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Εισαγωγή  

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου / Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου 

σε συνεργασία με τa Αθλητικά Σωματεία ΓΑΣ Ιλισός και ΠΑΣ Ζωγράφου και τον Σύλλογο 

Αθλούμενων Πολυτεχνειούπολης Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου (ΣΑΠΠΑΖ),προκηρύσσει, 

διοργανώνει και προσκαλεί στην αθλητική Διοργάνωση: 

Αγώνας Δρόμου Ζωγράφου 

«Ζωγράφου City Run», 

την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 
 

Η Διοργάνωση περιλαμβάνει: 

• Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. 

• Αγώνα Δρόμου 2,5 χλμ.(δυναμικό βάδισμα, αγώνας για όλους) 

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

  

1. Λεπτομέρειες Αγώνα 

 

1.1 Ημερομηνία Αγώνα 

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021. 

1.2 Αφετηρία – Τερματισμός 

Όλες οι διαδρομές έχουν αφετηρία και τερματισμό τον οριοθετημένο χώρο μπροστά από 

την είσοδο της Βίλας Ζωγράφου επί της οδού Παπάγου. 

1.3 Διαδρομή Αγώνα 

Η διαδρομή των 5 χλμ. έχει εκκίνηση επί της οδού Γεωργίου Ζωγράφου, στο ύψος της 

Βίλας Ζωγράφου. Οι δρομείς συνεχίζουν λοξά αριστερά στην λεωφόρο Στρατάρχου 

Αλέξανδρου Παπάγου, διασχίζουν την λεωφόρο και κάνουν δεξιά στην οδό Γεωργίου 

Παπανδρέου. Έπειτα, πραγματοποιούν αναστροφή στο ύψος της οδού Υπολοχαγού 

Καββαθά, διασχίζουν την οδό Γεωργίου Παπανδρέου και κάνουν αριστερά στην 

λεωφόρο Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου. Στη συνέχεια κάνουν δεξιά στην οδό Γρ. 

Κουσίδη και στο τέρμα της κάνουν δεξιά στην οδό Κρήτης. Συνεχίζουν στην οδό Αγίας 

Ελένης και κάνουν αριστερά στην οδό Μυκόνου. Τέλος, κάνουν δεξιά στην οδό Γεωργίου 

Ζωγράφου και τερματίζουν. 

Η διαδρομή των 2,5 χλμ.έχει εκκίνηση επί της οδού Γεωργίου Ζωγράφου, στο ύψος της 

Βίλας Ζωγράφου. Οι δρομείς κάνουν δεξιά στην οδό 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας και έπειτα 
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δεξιά στην λεωφόρο Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου, διασχίζουν την λεωφόρο και 

κάνουν δεξιά στην οδό Γρ. Κουσίδη και στο τέρμα της κάνουν δεξιά στην οδό Κρήτης. 

Συνεχίζουν στην οδό Αγίας Ελένης και κάνουν αριστερά στην οδό Μυκόνου. Τέλος, 

κάνουν δεξιά στην οδό Γεωργίου Ζωγράφου και τερματίζουν. 

 

1.4 Πρόγραμμα Αγώνα 

Γραμματεία Αγώνων Διοργάνωσης 07:30 - 11:00 

Εκκίνηση Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. 09:00 

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 2,5 χλμ. 10:10 

Απονομές                                                  11:00 – 12:00 

 

1.5 Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση 

Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση των 5 χλμ. καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιείται από επίσημη εταιρεία χρονομέτρησης. Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς  στα 

5 χλμ. θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης το οποίο παραλαμβάνουν μαζί με τον 

αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών. 

Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης για την καταγραφή των ενδιάμεσων 

χρόνων θα υπάρχουν: 

• Για τα 5χλμ.: στην εκκίνηση, στον τερματισμό, καθώς και σε ενδιάμεσο σημείο ελέγχου.  

*Οι αγώνας των 2,5  χλμ. είναι συμμετοχικής φύσης και ως εκ τούτου πραγματοποιείται χωρίς 

χρονομέτρηση. 

 

1.6 Χρονικό Όριο 

Το χρονικό όριο τερματισμού για τον 5 χλμ. είναι η μία (01:00) ώρα), για τα 2,5 χλμ. είναι 

τα τριάντα  (00:30) λεπτά. 

