
 

 

 

 

 

 

 

 

Rock Solid 

1ο Island Trail Running 

 
Καστελλόριζο 2022 

 

Προκήρυξη αγώνα 

Η εκκίνηση και ο τερματισμός των δύο αγώνων θα γίνει στο λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο». Οι 

δρομείς θα κινηθούν στα μονοπάτια της ευρύτερης περιοχής του Καστελλορίζου και στη συνέχεια 

θα τερματίσουν επίσης στο λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο». Οι αγώνες δεν έχουν αγωνιστικό 

χαρακτήρα και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα υπάρξει επίσημη ηλεκτρονική 

χρονομέτρηση, ώστε όλοι οι δρομείς να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους. Σκοπός της διοργάνωσης 

είναι η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής και η ευαισθητοποίηση των 

κατοίκων της γύρω περιοχής για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Καστελλορίζου. 

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μονοπάτια του Καστελλορίζου 

και να δουν πολλά σημεία αναφοράς της ευρύτερης περιοχής. 

Βασικές πληροφορίες 

Άντρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή 

στο https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html. Όπως προαναφέρθηκε, η 

διοργάνωση Rock Solid Kastellorizo 2022 δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα αλλά θέτει ως στόχο 

την επιβράβευση της συμμετοχής, τη γνωριμία με το ορεινό τρέξιμο και την ενίσχυση της 

αθλητικής κουλτούρας. Ακόμη, στo τέλος κάθε αγώνα θα πραγματοποιηθεί απονομή μεταλλίων 

σε όλους τους συμμετέχοντες και έπαθλο στους τρεις πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες 

νικήτριες. 

5χλμ. ορεινό τρέξιμο – Πληροφορίες & οδηγίες συμμετοχής 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 

Ώρα εκκίνησης: 18:00 

Εκκίνηση – τερματισμός: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο» 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί πριν από τo έτος 2004. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση, να έχουν τρέξει τα τελευταία δύο έτη αντίστοιχο αγώνα και 

να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html. 

Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή στον αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος είναι δωρεάν. 

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο εάν τη δηλώσετε μέσω της ιστοσελίδας 

https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html. Εάν κάποιος επιθυμεί να ματαιώσει τη 

συμμετοχή παρακαλείται να το δηλώσει μέσω e-mail (info@myrace.gr) ώστε να ελευθερωθεί η 

θέση και να διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο. 

Εγγραφές: Οι εγγραφές είναι περιορισμένες στον αριθμό των 50 συμμετεχόντων για τον αγώνα 

5χλμ ορεινού τρεξίματος. 

Αγωνιστικό Πακέτο: Όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν τον αριθμό συμμετοχής, 

το chip χρονομέτρησης που είναι επιστρεφόμενο (σε περίπτωση που δεν επιστραφεί το 

κόστος είναι 20Ε) και το αναμνηστικό μπλουζάκι του αγώνα.  

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση: Παρόλο που η διοργάνωση δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, ο 

αγώνας των 5χλμ ορεινού τρεξίματος θα χρονομετρηθεί. 

Χαρακτηριστικά διαδρομής 

1. Εκκίνηση: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο», 0χλμ: 2μ υψόμετρο 

https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html
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2. «400 σκαλιά», 1χλμ: 91μ υψόμετρο 

3. Άη Γιώργης του Βουνιού, 2χλμ: 180μ υψόμετρο 

4. Ιταλικό στρατόπεδο, 3χλμ: 88μ υψόμετρο 

5. Παραλία Μανδράκι, 4χλμ: 2μ υψόμετρο 

6. Τερματισμός: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο», 5χλμ: 2μ υψόμετρο 

 

Χάρτης διαδρομής του αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος. 

 

 

Γράφημα υψομετρικών της διαδρομής του αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος. 

 

1.3 χλμ. Kid’s Trail Run – Πληροφορίες & οδηγίες συμμετοχής 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 

Ώρα εκκίνησης: 17:00 

Εκκίνηση – τερματισμός: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο» 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών, 

δηλαδή να έχουν γεννηθεί μετά από το έτος 2017 και πριν από το έτος 2004. Οι εγγραφές 

γίνονται μέσω της ιστοσελίδας https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html. 
Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή στον αγώνα 1.3χλμ Kid’s Trail Run είναι δωρεάν. 

