
 
 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 
 

ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ VIA EGNATIA RUN 2017 
ΕΠΙ ΔΘΜΟΙΑ ΟΔΟΤ 

ΘΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ (21.097 μζτρα) 
 

 
H Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ – Ρεριφερειακι Ενότθτα Ζβρου διοργανϊνει 
αγϊνα δρόμου με τθν επωνυμία: 
 
VIA EGNATIA RUN 
ΘΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ (21.097 μζτρα) Αγϊνασ δρόμου επί δθμοςίασ οδοφ 
 
Ραράλλθλοι αγϊνεσ 
ΛΑΪΚΟ –ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΜΑ 3.500 ΜΕΣΡΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΟ-Α.Μ.Ε.Α. 800 ΜΕΣΡΩΝ, με τουσ παρακάτω όρουσ: 
 
ΘΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: άββατο, 2 επτεμβρίου 2017 
ΩΡΑ EKΚINΘΘ: 18.30 
ΑΦΕΣΘΡΙΑ: Λουτρά Σραϊανοφπολθσ (ΧΑΝΑ) 
ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ - Αλεξανδροφπολθ 
ΑΠΟΣΑΘ: 21.097 Μζτρα (Θμιμαρακϊνιοσ) πιςτοποιθμζνθ διαδρομι από υπεφκυνο μετρθτι 
.Ε.Γ.Α.. 
ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΘΘ: Θλεκτρονικι με chip 
ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Δωρεάν 
 
 
 
ΙΑΣΡΙΚΘ ΕΞΕΣΑΘ:  
 
Πλοι οι ακλθτζσ και ακλιτριεσ του αγϊνα, κακϊσ και οι γονείσ-κθδεμόνεσ ανθλίκων ακλθτϊν, που 
κα ςυμμετάςχουν ςτον αγϊνα, υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχουν εξεταςκεί ιατρικϊσ και 
είναι υπεφκυνοι οι ίδιοι για τθν καλι τουσ ςωματικι υγεία.  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι εραςιτζχνεσ ι μθ δρομείσ που 
ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Μικρότεροι των 18 ετϊν κα πρζπει να 
προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα / κθδεμόνα κατά τθν διλωςθ ςυμμετοχισ ι ςτθν 
Γραμματεία ςτο χϊρο τθσ εκκίνθςθσ.  



 
ΔΘΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ:   
 
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ μπορείτε να υποβάλλετε θλεκτρονικά ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ από 
24/7/2017 ζωσ  27/8/2017.  
 
Ρλθροφορίεσ αγϊνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου www.peevrou.eu και 
ςτθν επίςθμθ ςελίδα του αγϊνα ςτο Facebook “Via Egnatia RUN”.  
 
θμείωςθ: κάκε ακλθτισ να δθλϊνει ομάδα ι φορζα, που κζλει να εκπροςωπιςει κακϊσ κα 
υπάρχουν και ομαδικζσ βραβεφςεισ  
 
► Οδθγίεσ – Παρατθριςεισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ  
Α) τακμοί Σροφοδοςίασ 
Θα υπάρχουν 6 ςτακμοί με νερά:  
1οσ   5ο χλμ 
2οσ   7,8ο χλμ (Σπάρτακοσ Άνκειασ) 
3οσ   10ο χλμ (Κ.Τ.Ε.Ο. Αγνάντια) 
4οσ     13,5ο χλμ (Εκκλθςία Απαλοφ) 
5οσ    15,5ο  χλμ (Ραράδρομοσ απζναντι PRAKTIKER)  
6οσ     18ο χλμ (Ρλατανότοποσ Μαΐςτρου) 
 
400 μζτρα μετά από κάκε ςτακμό κα υπάρχουν κάδοι για απόρριψθ των πλαςτικϊν 
μπουκαλιϊν 
 
