
  

2ΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   
«ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» 

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

                                           
                                                                                              

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ : 

                                                                           
 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
 

                                                     
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αγίας 

Παρασκευής, µε την εισήγηση-συνδροµή της Οµάδας Αθλητών Μαραθωνίου Αθηνών µε την 
επωνυµία «O.R.A.M.A.» και σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Εφέδρων Αξιωµατικών 
Ανατολικής Αττικής, προκηρύσσει αγώνες δρόµου για όλες τις ηλικίες µε την επωνυµία «2ος 
∆ρόµος Ζωής ∆ήµου Αγίας Παρασκευής ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ – 
2014». 

ΗΜΕΡΑ: Κυριακή 30 Μαρτίου 2014.      
ΩΡΑ: 10:00 π.µ. 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. 

 
Η διοργάνωση, εκτός από την αθλητική της διάσταση, έχει φιλανθρωπικό και 

κοινωνικό χαρακτήρα. Όποιος επιθυµεί (συµµετέχων ή θεατής) µπορεί να προσφέρει 
συσκευασµένα τρόφιµα µακράς διάρκειας, τα οποία θα διατεθούν µέσω του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και Μαγειρείου του ∆ήµου, για τη στήριξη συµπολιτών µας που έχουν ανάγκη 
ενόψει των εορτών του Πάσχα. Τα προϊόντα µπορούν να παραδίδονται είτε µε την 
παραλαβή του φακέλου στους συµµετέχοντες  (chip, αριθµός κλπ) από τη Γραµµατεία, είτε 
κατά την ηµέρα διεξαγωγής του Αγώνα στους ειδικούς συλλέκτες τροφίµων που θα έχουν 
τοποθετηθεί από το ∆ήµο Αγίας Παρασκευής στην Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής.  
 
 
 
 



∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
 

1η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ :Απόσταση 1  χλµ. Ώρα εκκίνησης 10:00. 
 

 
 

Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 4η τάξη. 
2. ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 4η τάξη. 
3. ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 5η τάξη. 
4. ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 5η τάξη. 
5. ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 6η τάξη. 

      6. ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 6η τάξη. 
 
Β. ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.         
Συνίσταται για µικρά παιδιά και συµµετέχοντες µεγάλης ηλικίας. 
 

2η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ :Απόσταση 2,4  χλµ. Ώρα εκκίνησης 10:40 

 



 
Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Κοριτσιών Αγίας Παρασκευής. 
2. ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ   µέχρι 19 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
3. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  µέχρι 29 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
4. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  30-39 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
5. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  40-49 (Πανελλήνια συµµετοχή). 
6. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  50-59 (Πανελλήνια συµµετοχή). 
7. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  60 ετών και άνω (Πανελλήνια συµµετοχή). 
8. ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Αγοριών Αγίας Παρασκευής. 
9. ΕΦΗΒΩΝ µέχρι 19 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
10. ΑΝ∆ΡΩΝ  µέχρι 34 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
11. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ    35-44 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
12. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ    45-54 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή).   
13.  ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ    55-64 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
14. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ 65 ετών και άνω (Πανελλήνια συµµετοχή). 
 
 