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο εάν τη δηλώσετε μέσω της ιστοσελίδας 

https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html. Εάν κάποιος επιθυμεί να ματαιώσει τη 
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συμμετοχή παρακαλείται να το δηλώσει μέσω e-mail (info@myrace.gr) ώστε να ελευθερωθεί η 

θέση και να διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο. 

Εγγραφές: Οι εγγραφές είναι περιορισμένες στον αριθμό των 40 συμμετεχόντων για τον αγώνα 

1.3χλμ. Kid’s Trail Run. 

Αγωνιστικό Πακέτο: Όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν τον αριθμό συμμετοχής 

και το αναμνηστικό μπλουζάκι του αγώνα.  

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση: Δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση στον αγώνα 1.3χλμ. 

Kid’s Trail. 

Χαρακτηριστικά διαδρομής 

1. Εκκίνηση: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο», 0χλμ 

2. Χωράφια, 500μ 

3. Τερματισμός: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο», 1.3χλμ 

 

 

Χάρτης διαδρομής του αγώνα 1.3χλμ Kid’s Trail Run. 

 

 

Γράφημα υψομετρικών της διαδρομής του αγώνα 1.3χλμ Kid’s Trail Run. 

 



10χλμ. ορεινό τρέξιμο – Πληροφορίες & οδηγίες συμμετοχής 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 

Ώρα εκκίνησης: 18:00 

Εκκίνηση – τερματισμός: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο» 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί πριν από το έτος 2004. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση, να έχουν τρέξει τα τελευταία δύο έτη αντίστοιχο αγώνα και 

να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html. 

Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή στον αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος είναι δωρεάν. 

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο εάν τη δηλώσετε μέσω της ιστοσελίδας 

https://www.myrace.gr/event/4520/registrations.html. Εάν κάποιος επιθυμεί να ματαιώσει τη 

συμμετοχή παρακαλείται να το δηλώσει μέσω e-mail (info@myrace.gr) ώστε να ελευθερωθεί η 

θέση και να διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο. 

Εγγραφές: Οι εγγραφές είναι περιορισμένες στον αριθμό των 50 συμμετεχόντων για τον αγώνα 

10χλμ ορεινού τρεξίματος. 

Αγωνιστικό Πακέτο: Όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν τον αριθμό συμμετοχής, 

το chip χρονομέτρησης που είναι επιστρεφόμενο (σε περίπτωση που δεν επιστραφεί το 

κόστος είναι 20Ε) και το αναμνηστικό μπλουζάκι του αγώνα. 

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση: Παρόλο που η διοργάνωση δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, ο 

αγώνας των 10χλμ ορεινού τρεξίματος θα χρονομετρηθεί. 

Χαρακτηριστικά διαδρομής 

1. Εκκίνηση: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο», 0χλμ: 2μ υψόμετρο 

2. Μονοπάτι προς Άγιο Στέφανο, 1χλμ: 40μ υψόμετρο 

3. Αγροτικός δρόμος (βόρεια Μούντας) , 2χλμ: 109μ υψόμετρο 

4. Αγροτικός δρόμος (δυτικά Μούντας), 3χλμ: 72μ υψόμετρο 

5. Αγροτικός δρόμος (νότια Μούντας), 4χλμ: 65μ υψόμετρο 

6. «400 σκαλιά», 5χλμ: 17μ υψόμετρο 

7. Άη Γιώργης του Βουνιού, 6χλμ: 179μ υψόμετρο 

8. Ιταλικό στρατόπεδο, 7χλμ: 176μ υψόμετρο 

9. Παραλία Μανδράκι, 8χλμ: 3μ υψόμετρο 

10. Περιφερειακό καλντερίμι προς Κάστρο, 9χλμ: 7μ υψόμετρο 

11. Τερματισμός: Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο», 10χλμ: 2μ υψόμετρο 

 

 

Χάρτης διαδρομής του αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος. 
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Γράφημα υψομετρικών της διαδρομής του αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος. 

