
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

1οσ  Νάοσσα Βέρμιο Marathon «6 Κορφές» 

 

 

 
Ο Α.. Νάνπζα Βέξκην Trail θαη ν Γήκνο Ηξσηθήο πόιεσο Νάνπζαο ζπλδηνξγαλώλνπλ ηνλ αγώλα νξεηλνύ 
ηξεμίκαηνο 1νπ  Νάνπζα Βέξκην Marathon «6 Κνξθέο» ην άββαην 7 Μαΐνπ ηνπ 2022. Η Νάνπζα βξίζθεηαη 
ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ «Βέξκην» θαη ζην θεκηζκέλν άιζνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ από όπνπ πεγάδεη ην 
πνηάκη «Αξάπηηζα», πνπ είλαη θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο.  
 
 

● Σόπνο Δθθίλεζεο: Άιζνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Νάνπζαο. 
● Σόπνο Σεξκαηηζκνύ: Άιζνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Νάνπζαο. 
● Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο: άββαην 7 Μαΐνπ 2022 
● Απόζηαζε – Τςνκεηξηθή δηαθνξά : 42 ρικ – 2600 πς.  
● Ώξα Δθθίλεζεο αγώλα: 08:00 π.κ.  
● Κόζηνο εγγξαθήο: 40 € 
● Όξην ζπκκεηερόλησλ: 150 αζιεηέο 
● Γηαδξνκή - Υξνλνκέηξεζε:  Η ρξνλνκέηξεζε ζα γίλεη ειεθηξνληθά (chip). 
● Απνλνκέο: Ώξα απνλνκώλ ζηηο 15:00 κ.κ. 
● Δγγξαθέο : Οη εγγξαθέο μεθηλνύλ από ηελ Σξίηε 01/03/2022 θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ην αξγόηεξν 

κέρξη ηελ Σξίηε 26/04/2022 ή έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ 150 ζπκκεηνρώλ. 
● Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ηεξώληαο όια ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια γηα ηνλ COVID-19 πνπ ζα 

ηζρύνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Πξηλ, κεηά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
● Παξάιιεια κε ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ζα δηεμαρζνύλ θαη αγώλεο Γεκνηηθνύ (1000κ) θαη Γπκλαζίνπ 

(2000κ). Οη ζπκκεηνρέο γηα ηα παηδηά ζα είλαη ΓΩΡΔΑΝ. 



 
Πιεξνθνξίεο-επηθνηλσλία 
Facebook :  Νάνπζα Βέξκην Trail 
E-mail: naoussavermiotrail@gmail.com 
 
 
 
 
 
ΓΔΝΙΚΑ   
1.α. Η δηαδξνκή ηνπ αγώλα ζρεδηαζκέλε λα μεθηλάεη θαη λα ηειεηώλεη κέζα ζην άιζνο Αγίνπ 
Νηθνιάνπ απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από ζπλδπαζκό κνλνπαηηώλ πνηθίιεο βαηόηεηαο, αιπηθνύ 
ηνπίνπ θαη νξεηλώλ ρσκαηόδξνκσλ. Η δηαδξνκή έρεη κήθνο 42 ρηιηόκεηξα θαη ζεηηθή πςνκεηξηθή 
δηαθνξά (αλάβαζε) πνπ θηάλεη ηα 2600 κέηξα. Σν ρξνληθό όξην ηνπ αγώλα είλαη ελληά (9) ώξεο 
κε ελδηάκεζα ρξνληθά όξηα-θνςίκαηα από ηελ ώξα εθθίλεζεο (08:00 π.κ.), 1ν ζηελ ζέζε 
«Αεξνπόξνο» (13ν ρικ ζε 3,5 ώξεο) , 2ν ζηελ ζέζε «3-5 Πεγάδηα» (26ν ρικ ζε 6 ώξεο) , 3ν 
ζηελ ζέζε «Πξνθήηεο Ζιίαο» (35ν ρικ ζε 7,5 ώξεο). 
 
1.β. ΑΝΑΛΤΖ ΓΙΑΓΡΟΜΖ 1νπ  Νάνπζα Βέξκην Marathon «6 Κνξθέο»: 
 
Η δηαδξνκή ηνπ αγώλα απνηειείηαη από : 
ΜΟΝΟΠΑΣΙ :   24 ρηιηόκεηξα. 
ΑΛΠΙΚΟ ΣΟΠΙΟ :   12 ρηιηόκεηξα. 
ΟΡΔΙΝΟΙ ΥΧΜΑΣΟΓΡΟΜΟΙ :  6 ρηιηόκεηξα. 
 
