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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΓΧΝΑ 

«20
νο

 ΜΠΗΕΑΝΗΟ ΓΡΟΜΟ» 
  

  

Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ 

Ισαλληηώλ, ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ησλ 

Ισαλλίλσλ, ζπλδηνξγαλώλεη ζηα Ισάλληλα καδί κε ηελ ΔΑ ΔΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ θαη ηα Αζιεηηθά 

σκαηεία «ΑΓΙ», «ΔΚΑ ΓΩΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», «Α.Ο. ΠΑΡΣΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 

«ύιινγνο Γξνκέσλ Ισαλλίλσλ», ηνλ «20
ν
 Μπηδάλην δξόκν» (ηξέμηκν ζε δεκόζην δξόκν, 

11.500 κέηξα). 

Η δηνξγάλσζε ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

  

1. Ζκεξνκελία Γηεμαγωγήο Αγώλωλ 

Κπξηαθή, 19 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 

2. ηνηρεία ηνπ Αγώλα 

2.1 Αγωλίζκαηα :                                   
                          

1. 11.500κ. - «Μπηδάληνο δξόκνο» Άλδξεο - Γπλαίθεο  

2.          1.000κ. αγόξηα –θνξίηζηα Μαζεηέο/ηξηεο Γεκνηηθνύ (Γ΄, Δ΄ θαη Σ Σάμε) 

3.          1.900κ. αγόξηα -θνξίηζηα Μαζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίωλ 

4.          2.700κ. αγόξηα -θνξίηζηα Μαζεηέο/ηξηεο Λπθείωλ 

 

2.2 Σόπνο θαη ώξα εθθίλεζεο – Σεξκαηηζκόο :  

 
 Αγώληζκα Δθθίλεζε Ώξα Δθθίλεζεο Σεξκαηηζκόο 

1.  

11.500κ.  

άλδξεο-γπλαίθεο 

        

      Μπηδάλη  (Δζληθή νδόο 

Ισαλλίλσλ Αζελώλ) 

 

ην Hξών ηωλ Μπηδαλνκάρωλ 

 

 

11.00 π.κ. 

 

 

Πιαηεία Πύξξνπ 

2. 1.000κ. 

 αγόξηα –θνξίηζηα 

(Σεηάξηε, Πέκπηε 

& Έθηε 

Γεκνηηθνύ) 

 

 

Πιαηεία Πύξξνπ 

 

 

10.00 π.κ. 

 

 

Πιαηεία Πύξξνπ 

3. 1.900κ.  
αγόξηα –θνξίηζηα 

(Γπκλάζηα) 

 

Πιαηεία Πύξξνπ 
 

10.15 π.κ. 

 

Πιαηεία Πύξξνπ 

4. 2.700κ. 

 αγόξηα –θνξίηζηα 

 

Πιαηεία Πύξξνπ 
 

10.30 π.κ. 

 

Πιαηεία Πύξξνπ 
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(Λύθεηα) 

ε πεξίπησζε πνπ ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θξίλεη όηη ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηνρώλ ζηα 

αγσλίζκαηα ησλ καζεηώλ είλαη κεγάινο, ζα εθαξκνζηεί  «ε εθθίλεζε θαηά θύκαηα» (“wave 

start”). 

Καινύληαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα ηεξήζνπλ ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθθίλεζε θαη ηηο 

νδεγίεο ησλ ζηειερώλ ηεο Ο.Δ. θαη ησλ εζεινληώλ. 

 

2.3  Πξνζέιεπζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ : 

 Αγωλίζκαηα Ώξα Πξνζέιεπζεο 

1. 11.500κ. άλδξεο-γπλαίθεο Μία (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα 

2. 1000κ. αγόξηα –θνξίηζηα 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα 

3. 1900κ. αγόξηα -θνξίηζηα 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα 

4. 2700κ. αγόξηα -θνξίηζηα 10 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο: αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή κπνξείηε λα βξείηε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο: www.pkdi.gr 

 

3. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζηνλ Μπηδάλην Γξόκν (11.500 κ. ) ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη 

ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

εκείσζε: Γηα όζνπο είλαη θάησ από ηα 18 θαη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ Μπηδάλην 

Γξόκν, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηεο έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ θεδεκόλα 

  

4. ΓΗΑΚΡΗΔΗ – ΔΠΑΘΛΑ 

Κύπειιν απνλέκεηαη κόλν ζηνλ πξώην ληθεηή θαη ζηελ πξώηε ληθήηξηα ηνπ Μπηδάληνπ Γξόκνπ 

(11.500 κ.).  