 

Πώς να φτάσετε στο Καστελλόριζο; 

 

Από Ρόδο προς Καστελλόριζο 

Αεροπορικά 

Αναχώρηση  

1. Σάββατο 11/06 11:05 – 11:45 

2. Κυριακή 12/06 11:05 – 11:45 

Επιστροφή 

1. Κυριακή 12/06 12:05 – 12:45 

2. Δευτέρα 13/06 12:05 – 12:45 

Ακτοπλοϊκά 

Αναχώρηση 

1. Παρασκευή 10/06 10:00 – 13:40 Blue Star Ferries 

Επιστροφή 

1. Δευτέρα 13/06 11:00 – 14:40 Blue Star Ferries 

2. Δευτέρα 13/06 16:40 – 19:05 Dodekanisos Pride 

Από Αθήνα προς Καστελλόριζο 

Αεροπορικά 

Αναχώρηση 

1. Παρασκευή 10/06 08:05 – 11:45 

2. Παρασκευή 10/06 22:20 – 11:45 (την επομένη 11/06) 

Επιστροφή 

1. Δευτέρα 13/06 12:05 – 16:55 

2. Δευτέρα 13/06 12:05 – 21:15 

Ακτοπλοϊκά 



Αναχώρηση 

1. Πέμπτη 09/06 14:00 – 11:25 (την επομένη 10/06) Blue Star Ferries 

Επιστροφή 

1. Δευτέρα 13/06 11:00 – 09:05 (την επομένη 10/06) Blue Star Ferries 

Συνδυαστικά 

Αναχώρηση 

1. Από Αθήνα προς Ρόδο με αεροπλάνο την Παρασκευή 10/06 08:05 – 09:05. Από Ρόδο 

προς Καστελλόριζο με καράβι την Παρασκευή 10/06 10:00 – 13:40. Η διάρκεια της 

διαδρομής από το αεροδρόμιο Διαγόρας (Ρόδος) μέχρι το λιμάνι είναι περίπου 30 λεπτά 

με ταξί. 

Επιστροφή 

1. Από Καστελλόριζο προς Ρόδο με καράβι τη Δευτέρα 13/06 11:00 – 14:40. Από Ρόδο 

προς Αθήνα με αεροπλάνο τη Δευτέρα 13/06 15:55 – 16:55 ΚΑΙ 20:15 – 21:15. 

Εκπτώσεις 

 

Ακτοπλοϊκά 

Η εταιρεία Blue Star Ferries παρέχει 30% έκπτωση στην μετακίνηση περιορισμένου αριθμού 

επιβατών, σε Οικονομική Θέση ή Αριθμημένο Κάθισμα και των οχημάτων τους (Ι.Χ. και 

μοτοσυκλέτες) από Πειραιά ή Ρόδο προς Καστελλόριζο με επιστροφή για το διάστημα από 9-

13/06/2022, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Rock Solid 

Kastellorizo 2022. 

Έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα έχουν οι δρομείς που θα κάνουν την εγγραφή τους στους 

αγώνες και θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έκπτωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω 

φόρμα: https://forms.gle/LdN9fwSbNXnhN7wcA μέχρι τις 25 Μαΐου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι η επίδειξη του e-mail επιβεβαίωσης 

της συμμετοχής σας στη διοργάνωση Rock Solid Kastellorizo 2022. 

Πού να μείνετε στο Καστελλόριζο; 

ΣΠΙΤΙΑ 

1. Στο λιμάνι για 4 – 5  (3 δωμάτια): Μαργαρίτα +30 694 884 3166 

2. Στο λιμάνι για 2 – 4  (2 δωμάτια): Μαργαρίτα +30 694 884 3166 

3. Στο λιμάνι για 4 – 5  (2 δωμάτια): Δέσποινα + 30 694 751 9074 

4. Κοντά λιμάνι 2 – 4 (2 δωμάτια): Δέσποινα +30 694 751 9074 

 

ΔΩΜΑΤΙΑ 

1. Νικολέττα: +30 697 598 9529, email: nikoltamb@yahoo.gr 

2. Νεκτάριος: +30 697 709 2616, email: info@karnayo.gr 

3. Χριστίνα: +30 697 777 6927, email: info@kastellorizo.gr 

4. Εισοδία: +30 694 549 2233 

5. Διαμαντής: +30 697 806 6375, email: damien@kastellorizo.de 

6. Agnanti studios – Κλειώ/Βασίλης: 22460 49094 και 6944550608, email: info@agnanti-

kastelorizo.com  

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

1. Ξενοδοχείο Καστελλόριζο: +30 2246 049044, email: info@kastellorizohotel.gr 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι η επίδειξη του e-mail επιβεβαίωσης 

της συμμετοχής σας στη διοργάνωση Rock Solid Kastellorizo 2022. 