ΔΓΓΡΑΦΔ – ΤΜΜΔΣΟΥΔ 
2.Γηθαίσκα πκκεηνρήο: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, άλσ ησλ 20 
εηώλ, νη νπνίνη ζα ηξέμνπλ κε δηθή ηνπο επζύλε, ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί πξόζθαηα από γηαηξό 
θαη ζα ππνγξάςνπλ ηζεθάξνληαο ηελ πξσηόηππε ππεύζπλε δήισζε, πνπ ζα εκθαληζηεί ακέζσο 
κεηά ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ θόξκα εγγξαθήο. 
 
3.Γειώζεηο πκκεηνρήο: Οη εγγξαθέο μεθηλνύλ από ηελ Σξίηε 01/03/2022 θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ 
ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σξίηε 26/04/2022 ή έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ 150 ζπκκεηνρώλ.  
Δγγξαθέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. 
 
4.Αηνκηθέο εγγξαθέο: Οη αηνκηθέο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηεο 
παξαθάησ ειεθηξνληθήο θόξκαο. Η πιεξσκή πξέπεη λα γίλεη εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ, κεηά ηελ εγγξαθή. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη δηνξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα 
αθαίξεζεο ηνπ αζιεηή από ηε ιίζηα ζπκκεηερόλησλ. 
 
5.Οκαδηθέο εγγξαθέο: Θεσξνύληαη απηέο από 6 άηνκα θαη επάλσ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη 
ηαπηόρξνλε εγγξαθή ή λα ζηαιεί έλα αξρείν ηνπ Excel κε ηα ζηνηρεία ησλ αζιεηώλ ζην 
naoussavermiotrail@gmail.com. Σν θόζηνο ησλ νκαδηθώλ εγγξαθώλ αλέξρεηαη ζε 35€ αλά 
ζπκκεηνρή. 
 
ΑΚΤΡΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 
6.Δγγεγξακκέλνο – πιεξσκέλνο αζιεηήο/ξηα δηθαηνύηαη αθύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κε 
παξάιιειε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπ, εθόζνλ ε αθύξσζε δεηεζεί από ηελ δηνξγάλσζε κέρξη 
ηηο 30 Μαξηίνπ. ην δηάζηεκα 1 Απξηιίνπ – 10 Απξηιίνπ ην πνζό επηζηξνθήο νξίδεηαη ζηα 20 επξώ 
θαη από ηηο 11 Απξηιίνπ θη έπεηηα δελ ζα επηζηξέθεηαη θαλέλα πνζό.  
 

https://www.facebook.com/naousavermiotrail/
mailto:naoussavermiotrail@gmail.com


 
7. Link Δγγξαθώλ 
 
https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=6e330f55ebb383ee6120ca4dbd31708c&l=G
R&g=0 
 
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΠΑΡΟΥΔ  
 
• Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 40 επξώ  (ζαξάληα επξώ) κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ζηνλ      
αξηζκό ινγαξηαζκνύ ηνπ Α.. Ν.Β.Σ.  
• Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ: Alpha Bank GR7201408310831002002016177    
• Καηά ηελ πιεξσκή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν. 
• Οπνηαδήπνηε πιεξσκή γίλεη από άιιε ηξάπεδα ηα έμνδα επηβαξύλνπλ ηνλ ίδην ηνλ 
αζιεηή. Έγθπξε πιεξσκή ζεσξείηαη κόλν απηή πνπ ζα εκθαληζηεί νιόθιεξν ην πνζό ησλ 40 
επξώ.  
           
• Ολνκαηεπώλπκν δηθαηνύρνπ: ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΟΤΑ ΒΔΡΜΙΟ 
 
Οη παξνρέο πνπ θαιύπηεη ην ηίκεκα ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηώλ είλαη νη αθόινπζεο : 
 
• Πξναγσληζηηθό γεύκα ( Pasta Party ) 
• Σξνθνδνζία ζηνλ αγώλα 
• Ηιεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε 
• Ιαηξηθή ππνζηήξημε θαη πξώηεο βνήζεηεο 
• Αλακλεζηηθό δώξν ζπκκεηνρήο ( Σ-shirt DYNAFIT ) 
• Αλακλεζηηθό κεηάιιην ηεξκαηηζκνύ ( γηα όζνπο ηεξκαηίζνπλ εκπξόζεζκα ) 
• Μεηαγσληζηηθό γεύκα 
 
• Καιύπηεηαη επίζεο ε κεηαθίλεζε ζηνλ ρώξν ηεξκαηηζκνύ, όζσλ αζιεηώλ εγθαηαιείςνπλ ή 
απνθιεηζηνύλ κε νρήκαηα ηεο δηνξγάλσζεο, από ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ( Αεξνπόξνο , βάζε Υ/Κ 3-
5 Πεγάδηα θαη Πξνθήηεο Ζιίαο ). ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε δηνξγάλσζε δελ επηβαξύλεηαη κε ηελ 
επζύλε γηα νδηθή ή άιιε κεηαθνξά ησλ αζιεηώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγώλα, σζηόζν ζα 
θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο λα ηνπο εμππεξεηήζεη. 
 
