
 
 
 
 

 
 
 
 

 4ος ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 4 & 8 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 
Σάββατο 16 Μαΐου 2020 

 
 

Χάρισε	ζωή…γίνε	Δωρητής	Οργάνων,	Ιστών	&	Κυττάρων!!!	
 
 

 
Συνδιοργάνωση: 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 

Με	την	Αιγίδα:	
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με	την	Υποστήριξη	&	τη	Συνεργασία:	
 

• Βοτανικού Κήπου Ιδρύματος « ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν.ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ» 
• Ελληνικής Αθλητιατρικής Εταιρείας Ιατρών Αγώνων 

 
 
 



	
ΕΠΙΣΗΜΗ	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	ΑΓΩΝΑ	“LIFE	RUN	2020”	

	
Σας παραθέτουµε την Επίσηµη Προκήρυξη του Αγώνα, η οποία προβλέπει µε ακρίβεια 
τους όρους, τους κανονισµούς και τις προϋποθέσεις, διεξαγωγής του αγώνα και της 
συµµετοχής των δροµέων, οι οποίοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον 4ο 
Απογευµατινό Αγώνα Δρόµου Ανωµάλου Εδάφους “LIFE RUN 2020”. 
	
Χρόνος Διεξαγωγής: Ο Αγώνας θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2020, στις 
εγκαταστάσεις του ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, του Ιδρύµατος “Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν.  
Διοµήδους”, Ιερά Οδός 401, στο Χαϊδάρι. 
 
Αποστάσεις και Κατηγορίες του Αγώνα: Στον αγώνα, οι δροµείς µπορούν να 
επιλέξουν τη συµµετοχή τους στις ακόλουθες δύο διαδροµές:  
α) Δρόµος  απόστασης 4 χιλιοµέτρων      β) Δρόµος απόστασης 8 χιλιοµέτρων 
 
Οι αποστάσεις  των 4 και 8 χιλιοµέτρων περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: 
 
1η κατηγορία Γυναίκες: δρόµος απόστασης τεσσάρων (4) χιλιοµέτρων 
2η κατηγορία Άνδρες: δρόµος απόστασης τεσσάρων (4) χιλιοµέτρων 
3η κατηγορία Γυναίκες: δρόµος απόστασης οκτώ (8) χιλιοµέτρων 
4η κατηγορία Άνδρες: δρόµος απόστασης οκτώ (8) χιλιοµέτρων 
5η κατηγορία Οµαδικής Συµµετοχής Γυναικών & Ανδρών: δρόµος απόστασης οκτώ 
(8) χιλιοµέτρων. 
	
Συγκέντρωση Δροµέων: Σηµείο συγκέντρωσης των δροµέων, ορίζεται ο χώρος του 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ του Ιδρύµατος “Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν.  Διοµήδους”, την ηµέρα 
διεξαγωγής του Αγώνα από τις 15.00. 
 
Εκκίνηση και Τερµατισµός Αγώνα: Η εκκίνηση και ο τερµατισµός των αποστάσεων 4 & 
8 χιλιοµέτρων, θα πραγµατοποιηθούν σε κεντρικό σηµείο του ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, στο 
Χαϊδάρι. 
 
Ώρες Εκκίνησης Αγωνισµάτων: Η εκκίνηση για το δρόµο απόστασης 4 χιλιοµέτρων, 
θα δοθεί στις 17.00. Για το δρόµο απόστασης 8 χιλιοµέτρων, η εκκίνηση θα δοθεί στις 
18.00. 
 
Δικαίωµα συµµετοχής: Στους δρόµους απόστασης 4 & 8 χιλιοµέτρων , έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής, µέλη γυµναστηρίων, ερασιτέχνες δροµείς, δροµείς οι οποίοι ανήκουν σε 
οργανωµένα σωµατεία, εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις κ.λπ. 
 