Τεχνικές Οδηγίες 

Παραλαβή αγωνιστικού πακέτου 

https://forms.gle/LdN9fwSbNXnhN7wcA
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Η παραλαβή του αγωνιστικού πακέτου θα γίνεται μόνο στη Γραμματεία της διοργάνωσης Rock 

Solid Kastellorizo 2022, η οποία θα λειτουργεί στο γραφείο της Δράσης Καστελλορίζου (μπροστά 

από το ξενοδοχείο Poseidon). Το ωράριο θα είναι το εξής: 

• Παρασκευή 10 Ιουνίου από τις 09:00 έως 21:00 

• Σάββατο 11 Ιουνίου από τις 09:00 έως 17:30 

• Κυριακή 12 Ιουνίου από τις 09:00 έως 17:30 

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να προσκομίσετε το e-mail με τον αριθμό BIB 

σας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Σηματοδότηση διαδρομών 

Οι διαδρομές των αγώνων ακολουθούν άσφαλτο, πετρόχτιστα καλντερίμια, μονοπάτια, βατούς 

χωματόδρομους και βράχινο πεδίο. Είναι σηματοδοτημένες σε όλο τους το μήκος και δεν 

απαιτούν γνώσεις προσανατολισμού. Στη συνέχιση της σωστής διαδρομής βοηθά η κανονική 

σηματοδότηση των μονοπατιών (κόκκινες χρωματιστές ενδείξεις σε βράχους) καθώς και το 

φυσικό τους ανάγλυφο όπου υπάρχει. Επιπλέον, θα υπάρχουν ταινία έργου και ταμπελάκια 

κατεύθυνσης – μεταβολής πορείας. 

Τεχνική ενημέρωση των αγώνων 

Η τεχνική ενημέρωση των αγώνων 5χλμ και 10χλμ ορεινού τρεξίματος και 1.3χλμ – Kid’s Trail 

Run θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/06 στα γραφεία της Δράσης Καστελλορίζου 

(μπροστά από το ξενοδοχείο Poseidon). 

Επιπλέον, το Σάββατο 11/06 και την Κυριακή 12/06 θα πραγματοποιηθεί τεχνική ενημέρωση των 

αγώνων 5χλμ και 10χλμ ορεινού τρεξίματος και 1.3χλμ – Kid’s Trail Run, αντίστοιχα στο σημείο 

της εκκίνησης, μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. 

Άφιξη δρομέων 

Οι δρομείς πρέπει να είναι παρόντες στον χώρο της εκκίνησης τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα 

από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης. 

Παράδοση προσωπικών αντικειμένων 

Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα πριν από την εκκίνηση θα υπάρχει 

διαμορφωμένος χώρος της διοργάνωσης Rock Solid Kastellorizo 2022 κοντά στο χώρο της 

εκκίνησης. Τα προσωπικά αντικείμενα, θα πρέπει να παραδοθούν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν 

την έναρξη του αγώνα. Θα σας επιστραφούν κατά τον τερματισμό σας από εκπροσώπους των 

Διοργανωτών, με την επίδειξη του αγωνιστικού σας αριθμού συμμετοχής. Δεν φέρουμε καμία 

ευθύνη για τυχόν απώλεια των αντικειμένων σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε θερμά να μην 

αφήνετε κινητά ή χρήματα.  

Σταθμοί υποστήριξης 

Αγώνας 5χλμ. ορεινό τρέξιμο 

Κατά μήκος της διαδρομής θα λειτουργήσει ένας σταθμός υποστήριξης των δρομέων. 

Σταθμός υποστήριξης 

5χλμ. ορεινό τρέξιμο 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΧΛΜ ΠΑΡΟΧΕΣ 

1ος  Άη Γιώργης του 

Βουνιού 

2,5 ΝΕΡΟ 

 

Αγώνας 10χλμ. ορεινό τρέξιμο 

Κατά μήκος της διαδρομής θα λειτουργήσουν δύο σταθμοί υποστήριξης των δρομέων. 