• Όζνη αζιεηέο (πιεξσκέλε ζπκκεηνρή) δελ παξνπζηαζηνύλ ηελ εκέξα ηνπ αγώλα γηα 
δηαπίζηεπζε  ζα ιάβνπλ ηα αλακλεζηηθά ηνπο κε δηθή ηνπο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΡΙΘΜΧΝ ( bib numbers ) 
  
8.Παξαιαβή Αξηζκώλ: Η παξαιαβή ησλ αξηζκώλ ησλ αζιεηώλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 
06/05/2022 από ηελ  Γξακκαηεία ηεο δηνξγάλσζεο  κεηαμύ 17:00 κ.κ. θαη 21:00 κ.κ. ζηνλ ρώξν 
δηεμαγσγήο ηνπ Pasta Party θαη ην άββαην 07/05/2022 κεηαμύ 06:30 π.κ. θαη 07:30 π.κ. από ηελ 
Γξακκαηεία ηεο δηνξγάλσζεο ζηνλ ρώξν εθθίλεζεο. 
 
ΒΡΑΒΔΤΔΙ ΑΘΛΖΣΧΝ – ΖΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ 
 
 
9. Ζιηθηαθέο Καηεγνξίεο & Έπαζια: Θα βξαβεπζνύλ νη ηξεηο (3) πξώηνη άλδξεο θαη νη ηξεηο (3) 
πξώηεο γπλαίθεο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, θαζώο θαη νη αληίζηνηρνη ληθεηέο ησλ ειηθηαθώλ 
θαηεγνξηώλ, όινη κε έπαζια θαη θύπειια θαη νη νπνίεο είλαη νη αθόινπζεο: 
 
Γηα ηνπο άλδξεο: 20 έσο 29, 30 - 39, 40 – 49, 50 - 59 θαη 60 εηώλ θαη άλσ. 

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=6e330f55ebb383ee6120ca4dbd31708c&l=GR&g=0
https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=6e330f55ebb383ee6120ca4dbd31708c&l=GR&g=0


 
Γηα ηηο γπλαίθεο: 20 έσο 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 εηώλ θαη άλσ. 
 
Οη ληθεηέο ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο δελ εμαηξνύληαη από ηηο ειηθηαθέο. 
Γηα λα ζεωξείηαη έγθπξε κηα θαηεγνξία, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ζπκκεηνρέο 
ζηνπο άλδξεο θαη έμη (6) ζπκκεηνρέο ζηηο γπλαίθεο 
 
10. ΝΙΚΖΣΔ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΟΝΙΑ : Σηκήο έλεθελ, ν ληθεηήο ηνπ αγώλα (αλεμαξηήηνπ 
θύιινπ) θαη ε ληθήηξηα γπλαίθα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ 
δηνξγάλσζε ηεο επόκελεο ρξνληάο. 
 
11. ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΚΙ ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΧΝΑ – ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑΓΡΟΜΖ – ΠΙΝΑΚΑ ΣΑΘΜΧΝ 
ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ – ΑΡΥΔΙΟ GPX ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ  
 
 

Αγώλαο:  Νάνπζα  Βέξκην  Marathon ‘’6 Κνξθέο’’ 
 

Πεξηγξαθή δηαδξνκήο Νάνπζα Βέξκην Marathon «6 Κνξθέο»:  Ο Αγώναρ ξεκινάει από 
ςψόμετπο 480 μέτπων, με σςνολική θετική ςψομετπική 2600 μ. 

