο ηνλ απηνθφιιεην αξηζκφ πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί εληφο ηνπ 

ζάθνπ κε ην πιηθφ ηνπ αγψλα. Η παξάδνζε ηεο ηζάληαο κε ηα πξνζσπηθά 

αληηθείκελα ησλ δξνκέσλ, κπνξεί λα γίλεη ζηα ζεκεία θχιαμεο πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ησλ δξνκέσλ, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ παξαιαβή, ην 

άββαην, εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ Αγψλα, απφ 14.30 έσο 16.30, παξαπιεχξσο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Αγψλα. Η επηζηξνθή ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

δξνκέσλ ζα γίλεηαη απφ ην ζεκείν πνπ ηα παξέδσζαλ θαη κφλν κε ηελ επίδεημε ηνπ 

επηζηήζηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρήο ηνπο, ζηνπο ππεχζπλνπο θχιαμεο θαη εθ’ φζνλ 

ππνγξάςνπλ γηα ηελ παξαιαβή ηεο ηζάληαο ηνπο. Η επηζηξνθή ησλ πξνζσπηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζηνπο δξνκείο, ζα αξρίζεη 15’ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πξψησλ 

δξνκέσλ ηεο θάζε απφζηαζεο. 

 

Παξνρέο ζηνπο Γξνκείο: Κάζε δξνκέαο πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ Αγψλα, ζα έρεη 

ηηο αθφινπζεο παξνρέο: 

 

 άθνο κε ην πιηθφ ηνπ αγψλα ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: επηζηήζην αξηζκφ 

ζπκκεηνρήο, αλακλεζηηθφ πξνζφςην, πξφζθιεζε επίζθεςεο γηα ηελ 11ε 

Έθζεζε “ATHLETIC & FITNESS EXPO 2018”, ηεηξάπηπρν πξφγξακκα ηνπ 

Αγψλα, ηζάληα γηα ηε θχιαμε πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ κε απηνθφιιεην 

αξηζκφ ν νπνίνο ζα ζπκπίπηεη κε ηνλ επηζηήζην αξηζκφ ζπκκεηνρήο ζηνλ 

Αγψλα, θσηνηππία ηνπ ράξηε ηεο δηαδξνκήο ησλ απνζηάζεσλ 3 & 8 

ρηιηνκέηξσλ, εθπησηηθή θάξηα γηα αγνξά αζιεηηθνχ ηκαηηζκνχ ηνπ Χνξεγνχ 

ηνπ Αγψλα IMPACT ACTIVITIES. Καηάινγν πέληε γπκλαζηεξίσλ ζηα νπνία 



ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, φζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δξνκείο ην επηζπκνχλ, 

λα ζπκκεηέρνπλ: α) ΓΩΡΔΑΝ ζε πξφγξακκα Λεηηνπξγηθήο πξνπφλεζεο θαη 

δηαηάζεσλ, ηελ Παξαζθεπή 19 Οθησβξίνπ θαη β) δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε SAUNA γηα απνθαηάζηαζε ηε Δεπηέξα 22 θαη ηελ Σξίηε 23 

Οθησβξίνπ, κε ζρεηηθέο νδεγίεο. 

 Ηιεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε  

 Αλακλεζηηθφ κεηάιιην ηνπ Αγψλα (γηα ηηο απνζηάζεηο ησλ 3 θαη 8ρικ)  

 Αλακλεζηηθφ Δίπισκα ηνπ Αγψλα (γηα φιεο ηηο απνζηάζεηο ησλ 3, 8ρικ θαη 

1000 κέηξσλ) 

 Εκθηαισκέλα λεξά θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ Αγψλα θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ 

 Snack κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ 

 ΓΩΡΔΑΝ θσηνγξαθίεο απφ ηνλ Αγψλα (απφ εηδηθή ηζηνζειίδα) 

 πκκεηνρή ζε 25 θιεξψζεηο γηα Δσξνεπηηαγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζπλνιηθήο Αμίαο δέθα πέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ. 

