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«3ορ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 50 σιλιομέτπων» 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ θαη ηo Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο & Αζιεηηζκνχ «Ηξφδσξνο» ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ «Απφιισλ Γπη. Αηηηθήο» ηνπο «Αζελαίνπο δξνκείο» θαη ηνπο δξνκείο 

Μεγάξσλ «Ο Όξζηππνο», ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΔΟΛΜΑ-Τ, πξνο ηηκήλ ηνπ Βχδαληα, ζπνπδαίνπ 

απνηθηζηή θαη ζαιαζζνπφξνπ ηνπ 8νπ αηψλα π.Υ. θαη ηδξπηή ηεο πφιεο Βπδάληην (κεηέπεηηα 

Κσλζηαληηλνχπνιε) θαη άιισλ πφιεσλ ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα (π.ρ. Τβιαία Μέγαξα ζηε ηθειία), 

δηνξγαλψλνπλ θαη πξνθεξχζζνπλ αγψλα ππεξαπφζηαζεο κε ηελ επσλπκία, «3ορ Βςζαντινόρ Αγώναρ 

50 σιλιομέτπων» 

κε εθθίλεζε θαη ηεξκαηηζκφ ζηελ πιαηεία Βαζηιίζζεο Φξεηδεξίθεο (πιαηεία Λπηάξα) ησλ Μεγάξσλ. 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: Κςπιακή 19 Ιανοςαπίος 2020, ώπα 09:00 

Γηα δειψζεηο ζπκκεηνρήο παηήζηε ΕΔΩ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα έρνπλ νη δξνκείο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ηεξκαηίζεη ζε έλαλ (1) 

ηνπιάρηζηνλ καξαζψλην δξφκν θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

Κοινωνικό Πρόγραμμα – “Τρέτοσμε για καλό σκοπό” 

ε αθφκα έλαλ αγψλα δξφκνπ ζα εθαξκφζνπκε ην πξφγξακκα ζπιινγήο – αλαθχθισζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

“ΗΡΟΓΩΡΟ” κε ην ζχλζεκα “ΑΣΑ ΝΑ ΣΡΕΞΟΤΝ ΞΑΝΑ”. 

Όινη νη δξνκείο έρνπλ έλα δεχηεξν δεπγάξη αζιεηηθά παπνχηζηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ. Αληί λα 

θαηαιήμνπλ ζηα ζθνππίδηα, ζα έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηα παξαδψζνπλ (κε ηελ πξνυπφζεζε 

λα είλαη πξνο ρξήζε) ζε εηδηθνχο θάδνπο πνπ ζα βξίζθνληαη ζηελ ΔΚΚΙΝΗΗ -ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ. 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζή ηνπο, πξνσζνχληαη ζε νκάδεο ζπλαλζξψπσλ καο πνπ 

ηα έρνπλ αλάγθε, φρη κφλν γηα λα ηξέμνπλ θαη λα αζιεζνχλ αιιά θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Οργανωτικές – Τετνικές πληρουορίες 

1. Η διαδρομι του 3ου Βυηαντινοφ Αγϊνα Δρόμου είναι 49.600 μ., είναι εξ ολοκλήπος ασυάλτινη και 

ςυνδυάηει όλεσ τισ πτυχζσ και εκφάνςεισ τθσ όμορφθσ μεγαρικισ φφςθσ. Οι δρομείσ εξζρχονται 

ςφντομα του οικιςτικοφ ιςτοφ των Μεγάρων και ακολουκοφν πορεία μζςα ςε φυςτικεϊνεσ, ελαιϊνεσ, 

αμπελϊνεσ και μεγάλα δαςϊδθ κομμάτια, ενϊ για πζντε (5) περίπου χιλιόμετρα τρζχουν ςτθ 

μαγευτικι παραλία Αλεποχωρίου – Ντουράκου. Για να δείτε το διαδραςτικό χάρτθ τθσ διαδρομισ 

πατιςτε ΕΔΩ. Για να δείτε το υψομετρικό προφίλ τθσ διαδρομισ πατιςτε ΕΔΩ 

2. Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ, που προβλζπουν ςτακμοφσ 

ανεφοδιαςμοφ ανά 5 χλμ και ιατρικι μζριμνα. 

https://docs.google.com/forms/d/1ETwbepEGD9WV2yQ8GmXVduz7WOiOU_6k_Nt0JBPEQ_8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MJZTl3qPIMMAClAvOtDvKhSBI7Lcht0b&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-0Crn_SuFMTMcvmZC04eUyLEF-udT4V/view?usp=sharing
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3. Ο Βυηαντινόσ Αγϊνασ δεν ζχει ανταγωνιςτικό χαρακτιρα, τα αποτελζςματά του δεν προςμετρϊνται ωσ 

επίςθμο όριο ςε κανζναν άλλο αγϊνα και ςκοπό ζχει τθν ανάπτυξθ του δρομικοφ κινιματοσ και μία 

πρϊτθ επαφι με τουσ αγϊνεσ υπεραποςτάςεων. 

