
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 3νπ ΑΓΩΝΑ ΓΡΟΜΟΤ ΛΙΜΔΝΩΝ                       

ΜΔΓΑΡΩΝ – ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ 
 
 

Tα Τνπηθά Σπκβνύιηα ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Μεγάξσλ θαη Νέαο Πεξάκνπ                              

ζε ζπλεξγαζία κε ην Ν.Π.Γ.Γ. Αζιεηηζκνύ «Ηξόδσξνο» ηνπ Γήκνπ Μεγάξεσλ θαη ηελ 
ΔΑΣ ΣΔΓΑΣ Γπηηθήο Αηηηθήο, ππό ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Αζιεηηθνύ Όκηινπ                     

(Α.Ο.) «Ο ΚΟΜΑΙΟΣ» πξνθεξύζζνπλ ηνλ «3ν Αγώλα Γξόκνπ Ληκέλσλ Μεγάξσλ – 
Νέαο Πεξάκνπ» πνπ πεξηιακβάλεη δηαδξνκέο ησλ 9,0 & 18,0 ρικ. 

 

 
Αθεηεξία – Σεξκαηηζκόο 

 

- Αθεηεξία 9,0 ρικ: Eίζνδνο Ληκαληνύ Νέαο Πεξάκνπ (Μαξίλα)  

- Αθεηεξία 18,0 ρικ: Ληκάλη Πάρεο Μεγάξσλ 

- Κνηλόο Τεξκαηηζκόο 9,0 & 18,0 ρικ: Ληκάλη Πάρεο Μεγάξσλ 

*Δκηός ηοσ παραλιακού ημήμαηος, και οι δσο διαδρομές θα διέρτονηαι από ηον 

αναγνωρισμένο και προστατεσόμενο σγροβιότοπο – περιυερειακό πάρκο τοσ 

Βοσρκαρίοσ Μεγάρων. 

 

Ηκεξνκελία & Ώξα Γηεμαγσγήο 

 

Κπξηαθή 06 ΜΑΪΟΤ 2018, ώξα: 10:00 π.κ. 

1. Η εθθίλεζε ησλ δπν δηαδξνκώλ ζα γίλεη ηαπηόρξνλα. Ώξα: 10:00 π.κ. 
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα έρνπλ όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

 
θνπόο Γηνξγάλσζεο 

 

Σθνπόο ηεο δηνξγάλσζεο απηήο είλαη λα απνηειέζεη κηα γηνξηή αλζξσπηάο θαη 

αιιειεγγύεο παξαθηλώληαο κηθξνύο θαη κεγάινπο λα γλσξίζνπλ ηελ ραξά ηνπ 

αζιεηηζκνύ κε κνλαδηθό θίλεηξν ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζθνξά θαζώο ηαπηόρξνλα 

ζα πξόθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα, ώζηε λα βνεζήζνπκε ζπλαλζξώπνπο καο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλάγθε, ζπγθεληξώλνληαο ηξόθηκα γηα ην Κνηλσληθό 

Παληνπσιείν θαη θάξκαθα γηα ην Κνηλσληθό Φαξκαθείν ηνπ Γήκνπ καο ζε  



 

 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο  ρώξνπο κε πεξίπηεξα ηεο Κνηλσληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, 

πνπ ζα ππάξρνπλ ζηνπο ρώξνπο  έλαξμεο θαη  ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα. 

Ταπηόρξνλα βαζηθή καο επηδίσμε απνηειεί ε αλάδεημε, κέζα από ηνλ αζιεηηζκό, ηεο 

πινύζηαο θπζηθήο νκνξθηάο θαη ηζηνξηθόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο.  

 

Οξγαλσηηθέο - Σερληθέο πιεξνθνξίεο 

 

1. Οη δηαδξνκέο είλαη απόζηαζεο 18.100κ. & 9.050κ. αληίζηνηρα. 

2. Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο, πνπ πξνβιέπνπλ 
ζηαζκνύο αλαςπθηηθώλ, λεξνύ θαη ηαηξηθή κέξηκλα.  

3. Σηνπο αγώλεο ζα ηζρύζνπλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ Σ.Δ.Γ.Α.Σ. 

