Καλλιθέα, Αθήνα
31/1/2020 Αρ.Πρωτ. 24

KALLITHEA RUN

2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας – Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεργασία με τον
Δήμο Καλλιθέας και υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνει την
Κυριακή 31 Μαΐου 2020 τον 9ο Αγώνα δρόμου KallitheaRun.
1.Αγώνας Δρόμου 10 χλμ και 4x2,5 χλμ
Ώρα Εκκίνησης: 08:30
Η διαδρομή έχει αφετηρία και τερματισμό μπροστά από την Πλατεία Δαβάκη.
Περιγραφή της Διαδρομής:
Η διαδρομή των 10 χλμ.: Ακολουθεί τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Θησέως με
κατεύθυνση προς Αθήνα), αριστερή αναστροφή στη διασταύρωση με οδό Αγίων
Πάντων και κίνηση επί της Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς Πειραιά, αριστερή
αναστροφή στη διασταύρωση με οδό Ισμήνης και κίνηση επί της Ελ. Βενιζέλου με
κατεύθυνση προς Αθήνα έως την πλατεία Δαβάκη. Η διαδρομή επαναλαμβάνεται και
2η φορά.
Κανείς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες, αν δεν έχει πρώτα εγγραφεί
και εξασφαλίσει το νούμερο συμμετοχής του. Δρομείς, που δεν θα διαθέτουν αριθμό
συμμετοχής, τους παρακαλούμε να σεβαστούν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
αθλητές, ενώ παράλληλα για λόγους ασφαλείας σε καμία περίπτωση να μην
επιχειρήσουν να τρέξουν ξεκινώντας ή τερματίζοντας μαζί τους. Οι δρομείς, οι οποίοι
θα αγνοήσουν την παραπάνω επισήμανση, τόσο στις εκκινήσεις όσο και στους
τερματισμούς, θα παρεμποδιστούν κατά την είσοδό τους στα αντίστοιχα σημεία.

Για να συμμετάσχει κάποιος στους Αγώνες Δρόμου των 10 χλμ. και 5 χλμ. θα πρέπει
να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.
2.Αγώνας Δρόμου 5 χλμ και Σκυταλοδρομίας 2x2,5 χλμ
Ώρα Εκκίνησης: 10:00
Η διαδρομή έχει αφετηρία και τερματισμό μπροστά από την Πλατεία Δαβάκη.
Περιγραφή της Διαδρομής:
Η διαδρομή των 5 χλμ.: Ακολουθεί τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Θησέως με
κατεύθυνση προς Αθήνα), αριστερή αναστροφή στη διασταύρωση με οδό Αγίων
Πάντων και κίνηση επί της Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση προς Πειραιά, αριστερή
αναστροφή στη διασταύρωση με οδό Ισμήνης και κίνηση επί της Ελ. Βενιζέλου με
κατεύθυνση προς Αθήνα έως την πλατεία Δαβάκη.
Κανείς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες, αν δεν έχει πρώτα εγγραφεί
και εξασφαλίσει το νούμερο συμμετοχής του. Δρομείς, που δεν θα διαθέτουν αριθμό
συμμετοχής, τους παρακαλούμε να σεβαστούν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
αθλητές, ενώ παράλληλα για λόγους ασφαλείας σε καμία περίπτωση να μην
επιχειρήσουν να τρέξουν ξεκινώντας ή τερματίζοντας μαζί τους. Οι δρομείς, οι οποίοι
θα αγνοήσουν την παραπάνω επισήμανση, τόσο στις εκκινήσεις όσο και στους
τερματισμούς, θα παρεμποδιστούν κατά την είσοδό τους στα αντίστοιχα σημεία.
Για να συμμετάσχει κάποιος στους Αγώνες Δρόμου των 10 χλμ. και 5 χλμ. θα πρέπει
να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.
ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
AIMS και την IAAF

