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Αρ. Πρωτ.: 670                                                                  Πάτρα 14 Ιανουαρίου 2020                                
 

 
Προς :  

 τις Ε.Α.. – Σ.Ε.  .Ε.Γ.Α.: 

   (Με την παράκληση να σταλεί άμεσα στα ωματεία – μέλη τους)    

 τα ωματεία Ε.Α..  .Ε.Γ.Α.  Βόρειας Πελοποννήσου      

 

 

 

Σο αθλητικό σωματείο ΑΕΠ Ολυμπιάς προκηρύσσει τον Αγώνα Βάδην επί δημοσίας 

οδού με διεθνείς συμμετοχές και με την επωνυμία “4th PATRAS RACE WALKING 

FESTIVAL 2020”, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της ΕΑ ΕΓΑ Βόρειας Πελοποννήσου.  

Ο αγώνας διεξάγεται σε διαδρομή πιστοποιημένη από μετρητή της IAAF/AIMS και 

στην Αγωνόδικο Επιτροπή θα περιλαμβάνονται και 3 διεθνείς Κριτές Βάδην. υνεπώς οι 

επιδόσεις που θα επιτευχθούν από τους αθλητές και τις αθλήτριες θα αποτελούν και 

πρόκριση για τα μεγάλα διεθνή πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών.   

 τους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες των κάτωθι 

κατηγοριών:  Α-Γ, Κ20, Κ18, Κ16, Κ14 & Κ12. 

 Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στο ύλλογο Ατόμων με ακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας 

«Ζωή Γλυκιά» και την ημέρα του αγώνα θα λάβουν χώρα δράσεις του υλλόγου.  

 

 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

“4th PATRAS RACE WALKING FESTIVAL” 

 

ΠΑΣΡΑ - ΚΤΡΙΑΚΗ 16 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020 
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1. ΣΟΠΟ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΛΕΗ 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Πάτρα επί της οδού Αγίου Ανδρέου, την Κυριακή 16 

Υεβρουαρίου 2020.  

2. ΑΠΟΣΑΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. ΩΡΕ  ΕΚΚΙΝΗΕΩΝ :  

Ώρα: 11.00 π.μ. 20.000μ Ανδρών – Γυναικών & Κ23 Ανδρών & Γυναικών 

Ώρα: 11.20 π.μ. 10.000μ Κ 20 Ανδρών – Κ20 Γυναικών – Κ18 Ανδρών 

Ώρα! 11.20 π.μ. 5.000μ Κ18 Γυναικών – Κ16 Αγόρια - Κ16 Κορίτσια 

Ώρα: 12.00 π.μ. 1.000μ Κ12 Αγόρια – Κ12 Κορίτσια  

Ώρα: 12.05 μ.μ. 2.000μ Κ14 Αγόρια - Κ14 Κορίτσια 

 

4. ΗΛΙΚΙΕ 

 Κ12 Αγόρια & Κορίτσια (2009-2010-2011), Κ14 Αγόρια & Κορίτσια (2007-2008), 

Κ16 Αγόρια & Κορίτσια (2005-2006), Κ18 Άνδρες & Γυναίκες (2003-2004), Κ20 Άνδρες & 

Γυναίκες (2001 - 2002), Α-Γ από 2000 και μεγαλύτεροι. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ / ΗΛΙΚΙΕ ΑΠΟΣΑΗ 

ΑΝΔΡΕ (2000 και μεγαλύτεροι) 

ΓΤΝΑΙΚΕ (2000 και μεγαλύτερες) 
20.000μ 

Κ20 ΑΝΔΡΕ (2001 & 2002) 

Κ20 ΓΤΝΑΙΚΕ (2001 & 2002) 

Κ18 ΑΝΔΡΕ (2003 & 2004) 

10.000μ 

Κ18 ΓΤΝΑΙΚΕ (2003 & 2004) 

Κ16 ΑΓΟΡΙΑ (2005 & 2006) 

Κ16 ΚΟΡΙΣΙΑ (2005 & 2006) 

5.000μ 

Κ14 ΑΓΟΡΙΑ (2007 & 2008) 

Κ14 ΚΟΡΙΣΙΑ (2007 & 2008) 
2.000μ 

Κ12 ΑΓΟΡΙΑ (2009, 2010 & 2011) 

Κ12 ΚΟΡΙΣΙΑ (2009, 2010 & 2011) 
1.000μ 
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5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 τον αγώνα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές & αθλήτριες που ανήκουν σε 

σωματεία μέλη του .Ε.Γ.Α.. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητού- τριας 

στίβου που έχει εκδώσει ο .Ε.Γ.Α.. Σα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και της εγκυκλίου του .Ε.Γ.Α..  

 τον αγώνα δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και ξένοι αθλητές και αθλήτριες, των 

οποίων η δήλωση θα γίνει με έγκριση της οικείας ομοσπονδίας τους.  

6. ΕΠΑΘΛΑ 

 τον πρώτο νικητή θα απονεμηθεί κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα. τον δεύτερο και 

τρίτο νικητή θα απονεμηθούν μετάλλιο και δίπλωμα.  

7. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

Οι  δηλώσεις συμμετοχής θα σταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 

την ΔΕΤΣΕΡΑ (10/2/2020), σε ηλεκτρονική μορφή και στο έντυπο (αρχείο) που 

επισυνάπτεται, (όχι ΚΑΝΕΡ) στο e- mail: dimitros_1924@yahoo.gr  

Σαυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει 

ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης του Αγώνα καθώς και την 

εφαρμογή των Κανονισμών του .Ε.Γ.Α..  

τον αγώνα θα λάβουν μέρος μόνο εκείνοι οι αθλητές που έχουν δηλωθεί  από τους 

συλλόγους τους όπως προβλέπει η προκήρυξη. 

 Οι αθλητές – τριες θα παρουσιάζουν υποχρεωτικά, στην αίθουσα κλήσης και στην 

εκκίνηση του αγωνίσματος, το αθλητικό τους δελτίο, καθώς και την κάρτα υγείας τους 

θεωρημένη από πιστοποιημένο ιατρό. 

 

8. ΙAΣΡΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ: 

Με την φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει 

να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες και να έχουν στην κατοχή τους την 

Κάρτα Τγείας Αθλητή. 

Η έκδοση της Κάρτας Τγείας Αθλητή (πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και 

αθλητριών) είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε 

προπονήσεις και αγώνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 4479/2017, το 

Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του .Ε.Γ.Α.. 

και τα σχετικά έγγραφα της Ομοσπονδίας 4585/8-10-10 και 881/28-3-14.  

 

 

mailto:dimitros_1924@yahoo.gr
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 ε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους 

αποκλειστική ευθύνη.  

 Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα 

σχετικά με θέματα ΤΓΕΙΑ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 

 

Η Κάρτα Τγείας Αθλητή ισχύει για ένα (1) έτος από την  θεώρησή της.  

 
9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 

 Η διαδρομή είναι τύπου «πάνε και έλα» συνολικού μήκους 1.000μ (500μ το μήκος 

της απόστασης). Είναι απόλυτα επίπεδη, σε κεντρική οδό της πόλης (Αγίου Ανδρέου) και 

περικλείεται από τις κάθετες οδούς Δημητρίου Γούναρη και Κολοκοτρώνη. Οι αναστροφές 

είναι πλάτους 4 μέτρων για να μην δυσχεραίνεται στην αναστροφή η τεχνική των αθλητών.  

 

10.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ: 

 Για θέματα μετακίνησης, διαμονής και οικονομικών αποζημιώσεων, μπορείτε να 

απευθύνεστε στον κ. Δημήτρη Ορφανόπουλο στο τηλ. 6973351237. 

11.  ΓΕΝΙΚΑ: 

 Οι εκπρόσωποι των σωματείων θα μπορούν να παραλαμβάνουν τους αριθμούς των 

αθλητών την ημέρα του αγώνα από τη γραμματεία των αγώνων που θα βρίσκεται στο χώρο 

της εκκίνησης.  

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς της IAAF έκδοσης 2018/2019. 

Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη του αγώνα θα ρυθμίζεται από τον Σεχνικό 

Τπεύθυνο και τον Αλυτάρχη του Αγώνα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.  
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   12. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

 Οργανωτικός Εκπρόσωπος της διοργάνωσης ορίζεται ο Πρόεδρος της ΕΑ ΕΓΑ 

Βόρειας Πελοποννήσου κ. Ευάγγελος Σζελάτης. 

   13. ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

 Σεχνικός Τπεύθυνος διοργάνωσης ορίζεται ο Σεχνικός ύμβουλος της ΕΑ ΕΓΑ κ. 

Δημήτρης Ορφανόπουλος με καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 112 

των Κανονισμών τίβου .Ε.Γ.Α.., σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη. 

   14. ΣΕΦΝΙΚΟI ΤΠΕΤΘΤΝΟI ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

 Σεχνικός Τπεύθυνος Εγκατάστασης ορίζεται η προπονήτρια του σωματείου ΑΕΠ 

Ολυμπιάς κ. Κωνσταντίνα Μπορνιβέλλι και Σεχνικός Τπεύθυνος αθλητικού εξοπλισμού ο κ. 

πύρος Κατσαϊτης τεχνικός της ΕΑ, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τον Σεχνικό Τπεύθυνο 

της διοργάνωσης, τον Αλυτάρχη και τον Γυμνασίαρχο των Αγώνων επί θεμάτων 

προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου και καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου 

αθλητικού εξοπλισμού. 

 

 

 

Κοινοποίηση :   

1. Γραφείο Αγώνων ΕΓΑ 

2. Γραφείο Ανάπτυξης ΕΓΑ 

3. Ελληνικός Ερυθρός ταυρός, - αμαρείτες Πάτρας 

4. ύνδεσμο Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Βόρειας Πελοποννήσου 

 

υνημμένο: Έντυπο Δήλωσης υμμετοχής 