Μεηάιιην 1εο, 2εο, 3εο λίθεο απνλέκνληαη ζηνπο ηξεηο πξώηνπο αζιεηέο θαη ζηηο ηξεηο πξώηεο 

αζιήηξηεο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θαη ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο/ηξηεο ζηα αγσλίζκαηα ησλ  

καζεηώλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

ε όινπο ηνπο δξνκείο θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ, ζα δνζεί αλακλεζηηθό κεηάιιην.  

Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν ηνπ ηεξκαηηζκνύ κε ην πέξαο ηνπ αγώλα 

θαη ώξα 12:45. 

Σν πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο θαη επίδνζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Μπηδάλην Γξόκν ζα κπνξνύλ 

λα ην παξαιακβάλνπλ ειεθηξνληθά από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο δέθα (10) 

εκέξεο κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 

 

  

5. ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΡΟΠΟΗ ΔΓΓΡΑΦΖ – ΔΗΓΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

5.1 Ηκεξνκελία έλαξμεο εγγξαθώλ : Σξίηε, 10 Ηαλνπαξίνπ 2017 

Η πξνζεζκία γηα ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 20
ν
 Μπηδάλην Γξόκν ιήγεη ηελ Παξαζθεπή, 10 

Φεβξνπαξίνπ 2017 ζηηο 15.00 ην απόγεπκα. 

Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ γηα ηνλ Μπηδάλην Γξόκν (11.500 κ.): 800 αζιεηέο/ηξηεο. 

5.2 Σξόπνη Δγγξαθήο 

πκκεηνρή κπνξείηε λα δειώζεηε: 

α. Με νnline εγγξαθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.pkdi.gr. 

http://www.pkdi.gr/
http://www.pkdi.gr/
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β. Απηνπξνζώπωο: 

 ηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Νενιαίαο & Άζιεζεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ Ισαλληηώλ  

Γ/λζε: Αγ. Μαξίλαο 55 – Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Ισαλληηώλ 

Σειέθσλα: 2651083965   fax: 2651075784 

Ηκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9.00 πκ. – 2.30 κ.κ. 

 

5.3 Δίδε Δγγξαθήο:  

Οη εγγξαθέο δηαθξίλνληαη ζε: 

α.Αηνκηθέο, νη νπνίεο γίλνληαη από κεκνλσκέλα άηνκα θαη 

β.Οκαδηθέο, γηα 10 άηνκα θαη πάλσ. Οη νκαδηθέο εγγξαθέο απεπζύλνληαη ζε αζιεηηθνύο 

ζπιιόγνπο, ζπιιόγνπο δξνκέσλ, γπκλαζηήξηα, εηαηξείεο, ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο 

νξγαληζκνύο, αιιά θαη απιέο παξέεο αλζξώπσλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο νκάδα. 

 

εκείωζε: 

Πξνζνρή: Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη δε ζα ππνβιεζεί γη’ απηνύο θαη 

δεύηεξε δήιωζε από άιιν πξόζωπν/ζύιινγν/νκάδα, γηα λα απνθεπρζεί ηπρόλ πξόβιεκα κε 

δηπινεγγξαθέο, θαζώο ππάξρεη απζηεξόο πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ (800 

αζιεηέο/ηξηεο). 

Γηα ηνπο αζιεηέο ηωλ ζωκαηείωλ: 

Σηο δειώζεηο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ν Πξόεδξνο θαη ν Γελ.  Γξακκαηέαο ηνπ ζσκαηείνπ.  