Σταθμοί υποστήριξης 



10χλμ. ορεινό τρέξιμο 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΧΛΜ ΠΑΡΟΧΕΣ 

1ος  Αγροτικός δρόμος 

(δυτικά Μούντας) - 

Δέντρο 

3,5 ΝΕΡΟ 

2ος Άη Γιώργη του 

Βουνιού 

6,5 ΝΕΡΟ 

3ος Παραλία Μανδράκι 8 ΝΕΡΟ 

 

Επιπλέον, θα διατίθεται νερό στους δρομείς στην Εκκίνηση και στον Τερματισμό. Στον τερματισμό 

θα υπάρχουν μπανάνες και μπάρες δημητριακών για τους δρομείς που θα τερματίζουν. 

Χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα 10χλμ. ορεινό τρέξιμο 

Χρονικό όριο: 2.5 ώρες 

Αριθμός συμμετοχής / Runner’s BIB 

Ο αριθμός συμμετοχής του κάθε δρομέα πρέπει να είναι πάντα ορατός κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής και στον τερματισμό. 

Ιατρικές Υπηρεσίες 

Ασθενοφόρο (με μηχάνημα Απινιδωτή) με έναν αγροτικό ιατρό και μία νοσηλεύτρια θα 

βρίσκονται στην πλατεία μπροστά από το super market Καββίδας έτσι ώστε να είναι σε 

ετοιμότητα και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημοτικές οδούς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διοργάνωσης. Ακόμη, στον χώρο των αγώνων θα βρίσκεται ακόμη ένας αγροτικός ιατρός.   

Σε  κάθε  περίπτωση,  όλοι  οι  δρομείς  συμμετέχουν  αποκλειστικά  με  δική  τους ευθύνη, 

σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί, 

κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέμα  υγείας  που θα  οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού 

ιατρικού ελέγχου. Συστήνεται  στους  συμμετέχοντες/ουσες  να  έχουν υποβληθεί  πρόσφατα  σε  

πλήρεις ιατρικές εξετάσεις. 

Όροι συμμετοχής 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είμαι απολύτως υγιής 

για να συμμετέχω στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για 

κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς το χώρο διεξαγωγής του 

αγώνα, ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου 

στον αγώνα όπως πτώσεις (που μπορούν να προκληθούν κατά την επαφή με άλλους 

συμμετέχοντες) κακές καιρικές συνθήκες, κίνηση αλλά και κακή κατάσταση του οδοστρώματος. 

Παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε 

εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχομαι ότι τα παραπάνω 

πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου. 

Ακόμα δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες μου ή βίντεο 

από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καμία οικονομική απαίτηση. 

Άλλες Χρήσιμες Πληροφορίες 

• Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας. 

• Επιδείξτε αθλητικό πνεύμα ανά πάσα στιγμή. 

• Σεβαστείτε και ακολουθήστε τις υποδείξεις των Διοργανωτών. 

• Μην ξεχάσετε να κάνετε προθέρμανση πριν ξεκινήσετε τον αγώνα σας. 

• Καταναλώστε το τελευταίο γεύμα δύο ώρες πριν από τον αγώνα. 

• Να είστε καλά ενυδατωμένοι πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

• Φτάστε εγκαίρως στην Γραμμή Εκκίνησης. 

• Ακολουθήστε τον δικό σας ρυθμό και μην παρασυρθείτε από τον ρυθμό των άλλων 

αθλητών. 



• Μην πετάτε μπουκαλάκια ή άλλα απορρίμματα στην εκκίνηση, στη διαδρομή και στον 

τερματισμό.  

• Κάθε αθλητής, ο οποίος προσεγγίζεται από κάποιον γρηγορότερο αθλητή είναι 

υποχρεωμένος εφόσον του ζητηθεί να κινηθεί στην άκρη ώστε η προσπέραση του, να 

γίνει γρήγορα και με ασφάλεια.   

• Απαγορεύεται η συνοδεία αθλητών σε μέρος της διαδρομής από φίλους, συγγενείς και 

κατοικίδια ζώα.  

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, ή τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ 

τους καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η 

χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας. 

• Οι Διοργανωτές δεν υποχρεώνουν τους αθλητές να μεταφέρουν συγκεκριμένο 

εξοπλισμό. Συστήνεται ωστόσο στους αρχάριους κατά την μεγαλύτερη διαδρομή να 

φέρουν τα εξής: Μικρό σακίδιο με ασκό νερού, αντιανεμικό, στερεά τροφή, ελαστικό 

επίδεσμος, σφυρίχτρα, κινητό τηλέφωνο.  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση ακουστικών κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 

Μέτρα ασφαλείας 

Η ασφάλεια των δρομέων και θεατών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των Διοργανωτών. 

Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τη ΔΑΝ Μεγίστης, την Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ για να 

εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στους Αγώνες μας. 

Οι Διοργανωτές επιτηρούν τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε 

απροόπτου και παρέχουν ιατρική βοήθεια σε δρομείς που θα βρεθούν σε ανάγκη.  

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις διαδρομές αν κρίνει ότι υπάρχει 

κίνδυνος για την ασφάλεια των δρομέων. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να 

ματαιώσει ή αναβάλλει τον αγώνα λόγω κακοκαιρίας ή άλλης ανωτέρας βίας. 

Ευχαριστούμε για τη συνδρομή και τη συνεργασία: 

Δήμο Μεγίστης, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Blue Star Ferries, Φεστιβάλ Καστελλορίζου, ΔΑΝ 

Μεγίστης, Ελληνική Αστυνομία, DRCAthens, Μουσείο Γρίφων – ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ Καστελλορίζου και 

Δημιουργική Ομάδα Τρεις Λαλούν & Δυό Χορεύουν. 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής της διοργάνωσης «Rock Solid», 

Ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, 

Βασίλης Κανακάρης 

mobile 699 2051 535 

e-mail info@treislaloun.org 

 

©2022 Rock Solid. All rights reserved. 

 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης Rock Solid Kastellorizo 2022 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.06.2022 

09:00-21:00 Παραλαβή αγωνιστικού πακέτου δρομέων από τη Γραμματεία της διοργάνωσης 

στο γραφείο της Δράσης Καστελλορίζου (μπροστά από το ξενοδοχείο 
Poseidon). 

20:00-20:30 Τεχνική ενημέρωση των αγώνων 5χλμ και 10χλμ ορεινού τρεξίματος και 

1.3χλμ Kid’s Trail Run. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.06.2022 

mailto:info@treislaloun.org


09:00-17:30 Παραλαβή αγωνιστικού πακέτου δρομέων από τη Γραμματεία της διοργάνωσης 

στο γραφείο της Δράσης Καστελλορίζου (μπροστά από το ξενοδοχείο 
Poseidon). 

16:30-16:45 Τεχνική ενημέρωση δρομέων για τον αγώνα 1.3χλμ Kid’s Trail Run στο Λιμάνι 
μπροστά από το «Ηρώο». 

17:00 Εκκίνηση αγώνα 1.3χλμ Kid’s Trail Run στο Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο». 

17:15 Τερματισμοί πρώτων δρομέων του αγώνα 1.3χλμ Kid’s trail Run στο Λιμάνι 
μπροστά από το «Ηρώο». 

17:30-17:45 Τεχνική ενημέρωση δρομέων για τον αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος στο 
Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο». 

18:00 Εκκίνηση αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο». 

18:20 Τερματισμοί πρώτων δρομέων του αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι 
μπροστά από το «Ηρώο». 

18:20-19:30 Συνεχείς τερματισμοί δρομέων του αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι 

μπροστά από το «Ηρώο». 

19:30 Απονομές νικητών/τριών του αγώνα 5χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι 
μπροστά από το «Ηρώο». 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.2022 

09:00-17:30 Παραλαβή αγωνιστικού πακέτου δρομέων από τη Γραμματεία της διοργάνωσης 
στο γραφείο της Δράσης Καστελλορίζου (μπροστά από το ξενοδοχείο 

Poseidon). 

17:30-17:45 Τεχνική ενημέρωση δρομέων για τον αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος στο 
Λιμάνι μπροστά από το «Ηρώο». 

18:00 Εκκίνηση αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι μπροστά από το 
«Ηρώο». 

18:45 Τερματισμοί πρώτων δρομέων του αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι 

μπροστά από το «Ηρώο». 

18:45-19:30 Συνεχείς τερματισμοί δρομέων του αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι 
μπροστά από το «Ηρώο». 

19:30 Απονομές νικητών/τριών του αγώνα 10χλμ ορεινού τρεξίματος στο Λιμάνι 
μπροστά από το «Ηρώο». 

 