 
1.Σν 1° ρικ. επίπεδν ζε ρώκα, κε ηα ππόινηπα 850 κέηξα ζε πιηλζόθηηζην πεδνδξόκην. ηε 
ζπλέρεηα νη δξνκείο ζηξίβνπλ δπν θνξέο αξηζηεξά θαη κπαίλνπλ ζην πξώην αλεθνξηθό κνλνπάηη πνπ 
δηαζρίδεη ην όκνξθν θηήκα «ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΙΓΖ». Αθνύ δηαζρίζνπλ ηε γαιαξία «ΚΑΝΑΡΑΚΖ», ζα 
βγνπλ ζε δαζηθό δξόκν θαη γηα ιίγα κέηξα ζε άζθαιην, θηάλνπλ ζην εμσθιήζη ηεο «Αγίαο Σξηάδαο» 
κε ηηο θαηαζθελώζεηο ηεο, έρνληαο ήδε δηαλύζεη 3,5 ρικ.  
Η δηαδξνκή ζπλερίδεηαη ζε αλεθνξηθό θαη δύζθνιν κνλνπάηη πεξλώληαο από ηε ζέζε «ΒΡΑΥΟ» 
θαη νη δξνκείο θηάλνπλ ζην 6° ρικ. Από εδώ ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζε κνλνπάηη γηα 1,3 ρικ θαη 
θηάλνπκε ζηνλ 1ν ζηαζκό ηνλ «Πξνθήηε Ζιία» ( 7,3 ρικ )θαη ζε πςόκεηξν 930κ. ηε ζπλέρεηα 
δηαλύνπκε κνλνπάηη κέρξη θαη ην γξαθηθό μσθιήζη ηεο «Τπαπαληήο» θηάλνληαο ζηα 8,5 ρικ ηεο 
δηαδξνκήο θαη ζε πςόκεηξν 1080κ. 
Από ην ζεκείν απηό ζπλερίδνληαο ζε δαζνζθεπέο κνλνπάηη ε δηαδξνκή κπαίλεη ζηελ κεγαιύηεξε θαη 
δπζθνιόηεξε αλεθόξα ηνπ αγώλα γηα πεξίπνπ 2 ρικ κέζα ζην δάζνο θαη θηάλνπκε ζηελ 1ε θνξθή 
«ΝΣΟΤΡΛΙΑ» θη έπεηηα από 1,5 ρικ θαιύπηνληαο θη έλα κέξνο αιπηθνύ ηνπίνπ θηάλνπκε  ζην 
Ξσθιήζη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο ( 12ν ρικ θαη 1900κ πςόκεηξν ) θη έρνληαο θαιύςεη  +1400κ 
ζεηηθήο. 

 
 



πλερίδνληαο γηα 1 ρικ θηάλνπκε ζηνλ 2ν ζηαζκό «Αεξνπόξνο» ( 13ν ρικ ) όπνπ είλαη θαη ην 
πξώην όξην ρξνληθνύ απνθιεηζκνύ ζηηο 3,5 ώξεο αγώλα.  

                                      
 
ηε ζπλέρεηα ε δηαδξνκή αθνινπζεί πνξεία κε ζπλερή ελαιιαγή θιίζεσλ επάλσ ζε αιπηθό ηνπίν 
πεξλώληαο από ηελ 2ε θνξθή «ΣΡΟΤΛΟ»  ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 1980κ  ( εδώ ρξήδεη 
έθηαθηεο ζηάζεο γηα λα ζαπκάζεηε ή λα θωηνγξαθεζείηε έρνληαο ζε 360ν κνίξεο εηθόλα από 
Όιπκπν, Άζθην, Βίηζη , Βόξξα , Πίλνβν , Πάϊθν , Χνξηηάηε ) θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ 3ε θνξθή 
«ΒΟΤΛΓΑΡΑ» ζε πςόκεηξν 2000κ πνπ εθεί βξίζθεηαη ε παζίγλσζηε θνξπθή ηνπ Υ/Κ 3-5 Πεγάδηα. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αθνινπζώληαο πάληα ην κνλνπάηη πάλσ ζην αιπηθό ηνπίν θαηεπζπλόκαζηε ζηελ 4ε θνξθή κε 
νλνκαζία «ΣΑΝΑΚΣΖ» θαη πςόκεηξν 2040κ θη από εθεί νδεύνπκε ζηελ 5ε θνξθή ηνπ αγώλα ε 
νπνία είλαη θαη ε πςειόηεξε ηνπ Βεξκίνπ κε νλνκαζία «ΥΑΜΙΣΖ» ζηα 2060κ πςόκεηξν θαη ζηνλ 
3ν ζηαζκό ηνπ αγώλα ( 18ν ρικ ). 
Έρνληαο πάξεη ηηο θαηάιιειεο αλάζεο ζπλερίδνπκε ηελ δηαδξνκή γηα ηελ 6ε θαη ηειεπηαία θνξθή 
ηνπ αγώλα ηελ «ΜΑΤΡΖ ΠΔΣΡΑ» ζε πςόκεηξν 2040κ θαη πεξλώληαο ηελ ιίκλε ηεο πεξηνρήο 
έρνληαο θαιύςεη 11 ρικ αιπηθήο δώλεο ζηξίβνπκε δεμηά κέζα ζε δαζηθό κνλνπάηη πεξλώληαο από 
ηελ θεκηζκέλε πεγή (πόζηκν λεξό ) ηνπ Βεξκίνπ «ΚΑΡΑΜΠΟΤΡΝΑΡ» θαη αλεθνξίδνπκε γηα λα 
θηάζνπκε ζηελ πίζηα ηνπ Υ/Κ  ΠΑΡΑΓΔΙΟ θαη θαηεβαίλνληαο ηελ, θηάλνπκε ζηελ βάζε ηνπ «Υ/Κ 
3-5 Πεγάδηα» όπνπ θαη ν θεληξηθόο ζηαζκόο (4νο) ηνπ αγώλα ζην 26ν ρικ θαη ζε πςόκεηξν 
1440κ θαη ην δεύηεξν όξην ρξνληθνύ απνθιεηζκνύ ζηηο 6 ώξεο αγώλα. ε απηό ην ζεκείν 