Αποτελέσματα 

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο μετά τη λήξη των αγώνων. 

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την 

ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο site της Διοργάνωσης.  

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως μετά. 

Με την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων οι δρομείς του αγώνα με χρονομέτρηση (5 

χλμ.) θα μπορούν να κατεβάσουν την φωτογραφία του τερματισμού τους και οι δρομείς 
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όλων των αγώνων θα μπορούν να εκτυπώσουν το αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής 

από το site – Facebook της Διοργανώτριας αρχής. 

Αν ένας αθλητής ακυρωθεί σε ένα αγώνισμα εξαιτίας της παραβίασης κάποιου Άρθρου του 

κανονισμού που βρίσκεται σε ισχύ, στα επίσημα αποτελέσματα, δεν κατατάσσεται, 

ακυρώνεται ή αναγράφεται και γίνεται αναφορά  του Άρθρου το οποίο παραβιάστηκε 

(Άρθρο 145.1). 

 

Στον αγώνα των 2,5 χλμ. οι συμμετέχοντες θα καταγραφούν αλφαβητικά και θα πάρουν 

ηλεκτρονικά το δίπλωμα τους.  

 

2. Συμμετοχή 

 

2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα Εγγραφής & συμμετοχής στη διοργάνωση, έχουν οι δρομείς που θα είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι (θα έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του Εμβολιασμού) και 

οι έχοντες πιστοποιητικό νόσησης (σε ισχύ την ημέρα του αγώνα). 

• Στον αγώνα δρόμου των 5 χλμ. για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει να έχει 

συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.  

• Στον αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ. μπορούν να μετέχουν όλοι χωρίς περιορισμό 

ηλικίας.  

 

Ανήλικοι συμμετέχοντες κάτω των 12 δώδεκα ετών θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συνοδεύονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους κατά τη συμμετοχή τους. 

 

Για παιδιά κάτω των 7 ετών (δηλαδή μικρότερα της Α’ Δημοτικού) δεν πραγματοποιείται 

εγγραφή.   Εγγραφή πραγματοποιεί μόνο ο κηδεμόνας με ατομική αίτηση συμμετοχής, 

και κατά τον αγώνα συνοδεύει τον ανήλικο υπό την προσωπική του φροντίδα και 

ευθύνη.  

 

 

Ο Αγώνας Δρόμου των 5 χλμ. της Διοργάνωσης έχει την έγκριση της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Στίβου, (ΣΕΓΑΣ)και διεξάγεται σύμφωνα με τα Άρθρα και τις Διατάξεις των 

Κανονισμών του ΣΕΓΑΣ, όπως αυτοί ισχύουν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ότι δεν αναφέρεται ρητά στις παραγράφους της παρούσας Προκήρυξης 

υπόκειται στους Κανονισμούς του ΣΕΓΑΣ, ενώ παράλληλα τα Άρθρα με όλες τις 

Διατάξεις τους, τα οποία διέπουν τα Αγωνίσματα σε Δημόσια Οδό, τίθενται αυτόματα 

και καθολικά  σε ισχύ.  

2.2 Τρόποι Εγγραφής 

Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε: 

Α) Με on line εγγραφή στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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Για τα 5 χλμ.: ΕΓΓΡΑΦΗ 5ΧΛΜ 

Για τα 2,5 χλμ. :ΕΓΓΡΑΦΗ 2,5ΧΛΜ 

Γ) Στο Κέντρο Εγγραφών εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες συμμετοχές. 

2.3 Δηλώσεις Συμμετοχής 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι και την Πέμπτη 9 

Δεκεμβρίου 2021. 

Προσοχή: Εγγραφές θα πραγματοποιούνται, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, 

αποκλειστικά τις ημέρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών.   

 

2.4 Είδη Εγγραφής. 

Ατομικές, οι οποίες γίνονται από μεμονωμένα άτομα. Ατομικές εγγραφές ενηλίκων 

πραγματοποιούνται από μεμονωμένα άτομα ενώ οι ατομικές εγγραφές ανηλίκων 

υποβάλλονται από τον γονέα ή κηδεμόνα τους. 

2.5 Τρόποι πληρωμής 

Η συμμετοχή για όλους τους αγωνιζόμενους είναι δωρεάν. 