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμμετάσχει κάποιος στον Αγώνα Δρόμου των 10 χλμ και 5 χλμ θα πρέπει
να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σιγουρευτείτε ότι έχετε μαζί σας τα ακόλουθα:
1. Τον αριθμό που και τις παραμάνες που παραλάβατε το Σάββατο πριν τον αγώνα
από το κέντρο εγγραφών (Πλατεία Δαβάκη)
2. Τη σακούλα για τα ρούχα, με τον αριθμό κολλημένο επάνω της.
ΑΦΙΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου των 10 χλμ και των 5 χλμ γίνεται μπροστά από την
Πλατεία Δαβάκη επί της Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως). Σημειώνεται ότι οι δρομείς
θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της Εκκίνησης μια ώρα τουλάχιστον πριν την
έναρξη του Αγώνα. Να ληφθεί υπόψη ότι, από τις 8:00 και μετά ισχύει η μερική
απαγόρευση κυκλοφορίας τροχοφόρων επί της Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως)και για
τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της αγωνιστικής διαδρομής των 10 χλμ και των 5 χλμ
(βλέπε χάρτη διαδρομών).
ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Εμπρός από την Πλατεία Δαβάκη. Ώρα εκκίνησης:
· Αγώνας 10 χλμ και Σκυταλοδορμία 4x2,5 χλμ: 08:30
· Αγώνας 5 χλμ: 10:00
· Αγώνας 2,5 χλμ: 11:00
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
Όλοι οι δρομείς θα μπορούν να προθερμαίνονται επί της Ελευθερίου Βενιζέλου
(Θησέως) εμπρός και πίσω και από την αψίδα εκκίνησης.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Οι δρομείς θα πρέπει να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τον
ιματισμό τους μέσα σε πλαστικό σάκο που θα παραλάβουν μαζί με τον αριθμό
συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών & Διανομής Υλικού στην Πλατεία
Δαβάκη.
Ο πλαστικός σάκος με τα προσωπικά αντικείμενα, για όσους δρομείς το επιθυμούν, θα
πρέπει να έχει παραδοθεί το αργότερο 15 λεπτά πριν την εκκίνηση, σε συγκεκριμένη
-οριοθετημένη περιοχή που βρίσκεται πάνω στην Πλατεία Δαβάκη. Η παραλαβή των
πλαστικών σάκων, αμέσως μετά τον τερματισμό, θα γίνεται, με τη βοήθεια
εθελοντών, από τους ίδιους τους δρομείς και από το συγκεκριμένο οριοθετημένο
χώρο, με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω στο σάκο θα πρέπει να έχει κολληθεί η να αναγράφεται ευκρινώς
ο αριθμός συμμετοχής του δρομέα. Ο σάκος πρέπει να είναι καλά κλεισμένος και δεν
πρέπει να περιέχει, χρήματα, τιμαλφή ή φάρμακα. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία
ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων αξίας.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους δρομείς του Αγώνα Δρόμου των 10 χλμ και των 5
χλμ, στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό καθώς και στο μέσο της διαδρομής (2,5 χλμ.
για τους αγωνιζόμενους στον αγώνα των 5 χλμ και στο 5ο χλμ. για τους
αγωνιζόμενους στα 10 χλμ).
Επιπλέον, θα διατίθενται ισοτονικά ποτά για τους αγωνιζόμενους στα 10 χλμ.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων θα υπάρχουν στην
Εκκίνηση στην Πλατεία Δαβάκη.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του Αγώνα Δρόμου 10 χλμ και της
Σκυταλοδρομίας 4x2,5 χλμ είναι τα ενενήντα (90΄) λεπτά, του Αγώνα Δρόμου των 5
χλμ τα εξήντα ( 60 ) λεπτά και του Αγώνα Δρόμου των 2,5 χλμ τα τριάντα (30) λεπτά.
Oι Αγώνες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 11:30.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
Όλοι οι δρομείς αμέσως μετά τον τερματισμό παραλαμβάνουν το μετάλλιο και το
δίπλωμά τους.
Επίσης, πρέπει να παραλαμβάνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
Έπαθλα (μετάλλιο και δίπλωμα) απονέμονται στους τρεις πρώτους νικητές της
γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών, ενώ κύπελλο απονέμεται μόνο στον πρώτο
αθλητή και την πρώτη αθλήτρια κάθε αγώνα. Στον αγώνα των 2,5 χλμ δεν γίνονται
βραβεύσεις και δίνονται μόνο μετάλλιο και δίπλωμα στους τερματίσαντες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά τη λήξη κάθε αγώνα ανακοινώνονται άμεσα τα επίσημα αποτελέσματα των
πρώτων δρομέων. Τα αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.kallithearun.gr μετά τη λήξη των αγώνων.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η Ο.Ε. συνεργάζεται με επίσημο φωτογραφικό πρακτορείο, από όπου όλοι οι
συμμετέχοντες μπορούν να προμηθευτούν φωτογραφικό υλικό.
3. Αγώνας Δρόμου 2,5 χλμ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 2,5km
Οι Εγγραφές για τον αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ θα γίνονται την παραμονή του αγώνα
από τις 10.00πμ – 4.00μμ και την ημέρα του αγώνα από τις 8:30πμ – 10:30πμ στην
Πλατεία Δαβάκη (όπου οι δρομείς θα παραλαμβάνουν και τον αριθμό συμμετοχής
τους).
Ώρα Εκκίνησης: 11:00
Η συμμετοχή επιτρέπεται σε μαθητές και δρομείς που έξι (6) ετών και άνω.