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 
 

 
3η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ :Απόσταση 14  χλµ. Ώρα εκκίνησης 10:30 
Αφετηρία Πλατεία Αγίας Παρασκευής (ΥΨ. 219 µ)- Αγ. Ιωάννου έως Κολλέγιο 1,2 χλµ – 
αριστερά Γραβιάς µέχρι διασταύρωση Σ∆ΑΜ 500 µ. (ΥΨ. 260 µ.) στροφή δεξιά 
(παρατεταµένη ανηφόρα) προς Ι. Μ. Αγ. Ιωάννου Κυνηγού 1,2 χλµ (ΥΨ.345µ ) και µέχρι 
διασταύρωση µε άσφαλτο 1,8 χλµ., στροφή αριστερά 350ο προς κορυφή (ΥΨ.415 µ.) 
(χωµάτινη ανηφορική διαδροµή) 700µ. (ΥΨ.ΜΑΧ. 460µ.) οριζόντια και κατηφορική διαδροµή 
2,2 χλµ, (ΥΨ.350µ. )- τάπητας χρονοµέτρησης - στροφή αριστερά 350 µοιρών (δασικός 
κατήφορος) 400µ. διακλάδωση αριστερά απότοµη κατηφόρα 600µ , φτάνουµε σε 
διασταύρωση µε άσφαλτο (οδός Αγάπης) 500 µ. δεξιά (οδός Κολοκοτρώνη), τέρµα 
Κολοκοτρώνη δεξιά (οδός Αγ. Ιωάννη) µέχρι την εκκλησία Αγ. Σάββας 1 χλµ (ΥΨ. 230µ.), 
απότοµη ανηφόρα αριστερά µέχρι Ι. Μ. Αγ. Ιωάννη Κυνηγού 1 χλµ και δεξιά επιστροφή έως 
τερµατισµό – αφετηρία 3 χλµ.  

 
Χαµηλότερο σηµείο διαδροµής: 219 µ 



Υψηλότερο σηµείο διαδροµής: 460 µ 
Βαθµός ∆υσκολίας: ∆ύσκολος λόγω βατότητας (9 χλµ ασφάλτινα και 5 χλµ χωµάτινα) και 
υψοµετρικής διαφοράς. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  µέχρι 25 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
2. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  26-30 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
3. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  31-40 (Πανελλήνια συµµετοχή). 
4. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  41-50 (Πανελλήνια συµµετοχή). 
5. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  51-60 (Πανελλήνια συµµετοχή). 
6. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  61 ετών και άνω (Πανελλήνια συµµετοχή). 
7. ΑΝ∆ΡΩΝ µέχρι 25 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
8. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ    26-30 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
9. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ    31-40 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή).   
10.  ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ    41-50 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
11. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ    51-60 ετών (Πανελλήνια συµµετοχή). 
12. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ 61 ετών και άνω (Πανελλήνια συµµετοχή). 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
� Τα αποτελέσµατα για τις αγωνιστικές κατηγορίες θα είναι χωριστά ανά κατηγορία. 

 
• Η χρονοµέτρηση και η κατάταξη των δροµέων θα γίνεται µε ηλεκτρονικούς τάπητες και 

chips, οι οποίοι θα βρίσκονται στο µέσο της κάθε διαδροµής. 
Ειδικότερα: για την 1η διαδροµή στην οδό Έαρος 
                 για την 2η διαδροµή µπροστά από το Αµερικάνικο Κολλέγιο 
                 για την 3η διαδροµή στο µέσο της διαδροµής. 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 

Για τον αγώνα των 14 χλµ. θα υπάρχουν δύο σηµεία ανεφοδιασµού νερών: στη 
Μονή του Αϊ Γιάννη & στο µέσο της διαδροµής αµέσως µετά το σηµείο ελέγχου.  

Για τον αγώνα των 2,4 χλµ. το σηµείο εφοδιασµού θα είναι µπροστά από το 
Αµερικάνικο Κολλέγιο. 

Επιπλέον, θα υπάρχει και σηµείο ανεφοδιασµού στο σηµείο εκκίνησης – 
τερµατισµού, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 
 

� Όλες οι κατηγορίες θα έχουν κοινή αφετηρία και τερµατισµό την κεντρική πλατεία της 
Αγίας Παρασκευής. 

� Στις αγωνιστικές κατηγορίες θα απονεµηθούν έπαθλα στους  3 πρώτους ανά 
κατηγορία και αναµνηστικά µετάλλια σε όλους τους συµµετέχοντες. 

� Η κατηγορία ελεύθερης – µη αγωνιστικής συµµετοχής δεν έχει αγωνιστικό 
χαρακτήρα. Μπορούν να συµµετέχουν όλοι ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας.  