2.6 Παραλαβή Εξοπλισμού – Κέντρο Εγγραφών 

Τόπος: Βίλα Ζωγράφου 

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: 

Σάββατο 18.12.2021  από τις 11:00 – 18:00.  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παραλάβουν αποκλειστικά από το Κέντρο Εγγραφών το 

πακέτο συμμετοχής. 

Το πακέτο συμμετοχής του κάθε δρομέα είναι προσωπικό. Σε περίπτωση που κάποιος 

δρομέας χρησιμοποιήσει τον αριθμό κάποιου άλλου θα πρέπει να ενημερώσει το Κέντρο 

Εγγραφών και να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής. 

 

3. Παροχές 

 

3.1 Έπαθλα 

• Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο. 

• Στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών των 

5χλμ. θα απονεμηθούν Μετάλλιο & Δίπλωμα. 

• Στον πρώτο νικητή και νικήτρια των 5χλμ.θα απονεμηθούν κύπελλα. 

https://app.runin.gr/el/registrations/guest/ddc48ee21ccdff211d15f00c8a4fb8417827f006
https://app.runin.gr/el/registrations/guest/33e535d35273df58ddfdc43059d1e31e76d0d236
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• Οι δρομείς των 5χλμ.θα έχουν την δυνατότητα να τυπώσουν το δίπλωμα 

συμμετοχής τους με την αναγραφή του χρόνου τους και την αγωνιστική 

φωτογραφία τους μέσω ειδικής εφαρμογής στο site της Διοργάνωσης. 

• Οι συμμετέχοντες των 2,5 χλμ. θα μπορούν να εκτυπώσουν το αναμνηστικό 

δίπλωμα συμμετοχής από το site της Διοργάνωσης. 

• Με απόφασή της Ο.Ε. θα απονεμηθούν ειδικές βραβεύσεις στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

ΑμεΑ, μαζικότερης συμμετοχής. 

*Προϋπόθεση για τη βράβευση των διακριθέντων είναι ο έγκυρος τερματισμός. 

 

3.2 Υγειονομική Κάλυψη 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα προσωπικό Ιατρικών Υπηρεσιών, Διασωστικών Ομάδων και 

Πρώτων Βοηθειών θα βρίσκεται στην περιοχή εκκίνησης – τερματισμού αλλά και σε 

επιλεγμένα σημεία της διαδρομής για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε επείγοντος ιατρικού 

περιστατικού με την παροχή πρώτων βοηθειών.  

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.  

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στους συμμετέχοντες της 

Διοργάνωσης σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ κατά τη διάρκεια του αγώνα τα οποία οφείλονται 

σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 

Συστήνεται σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική 

εξέταση και ειδικότερα σε όσους είναι άνω των 35 ετών σε καρδιολογικό έλεγχο.  

Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις διότι όλοι οι συμμετέχοντες 

αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων 

τους υπογράφοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση η οποία συμπεριλαμβάνεται στη 

Δήλωση Εγγραφής.   

3.3 Σταθμός Υποστήριξης 

• Εμφιαλωμένο νερό καθώς και άλλα ποτά διατίθενται στους συμμετέχοντες στο 

σημείο εκκίνησης - τερματισμού. 

3.4 Φύλαξη Ιματισμού 

Για τους συμμετέχοντες των 5 χλμ. θα υπάρχει τέντα της Διοργάνωσης, για την φύλαξη 

των στεγνών τους ρούχων. Οι δρομείς θα αποθέσουν στον διαμορφωμένο χώρο 

φύλαξης τον ρουχισμό τους εντός της τσάντας της Διοργάνωσης η οποία θα πρέπει να 

φέρει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής τους. Όλοι οι δρομείς παρακαλούνται 

θερμά να μην περιέχουν στις τσάντες αντικείμενα αξίας ή προσωπικά έγγραφα. 

3.5 Χιλιομετρικές Ενδείξεις 

Κατά μήκος των διαδρομών θα υπάρχουν ευδιάκριτες χιλιομετρικές ενδείξεις. 
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Για την Οργανωτική Επιτροπή, 

              Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου  

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος του ΓΑΣ Ιλισού 

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣ Ζωγράφου 

              

 

 

 

 

 