4. Ό,τι δεν προβλζπεται από τθν προκιρυξθ κα ρυκμίηεται από τουσ Τεχνικοφσ υπεφκυνουσ των αγϊνων 

και τον Αλυτάρχθ των αγϊνων. 

5. Η χρονομζτρθςθ των αγϊνων κα γίνει θλεκτρονικά με RFID chip (Race Result). 

6. Τα νοφμερα κα παραλθφκοφν τθν θμζρα του αγϊνα από τθν αφετθρία ςτα Μζγαρα. 

7. Ο αγϊνασ κα ζχει διάρκεια 7 ϊρεσ και 30 λεπτά. Μετά το πζρασ των χρονικϊν ορίων (λιξθ αγϊνα ςτισ 

16:30) οι δρομείσ κα ςυνεχίςουν να αγωνίηονται με δικι τουσ ευκφνθ. 

8. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα (7 ϊρεσ και 30 λεπτά) τον τελευταίο δρομζα κα ακολουκεί λεωφορείο ςτο 

οποίο κα επιβιβάηονται οι δρομείσ που εγκαταλείπουν τον αγϊνα (όχθμα-ςκοφπα). 

9. Για τθν αςφαλι διεξαγωγι του αγϊνα κα μεριμνιςει το Τμιμα Τροχαίασ Μεγάρων. 

10. Για τθν άρτια διεξαγωγι του αγϊνα και τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ δρομείσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν εκελοντζσ, τόςο ςτουσ ςτακμοφσ τροφοδοςίασ όςο και ςτθν εκκίνθςθ/τερματιςμό. 

ηαθμοί Ανεθοδιαζμού 

1. Θα ππάξρνπλ 9 ζηαζκνί ειέγρνπ/αλεθνδηαζκνχ σο εμήο: 5 ρικ, 10 ρικ, 15 ρικ, 20 ρικ, 25 ρικ, 
30 ρικ, 35 ρικ, 40 ρικ θαη 45 ρικ. 
2. Όπνηνο δξνκέαο ζειήζεη λα έρεη δηθφ ηνπ ζθεχαζκα ζε θάπνην ζηαζκφ ζα πξέπεη λα ην 
παξαδψζεη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα ην αξγφηεξν κία ψξα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα δειαδή 
έσο ηηο 8:00 πκ. 

Μεηαθοπά Δπομέων 

1. Πνχικαλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αζιεηψλ ζα μεθηλήζεη ηελ Κπξηαθή 19/1/2020 ζηηο 06:30 απφ 
ηελ πιαηεία Καξατζθάθε ζηελ Αζήλα 
2. Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ δξνκέσλ ζηε Αζήλα ζα αλαρσξήζεη πνχικαλ απφ ηελ πιαηεία 
Βαζηιίζζεο Φξεηδεξίθεο (Λπηάξα) ζηηο 17:15. 

ΙαηπικόρΈλεγσορ / ΠνεςμαηικάΔικαιώμαηα – GDPR (General Data Protection Regulation) 

1. Κάζε δξνκέαο νθείιεη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξηλ απφ ηνλ αγψλα αλαιακβάλνληαο 
ν ίδηνο ηελ πιήξε επζχλε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 
2. ε θάζε πεξίπησζε φινη νη αγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζχλε. Οη 
δηνξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα φ,ηη πηζαλφλ ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ζρεηηθά κε ζέκαηα ΤΓΔΙΑ πνπ νθείινληαη 
ζε έιιεηςε πξνιεπηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ. 
3. Απφ ηνπο δηνξγαλσηέο δελ ζα δεηεζνχλ ηαηξηθέο βεβαηψζεηο γηα θαλέλα αζιεηή ή αζιήηξηα 
θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζχλε. 
4. Οη δξνκείο είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα θαη παξαηηνχληαη απφ θάζε 
απαίηεζε ελαληίνλ ησλ δηνξγαλσηψλ γηα ηπρφλ δεκία απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη ζπλαηλνχλ ζηελ 
ειεχζεξε ρξήζε ησλ νλνκάησλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηνλ αγψλα απφ ηα κέζα 
καδηθήο ελεκέξσζεο. 
5. Οη δξνκείο δειψλνπλ φηη έρνπλ δηαβάζεη θαη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη ηηο 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο πξνθήξπμεο 
6. Οη δξνκείο ζπγθαηαηίζεληαη λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο γηα ιφγνπο εγγξαθήο θαη ελεκέξσζεο 
γηα επηθνηλσλία κέζσ SMS θαη email. 
7. Οη δξνκείο ζπκθσλνχλ φηη o δηνξγαλσηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
παξέρνπλ ζην παξφλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηαιεί πξφζζεηε επηθνηλσλία πνπ αθνξά ζε 
ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ησλ ρνξεγψλ ηνπ. Δίλαη δε ελήκεξνη φηη ε πεξίνδνο 
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δηαηήξεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη 20 εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ηνπ 
αγψλα. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη. Γειψλνπλ φηη έρσ δηαβάζεη θαη απνδέρνκαη 
φινπο ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο πξνθήξπμεο. 