4. Η ρξνλνκέηξεζε ησλ αγώλσλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά κε RFID chip (Dag Timing 
System). 

5. Γηάξθεηα αγώλα γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ 2 ώξεο θαη 30 ιεπηά. 
6. Γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζα κεξηκλήζνπλ ην Τκήκα Τξνραίαο 

Μεγάξσλ & ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Διεπζίλαο δηα ηνπ Γ’ Ληκεληθνύ Τκήκαηνο 
Μεγάξσλ. 

7. Γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξνη από 50 

εζεινληέο, ηόζν ζηνπο ζηαζκνύο ηξνθνδνζίαο όζν θαη ζηελ εθθίλεζε/ηεξκαηηζκό. 
8. Οιόθιεξε ε δηαδξνκή ζα έρεη ζήκαλζε αλά ρηιηόκεηξν επάλσ ζην νδόζηξσκα. 

 

Παξαιαβή Αξηζκώλ 

 

Η γξακκαηεία ζηελ εθθίλεζε ησλ 9,0 ρικ. ζα βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ Ληκαληνύ ηεο 

Νέαο Πεξάκνπ, ελώ ε γξακκαηεία ζηελ εθθίλεζε ησλ 18,0 ρικ. ζηελ είζνδν ηνπ 

Ληκαληνύ ηεο Πάρεο Μεγάξσλ, θαη ζα είλαη αλνηρηέο γηα ην κνίξαζκα ησλ αξηζκώλ ηελ 

Κπξηαθή 6/5 από ηηο 07.45 π.κ. έσο ηηο 09.15 π.κ. 

 

ηαζκνί Αλεθνδηαζκνύ 

 

Θα ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) ζηαζκνί ειέγρνπ/αλεθνδηαζκνύ αλά 3ρικ από θαη πξνο ηηο 
δπν θαηεπζύλζεηο, σο εμήο: 
3 ρικ, 6 ρικ, 9 ρικ θαη ζε εθθίλεζε/ηεξκαηηζκό.  

Μπαλάλεο ζα δνζνύλ ζηνλ ηεξκαηηζκό - (1) ζε θάζε αζιεηή. 
 

 

 

 



 

Μεηαθνξά δξνκέσλ 

 

Πνύικαλ γηα ηελ δσξεάλ κεηαθνξά ησλ αζιεηώλ ζα μεθηλήζνπλ ηελ Κπξηαθή 
6/5/2018 ζηηο 08:30 από ηo Ληκάλη ηεο Πάρεο Μεγάξσλ πξνο ην Ληκάλη ηεο Νέαο 
Πεξάκνπ κε επηζηξνθή κεηά ηηο 12:30 (πέξαο απνλνκώλ) από ην Ληκάλη ηεο Πάρεο 

Μεγάξσλ ζην Ληκάλη ηεο Νέαο Πεξάκνπ. 
 

 
 
 

Ρνύρα Αζιεηώλ 

 

Θα ππάξρεη κέξηκλα πξνο θύιαμε θαη ηνπνζέηεζε ζε εηδηθό ρώξν θαη ζηηο δπν 
εθθηλήζεηο, θαη ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα ζην Ληκάλη ηεο 

Πάρεο Μεγάξσλ.  
 
 

Ιαηξηθόο έιεγρνο 

 

Κάζε δξνκέαο νθείιεη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξηλ από ηνλ αγώλα 
αλαιακβάλνληαο ν ίδηνο ηελ πιήξε επζύλε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε όινη νη αγσληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ κε δηθή ηνπο 
απνθιεηζηηθή επζύλε. Οη δηνξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία επζύλε γηα ό,ηη 

πηζαλόλ ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, ζρεηηθά κε ζέκαηα ΤΓΔΙΑ πνπ νθείιεηαη ζε έιιεηςε 
πξνιεπηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ από κέξνπο ηνπο.  