� Θα βραβευθεί η µεγαλύτερη οµαδική συµµετοχή στο δρόµο για κάθε µία από τις 
παρακάτω κατηγορίες (µε βάση όσες συµµετοχές υποβληθούν έως και την Τετάρτη 
26/3/2014):  

(α) Σχολεία (∆ηµοτικά-Γυµνάσια-Λύκεια) 
(β) Νηπιαγωγεία-Παιδικοί σταθµοί 
(γ) Προγράµµατα Π.Α.Ο.∆.Α.Π. 
(δ) Αθλητικοί σύλλογοι 
(ε) Σωµατεία εργαζοµένων 
(στ) Σύλλογοι και φορείς ΑµεΑ 

 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 



Η συµµετοχή σε όλους τους αγώνες είναι δωρεάν. 
 
Α. Για τους αγώνες 1 & 2,4 χιλιοµέτρων οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται µέχρι την 
Τετάρτη 26/3/2014 µε τους εξής τρόπους: 

1. στη γραµµατεία του Π.Α.Ο.∆.Α.Π. (Αθλητικό κέντρο Αγίας Παρασκευής, Αιγαίου 
Πελάγους & Νότου τηλ. 210 6002223 fax: 210 6083923) 

2. στους γυµναστές των προγραµµάτων Π.Α.Ο.∆.Α.Π. 
3. στους γυµναστές των σχολείων 

4. http://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=8b4d22a2ccee66dfbf29d4c8e6045dca 
 
Β. Για τον αγώνα των 14 χιλιοµέτρων οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται µέχρι την 
Τετάρτη 26/3/2014, στην παρακάτω διεύθυνση στην οποία  θα µπορούν να γραφτούν 
Online όλοι οι δροµείς που θέλουν να συµµετάσχουν σε κάποια από τις αποστάσεις του 
2ου ∆ρόµου Ζωής του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής. 

 
http://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=8b4d22a2ccee66dfbf29d4c8e6045dca 
 

1. Τηλέφωνο πληροφοριών: 213 2004 584, ∆ηµαρχείο Αγίας Παρασκευής, 
Μεσογείων 415-417, 2ος Όροφος (Ευρυδίκη Μόσχου). 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ 
Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, 09:00 - 14:00 και το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, 

11:00-13:00 από το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου  Αγίας Παρασκευής (∆ηµαρχείο, Μεσογείων 
415-417, Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ισόγειο) και την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, 08:00 
- 09:30 αυστηρά, από την γραµµατεία του αγώνα. 

Η παράδοση των αριθµών θα γίνεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου ή του δελτίου αθλητικής ιδιότητας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-YΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η υποβολή σε ιατρικό έλεγχο των αθλητών και των αθλητριών είναι απαραίτητη για 

την συµµετοχή τους στον αγώνα. Οι αθλητές αγωνίζονται µε προσωπική τους ευθύνη, 
γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους του αγώνα. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την 
διενέργεια εξετάσεων που θα πιστοποιήσουν την καλή τους υγεία και την ικανότητα 
συµµετοχής σε έναν αγώνα µε τον βαθµό δυσκολίας του και δεν υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν ιατρική βεβαίωση. Οι διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για 
οποιαδήποτε σωµατική βλάβη ή θάνατο που ενδεχοµένως προκληθεί στους αθλητές και 
γενικά απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την σωµατική ακεραιότητα των αθλητών κατά 
την διάρκεια του αγώνα ή συνέπεια αυτού. Η αίτηση συµµετοχής αποτελεί ταυτόχρονα και 
δήλωση απαλλαγής των διοργανωτών από κάθε ευθύνη για τα προαναφερθέντα. 

Τέλος, ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για απώλεια ιµατισµού και τιµαλφών. 
 

Με εκτίµηση, 
                                                                                       Ο ∆ήµαρχος 

   
 
                                                                                            Βασίλης Ζορµπάς 