Β) Διαχείριςθ ιματιςμοφ: Στο χϊρο τθσ αφετθρίασ, ςε προκακοριςμζνο χϊρο, κα μποροφν οι 
δρομείσ, εφόςον το επικυμοφν, να παραδίδουν τον ιματιςμό τουσ ςε ςακοφλα που κα δοκεί από 
τουσ διοργανωτζσ, το αργότερο 30ϋ πριν τθν εκκίνθςθ, και θ οποία κα φζρει τον αρικμό 
ςυμμετοχισ τουσ. Η ςακοφλα κα παραλθφκεί από τον δρομζα ςτον χϊρο του τερματιςμοφ με τθν 
επίδειξθ του αρικμοφ ςυμμετοχισ. Η ςακοφλα ιματιςμοφ δεν πρζπει να περιζχει τιμαλφι κακϊσ θ 
οργανωτικι επιτροπι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν απϊλεια τουσ.    
Γ) Μετακίνθςθ δρομζων ςτθν εκκίνθςθ: Η μετακίνθςθ ακλθτϊν προσ τθν αφετθρία κα γίνει με 
λεωφορεία ςτισ 16:15, μπροςτά από το ΝΟΜΑΧΕΙΟ ςτθν Αλεξανδροφπολθ.  
Δ) Ιατρικι κάλυψθ: Θα υπάρχει Ιατρείο ςτθν εκκίνθςθ και ςτον τερματιςμό, ζνα αςκενοφόρο ςτθν 
ροι του αγϊνα και εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ (παράρτθμα Αλεξανδροφπολθσ) 
ςτουσ ςτακμοφσ τροφοδοςίασ (2οσ, 4οσ και 6οσ ) 
Ε) Εκκίνθςθ – χρονικό όριο: Η εκκίνθςθ του αγϊνα κα δοκεί ςτισ 18.30 και το χρονικό όριο 
τερματιςμοφ είναι οι 2 ϊρεσ 30ϋ, από εκεί και πζρα οι δρομείσ κα τρζχουν με δικι τουσ ευκφνθ. 
Σ) Παροχζσ: α) Ρριν τθν εκκίνθςθ κα δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ το μπλουηάκι και ο αρικμόσ του 
αγϊνα με το chip θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ από τθν Γραμματεία ςτο χϊρο τθσ εκκίνθςθσ. β) 
κατά τθν διάρκεια του αγϊνα κα υπάρχουν 6 ςτακμοί τροφοδοςίασ με νερό γ) ςτον τερματιςμό κα 
δοκοφν νερά – μπανάνα – αναμνθςτικό μετάλλιο  
Η) Απονομζσ: κα γίνουν μετά και τον τερματιςμό του τελευταίου δρομζα (εντόσ χρονικοφ ορίου)  
Θ) Εκελοντζσ: κα υπάρχει ικανόσ αρικμόσ εκελοντϊν που κα καλφψουν τισ ανάγκεσ του αγϊνα και 
κα προζρχονται από απλοφσ υποςτθρικτζσ του εκελοντικοφ κινιματόσ, τουσ Κριτζσ Στίβου Θράκθσ, 
τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό – Ραράρτθμα Αλεξανδροφπολθσ, τουσ ποδθλάτεσ του ΕΘΝΙΚΟΥ, το 
Σϊμα Ρροςκόπων. Επίςθσ τισ υπθρεςίεσ τθσ κα προςφζρει και θ Τροχαία τθσ Α.Δ. 
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Αλεξανδροφπολθσ για ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ όπου χρειαςτεί. Η οργανωτικι επιτροπι 
παρακαλεί όλουσ τουσ δρομείσ που κα λάβουν μζροσ να δείξουν τον ανάλογο ςεβαςμό ςτουσ 
εκελοντζσ, κακϊσ κα δϊςουν το καλφτερο εαυτό τουσ για να τουσ βοθκιςουν. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ 
Η διαδρομι είναι απόςταςθσ 21.097 μζτρων, αςφάλτινθ με κομμάτια χωμάτινθσ διαδρομισ επί 
επαρχιακοφ και παλαιοφ εκνικοφ οδικοφ δικτφου με αφετθρία το αρχαιολογικό μνθμείο «ΧΑΝΑ» 
ςτα Λουτρά Τραϊανοφπολθσ και τερματιςμό το ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Η διαδρομι 
είναι χαμθλισ δυςκολίασ χωρίσ ζντονζσ υψομετρικζσ διαφορζσ. Αναλυτικά: 