κπνξνύλ νη ζπλνδνί ησλ αζιεηώλ λα έξζνπλ λα δνπλ ηνπο αζιεηέο κέζσ αζθάιηηλεο δηαδξνκήο 
κήθνπο 15 ρικ (ζα πξνζθεξζεί ηζάϊ – ρπκόο ) . 
 Έρνληαο αθήζεη ζπλνδνύο, ζηαζκό θαη κέξνο ηεο εύθνιεο δηαδξνκήο ζπλερίδνπκε αλεθνξηθά θαη 
ηξαβεξζάξνληαο κέζα από ηνπο ππιώλεο θαη παξάιιεια από ηελ καύξε πίζηα ηειεηώλνπκε ηελ 
δύζθνιε απόζηαζε 1,7 ρικ , ζηξίβνπκε αξηζηεξά αξρηθά ζε δαζηθό ρσκαηόδξνκν ήπηαο θιίζεο θαη 
θηάλνπκε ζην κνλνπάηη θάλνληαο πάιη αξηζηεξά πνπ ζα καο θαηεθνξίζεη σο ην ιηβάδη κε ηελ 
νλνκαζία «ΝΣΟΡΝΣΟΠΟΛΖ» θαη ζπλερίδνπκε γηα λα θηάζνπκε ζηνλ 5ν ζηαζκό «ΚΑΦΟΤΡΑ» (32ν 
ρικ ) . Από απηό ην ζεκείν θη έπεηηα αθνινπζεί εύθνιν θαη θαηεθνξηθό κνλνπάηη κήθνπο 3 ρικ ην 
νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία λα ηξέμεη ν αζιεηήο απνιακβάλνληαο έλα παλέκνξθν θνκκάηη παίξλνληαο 
αλάζεο θαη θαηαιήγνληαο έηζη ζηνλ 6ν ζηαζκό «Πξνθήηε Ζιία» (35ν ρικ 930κ πςόκεηξν ) όπνπ 
θαη ην 3ν ρξνληθό όξην απνθιεηζκνύ ζηηο 7,5 ώξεο αγώλα.  
Από ην εμσθιήζη ζα θαηεπζπλζνύλ δηαγσλίσο δεμηά γηα λα κπνπλ ζε έλα αλεθνξηθό θαη δύζθνιν ζε 
θάπνηα ζεκεία κνλνπάηη, πνπ θαηά ηε δηάζρηζή ηνπ ζα βξεζνύλ ζε ζεκεία κε ππέξνρε ζέα θαη 
παλέκνξθα ηνπία θαη ζε 1,2 ρικ. ζα θηάζνπλ ζην μαθνπζηό εμσθιήζη ηεο «ΤΠΑΠΑΝΣΖ», έρνληαο 
δηαλύζεη 37 ρικ.. Από εθεί μεθηλάεη ηερληθό, ζηελό θαη ζε θάπνηα ζεκεία ζθνηεηλό θαηεθνξηθό 
κνλνπάηη, κήθνπο 2 ρικ., κε ζπλερείο θνπξθέηεο ζηελ πεξηνρή «ΜΑΤΡΟΛΑΚΑ» ή «ΑΜΑΕΟΝΙΟ», 
(ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή) θαη κεηά νη δξνκείο ζα βγνπλ ζηελ πεξηνρή «ΒΔΡΒΔΡΑ», ζε 
πςόκεηξν 580 κέηξσλ θαη απόζηαζεο 39 ρικ όπνπ βξίζθεηαη θαη ν 7νο  ζηαζκόο. 
 