Ατοµική ευθύνη των Δροµέων: Οι δροµείς, θα αγωνισθούν µε δική τους ευθύνη και 
µόνον αφού υπογράψουν σχετική δήλωση, κατά την παραλαβή του αριθµού 
συµµετοχής τους στον αγώνα, η οποία απαλλάσσει τους διοργανωτές, από 
ενδεχόµενες οργανικές επιπλοκές που µπορεί να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια ή και 
µετά την αγωνιστική τους προσπάθεια. 
 



Κανονισµοί Αγώνα: Στους δρόµους απόστασης 4 & 8  χιλιοµέτρων, ισχύουν οι 
κανονισµοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
	
Σταθµοί διάθεσης νερού: Στους δροµείς, θα διατίθεται νερό στο 2ο χιλιόµετρο του 
δρόµου απόστασης 4 χιλιοµέτρων και στο 2ο , 4ο και 6ο  χιλιόµετρο του δρόµου 
απόστασης 8 χιλιοµέτρων, καθώς και στο σηµείο τερµατισµού. 
 
Απονοµές Επάθλων:  
-Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε µίας από τις 5 κατηγορίες, που περιλαµβάνει ο 
Αγώνας, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, θα απονεµηθούν κύπελλο – µετάλλιο 
και δίπλωµα.  
-Στους δεύτερους και τρίτους νικητές της κάθε µίας από τις 5 κατηγορίες, που 
περιλαµβάνει ο Αγώνας, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, θα απονεµηθούν 
µετάλλιο και δίπλωµα.  
-Για τον καθορισµό των 3 πρώτων οµάδων της 5ης κατηγορίας Οµαδικής Συµµετοχής 
γυναικών & ανδρών, θα χρησιµοποιηθεί η σειρά και ο χρόνος τερµατισµού των 4 
πρώτων δροµέων οι οποίοι θα τερµατίσουν για κάθε οµάδα. 
 
Για την συγκρότηση οµάδας ο ελάχιστος αριθµός δροµέων είναι  πέντε άτοµα.  
 
Επίσης αναµνηστικά µετάλλια και διπλώµατα του Αγώνα, θα δοθούν σε όλους τους 
δροµείς που θα συµµετέχουν στον Αγώνα. 
	
	
Δηλώσεις συµµετοχής: Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα  θα δέχεται συµµετοχές 
µέχρι και την Πέµπτη 14 Μαΐου 2020. Οι δηλώσεις συµµετοχής στους αγώνες 4 & 8 
χιλιοµέτρων, γίνονται δεκτές µε τους ακόλουθους τρόπους: 
 
1) Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.agonesdromou.gr (Πεδίο ΑΓΩΝΕΣ) 
2) Με αποστολή αίτησης συµµετοχής στους αριθµούς Fax 2109713322 & 
2109734341 
3) Με την υποβολή αίτησης συµµετοχής αυτοπροσώπως, στα  Κέντρα Δήλωσης 
Συµµετοχής, για τη διεύθυνση των οποίων µπορείτε να ενηµερωθείτε, στο 
διαδικτυακό τόπο του Αγώνα www.agonesdromou.gr (ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΝΕΣ) ή στα 
τηλέφωνα 2109765100 & 2109713665. 
	
	
Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για τη δήλωση συµµετοχής: Προκειµένου να 
θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συµµετοχής των δροµέων, θα πρέπει να συµπληρώσουν 
στο έντυπο της αίτησης για συµµετοχή, τα ακόλουθα στοιχεία: Επιλογή απόστασης(4 ή 
8 χλµ.), επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email 
και ΟΜΑΔΑ για οµαδικές συµµετοχές. 
 
 
 
 
 



Παραλαβή υλικού: Οι δροµείς, οι οποίοι θα διεκπεραιώσουν τη συµµετοχή τους στον 
αγώνα, θα µπορούν να παραλάβουν το σάκο µε το υλικό τους, την Τετάρτη, την 
Πέµπτη και την Παρασκευή 13, 14 & 15 Μαίου 2020, από 11.00 – 19.00, από τα γραφεία 
της Οργανωτικής Επιτροπής, Λεωφόρος Βουλιαγµένης 164, 1ος Όροφος, στη Δάφνη. 
 