Εκκίνθςθ: «ΧΑΝΑ» ςτα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανοφπολθσ 
1ο – 2,5 χλμ: 200 μζτρα μετά τθν εκκίνθςθ οι δρομείσ ςτρίβουν αριςτερά και κατευκφνονται προσ 
το χωριό ΛΟΥΤΑ, όπου οι δρομείσ ςυναντοφν τθν πρϊτθ μικρι υψομετρικι διαφορά τθσ 
διαδρομισ 
2,5ο – 7ο χλμ: Οι δρομείσ τρζχουν μζςα ςτο χωριό Λουτρά και επί του επαρχιακοφ δικτφου, ςτο 5ο 
χλμ. ςυναντοφν τον 1ο ςτακμό τροφοδοςίασ και ςυνεχίηουν φτάνοντασ ςτο Ραιδικό χωριό SOS ςτο 
Αρίςτεινο, όπου είναι και το 7ο χλμ.  
7ο – 10ο χλμ: Οι δρομείσ ςυνεχίηουν για τθν Άνκεια, όπου ςτο κτίριο του Ρολιτιςτικοφ Συλλόγου 
«ΣΡΑΤΑΚΟΣ» ςυναντοφν τον 2ο ςτακμό τροφοδοςίασ (7.800 μ). Συνεχίηουν ευκεία προσ το 
Υδραγωγείο όπου και το 8ο χλμ. Τρζχουν μζςα από το χωριό με κατεφκυνςθ προσ το ΙΚΤΕΟ, 
ςυνεχίηουν ευκεία ςυναντϊντασ το πρϊτο χωμάτινο κομμάτι τθσ διαδρομισ ςτο 10ο χιλ., όπου ο 
3οσ ςτακμόσ τροφοδοςίασ 
10ο – 13ο χλμ: Οι δρομείσ κα τρζξουν ςε χωμάτινο κομμάτι τθσ διαδρομισ απόςταςθσ 3 χλμ ζωσ 
τθν είςοδο του Απαλοφ ςτο 13ο χλμ.  
13ο – 15,5ο χλμ: Οι δρομείσ κα τρζξουν μζςα ςτο χωριό Απαλόσ. Στθν εκκλθςία ςυναντοφν τον 4ο 
ςτακμό τροφοδοςίασ, ςτρίβουν δεξιά με κατεφκυνςθ τον παράδρομο του κάκετου άξονα τθσ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΟΔΟΜΙΟΥ (εξζρχονται από τον ΑΡΑΛΟ μπαίνοντάσ ςτον 
παράδρομο PRAΚTIKER) όπου ο 5οσ ςτακμόσ τροφοδοςίασ.  
15,5ο – 17ο χλμ: Οι δρομείσ διαςχίηουν κάκετα τον κάκετο άξονα τθσ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ με 
κατεφκυνςθ τθν Μαΐςτρο, όπου οι δρομείσ ςυναντοφν μικρι υψομετρικι διαφορά  
17ο – 18ο χλμ: Οι δρομείσ τρζχουν μζςα ςτο χωριό Μαΐςτρο και κατευκφνονται ςτο Μουςείο 
Φυςικισ Ιςτορίασ, ςτον Ρλατανότοπο, όπου ο 6οσ ςτακμόσ τροφοδοςίασ.  
18ο – Σερματιςμόσ: Οι δρομείσ βγαίνουν από τον Ρλατανότοπο, ςτρίβουν δεξιά ςτθν παλιά 
γζφυρα και ςτο νζο κόμβο τρζχουν αριςτερόςτροφα διαςχίηοντασ κάκετα το οδικό δίκτυο, 
ειςερχόμενοι ςτο οριοκετθμζνο αντίκετο ρεφμα, ςυνεχίηουν ευκεία μζχρι το Σοφπερ Μάρκετ 
«Σκλαβενίτθσ», όπου και ςτρίβουν αριςτερά ακολουκϊντασ τθν Καραολι & Δθμθτρίου, περνϊντασ 
από το κτίριο τθσ Π.Ε. ΕΒΡΟΤ και ςυνεχίηουν ευκεία για τον Φάρο, με τερματιςμό μπροςτά ςτο 
κτίριο του ΝΟΜΑΡΧΕΙΟΤ. 
ΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΩΝ: Θα υπάρχει ςε κάκε χιλιόμετρο πινακίδα με τθν ζνδειξθ του 
χιλιομζτρου και με ςπρζι επί του οδοςτρϊματοσ και ςτισ δφο πλευρζσ.  
ΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΠΟΡΕΙΑ: Θα υπάρχουν κριτζσ-εκελοντζσ ςτα ςθμεία που κα αλλάηει θ πορεία 
κακϊσ και ςιμανςθ με βελάκι που κα δείχνει τθν πορεία των ακλθτϊν  
Οι δρομείσ κα πρζπει να επιδείξουν προςοχι και υπευκυνότθτα και να μθν αλλάηουν πορεία αν 
δεν τουσ το υποδείξει κριτισ ι εκελοντισ. 
 