   ηε ζπλέρεηα ζα ζηξίςνπλ δεμηά θαη ζα πεξάζνπλ κπξνζηά από ην πεδίν βνιήο θαη ρεηξνβνκβίδσλ 
ηεο Β΄ Μνίξαο Καηαδξνκώλ θαη ζα κπνπλ ζε κνλνπάηη γεκάην θαζηαληέο θαηεβαίλνληαο θαη θάπνηα 
ζθαινπάηηα. Σέινο νη δξνκείο ζα θαηεθνξίζνπλ κέρξη λα θηάζνπλ ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηεο 
δηαδξνκήο 480 κέηξα πςόκεηξν θαη 40 ρικ. απόζηαζεο γηα λα θαηεπζπλζνύλ δεμηά πξνο ηνλ 
ηεξκαηηζκό πεξλώληαο κπξνζηά από ηε Β Μνίξα Καηαδξνκώλ. 

 

Πξνθίι  θαη  ζθίηζν  1νπ Νάνπζα Βέξκην Marathon «6 Κνξθέο» 

 
 

 
 



 

 
 
 
2.Σξνθνδνζία:   
Η πδξνδνζία ησλ αζιεηώλ ζηνπο ζηαζκνύο ζα πξνζθέξεηαη ζε πιαζηηθά θύπειια θαη ζε πδξνδνρεία πνπ ζα 
έρεη ν θάζε αζιεηήο. Γελ ζα δνζεί λεξό ζε πιαζηηθά κπνπθάιηα. 
 

ηαζκόο ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΟ ΝΔΡΟ ΙΟΣΟΝΙΚΟ COCA-
COLA 

ΜΠΑΝΑΝΑ GEL ΣΟΣ ΜΠΑΡΑ-
ΑΛΜΤΡΑ 

1νο 7,3 ΝΑΙ ΝΑΙ      

2νο 13 ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

3νο 18 ΝΑΙ  ΝΑΙ     

4νο 26 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5νο 32 ΝΑΙ  ΝΑΙ    ΝΑΙ 

6νο 35 ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ   ΝΑΙ 

7νο 39 ΝΑΙ  ΝΑΙ     

 
 
 
 



 
 
11. ΖΜΑΝΖ: Θα ππάξρνπλ πηλαθίδεο θαηεύζπλζεο θαη άθζνλα θόθθηλα ζεκάδηα ζε πέηξεο θαη δέληξα. 

  
 

 
 

 
Πιεξνθνξίεο-επηθνηλσλία: 
Facebook: Νάνπζα Βέξκην Trail 
E-mail: naoussavermiotrail@gmail.com 
 
 
  
ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΡΓΑΝΧΖ 
 
1. Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζεβαζηνύλ ζην αθέξαην ηνπο θαλνληζκνύο πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνη λα ππαθνύζνπλ ζηηο ππνδείμεηο ησλ θξηηώλ ηνπ αγώλα. Η κε 
ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνύο ή ηηο ππνδείμεηο, επηζύξεη πάληα ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ. Οη θξηηέο 
ηνπ αγώλα όηαλ αληηιεθζνύλ παξαβάζεηο ησλ θαλνληζκώλ, ηηο θαηαγξάθνπλ θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο 
παξαβάηεο. Κάζε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν από ηε δηνξγάλσζε, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάςεη 
επίζεο όπνηα παξάβαζε ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαη λα ηελ ππνβάιεη πξνο εμέηαζε ζηελ Δπηηξνπή 
Αγώλα. 
  
2. ΑΡΙΘΜΟ ΑΘΛΖΣΖ: Κάζε αζιεηήο θέξεη ηνλ αξηζκό αγώλα πάλσ ηνπ, ηνλ νπνίν θαη είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα έρεη πάλσ ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ εκπξόζζηα όςε ηεο κπινύδαο ηνπ. Ο αξηζκόο πξέπεη λα παξακείλεη ζε 
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ρσξίο λα δηπισζεί, απνθξύβνληαο έηζη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν αλαγξάθεηαη πάλσ 
ζηνλ αξηζκό (ρνξεγνί, ινγόηππα θιπ). Οπζηαζηηθή αιινίσζε ηνπ αξηζκνύ, ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 
ζύγρπζε ζηνπο ππεύζπλνπο θαηαγξαθήο ησλ ηαζκώλ ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό. 
  
3. ΖΜΑΝΖ ΓΙΑΓΡΟΜΖ: Η ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο πνπ ηνπνζεηείηαη από ηε Γηνξγάλσζε, είλαη 
πξνζσξηλή, κε ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζιεηώλ θαη κεηά ηνλ αγώλα ζα αθαηξεζεί κέξνο απηώλ όπσο νη 
θνξδέιεο θαη ζα παξακείλεη ε βαζηθή ζήκαλζε, γηα λα νξηνζεηεί κόληκα έλα αλαγλσξηζκέλν κνλνπάηη. 
  