 
 

Καηεγνξίεο 

 

«3νο Αγώλαο Γξόκνπ Ληκέλσλ Μεγάξσλ – Νέαο Πεξάκνπ» 

 Αλδξώλ   Γπλαηθώλ  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Έπαζια & Γώξα Αγώλσλ  
 

Καηεγνξία 

Αλδξώλ  

Γεληθή 

Καηάηαμε 

9,0 ρικ 

Καηεγνξία 

Γπλαηθώλ  

Γεληθή 

Καηάηαμε 

9,0 ρικ 

Καηεγνξία                 

Αλδξώλ  

Γεληθή 

Καηάηαμε 

18,0 ρικ 

Καηεγνξία 
Γπλαηθώλ 

Γεληθή 
Καηάηαμε 
18,0 ρικ 

Πξώηνη ηεξκαηίζαληεο 
Γεκόηεο Μεγαξέσλ 

(Μέγαξα-Ν.Πέξακνο) 
ζηνπο αγώλεο 9,0 & 

18,0 ρικ 

αλεμαξηήησο ζεηξάο, 
θαηάηαμεο θαη 

θαηεγνξίαο 

1νο δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

1ε δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

1νο δξνκέαο  

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

1ε δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

1νο / 1ε δξνκέαο  

Κύπειιν, Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

2νο δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

2ε δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

2νο δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

2ε δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

 

3νο δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

3ε δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

3νο δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

3ε δξνκέαο 

Κύπειιν, 

Μεηάιιην, 

Γίπισκα 

 

 
 

- Σε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί αλακλεζηηθό ΣΔΥΝΙΚΟ t-shirt 

(κπινπδάθη), κεηάιιην θαη δίπισκα ζηνλ ηεξκαηηζκό θαη ησλ δπν δηαδξνκώλ 

9,0 & 18ρικ. Ταπηόρξνλα, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή παξά ηηο δύζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηελ 

«ζαθνύια ηνπ αγώλα» ησλ δξνκέσλ κε δηάθνξα ηνπηθά πξντόληα 

εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο (Λάδη – Κξαζί – Φπζηίθηα).  

 

Όξην πκκεηνρώλ 

 

Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηνρώλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο 800.  

Ωο αλώηαην όξην ζηελ δηαδξνκή ησλ 9,0 ρικ. νξίδνληαη νη 400 ζπκκεηνρέο. 

Ωο αλώηαην όξην ζηελ δηαδξνκή ησλ 18,0 ρικ. νξίδνληαη νη 400 ζπκκεηνρέο.  

Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα θιείζνπλ ηελ ειεθηξνληθή θόξκα δήισζεο 

ζπκκεηνρώλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξσζεί ην αλώηαην όξην ησλ ζπκκεηνρώλ. 

 

 

 



 

Κόζηνο πκκεηνρήο & Σξόπνο Πιεξσκήο 

 

Κάζε ζπκκεηέρσλ πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζηηο δηαδξνκέο ησλ 9,0ρικ & 18,0ρικ ζα 

θαηαβάιιεη ην ζπκβνιηθό αληίηηκν ησλ πέληε (5) επξώ. Θεσξήζακε ζθόπηκε ηελ 

επηβνιή ηνπ ζπκβνιηθνύ απηνύ αληηηίκνπ αθελόο γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 

ζπκκεηνρή όζσλ δειώζνπλ όηη ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ αγώλα θαη αθεηέξνπ γηα λα 

επηηεπρζεί θαιύηεξνο πξνγξακκαηηζκόο ζηηο παξνρέο καο πξνο ηνπο δξνκείο (έπαζια 

+ δώξα).  

Τν πνζόλ ζα θαηαηίζεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό: 

- Σξάπεδα: EUROBANK 

- Αξηζκ.Λνγαξηαζκνύ: 00260285590200679124 

- IBAN: GR 5902602850000590200679124 

- Γηθαηνύρνο: Αζιεηηθόο Όκηινο (Α.Ο.) "Ο ΚΟΜΑΙΟ" 

ΠΡΟΟΥΖ: Για να θεωρηθεί έγκσρη η ζσμμεηοτή ζας, η καηάθεζη ηων τρημάηων 

πρέπει να γίνεηαι ηο ζσνηομόηερο δσναηό μεηά ηην σποβολή ηης δήλωζης και με την 

αναγραυή τοσ ονοματεπώνσμού σας.  