Δηλώζειρ ςμμεηοσήρ 

1. Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ «3ν Βπδαληηλφ Αγψλα 50 km» ζα γίλνπλ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο θφξκαο παηψληαο ΕΔΩ 

 

2. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δήισζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη απνδνρή ησλ φξσλ ρξήζεο. 
3. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: θ. Γεκήηξηνο Βφξδνο (ηειέθσλν 6932356312). 

Κόζηορ ςμμεηοσήρ 

1. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €) θαη 
πεξηιακβάλεη: 

● Αριθμό με ηλεκηρονικό chip τρονομέηρηζης. 

● Αναμνηζηικό μεηάλλιο για όλοσς ηοσς ηερμαηίζανηες. 

● Τετνικό μπλοσζάκι dry-fit για όλοσς ηοσς ζσμμεηέτονηες. 

● Ελαθρύ γεύμα αποκαηάζηαζης ζηον ηερμαηιζμό. 

● Αναμνηζηικό δίπλωμα ηερμαηιζμού. 

● «Τζάνηα ηοσ αθληηή» με διάθορα ηοπικά προϊόνηα ηων Μεγάρων. 
2. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο & 
Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ «Ηξφδσξνο» (Σξάπεδα Πεηξαηψο, ΙΒΑΝ: 
GR0801712750006275030020309). 

Υιλιομεηπικέρ Ενδείξειρ 

1. Δπί ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα ππάξρεη ρηιηνκεηξηθή αξίζκεζε αλά πέληε ρηιηφκεηξα (5 ρικ) θαζψο 
επίζεο θαη επαξθέζηαηε ζήκαλζε κε γαιάδηα βέιε πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 
αγψλα θαη θφθθηλα Υ φπνπ απαγνξεχεηαη θαη γεληθά φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ αζιεηψλ. 
2. ε θάπνηα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ζα ππάξρεη ζήκαλζε θαη κε πιαζηηθή θνξδέια έξγνπ (άζπξε – 
θφθθηλε). 

Καηηγοπίερ 

1. Αλδξψλ 
2. Γπλαηθψλ 

Έπαθλα – Διακπίζειρ 

1. Κχπειιν ζηνπο έμη (6) πξψηνπο άλδξεο ληθεηέο. 
2. Κχπειιν ζηηο έμη (6) πξψηεο γπλαίθεο ληθήηξηεο. 
3. Αλακλεζηηθφ κεηάιιην ζε φινπο ηνπο ηεξκαηίζαληεο. 

https://docs.google.com/forms/d/1ETwbepEGD9WV2yQ8GmXVduz7WOiOU_6k_Nt0JBPEQ_8/edit?usp=sharing
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4. Αλακλεζηηθφ δίπισκα ηεξκαηηζκνχ. 
5. Κχπειιν ζηνλ πξψην ληθεηή, δεκφηε Μεγαξέσλ αλεμαξηήησο ζεηξάο θαηάηαμεο. 
6. Κχπειιν ζηελ πξψηε ληθήηξηα, δεκφηε Μεγαξέσλ αλεμαξηήησο ζεηξάο θαηάηαμεο. 

Όπιο ςμμεηοσών 

Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηνρψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο 350. 
Η πξνζεζκία δειψζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ηνπο αγψλεο ιήγεη ηελ Κςπιακή 12 Ιανοςαπίος 2020 (θαη 
ζα ηεξεζεί απζηεξά γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ αγψλσλ). 

Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα θιείζνπλ λσξίηεξα ηελ ειεθηξνληθή θφξκα δήισζεο 
ζπκκεηνρψλ ζε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξσζεί ην αλψηαην φξην. 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
ηνπ «3νπ Βπδαληηλνχ Αγψλα 50 ρηιηνκέηξσλ» 

 