ΚΡΙΣΕ-ΕΘΕΛΟΝΣΕ: Θα υπάρχουν α) ςτουσ ςτακμοφσ τροφοδοςίασ β) ςτουσ κάκετουσ άξονεσ 
(ανάλογα με τον αρικμό εκελοντϊν) για να μθν μπαίνουν οχιματα ςτθν ροθ αγϊνα γ)ςε όλα τα 



ςθμεία όπου οι δρομείσ κα αλλάηουν κατεφκυνςθ για να κακοδθγοφν και να μθν πάρει λάκοσ 
δρόμο κανείσ! δ) ςτθν εκκίνθςθ – ςτον τερματιςμό ε) ποδθλάτεσ ςτθ ροθ αγϊνα.  
ΕΠΑΘΛΑ: 
Ατομικά: Στουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ και ςτισ τρεισ πρϊτεσ νικιτριεσ, κα απονεμθκεί: ζπακλο -  
άγαλμα Νίκθσ τθσ Σαμοκράκθσ, μετάλλιο. 
Ομαδικά: Στισ τρεισ πρϊτεσ Δρομικζσ ομάδεσ / Συλλόγουσ ι Φορείσ κα απονεμθκοφν ζπακλο -  
άγαλμα Νίκθσ τθσ Σαμοκράκθσ (βακμολογοφνται οι τρεισ πρϊτοι δρομείσ άνδρεσ – οι τρεισ πρϊτεσ 
δρομείσ γυναίκεσ κάκε Δρομικισ ομάδασ\Συλλόγου ι Φορζα)   
 
ε όλουσ τουσ δρομείσ που κα τερματίςουν κα δοκοφν μετάλλιο και διπλϊματα με θλεκτρονικι 
μορφι. 
 
ΛΑΙΚΟ ΔΡΟΜΟ-ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΜΑ 3.500 μζτρων 
 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: άββατο, 2 επτεμβρίου 2017 
ΩΡΑ EKΚINΘΘ: 19.00 
ΑΦΕΣΘΡΙΑ: Πλατανότοποσ Μαΐςτρου (Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ) 
ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ - Αλεξανδροφπολθ 
ΑΠΟΣΑΘ: 3.500 μ. 
ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Δωρεάν 
 
ΙΑΣΡΙΚΘ ΕΞΕΣΑΘ:  
 