 Μέξηκλα γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

 Οη ράξηεο κε ηηο δηαδξνκέο ηνπ αγψλα γηα ηηο απνζηάζεηο 3 & 8 ρηιηνκέηξσλ, 

είλαη αλαξηεκέλνη ζηελ  ηζηνζειίδα www.cardiorun.gr 

 Δπλαηφηεηα ΔΩΡΕΑΝ Καξδηνινγηθήο Εμέηαζεο ζε φζνπο δξνκείο ην επηζπκνχλ 

θαη εθ’ φζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη πιήξσο ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ 

Αγψλα. Η εμέηαζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζηα 

πιαίζηα ηεο Έθζεζεο “ATHLETIC & FITNESS EXPO 2018”, ζην Οιπκπηαθφ 

Αθίλεην TAE KWON DO, ζην Παιαηφ Φάιεξν. Η εμέηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ νκάδα Καξδηνιφγσλ ηεο Διιεληθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο, ηελ 

Παξαζθεπή 19 Οθησβξίνπ απφ 15.30 έσο 19.30 θαη ην άββαην 20 

Οθησβξίνπ, απφ 10.00 έσο 14.00. 

 Δπλαηφηεηα ΔΩΡΕΑΝ ζπκκεηνρήο ζε 40 δξνκείο, νη νπνίνη ζα έρνπλ 

νινθιεξψζεη πιήξσο ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Αγψλα, ζε δεμίσζε 

– κπνπθέ Μεζνγεηαθήο Δηαηξνθήο, ζην πνιπηειέο εζηηαηφξην «ΓΙΑΤΛΟ», 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αθξφπνιεο, νδφο Αδξηαλνχ 1.  

 

ΠΡΟΟΥΗ: πξνηεξαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε δεμίωζε ζα έρνπλ, νη 40 

πξώηνη δξνκείο, νη νπνίνη ζα απνζηείινπλ e-mail ζηε δηεύζπλζε 

info@siga.gr, κε ηίηιν “πκκεηνρή ζηε Γεμίωζε Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο” 

θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (όλνκα, επώλπκν, 

ηειέθωλν επηθνηλωλίαο)   

 

 Δπλαηφηεηα ζε φζνπο δξνκείο ην επηζπκνχλ θαη εθ’ φζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη 

πιήξσο ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Αγψλα, ΔΩΡΕΑΝ ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα Λεηηνπξγηθήο Πξνπφλεζεο θαη δηαηάζεσλ (δηάξθεηαο 60’) ζε 

θάπνην απφ 5 γπκλαζηήξηα ηεο Αηηηθήο, ηελ Παξαζθεπή 19 Οθησβξίνπ θαη ψξα 

17.00 – 18.00 (ζα ππάξρεη ν ζρεηηθφο θαηάινγνο γπκλαζηεξίσλ ζην ζάθν κε 

ην πιηθφ ηνπ αγψλα, ζην facebook θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

www.cardiorun.gr). 

 

ΠΡΟΟΥΗ:Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα, είλαη απαξαίηεηε ε 

επηθνηλωλία κε ην γπκλαζηήξην ην νπνίν ζα επηιέμεηε, γηα λα δειώζεηε ηε 

ζπκκεηνρή ζαο. Δπίζεο ζην ελδερόκελν ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξόγξακκα 

ζα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ηνπ παξάβνινπ 

ζπκκεηνρήο ζηνλ Αγώλα. 

 

 

 Δπλαηφηεηα ζε φζνπο δξνκείο ην επηζπκνχλ θαη εθ’ φζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη 

πιήξσο ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Αγψλα, ΔΩΡΕΑΝ ρξήζε SAUNA 

γηα απνθαηάζηαζε, ζε θάπνην απφ 5 γπκλαζηήξηα ηεο Αηηηθήο, ηε Δεπηέξα 22 ή 

ηελ Σξίηε 23 Οθησβξίνπ θαη ψξεο 17.00 - 21.00 (ζα ππάξρεη ν ζρεηηθφο 

http://www.cardiorun.gr/
mailto:info@siga.gr
http://www.cardiorun.gr/


θαηάινγνο γπκλαζηεξίσλ ζην ζάθν κε ην πιηθφ ηνπ αγψλα κε ζρεηηθέο 

νδεγίεο, ζην facebook θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.cardiorun.gr). 

 

ΠΡΟΟΥΗ:Γηα ηε ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε SAUNA, είλαη απαξαίηεηε ε επηθνηλωλία 

κε ην γπκλαζηήξην ην νπνίν ζα επηιέμεηε, γηα λα δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή 

ζαο. Δπίζεο ζην ελδερόκελν ζπκκεηνρήο ζαο γηα ηε ρξήζε SAUNA, ζα 

πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ηνπ παξάβνινπ 

ζπκκεηνρήο ζηνλ Αγώλα. 

 

 

Μηράιεο Μελνχδεο 

Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Αγψλα 

http://www.cardiorun.gr/