4. ΔΞΧΣΔΡΙΚΖ ΒΟΖΘΔΙΑ: Δπηηξέπεηαη εμσηεξηθή πιηθή βνήζεηα (ηξνθή, ξνπρηζκόο, κπαηόλ) πξνο ηνπο 
αζιεηέο. Δπηηξέπεηαη ε ζπλνδεία ησλ αζιεηώλ από πξόζσπα πνπ δελ θέξνπλ αξηζκό αγώλα. Η ζπλνδεία 
ηνπ αζιεηή από νηθεία πξόζσπα ζηα ηειεπηαία κέηξα ηεο δηαδξνκήο επηηξέπεηαη. 

https://www.facebook.com/naousavermiotrail/


  
5. ΒΟΖΘΖΣΙΚΑ ΜΔΑ: Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κπαηόλ πεδνπνξίαο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε θαηνρή θαη ρξήζε 
ράξηε, ππμίδαο, GPS, θηλεηνύ ηειεθώλνπ ή αζπξκάηνπ (VHF). Αλ θάπνηνο ραζεί ζην δάζνο ην λνύκεξν 112 
είλαη απηό πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλεύξεζε ηνπ. Γη απηό είλαη θαιό λα έρεηε ηα ηειέθσλά ζαο, καδί ζαο. 
  
6. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ: Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απόξξηςε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ θαηά κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο, όπσο πιαζηηθά κπνπθάιηα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό, ζπζθεπαζίαο ζηεξεάο ή πγξήο κνξθήο 
ηξνθήο, πνπ θαηαλαιώλνπλ νη αζιεηέο ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. ε θάζε ζηαζκό ηξνθνδνζίαο, ππάξρεη 
εηδηθόο πιαζηηθόο ζάθνο απνξξηκκάησλ. Όινη νη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ξίρλνπλ απνξξίκκαηα κέζα 
ζην ζάθν. Απόξξηςε πιηθώλ ζπζθεπαζίαο ή άιισλ κε νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 
δηαδξνκήο πέξα από ηα πξνθαζνξηζκέλα, επηζύξεη πνηλή απνθιεηζκνύ. Η δηνξγάλσζε ζα ηνπνζεηήζεη 100κ 
κεηά ηνπο ζηαζκνύο ηξνθνδνζίαο θαη άιινπο θάδνπο ή ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ κε θξηηέο, γηα λα δώζεη ηε 
επθαηξία ζηνπο δξνκείο λα ηξέμνπλ θαη λα κελ ζηακαηήζνπλ ζηνπο ζηαζκνύο. Τπνρξεσηηθά όκσο ζηνπο 
θάδνπο ή ζηηο ζαθνύιεο απηέο, ζα πεηάμνπλ ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα ή ηα ζθνππίδηα από πηζαλή ρξήζε Jel ή 
νηηδήπνηε άιιν ζθνππίδη. 
  
7. ΚΙΝΖΖ ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΙ: Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θηλνύληαη ζην κνλνπάηη, ρσξίο λα 
ζρεκαηίδνπλ νκάδεο πνπ εθηείλνληαη ζε πιάηνο, εκπνδίδνληαο έηζη ηνπο αζιεηέο, πνπ ζα ήζειαλ λα 
πξνζπεξάζνπλ. Όηαλ θάπνηνο αζιεηήο εηδνπνηείηαη όηη πξέπεη λα θάλεη ζηελ άθξε γηα λα πξνζπεξαζηεί, ζα 
πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ αλεθνξηθή (εζσηεξηθή) πιεπξά ηεο πιαγηάο. 
  
8. ΤΝΣΟΜΔΤΖ ΓΙΑΓΡΟΜΖ: Η ζπληόκεπζε (θόςηκν) ηεο δηαδξνκήο απαγνξεύεηαη θαη ηηκσξείηαη κε 
απνθιεηζκό. Ο θάζε αγσληδόκελνο έρεη ηελ επζύλε θαη ππνρξενύηαη λα παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηα 
πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα, ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ κνλνπαηηνύ, ηα νπνία δείρλνπλ έλα απαγνξεπκέλν 
θόςηκν / δηαδξνκή. 
  
9. ΔΝΣΑΔΙ: Δλζηάζεηο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν γίλνληαη κόλν από ηνλ ίδην ηνλ αζιεηή, ην αξγόηεξν 30 
ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ. 
  
10. ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ ΓΙΑΓΡΟΜΖ / ΑΝΑΒΟΛΖ : Αλ παξαζηεί αλάγθε (εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο ή άιιε αηηία), νη Γηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηαδξνκή ή θαη λα 
αλαβάιινπλ γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ηελ εθθίλεζε, πξνθεηκέλνπ λα κε ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή 
αθεξαηόηεηα ησλ αζιεηώλ. 
  
11. ΑΠΟΠΟΙΖΖ ΔΤΘΤΝΖ: Η Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηνλ ζάλαην, ηξαπκαηηζκό ή νπνηαδήπνηε βιάβε 
ηεο πγείαο ησλ αγσληδνκέλσλ, νη νπνίνη ππνβάιινληαο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, δειώλνπλ όηη γλσξίδνπλ ηνπο 
θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζην νξεηλό πεξηβάιινλ θαη βεβαηώλνπλ όηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο είλαη θαιή 
θαη ηνπο επηηξέπεη λα αγσληζηνύλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πξόζθαηα από γηαηξό γη' απηό ην ζέκα. 
Σελ ππεύζπλε δήισζε όηη έρνπλ εμεηαζηεί από γηαηξό πξόζθαηα, ππνγξάθνπλ ειεθηξνληθά όηαλ 
πξαγκαηνπνηνύλ ηελ δήισζε ηνπο. Οη ίδηνη νη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβαίλνπλ ηαθηηθά ζε ηαηξηθό 
πξνιεπηηθό έιεγρν, ώζηε λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Η Δπηηξνπή απνπνηείηαη θάζε επζύλεο 
ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ αζιεηώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζνύλ ππεύζπλα ζε 
ζεκεία ηεο δηαδξνκήο όπνπ ν θίλδπλνο πηώζεο κε δπζάξεζηα ή κνηξαία απνηειέζκαηα είλαη απμεκέλνο. 
 
  
12. ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ: Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ θαλνληζκώλ 
δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, ρσξίο πξνεγνύκελε ελεκέξσζε. 
 
13. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ: Η δηνξγάλσζε δηαηεξεί ηα απνθιεηζηηθά πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηεο 
θσηνγξάθηζεο θαη βηληενζθόπεζεο ηνπ αγώλα από ζπλεξγάηεο ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ην έξγν απηό. Κάζε 
αζιεηήο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο, απνδέρεηαη απηόκαηα απηόλ ηνλ όξν, γλσξίδνληαο όηη 



κπνξεί λα εκθαληζηεί ην πξόζσπό ηνπ ζε θσηνγξαθίεο ή βίληεν, ρσξίο λα ηνπ δεηεζεί ε άδεηα θαη ρσξίο λα 
κπνξεί λα δηεθδηθήζεη θάπνηα απνδεκίσζε από ηελ όπνηα δεκνζίεπζε ηνπ πιηθνύ. 
  

 
 

 ΓΙΑΜΟΝΖ: 

   
1. ΑΣΔΡΑ  HOTEL  ηει: 2332052332   -   2332052336 
2. ΔΠΔΡΙΓΔ  HOTEL ηει: 2332020250 
3. ΓΡΤΑΓΔ  HOTEL  ηει: 2332020009 
4. HOTEL DELAGIO  ηει: 2332022333 
5. ΝΖΙ  ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ  ηει: 2332023915   -   2332025656 
6. ΦΔΝΓΑΜΟ  ηει: 2332044844 
7. ΞΔΝΧΝΑ  ΜΖΛΙΣΑ ηει: 2332022122 
8. ΜΤΛΟ ΑΡΚΟΥΧΡΙ  ηει: 6976257412 
9. ΞΔΝΧΝΑ ΝΙΑΟΤΣΑ ηει: 2332022374 
10. ΞΔΝΧΝΑ ΝΟΣΟ  ηει: 6944302021 

 
Γεληθόο Τπεύζπλνο:      Παξίδαο    Κσλζηαληίλνο  ηει.: 6979521257 

Ζ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ :   
Σδηώλαο Γεκήηξηνο  ηει: 694 710 0542 
Μπηιηνύξεο   Γεώξγηνο ηει: 697 394 5967 
Φξαγγόπνπινο Γαβξηήι ηει: 694 654 0219 
Πεηξαθίδεο    ηέιηνο ηει: 698 752 9292 
Κνπκπίηζα Αγγέια           ηει:    697 844 9028 
Μάληζνπ Διέλε                ηει:    698 714 7445 
Κνηδηάκπαζεο Εαραξίαο  ηει:   697 288 8688 