Όλοι οι αθλητζσ και αθλήτριεσ του αγώνα, καθώσ και οι γονείσ-κηδεμόνεσ ανηλίκων αθλητών, που 
θα ςυμμετάςχουν ςτον αγώνα, υπογράφουν υπεφθυνη δήλωςη ότι ζχουν εξεταςθεί ιατρικώσ και 
είναι υπεφθυνοι οι ίδιοι για την καλή τουσ ςωματική υγεία.  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι εραςιτζχνεσ ι μθ δρομείσ που 
ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Μικρότεροι των 18 ετϊν κα πρζπει να 
προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα / κθδεμόνα κατά τθν διλωςθ ςυμμετοχισ ι ςτθν 
Γραμματεία ςτο χϊρο τθσ εκκίνθςθσ. 
ΔΘΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ:  
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ μπορείτε να υποβάλλετε θλεκτρονικά ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ από 
24/7/2017 ζωσ 27/8/2017.  
 
Ρλθροφορίεσ αγϊνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου www.peevrou.eu και 
ςτθν επίςθμθ ςελίδα του αγϊνα ςτο Facebook “Via Egnatia RUN”. 
 
► Οδθγίεσ – Παρατθριςεισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ  
Α) τακμοί Σροφοδοςίασ 
Θα υπάρχουν 2 ςτακμοί με νερά: 
1οσ ςτθν εκκίνθςθ  
2οσ ςτον τερματιςμό 
Β) Διαχείριςθ ιματιςμοφ: Στο χϊρο τθσ αφετθρίασ, ςε προκακοριςμζνο χϊρο, κα μποροφν οι 
δρομείσ, εφόςον το επικυμοφν, να παραδίδουν τον ιματιςμό τουσ ςε ςακοφλα που κα δοκεί από 
τουσ διοργανωτζσ, το αργότερο 30ϋ πριν τθν εκκίνθςθ, και θ οποία κα φζρει τον αρικμό 
ςυμμετοχισ τουσ. Η ςακοφλα κα παραλθφκεί από τον δρομζα ςτον χϊρο του τερματιςμοφ με τθν 
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επίδειξθ του αρικμοφ ςυμμετοχισ. Η ςακοφλα ιματιςμοφ δεν πρζπει να περιζχει τιμαλφι κακϊσ θ 
οργανωτικι επιτροπι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν απϊλεια τουσ.   
Γ) Μετακίνθςθ δρομζων ςτθν εκκίνθςθ: Η μετακίνθςθ ακλθτϊν προσ τθν αφετθρία, κα γίνει με 
λεωφορεία ςτισ 17:00, από το ΝΟΜΑΧΕΙΟ ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Εάν χρειαςτεί κα γίνει και 
δεφτερο δρομολόγιο. 
Δ) Ιατρικι κάλυψθ: Ιατρείο κα υπάρχει ςτθν εκκίνθςθ ςυνεπικουροφμενο από εκελοντζσ του 
Ερυκροφ Σταυροφ, και ςτον τερματιςμό ζνα αςκενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. 
Ε) Εκκίνθςθ – χρονικό όριο: Η εκκίνθςθ του αγϊνα κα δοκεί ςτισ 19.00 και το χρονικό όριο 
τερματιςμοφ είναι τα 35ϋ. ΠΡΟΟΧΘ! Οι δρομείσ μετά τα 35ϋ δεν κα πρζπει να ενοχλοφν τουσ 
πρϊτουσ δρομείσ του Ημιμαρακωνίου! 
Σ) Παροχζσ: ςτον τερματιςμό κα δοκοφν νερά – μπανάνα – αναμνθςτικό μετάλλιο 
Η) Απονομζσ: κα γίνουν μετά και τον τερματιςμό του τελευταίου δρομζα του Ημιμαρακωνίου 
(εντόσ χρονικοφ ορίου) – 21:00 
ΕΠΑΘΛΑ: 
Ατομικά: Στουσ τρεισ πρϊτουσ νικθτζσ και ςτισ τρεισ πρϊτεσ νικιτριεσ, κα απονεμθκεί ζπακλο -  
άγαλμα Νίκθσ τθσ Σαμοκράκθσ, μετάλλιο.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΘ 
Η διαδρομι είναι απόςταςθσ 3.500 μζτρων αςφάλτινθ, χαμθλισ δυςκολίασ,  χωρίσ υψομετρικζσ 
διαφορζσ. Αναλυτικά: 
Εκκίνθςθ: Πλατανότοποσ Μαΐςτρου  
Διαδρομι: Τα 3.500 τελευταία μζτρα του Ημιμαρακωνίου 
Σερματιςμόσ: μπροςτά ςτο κτίριο του ΝΟΜΑΡΧΕΙΟΤ. 
 