ΓΗΔΤΘΡΗΛΖΖ: Για όζοσς καηαβάλλοσν ηο ποζόν μέζω ΣΡΑΠΔΕΗΘΟΤ ΔΚΒΑΚΑΣΟ 

ΚΔ E-BANKING ΑΠΟ ΑΙΙΖ ΣΡΑΠΔΕΑ από εκείνη ποσ είναι ο λογαριαζμός μας 

(EUROBANK), ηο κόζηος ηοσ ειζερτόμενοσ εμβάζμαηος για να καηατωρηθεί ζηον 

λογαριαζμό μας επιβαρύνει με ηο ποζό ηων 3εσρώ. σνεπώς ΑΠΟΘΙΔΗΣΗΘΑ ΘΑΗ 

ΚΟΛΟ ΓΗΑ ΟΟΤ δεν μπορούν να καηαθέζοσν ηο ποζό ηων 5εσρώ (ανηίηιμο αγώνα) 

ζε καηάζηημα ηης EUROBANK αλλά ούηε μέζω e-banking από EUROBANK ζε 

EUROBANK, θα πρέπει να καηαβάλλοσν ηο ποζόν ηων 8 Δσρώ (5 εσρώ ανηίηιμο + 3 

Δσρώ κόζηος ειζερτόμενοσ εμβάζμαηος ποσ τρεώνεηαι ζηον λογαριαζμό μας).  

 

 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο - Δγγξαθέο 

 

(Σρεηηθόο ζύλδεζκνο (Link) παξαπνκπήο γηα δήισζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππάξρεη ζηηο 

ηζηνζειίδεο www.agonaslimenwn.gr, www.megara.gr , www.irodoros.gr θαη 

dkneasperamou.blogspot.gr θαζώο επίζεο θαη ζηελ ζειίδα ηνπ αγώλα ζην facebook: 

www.facebook.com/agonaslimenwn).  

 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο – εγγξαθέο ζηνλ 3ν Αγώλα Γξόκνπ Ληκέλσλ Μεγάξσλ – 
Νέαο Πεξάκνπ ζα γίλνληαη ειεθηξνληθά ζην link: 

http://www.agonaslimenwn.gr/
http://www.megara.gr/
http://www.irodoros.gr/
http://www.facebook.com/agonaslimenwn


 

 

https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=f236ea7cd7ca
5f9ed4f0bcdff21e0ff7  

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα εγγξαθώλ: θ. Ιεξόζενο Κπξηαθίδεο, θ. 
Γεκήηξηνο Βόξδνο & θ. Ηιίαο Μνπζηαΐξαο ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 22960 

32719, 6932356312 θαη 6986931060 αληίζηνηρα. 
 

Τερληθόο Γηεπζπληήο Γηνξγάλσζεο: θ. Νηθόιανο Βαξδάιαο: 6974065539 
 
Email: agonaslimenwn@gmail.com - dkmegareon@gmail.com - 

dkneasperamou@gmail.com  
 

Η πξνζεζκία δειώζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ηνπο αγώλεο ιήγεη ηελ Σεηάξηε 2 
ΜΑΪΟΤ 2018 (θαη ζα ηεξεζεί απζηεξά γηα ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ησλ 
αγώλσλ).  

 
ΖΚΔΗΩΖ: Σην ημέρα ηοσ αγώνα Θσριακή 6/5 ζηις αθεηηρίες ηων αγώνων ζηα 

Ιιμάνια ηης Πάτης και ηης Λέας Περάμοσ, ΓΔΛ θα γίνονηαι δεκηές εγγραθές 
ζσμμεηοτής. 
 

 
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 
Σηα δπν όκνξθα θαη γξαθηθά ιηκάληα ηεο Νέαο Πεξάκνπ θαη ηεο Πάρεο Μεγάξσλ 
κπνξείηε λα βξείηε πιήζνο θαηαζηεκάησλ όπσο θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα, 

ςαξνηαβέξλεο,  ηα νπνία θεκίδνληαη θαη μερσξίδνπλ γηα ηελ εμαηξεηηθή πνηόηεηα ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο ρακειέο θαη πξνζηηέο ηνπο ηηκέο.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Η Οργανωτική Δπιτροπή 

τοσ «3οσ Αγώνα Γρόμοσ Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμοσ» 
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