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6ορ Ππάζινορ Ημιμαπαθώνιορ Γπόμορ
Ο Αζιεηηθφο χιινγνο Λεπθάδαο “Φίιαλδξνο” ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Λεπθάδαο θαη
ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ, πξνθεξχζζνπλ ηνλ 6ν Πξάζηλν Ηκηκαξαζψλην Αγψλα
Γξφκνπ, 21.097 κέηξα, ηνπο Αγψλεο 5 θαη 10ρικ. θαζψο θαη ηνλ Αγψλα 1000κ. γηα καζεηέο
Γεκνηηθνχ (έηνο γέλλεζεο: 2005-2010) θαη Γπκλαζίνπ. Ο Αγψλαο ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
ΔΓΑ θαη ηεο ΔΟΛΜΑ-Τ.
Ημεπομηνία διεξαγωγήρ: άββαην 07 Μαΐνπ 2016.
ημείο εκκίνηζηρ – ηεπμαηιζμού: Πάξθν Παξαιίαο Λεπθάδαο.
Ώπα εκκίνηζηρ: Ηκηκαξαζψληνο: 19:00, Αγψλαο 5ρικ-10ρικ: 19:05, Αγψλαο 1000κ:
Γπκλαζίνπ: 17:45, Γεκνηηθνχ: 17:50.
Γιαδπομή αγώνα: Η δηαδξνκή είλαη επίπεδε, αζθάιηηλε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
νπνίαο βξίζθεηαη ζε πξνζηαηεπφκελν πεξηβάιινλ NATURA, κεγάιεο νηθνινγηθήο
ζεκαζίαο. Η δηαδξνκή είλαη κεηξεκέλε θαη πηζηνπνηεκέλε επίζεκα απφ ηελ AIMS
(Association of International Marathons and Distance Races), ζα αλαγξάθεηαη αλά 1
ρηιηφκεηξν, ελψ έρεη κεδεληθή πςνκεηξηθή δηαθνξά. Καζ’ φιν ην κήθνο ηεο ζα είλαη
θπιαζζφκελε απφ ηελ Σξνραία, θαη ην Ληκεληθφ ψκα.
Κανονιζμοί: Ιζρχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Γηεζλήο Οκνζπνλδίαο Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ
(IAAF). Όξην ηεξκαηηζκνχ 150΄ γηα ηνλ εκηκαξαζψλην, 60΄ γηα ηνλ αγψλα 5ρικ θαη 90΄ γηα
ηνλ αγψλα 10ρικ. Μεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ νξίσλ ν αζιεηήο ηξέρεη απνθιεηζηηθά κε
δηθή ηνπ επζχλε.
Γήλωζη ζςμμεηοσήρ: Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα κπνξεί λα γίλεη κε ειεθηξνληθή
κνξθή ζην www.greenhalfmarathon.gr. Γηα λα είλαη έγθπξε ε εγγξαθή ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη κε on line πιεξσκή (paypal, ή πηζησηηθή θάξηα) ή κε θαηάζεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ αληηηίκνπ ζηνλ θάησζη ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (ΙΒΑΝ:
GR3401724540005454060725500). Σν απνδεηθηηθφ ηεο θαηάζεζεο πξέπεη λα απνζηέιιεηαη
ειεθηξνληθά σο είλαη ή απιά ν αξηζκφο θαη ε ηξάπεδα θαηάζεζεο. Δπίζεο ην απνδεηθηηθφ
θαηάζεζεο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηνρήο ελψ ζηελ
αηηηνινγία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζιεηή-ηξηαο πνπ ζα ιάβεη κέξνο
ζηνλ αγψλα.
Γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη ν θάζε αζιεηήο θαη αζιήηξηα λα έρεη δεισζεί
μέσπι ηην Παπαζκεςή 29/04/2016. Όζνη πξνζέιζνπλ ηελ εκέξα ηνπ αγψλα δίρσο
πξνεγεζείζα ζπκκεηνρή ή δειψζνπλ πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ησλ εγγξαθψλ, δελ ζα
πάξνπλ αξηζκφ θαη δελ ζα αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Κόζηορ ζςμμεηοσήρ: Ηκηκαξαζψληνο: 12€, Αγψλαο 10ρικ: 8€, Αγψλαο 5ρικ: 5€, Αγψλαο
1ρικ: θηιαλζξσπηθφ αληίηηκν 2€. Έθπησζε 4€ γηα νκαδηθή εγγξαθή ηζρχεη κφλν ζηνλ
αγψλα ηνπ εκηκαξαζσλίνπ θαη γηα γθξνππ άλσ ησλ 10 αηφκσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα.
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Σεσνικό T-Shirt: Καηά ηελ εγγξαθή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο γηα ην ηερληθφ
κπινπδάθη ηεο δηνξγάλσζεο κε αλάινγν αληίηηκν.
Μεηαθοπά: Απφ ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε ζηα ήδε ππάξρνληα δξνκνιφγηα ηνπ
ΚΣΔΛ γηα Λεπθάδα νη ήδε εγγεγξακκέλνη δξνκείο έρνπλ έθπησζε 50% ηελ νπνία ζα
δηαζθαιίζνπλ επηδεηθλχνληαο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ
εηζηηεξίνπ ηνπο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 06/05/2016 έσο θαη 09/05/2016. Καιφ είλαη
φζνη ελδηαθέξνληαη λα πξνβνχλ ζε θξάηεζε ζέζεο λσξίηεξα ζηα θαηά ηφπνπο πξαθηνξεία
ΚΣΔΛ.
Γιαμονή: Η Γηνξγάλσζε έρεη θξνληίζεη λα πάξεη έθπησζε απφ θαηαιχκαηα θαη μελνδνρεία
ηεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ην δξνκηθφ θαη ζπλνδφ θνηλφ. Δπίζεο γηα
ζπιιφγνπο άλσ ησλ 25 αηφκσλ, νη νπνίνη ζα κεηαβνχλ κε δηθφ ηνπο ιεσθνξείν, ππάξρνπλ
εηδηθέο ηηκέο γηα ηηο νπνίεο ν ππεχζπλνο ηεο εθδξνκήο πξέπεη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία ην
ζπληνκφηεξν κε ηελ δηνξγάλσζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εγθαίξσο ε θξάηεζε ιφγσ
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θιηλψλ.
Φιλανθπωπική ζςμμεηοσή: όλο ηο ποζό πος θα ζςγκενηπωθεί από ηιρ εγγπαθέρ ηων
1000μ. θα διαηεθεί για ηην ενίζσςζη κοινωθελών ιδπςμάηων για ηα οποία θα ςπάπξει
ανάλογη ενημέπωζη.
Βπαβεύζειρ: Θα βξαβεπζνχλ νη 3 πξψηνη άλδξεο θαη νη 3 πξψηεο γπλαίθεο ηεο γεληθήο
θαηάηαμεο θαη ζηνπο 3 αγψλεο. Δπίζεο ζηνλ Ηκηκαξαζψλην Γξφκν ζα βξαβεχνληαη νη 3
πξψηνη θάζε θαηεγνξίαο φπσο αλαγξάθνληαη παξαθάησ. Οη 3 πξψηνη άλδξεο θαη νη 3
πξψηεο γπλαίθεο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο δελ ζα βξαβεχνληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο.
ηνλ Αγψλα 1000 κέηξσλ ζα βξαβεπζνχλ νη 3 πξψηνη καζεηέο θαη νη 3 πξψηεο καζήηξηεο
Γεκνηηθνχ. ε φινπο ηνπο αζιεηέο θαη ησλ 4 Αγψλσλ (21.097ρικ, 10ρικ, 5ρικ, 1ρικ) πνπ
ζα ηεξκαηίζνπλ ζα δνζεί αλακλεζηηθφ κεηάιιην θαη δίπισκα.
Καηηγοπίερ 21.097 σιλιομέηπων:
ΑΝΓΡΩΝ