Η διαδρομή έχει αφετηρία και τερματισμό μπροστά από την Πλατεία Δαβάκη.
Κανείς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες, αν δεν έχει πρώτα εγγραφεί
και εξασφαλίσει το νούμερο συμμετοχής του. Δρομείς, που δεν θα διαθέτουν αριθμό
συμμετοχής, τους παρακαλούμε να σεβαστούν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
αθλητές, ενώ παράλληλα για λόγους ασφαλείας σε καμία περίπτωση να μην
επιχειρήσουν να τρέξουν ξεκινώντας ή τερματίζοντας μαζί τους.Οι δρομείς, οι οποίοι
θα αγνοήσουν την παραπάνω επισήμανση, τόσο στις εκκινήσεις όσο και στους
τερματισμούς, θα παρεμποδιστούν κατά την είσοδό τους στα αντίστοιχα σημεία.
Περιγραφή της Διαδρομής:
Η διαδρομή των 2,5 χλμ.: Ακολουθεί τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) με δεξιά
όδευση, μέχρι την οδό Αγίων Πάντων. Κάνει αναστροφή επί της Ελ. Βενιζέλου
(Θησέως) και συνεχίζει μέχρι την Αγία Ελεούσα όπου και πάλι κάνει αναστροφή και
τερματίζει μπροστά στην πλατεία Δαβάκη.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους
ευθύνη.
Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα
σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.
Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση.
Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή – τρια,
αφού όλοι οι συμμετέχοντες – σες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και
οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους.”
Εγγραφή σε αγώνα
Όλοι οι αγώνες δρόμου πλην του αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ (για τον Κοινωνικό
Αγώνα Δρόμου 2,5χλμ. και Μαθητών Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων βλ
παρακάτω)
Δικαίωμα συμμετοχής (αγώνες δρόμου 5 χλμ, 10 χλμ 2x2,5 χλμ και 4x2,5 χλμ)
Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας
του. Οι ανήλικοι δρομείς μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες δρόμου της
διοργάνωσης "Τρέχοντας στην Καλλιθέα -KallitheaRun" με τη σύμφωνη γνώμη και
την υπογραφή της έντυπης αίτησης συμμετοχής από τους γονείς ή κηδεμόνες τους. Η
αίτηση αυτή (την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ) πρέπει να συμπληρωθεί και να
υπογραφεί από τους γονείς ή κηδεμόνες και να υποβληθεί στην Οργανωτική Επιτροπή
κατά την παράδοση του πακέτου συμμετοχής. Κανένα πακέτο συμμετοχής δεν
πρόκειται να παραδοθεί σε ανήλικο δρομέα εάν δεν υποβληθεί η έντυπη αίτηση
συμμετοχής του κηδεμόνα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Κυριακή, 24 Μαΐου
συμπληρωθεί το όριο συμμετοχών.
Βασικό Επίπεδο Εγγραφής -Κόστος Συμμετοχής -Παροχές (αγώνες δρόμου 5 χλμ,
10 χλμ 2x2,5 χλμ και 4x2,5 χλμ)
Το κόστος συμμετοχής είναι 10€
Και περιλαμβάνει :
-Ηλεκτρονική χρονομέτρηση -Αριθμό συμμετοχής (bibnumber) με το ονοματεπώνυμο
του συμμετέχοντα