ΠΑΙΔΙΚΟ – Α.Μ.Ε.Α. 800 ΜΕΣΡΩΝ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: άββατο, 2 επτεμβρίου 2017 
ΩΡΑ EKΚINΘΘ: 19.00 
ΑΦΕΣΘΡΙΑ: Κτίριο Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου (Καραολι & Δθμθτρίου 40), Αλεξανδροφπολθ 
ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ - Αλεξανδροφπολθ 
ΑΠΟΣΑΘ: 800 μ. 
ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Δωρεάν 
 
ΙΑΣΡΙΚΘ ΕΞΕΣΑΘ:  
 
Όλοι οι αθλητζσ και αθλήτριεσ του αγώνα, καθώσ και οι γονείσ-κηδεμόνεσ ανηλίκων αθλητών, που 
θα ςυμμετάςχουν ςτον αγώνα, υπογράφουν υπεφθυνη δήλωςη ότι ζχουν εξεταςθεί ιατρικώσ και 
είναι υπεφθυνοι οι ίδιοι για την καλή τουσ ςωματική υγεία.  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα παιδιά που γεννικθκαν το 2006, 2007 
και 2008 και τα Άτομα με Αναπθρία ανεξαρτιτου θλικίασ. Θα γίνεται υποχρεωτικά διλωςθ 
παρουςίασ ςτθ Γραμματεία ςτο χϊρο τθσ εκκίνθςθσ παρουςία γονζα/κθδεμόνα για τθν παραλαβι 
του αρικμοφ με τον οποίο κα αγωνιςτοφν.  
 
► Οδθγίεσ – Παρατθριςεισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ  
Α) Διαχείριςθ ιματιςμοφ: Από γονείσ/κθδεμόνεσ και ςυνοδοφσ αγωνιηόμενων 
Β) Ιατρικι κάλυψθ : Ιατρείο κα υπάρχει ςτον τερματιςμό, με ζνα αςκενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. 
Γ) Παροχζσ: ςτον τερματιςμό νερά – αναμνθςτικό μετάλλιο 



Δ) Παραλαβι παιδιϊν: ςε κακοριςμζνο χϊρο μετά τον τερματιςμό που κα υποδείξει θ 
οργανωτικι επιτροπι για τθν παραλαβι των παιδιϊν  
ΔΘΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ:  
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ μπορείτε να υποβάλλετε θλεκτρονικά ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ από 
24/7/2017 ζωσ 27 ι 28/8/2017.  
 
Ρλθροφορίεσ αγϊνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου www.peevrou.eu και 
ςτθν επίςθμθ ςελίδα του αγϊνα ςτο Facebook “Via Egnatia RUN”.  
 
ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ: Κουφόσ Αντϊνθσ (υπεφκυνοσ Running Team ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ)  
ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: Ρατερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ (Αντιπρόεδροσ τθσ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ και Θράκθσ)  

 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ: 
www.peevrou.eu   
Facebook “Via Egnatia RUN” 
 
Σθλζφωνα επικοινωνίασ: 
Γενικζσ Πλθροφορίεσ – Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Ζβρου 2551350452  
Αγωνιςτικά κζματα - Αντϊνθσ Κουφόσ 6973024666 
Θζματα εκελοντϊν – Κωνςταντίνοσ Χαριτόπουλοσ 6976976451 
 
 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχθσ Ζβρου 
 
 

Δθμιτριοσ Πζτροβιτσ 
 

http://www.peevrou.eu/
http://www.peevrou.eu/