Παράβολο συµµετοχής στον Αγώνα: Το κόστος συµµετοχής στον Αγώνα των 4 & 8 
χιλιοµέτρων, ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ. Οι δροµείς µπορούν να καταβάλουν το 
ποσό µε τους εξής τρόπους: 
	
α ) στον Τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυµναστηρίων 
Αττικής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, µε αναγραφή του ονόµατος του δροµέα. 
 
Αριθµός λογαριασµού:  5036-062386-218 
Αριθµός ΙΒΑΝ:  2801720360005036062386218 
 
β ) Εάν εγγραφούν αυτοπροσώπως σε κάποιο Κέντρο Δήλωσης Συµµετοχής, από 
όπου θα παραλάβουν σχετική απόδειξη πληρωµής. 
 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. 

	
 
Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του υλικού: Οι δροµείς, για να παραλάβουν το 
σάκο µε το υλικό του αγώνα, απαραίτητα, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δήλωση 
συµµετοχή τους, να καταβάλουν το παράβολο συµµετοχής, και να επιδείξουν το 
αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου, είτε στο σηµείο παραλαβής του σάκου µε το 
υλικό του αγώνα, είτε στη Γραµµατεία του Αγώνα. 
 
 
Φύλαξη προσωπικών αντικειµένων των δροµέων: Όσοι από τους δροµείς θελήσουν 
να φυλάξουν τα προσωπικά τους αντικείµενα κατά τη διάρκεια του αγώνα, µπορούν 
να παραδώσουν την τσάντα η οποία θα έχει επικολληµένο στο εξωτερικό µέρος της 
τον αυτοκόλλητο αριθµό που θα τους χορηγηθεί,  εντός του σάκου µε το υλικό του 
αγώνα. Η παράδοση της τσάντας µε τα προσωπικά αντικείµενα των δροµέων, µπορεί 
να γίνει στο σηµείο φύλαξης προσωπικών αντικειµένων των δροµέων, το οποίο θα 
λειτουργεί για την παραλαβή, το Σάββατο, ηµέρα διεξαγωγής του Αγώνα, από 15.30 
έως 20.00, παραπλεύρως της Γραµµατείας του Αγώνα.  
Η επιστροφή των προσωπικών αντικειµένων των δροµέων θα γίνεται από το σηµείο το 
οποίο τα παρέδωσαν και µόνο µε την επίδειξη του επιστήθιου αριθµού συµµετοχής 
τους, στους υπεύθυνους φύλαξης και εφ’ όσον υπογράψουν για την παραλαβή της 
τσάντας τους.  
Η επιστροφή των προσωπικών αντικειµένων στους δροµείς, θα αρχίσει 10’ µετά τον 
τερµατισµό των πρώτων δροµέων της  κάθε απόστασης. 
	
	
	
	



Παροχές στους Δροµείς: Κάθε δροµέας ο οποίος θα συµµετέχει στον Αγώνα, θα έχει 
τις ακόλουθες παροχές: 
 

• Σάκος µε το υλικό του αγώνα ο οποίος θα περιέχει: επιστήθιο αριθµό 
συµµετοχής, αναµνηστικό T-shirt µε το λογότυπο του Αγώνα, τσάντα για τη 
φύλαξη προσωπικών αντικειµένων µε αυτοκόλλητο αριθµό, ο οποίος θα 
συµπίπτει µε τον επιστήθιο αριθµό συµµετοχής τους στον Αγώνα. 

• Ηλεκτρονική χρονοµέτρηση  
• Αναµνηστικό µετάλλιο του Αγώνα 
• Αναµνηστικό Δίπλωµα του Αγώνα 
• Εµφιαλωµένα νερά κατά τη διαδροµή του Αγώνα και µετά τον τερµατισµό. 
• Snack µετά τον τερµατισµό 
• Μέριµνα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 
 
 
 

Μιχάλης Μηνούδης 
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

 ________________________________________________________________ 
Οργανωτική  Επιτροπή: Λεωφ. Βουλιαγµένης 164, Δάφνη 17235 

      Τηλ: 210 9765100 – 210 9711213 – Fax: 210 9734341 – Email: info@siga.gr 
 

 