για όλες τις εμπρόθεσμες εγγραφές. -Νερά, ισοτονικά, μπανάνες κατά τη διάρκεια του
αγώνα και στον τερματισμό
-Ιατρικές Υπηρεσίες -Αναμνηστικό μετάλλιο -Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής
Ενισχυμένο Επίπεδο Εγγραφής -Κόστος Συμμετοχής -Παροχές (αγώνες
δρόμου 5 χλμ, 10 χλμ 2x2,5 χλμ και 4x2,5 χλμ) Το κόστος συμμετοχής είναι 15€ και
περιλαμβάνει τις παροχές του Βασικού Επίπεδου εγγραφής και επιπρόσθετα T-shirt
Τρόποι Πληρωμής (αγώνες δρόμου 5 χλμ, 10 χλμ 2x2,5 χλμ και 4x2,5 χλμ)
Α. Με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας κατά την on-line
εγγραφή σας.
Β. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργάνωσης στην Alpha Bank.
Τράπεζα: Alpha Bank Δικαιούχος: Φιλαθλητικός Σύλλογος Καλλιθέας Μοσχάτου
Ταύρου Αριθμ. Λογαριασμού: 993 00 2330 001622 IBAN: GR65 0140 9930 9930
0233 0001 622 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να
καταβάλλετε το αντίτιμο της συμμετοχής το αργότερο 2 ημέρες μετά την υποβολή της
δήλωσης συμμετοχής σας και οπωσδήποτε πριν από το
οριστικό κλείσιμο των εγγραφών. Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να
δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον κωδικό εγγραφή σας. Μετά την καταβολή
των χρημάτων θα πρέπει απαραίτητα να στείλετε την απόδειξη κατάθεσης με e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@kallithearun.gr άμεσα.
Γ. Με μετρητά, ταυτόχρονα με την αυτοπρόσωπη εγγραφή σας στα Γραφεία του
Φιλαθλητικού Καλλιθέας.

Τρόποι Εγγραφής -Συμμετοχής (αγώνες δρόμου 5 χλμ, 10 χλμ 2x2,5 χλμ και 4x2,5
χλμ)
Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε:
Α. Μέσω της ιστοσελίδας (online εγγραφή), παρακαλώ επιλέξτε έναν από τους
ακόλουθους συνδέσμους ανάλογα με τον αγών δρόμου που θέλετε να λάβετε μέρος
και το επίπεδο των υπηρεσιών: 5 χλμ: 5 χλμ βασικό, 5 χλμ ενισχυμένο (t-shirt), 10
χλμ: 10 χλμ βασικό, 10 χλμ ενισχυμένο (t-shirt), 2x2,5 χλμ: 2x2,5 χλμ βασικό, 2x2,5
χλμ ενισχυμένο (t-shirt), 4x2,5 χλμ: 4x2,5 χλμ βασικό, 4x2,5 χλμ ενισχυμένο (t-shirt).
Β. Αυτοπροσώπως στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, στα Γραφεία του
Φιλαθλητικού Καλλιθέας που βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας
"Γρ.Λαμπράκης", (Δευτέρα έως Παρασκευή απο 5.00-7.30 το απόγευμα), τηλ 210
9578388, 6984282552.
Κοινωνικός Αγώνας Δρόμου 2,5χλμ. και Μαθητών Δημοτικών Σχολείων και
Γυμνασίων
Οι εγγραφές για τα 2,5 km θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στην πλατεία
Δαβάκη στην Καλλιθέα την παραμονή και την ημέρα του αγώνα.
Δικαίωμα συμμετοχής
Η συμμετοχή στον Κοινωνικό Αγώνα Δρόμου 2,5χλμ. επιτρέπεται σε όλους τους
δρομείς έξι (6) ετών και άνω. Οι ανήλικοι δρομείς μπορούν να συμμετέχουν στους
αγώνες δρόμου της διοργάνωσης "Τρέχοντας στην Καλλιθέα -KallitheaRun" με τη
σύμφωνη γνώμη και την υπογραφή της έντυπης αίτησης συμμετοχής από τους γονείς
ή κηδεμόνες τους. Η αίτηση αυτή (την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ) πρέπει να
συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους γονείς ή κηδεμόνες και να
υποβληθεί στην Οργανωτική Επιτροπή κατά την παράδοση του πακέτου συμμετοχής.
Κανένα πακέτο συμμετοχής δεν πρόκειται να παραδοθεί σε ανήλικο δρομέα εάν δεν
υποβληθεί η έντυπη αίτηση συμμετοχής του κηδεμόνα.