Γηα ηα ζρνιεία: 

Σηο δειώζεηο πξέπεη λα ππνγξάθεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο θαη ζα βεβαηώλεη όηη 

όινη νη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αγώλα έρνπλ θαηαζέζεη ππεύζπλε δήισζε 

θεδεκόλα ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ν/ε θεδεκόλαο επηηξέπεη κε δηθή ηνπ/ηεο επζύλε ηε 

ζπκκεηνρή  ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο ζηνλ  αγώλα θαη όηη ν/ε  καζεηήο/ηξηα έρεη πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

Σξόπνη νκαδηθήο εγγξαθήο γηα ηα ζρνιεία: 

Με απνζηνιή ηεο έληππεο δήισζεο: 

 ζηε Γ/λζε Νενιαίαο & Άζιεζεο, Κ.Δ.Π.Π.Ν.Α.Γ.Ι, e-mail: dna@pkdi.gr 

 

Απηνπξνζώπωο: 

 ηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Νενιαίαο & Άζιεζεο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ Ισαλληηώλ  

Γ/λζε: Αγ. Μαξίλαο 55 – Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Ισαλληηώλ 

Ηκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9.00 πκ. – 2.30 κ.κ. 

mailto:dna@pkdi.gr
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εκείωζε: 

(Η ππεύζπλε δήισζε γνλέα θαη ε νκαδηθή δήισζε ζπκκεηνρήο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ 

ζα απνζηαινύλ καδί κε ηελ πξνθήξπμε ζε όια ηα ζρνιεία Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ισαλλίλσλ) 

 

6. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΡΟΜΔΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΚΚΗΝΖΖ 

Οη δηνξγαλσηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεηαθέξνπλ ηνπο δξνκείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ Μπηδάλην κε ιεσθνξεία, από ην θέληξν ηεο πόιεο ζηνλ ρώξν ηεο Αθεηεξίαο. 

εκείσζε: Οη δξνκείο πνπ επηζπκνύλ ηε κεηαθνξά ηνπο κε ηα ιεσθνξεία ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα ην δειώζνπλ ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο. 

Ώξα αλαρώξεζεο ιεσθνξείσλ: 9.30 π.κ. 

εκείν αλαρώξεζεο: Γσδώλεο 6 (ζηελ Αθαδεκία) 

Γηαρείξηζε Πξνζωπηθώλ Αληηθεηκέλωλ: Οη δξνκείο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζην ρώξν ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ, ην ζεκείν πνπ ζα βξίζθνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα. 

Η ηζάληα πξέπεη λα είλαη θαιά θιεηζκέλε θαη λα κελ πεξηέρεη αληηθείκελα αμίαο. 

 

7. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 

ε θάζε πεξίπηωζε όινη νη αγωληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο επζύλε. 
Οη δηνξγαλσηέο δελ έρνπλ θακία επζύλε γηα ό,ηη ζπκβεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ζρεηηθά 

κε ζέκαηα ΤΓΔΙΑ θαη νθείιεηαη ζε έιιεηςε πξνιεπηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ. 

πζηήλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ππνβιεζεί πξόζθαηα ζε ηαηξηθή εμέηαζε. 

Από ηνπο δηνξγαλσηέο δε ζα δεηεζνύλ ηαηξηθέο βεβαηώζεηο γηα θαλέλα αζιεηή/ηξηα, αθνύ όινη 

νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζύλε. 

Η πγεηνλνκηθή θάιπςε ηνπ αγώλα γίλεηαη κε ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηεο 8εο Μεξαξρίαο 

Ισαλλίλσλ, ηνπ ΔΚΑΒ, ηδηώηεο ηαηξνύο θαη ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ 

ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ (παξάξηεκα Ισαλλίλσλ), ζε όιν ην κήθνο ηνπ αγώλα. 

 

8. ΣΑΘΜΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα ππάξρνπλ 2 ζηαζκνί ππνζηήξημεο ησλ δξνκέσλ, ζην 6
ν
 ρικ. θαη 

ζηνλ ηεξκαηηζκό. 

  

9. ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 
ε θάζε ρικ. ηνπ Μπηδάληνπ Γξόκνπ ζα ππάξρεη έλδεημε ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο.   