1. 18 – 29 εηψλ
2. 30 – 34 εηψλ
3. 35 – 39 εηψλ
4. 40 – 44 εηψλ

ΓΤΝΑΙΚΩΝ

5 .45 – 49 εηψλ
6. 50 – 54 εηψλ
7. 55 – 59 εηψλ
8. 60 εηψλ θαη άλσ

1. Έσο 30 εηψλ
2. 31 – 40 εηψλ
3. 41– 50 εηψλ
4. 51 εηψλ θαη άλσ

Καηεγνξία ζα ζπγθξνηείηαη εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 6 αζιεηέο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ε θαηεγνξία ζα ζπγρσλεχεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε, ή ζηελ πξνεγνχκελε αλ
πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία.
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Υπημαηικά Έπαθλα και ελίη αθληηέρ: Θα ππάξμνπλ ρξεκαηηθά έπαζια γηα ηνπο έμη
πξψηνπο άλδξεο θαη ηξεηο πξψηεο γπλαίθεο ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο ηνπ εκηκαξαζσλίνπ
δξφκνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ν ρξφλνο ησλ ληθεηψλ ζηνπο άλδξεο λα είλαη ιηγφηεξνο
απφ 1.22΄00΄΄ θαη ζηηο γπλαίθεο ιηγφηεξνο απφ 1.30΄00΄΄. Πην ζπγθεθξηκέλα:
ΑΝΓΡΩΝ
1ορ 500 €
2ορ 350 €
3ορ 250 €

ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Ρεκόπ Γιαδπομήρ
Ανδπών (<1.10΄32΄΄):
επηπιένλ 150 € γηα ηνλ
1ν ληθεηή.

Ρεκόπ Γιαδπομήρ
Γςναικών (<1.22΄26΄΄):

1η 200 €
2η 150 €
3η 100 €

επηπιένλ 150 € γηα ηελ 1ε
ληθήηξηα.

4ορ 180 €
5ορ 120 €
6ορ 100€

Οη ηξεηο πξψηνη άλδξεο θαη γπλαίθεο ληθεηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πξάζηλνπ εκηκαξαζσλίνπ
δξφκνπ (2015) είλαη θηινμελνχκελνη ηεο δηνξγάλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηακνλήο
θαη ζπκκεηνρήο ηνπο. Δπίζεο ειίη αζιεηέο ζηνλ εκηκαξαζψλην (άλδξεο κε ρξφλν < 1.15΄00΄΄
θαη γπλαίθεο < 1.22΄00΄΄) κε πηζηνπνηεκέλν ρξφλν κέζα ζην 2015 ή 2016, έρνπλ δσξεάλ ην
παθέην ζπκκεηνρήο ηνπο. Και για ηιρ δύο ειδικέρ καηηγοπίερ αθληηών απαπαίηηηη
πποϋπόθεζη είναι η έγκαιπη ζςμμεηοσή ηοςρ και επικοινωνία με ηην διοπγάνωζη μέσπι
ηην 01/04/2016).
Διδικέρ εκδηλώζειρ: ηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ θαη ηνπ νηθνινγηθνχ κελχκαηνο πνπ
πξεζβεχεη ν πξάζηλνο εκηκαξαζψληνο ηελ Κπξηαθή πξαγκαηνπνηείηαη κνλνήκεξε
κποςαζιέπα με ιζηιοπλοϊκό ζε ηδηαίηεξνπ θάινπο θπζηθά ηνπία κε δπλαηφηεηα θνιχκβεζεο
θαη Beach Barbeque Party. Η εθδήισζε είλαη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ θαη
ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απζηεξά ζηνπο 30 πξψηνπο πνπ ζα ην δειψζνπλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία εγγξαθήο ζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο αγψλεο. Σν αλάινγν αληίηηκν αλαθέξεηαη θαηά
ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο. Σελ εκέξα ηνπ Αγψλα θαη ψξα 13:00-15:00 ζα πξαγκαηνπνηεζεί
Pasta Party γηα ην νπνίν ζα ππάξρεη ελεκέξσζε θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αξηζκψλ.
Γενικά: Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο ζα δνζνχλ ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Λεπθάδαο (πξψελ
Γεκαξρείν) ηελ εκέξα ηνπ αγψλα 09:00-15:00 θαη ηελ πξνεγνπκέλε 15:00-19:00. ηνλ
Ηκηκαξαζψλην Γξφκν, Λατθφ Γξφκν Τγείαο θαη ηνλ Αγψλα 10ρικ ζα ππάξρεη Ηιεθηξνληθή
Υξνλνκέηξεζε.
Κάζε 2.5 ρικ. πεξίπνπ ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα ππάξρνπλ ζηαζκνί κε λεξά (2ν, 5ν,
7.5ν, 10ν, 13ν, 15ν, 18ν, ρηιηφκεηξν), ελψ ζην 10ν ζα ππάξρεη θαη ηζνηνληθφ. Οη αγψλεο ζα
γίλνπλ κε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Όινη νη δξνκείο ζα ηξέμνπλ κε δηθή ηνπο επζχλε
θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηαηξφ πξφζθαηα.
Τπεχζπλνο Γηνξγάλσζεο
ππξίδσλ Μαξαγθφο
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