
Το Τμήμα Αθληηικήρ Απιζηείαρ - Sports Excellence ηηρ Α' Οπθοπαιδικήρ 
Φειποςπγικήρ Κλινικήρ ηος ΠΓΝ ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨, ΕΚΠΑ και ηο Ππόγπαμμα 
Μεηαπηςσιακό Σποςδών «Άθληζη & Υγεία» ηηρ Ιαηπικήρ Σσολήρ ΕΚΠΑ, 
ανακοινώνει ηη ζςνεπγαζία με ηην οπγανυηική επιηποπή ηος Metsovo 
Ursa Trail 2022, για ηη μελέηη με Θέμα «Η επίδπαζη ηηρ σιλιομεηπικήρ 
απόζηαζηρ και ηηρ ςτομεηπικήρ διαθοπάρ ζηη ζύζηαζη ζώμαηορ, ζηη 
μησανική απόκπιζη, ζηην ιζσύ ηυν κάηυ άκπυν και ζηην καπδιακή 
μεηαβληηόηηηα ηυν αθληηών οπεινού ηπεξίμαηορ». 
 
Η μελέηη απεςθύνεηαι ζηοςρ αθληηέρ πος θα ζςμμεηέσοςν ζηο Metsovo 
Ursa Trail 2022 ζηα αγυνίζμαηα 
 
A. ηυν 21 σιλιομέηπυν με 1160 θεηική ςτομεηπική και  
B. ηυν 40 σιλιομέηπυν με 2800 θεηική ςτομεηπική.  
 
Θα διεξασθεί ζηο Μέηζοβο ηο διάζηημα από 26 έυρ 29 Μαΐος 2022 και 
δικαίυμα ζςμμέηοσήρ έσοςν αθληηέρ από 18 εηών και άνυ με μέγιζηο 
απιθμό ζςμμεηοσήρ ηοςρ 20 ζςμμεηέσονηερ ανά αγώνιζμα. 
 
Οι εγγπαθέρ θα ανοίξοςν ζηιρ 25η Αππίλιος ηος 2022 έυρ και ηην 22η 
Μαΐος 2022. Καθώρ ο απιθμόρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζηη μελέηη είναι 
πεπιοπιζμένορ, θα ηηπηθεί αςζηηπά ζειπά πποηεπαιόηηηάρ.  
 
Για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηην μελέηη οι αθληηέρ, καλούνηαι να δηλώζοςν 
ηλεκηπονικά ηο ενδιαθέπον ζςμμεηοσήρ ηοςρ ζηην ηλεκηπονική θόπμα 
ηος Sports Excellence. 
 
Από ηη ζςμμεηοσή ζηη μελέηη οι αθληηέρ θα λάβοςν θάκελο αηομικών 
αποηελεζμάηυν ζσεηικά με ηη ζύζηαζη ηος ζώμαηορ, ηιρ καπδιακέρ 
πποζαπμογέρ και ηη μησανική ζςμπεπιθοπά ηυν μςών ύζηεπα από ένα 
αγώνα οπεινού δπόμος με ιδιαίηεπερ απαιηήζειρ. 
 
Επιπλέον, για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ παπέσεηαι δυπεάν μια 
πλήπη επγομεηπική αξιολόγηζη από ηο επγαζηήπιο ηος Sports 
Excellence, ζηο Οπθοπαιδικό Κένηπο Έπεςναρ και Εκπαίδεςζηρ 
«Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ», ζε σπόνο πος ηο επιθςμούν, καηόπιν ζςνεννόηζηρ. 
 
Η μελέηη ππαγμαηοποιείηαι ςπό ηην επιζηημονική επίβλετη ηος 
Τμήμαηορ Αθληηικήρ Απιζηείαρ – Sports Excellence, ηηρ Α' 
Οπθοπαιδικήρ Φειποςπγικήρ Κλινικήρ ηος Εθνικού και 
Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών με αποκλειζηική δυπεά από 
ηο ίδπςμα Σηαύπορ Νιάπσορ. 
 
Πληποθοπίερ: 
 
E: se@randp.gr 
 
M: +30 6940 290 026 
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