Τρόποι Εγγραφής -Συμμετοχής

Οι Εγγραφές θα γίνονται την παραμονή του αγώνα από τις 10πμ – 4 μμ και την ημέρα
του αγώνα από τις 8:30πμ – 10:30πμ στην Πλατεία Δαβάκη (όπου οι δρομείς θα
παραλαμβάνουν και τον αριθμό συμμετοχής τους).
Κόστος Συμμετοχής -Παροχές
Ο Κοινωνικός Αγώνας Δρόμου 2,5χλμ. είναι δωρεάν και δεν παρέχονται:
-η υπηρεσία της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης -δίπλωμα συμμετοχής -T-shirt
Παροχές του αγώνα -Νερά, ισοτονικά, μπανάνες κατά τη διάρκεια του αγώνα και
στον
τερματισμό -Ιατρικές Υπηρεσίες -Αναμνηστικό μετάλλιο Βραβεύσεις-Έπαθλα
Έπαθλα (μετάλλιο και δίπλωμα) απονέμονται στους τρεις πρώτους νικητές
της γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών των αγώνων δρόμου 5 χλμ
και 10 χλμ. Κύπελλο απονέμεται μόνο στον πρώτο αθλητή και την πρώτη αθλήτρια
κάθε αγώνα.
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα
συμμετοχής και μετάλλιο. Δεν θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα στον αγώνα
δρόμου των 2,5 χλμ.
Ακόμη θα δοθούν ειδικά βραβεία για τους πρώτους Νικητές καθώς και για την
πολυπληθέστερη συμμετοχή ομάδας, Σχολείου, Σωματείου, φορέων κ.τ.λ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την εγγραφή, τη συμμετοχή σας
ή για θέματα που αφορούν στους εθελοντές ή γενικότερα τη διοργάνωση του αγώνα
KallitheaRun, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@kallithearun.gr ή filathlitikoskallitheas@gmail.com ή στείλτε μας μήνυμα στο
INBOX μέσα από τη σελίδα μας στο FaceBook: KallitheaRun.
Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210 9578388, 6984282552 να
μας επισκεφθείτε στα γραφεία του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας
-Μοσχάτου -Ταύρου που βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας
¨Γρ.Λαμπράκης" τις καθημερινές : Δευτέρα -Παρασκευή από τις 5-7:30 το
απόγευμα για εγγραφές
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : Διεύθυνση: οδός Δημοτικού
Σταδίου 1 (δίπλα στο σινεμά, ΚΑΛΥΨΩ) Καλλιθέα, εντός του Δημοτικού Σταδίου
Καλλιθέας.

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Παναγιώτης Δημάκος, Ph.D

Χρυσάνθη Μαυρομάτη

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ και στον Αγώνα Δρόμου 10χλμ μπορούν να

συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών, ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied
runners).


