
Προκήρυξη 1ου Festival Ανωμάλου Δρόμου  (Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα 19-12-2021) 

 1 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου FESTIVAL ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

Οι Αθλητικοί  Σύλλογοι  Σ.Α.Κ.Α. , Αμεινείας Μεσογείων ο Παλληνεύς, Σ.Κ.Α Χολαργού 

Παπάγου και Γ.Σ. Νίκη Βύρωνα  με τη σύμφωνη γνώμη του δήμου Μαραθώνα 

προκηρύσσουν το 1ο  Φεστιβάλ Ανωμάλου Δρόμου 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί με τους παρακάτω ειδικούς όρους: 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα με ώρα έναρξης 10.00 πμ. 

2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ: 

Απόσταση Κατηγορία Έτη Γέννησης 

500μ. Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ) Γεν.   2010 – 2011--2012 

1.000μ. Κ14 (ΠΠ Β΄) Γεν.  2008--2009 

1.000μ. Κ14 (ΠΚ Β΄) Γεν.  2008--2009 

3.000μ. Κ16 (ΠΠ Α΄) Γεν.  2006--2007 

2.000μ. Κ16 (ΠΚ Α΄) Γεν.  2006--2007 

4.000μ Κ18 (Π) Γεν. 2004--2005 

3.000μ Κ18 (Κ) Γεν. 2004 – 2005 

4.000μ Κ20 (Ν) (Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ) &ΓΥΝΑΙΚΩΝ-- Γεν.2002-2003---/// 1999-2001 και 1997 

μεγαλύτερες 

5.000μ Κ20 (Ε)-- (Κ23 ΑΝΔΡΩΝ) & ΑΝΔΡΩΝ Γεν.2002-2003---/// 1999-2001 και 1997 

μεγαλύτεροι 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

α) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές - αθλήτριες που ανήκουν 

στα σωματεία - μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και 

στους οποίους - ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας,  

β) Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μαθητές – μαθήτριες, αλλά 
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και ανεξάρτητοι δρομείς, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

γ) Οι μαθητές – τριες θα συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία τους στην 

αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία. 

δ) Οι ενήλικοι δρομείς που δεν είναι μαθητές – τριες θα συμμετέχουν στην 

ανώτερη ηλικιακή κατηγορία των Α/Γ. 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Οι δηλώσεις συμμετοχής συλλέγονται ηλεκτρονικά στον 

παρακάτω σύνδεσμο το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021   

Δήλωση Συμμετοχής 1ου Festival Ανωμάλου Δρόμου (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) 

Η Δήλωση συμμετοχής εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση για τους ενήλικες δρομείς και για 

τους κηδεμόνες των αθλητών <18 ετών 

5. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : 

α) Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα 

κλήσης 50΄ πριν την τέλεση του αγωνίσματος, προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία 

τους και να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους, προσκομίζοντας απαραίτητα το 

δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την κάρτα υγείας του αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

β) Οι μαθητές – μαθήτριες που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην 

αίθουσα κλήσης: 

1) Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους. 

2) Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες χωρίς 

κίνδυνο της υγείας τους ή το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή «Α.Δ.Υ.Μ.» ή κάρτα υγείας 

αθλητή άλλου αθλήματος (τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή 

τους). 

γ) Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να 

προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης: 

- Αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας τους. 

6. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

 Η διοργάνωση θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το κάτωθι  εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο 

από την τη Γ.Γ.Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξής  

Πιστοποιητικά συμμετεχόντων αθλητριών-ών  

Προκειμένου να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού στη 

διοργάνωση, για τις αθλήτριες και τους αθλητές που πρόκειται να συμμετάσχουν, 

καθορίζεται υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω πιστοποιητικών ανά 

ηλικιακή κατηγορία συμμετοχής: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7rjvjGlGU6xUlXl0jAbLrsD8D5ICUyJ0IqQ2E_LHHCEEzkQ/viewform
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Κ12 & Κ14 & Κ16 & Κ18: με Self Test την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ή την 

προηγούμενη ημέρα (με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό 

εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό 

έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 

 

Κ20-Κ23 & Α/Γ: με PCR εντός 72 ωρών ή Rapid Test* εντός 48 ωρών με εξαίρεση 

όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης 

(εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά 

τη νόσηση). 

7. ΕΠΑΘΛΑ: 

Στο νικητή-τρια  κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο και στους τρεις (3) πρώτους-ες  

θα απονεμηθούν  μετάλλια. 

Όλοι συμμετέχοντες θα πάρουν αναμνηστικό δίπλωμα. 

8. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Τεχνικοί Υπεύθυνοι του αγώνα ορίζονται οι Τεχνικοί Σύμβουλοι των συλλόγων Γιάννης 

Οικονόμου, Δημήτρης Δαμασκηνός, Σίμος Μπαρδής και Δημήτρης Παππάς. 

9. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν την παρουσία Ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων. 

 

10.ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10.00 π.μ. 3.000μ.  Κ18 (Κ) 

10.20 π.μ. 4.000μ. Κ18 (Π) 

10.40 π.μ. 1.000μ. Κ14 (ΠΚ Β΄) 

10.50 π.μ. 1.000μ. Κ14 (ΠΠ Β΄) 

11.00 π.μ. 500μ. Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΚ) 

11.10 π.μ. 500μ. Κ12 (ΜΙΝΙ ΠΠ) 

11.20 π.μ. 2.000μ. Κ16 (ΠΚ Α΄) 

11.35 π.μ. 3.000μ. Κ16 (ΠΠ Α΄) 

11.50 μ.μ. 4.000μ.(Ν)- (Κ23 Γυναικών )& ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

12.20μ.μ. 5.000μ. (Ε)--(Κ23 Ανδρών) & ΑΝΔΡΩΝ 

 

11. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα 

 6932969640  Δημήτρης Παππάς   
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6977302359  Γιάννης Οικονόμου 

6936451692  Δημήτρης Δαμασκηνός 

6976104603    Σίμος Μπαρδής 

 

 

 