  

10. ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΓΧΝΑ 

Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηνλ Μπηδάλην Γξόκν είλαη κία (1) ώξα θαη  

ηξηάληα (30) ιεπηά από ηε ζηηγκή πνπ ζα δνζεί ε εθθίλεζε ηνπ αγώλα (νη δξνκείο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ νινθιεξώζεη ηνλ αγώλα κέρξη ηηο 12:30). 

εκείσζε: 

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ κεηά ηηο 12:30 δε ζα ππάξρεη ειεθηξνληθή 

ρξνλνκέηξεζε 
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Πεξηζπιινγή Γξνκέωλ: Απηνθίλεην ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο κε εζεινληέο ακαξείηεο ζα 

αθνινπζεί ηνπο ηειεπηαίνπο δξνκείο έηζη ώζηε λα πεξηζπιιέγεη αζιεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ θαη 

λα ηνπο επηζηξέςεη ζηνλ ηεξκαηηζκό. 

Δάλ θάπνηνο δξνκέαο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα ηεξκαηίζεη απ’ απηόλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε, κπνξεί, εθόζνλ ην επηζπκεί, λα ζπλερίζεη κέρξη λα νινθιεξώζεη 

ηνλ αγώλα, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζύλε 

  

11. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

11.1 Ζιεθηξνληθή Υξνλνκέηξεζε 

ηνλ Μπηδάλην Γξόκν (11.500 κ. άληξεο-γπλαίθεο) ζα ππάξρεη ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε ηνπ 

αγώλα. 

Γηα ην ιόγν απηό όινη νη ζπκκεηέρνληεο δξνκείο, ζα πξέπεη λα θνξνύλ ην chip ρξνλνκέηξεζεο 

πνπ ζα παξαιάβνπλ καδί κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπο από ην Κέληξν Δγγξαθώλ. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ή εγθαηάιεηςεο, ν δξνκέαο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη εγθαίξσο 

ην chip ρξνλνκέηξεζεο. 

11.2 Απνηειέζκαηα  

Σα αλεπίζεκα απνηειέζκαηα αλαθνηλώλνληαη ζην δηαδίθηπν ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ, 

δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε εληόο πέληε 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. 

Σα επίζεκα απνηειέζκαηα αλαθνηλώλνληαη εληόο δέθα εξγάζηκσλ εκεξώλ. 

 

12. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 

Όινη νη δξνκείο, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό παξαιακβάλνπλ ην αλακλεζηηθό κεηάιιην, 

παξαδίδνπλ ην Chip Υξνλνκέηξεζεο θαη νδεγνύληαη πξνο ηελ έμνδν ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ησλ δηνξγαλσηώλ. 

Η κε παξάδνζε ηνπ Chip Υξνλνκέηξεζεο ζπλεπάγεηαη κε αλαγξαθή ζηα επίζεκα 

απνηειέζκαηα θαη κε δπλαηόηεηα έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθνύ πκκεηνρήο θαη Δπίδνζεο. 

 

13. ΚΔΝΣΡΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 
Οη αζιεηέο ζα παξαιάβνπλ απνθιεηζηηθά από ην Κέληξν Δγγξαθώλ ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο 

ηνπο θαη ην chip ρξνλνκέηξεζεο ην άββαην 18 Φεβξνπαξίνπ θαη ώξεο 18.00-22.00. 

Σόπνο: Γ/λζε Νενιαίαο & Άζιεζεο ηεο Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνύ, 

Πεξηβάιινληνο,  Νενιαίαο θαη Άζιεζεο Γήκνπ Ισαλληηώλ, Αγ. Μαξίλαο 55 – Πλεπκαηηθό 

Κέληξν Γήκνπ Ηωαλληηώλ. 

Σειέθσλν Κέληξνπ Δγγξαθώλ (κόλν γηα 18 Φεβξνπαξίνπ & ώξεο 18.00-22.00): 2651021608 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:Γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηνρήο θάζε δξνκέα είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε ηαπηόηεηαο  

(ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ, πρ. δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο, θιπ). 

                                             

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, 

Κσλζηαληίλνο Γθόγθνο 

Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο ΚΔΠΠΝΑΓΙ 