Στον Αγώνα Δρόμου 2,5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 10 ετών,

ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα.


Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στους Αγώνες Δρόμου, η αίτηση

συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της
αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη
συμμετοχή του τέκνου στον Αγώνα.


Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους

κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές
ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.


Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.



Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την

πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την
ικανότητά του να συμμετάσχει.


Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση

τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη
διοργάνωση ή θεατής αυτής.


Στους αγώνες της διοργάνωσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και

εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.


Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που

τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του
στήθους τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από
τον αγώνα.


Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς

του αγώνα πριν, καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.


Η εκδήλωση πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής

του ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή
άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχει το δικαίωμα η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να
αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα
δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.


Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του

προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του
αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του του αγώνα.


Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να

παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου
αποτελεσμάτων καθώς και δημοσίευση σε αυτόν στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος που προβλέπονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας αίτησης συμμετοχής θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για
σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την
αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα
και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του αγώνα.


Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά

τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της
διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική
αποζημίωση για το λόγο αυτό.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
•

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές

χωρίς πρότερη ενημέρωση.
•

Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο μέσω

της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της
διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.

•

Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική

καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της
εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών. Σε
περίπτωση που η πληρωμή δε γίνει με χρήση πιστωτικής κάρτας (αμέσως μετά την
υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής), ο καταθέτων θα πρέπει να αποστείλει το
αποδεικτικό

κατάθεσης

της

συνδρομής

συμμετοχής

με

χρήση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που του υποδεικνύεται στην ηλεκτρονική
φόρμα εγγραφής. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εγγραφή δε θεωρείται έγκυρη.
•

Εγγραφές στη διοργάνωση, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης

καταβολή της συνδρομής συμμετοχής εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή
της αίτησης συμμετοχής ή πραγματοποιούνται μετά το κλείσιμο των εγγραφών,
ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.
•

Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα)

δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε
έναν αγώνα δρόμου της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που
θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.
•

Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την

πολιτική ακυρώσεων του αγώνα όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της
ιστοσελίδας της διοργάνωσης.
Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στο επιλεγέν
μέγεθος t-shirt εκ μέρους του δρομέα (σε περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η εγγραφή
του/της σε Επίπεδο Εγγραφής που συνδυάζεται με παροχή t-shirt).

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι

αριθμοί

συμμετοχής

παραλαμβάνονται

αυτοπροσώπως

από

τους

εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εγγραφών του αγώνα τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου
ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να
εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το

Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει
βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και
εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο
ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα.


Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου δρομέα απαιτείται

πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ.
διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματός
επιβεβαίωσης συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται σαφώς ο αριθμός συμμετοχής του
συμμετέχοντα.


Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε

συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών
συμμετοχής στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης. Στο Κέντρο Εγγραφών της
διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου
δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.


Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο

εγγραφής δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στους δικαιούχους, πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τις ημέρες και ώρες
λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης.


Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο

εγγραφής που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου
Εγγραφών της διοργάνωσης δεν δύναται να παραληφθούν σε καμία περίπτωση
μεταγενέστερα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
•

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών,

των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των
κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.
•

Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, της

Οργανωτικής Επιτροπής αλλά και των διεθνών κανονισμών της AIMS και της IAAF έχει

ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του
από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωση.
•

Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται

ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.
•

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που

έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη
μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες,
Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της
διοργάνωσης.
•

Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού

δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα
χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
•

Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που

απαιτούνται στο πίσω μέρος του αριθμού συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα
στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
•

• Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη

διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον
άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον
αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.
•

Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 10χλμ έχει οριστεί στα 90 λεπτά από

την εκκίνηση του αγώνα.
•

Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί στα 60 λεπτά από την

εκκίνηση του αγώνα.
•

Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 2,5χλμ έχει οριστεί στα 40 λεπτά από

την εκκίνηση του αγώνα.
•

Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος

είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι
και τον τερματισμό του.
Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός
χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

