
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

      Ο Ακλθτικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ «Διόνυςοσ» προκθρφςςει τουσ 
Ορεινοφσ Αγϊνεσ Δρόμου «Μονοπάτι Παρναςςοφ 2022». 

Το πρόγραμμα των αγϊνων ζχει διαμορφωκεί και προςαρμοςκεί ςτα ιςχφοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και περιλαμβάνει ςυνολικά 7 αγϊνεσ. 

Στουσ αγϊνεσ μποροφν να λάβουν μζροσ μόνο όςοι κατζχουν πιςτοποιθτικό - 
βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ, τα οποία κα είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα 
διεξαγωγισ των αγϊνων. 

Τα πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κα επιδεικνφονται για ζλεγχο ςτθ Γραμματεία 
μαηί με ζγγραφο ταυτοποίθςθσ (ταυτότθτα - δίπλωμα). 

Σε καμία περίπτωςθ δεν κα επιτρζπεται θ ςυμμετοχι χωρίσ τθν επίδειξθ των 
παραπάνω εγγράφων.  

  Κυριακι 17 Απριλίου 2022 
Θα διεξαχκοφν 3 ορεινοί αγϊνεσ: 

1. Αγϊνασ 24,2 χιλιομζτρων με τθν ονομαςία “Μονοπάτι Παρναςςοφ” 

2. Αγϊνασ 10,9 χιλιομζτρων με τθν ονομαςία “Μικρό Μονοπάτι Παρναςςοφ” 

3. Αγϊνασ 6 χιλιομζτρων με τθν ονομαςία “Μονοπάτι Αμφίκλειασ” 

 

 άββατο 16 Απριλίου 2022 
Θα διεξαχκοφν 4 αγϊνεσ οι οποίοι κα πραγματοποιθκοφν ςτουσ δρόμουσ τθσ  
Αμφίκλειασ: 

Α) Αγϊνασ 4  χιλιομζτρων  με τθν ονομαςία “Αμφίκλεια City Trail”  
Στον αγϊνα μποροφν να λάβουν μζροσ άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά που 
ζχουν γεννθκεί πριν από τθν 1/1/2010.  

Β) Παιδικοί αγϊνεσ 
1. Αγϊνασ 1300 μζτρων για παιδιά Γυμναςίου (γεν. 2007, 2008, 2009) 
2. Αγϊνασ 1000 μζτρων για παιδιά Δ-Ε-ΣΤ Δθμοτικοφ (γεν. 2010, 2011, 2012) 
3.   Αγϊνασ 800 μζτρων για παιδιά Α-Β-Γ Δθμοτικοφ (γεν. 2013, 2014, 2015) 

ΕΚΚΙΝΗΗ και ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Πλατεία 25θσ Μαρτίου (κάτω Πλατεία) Αμφίκλειασ 



 

 

 

ΟΡΕΙΝΟΙ  ΑΓΩΝΕ (Κυριακι 17 Απριλίου 2022) 
 

ΑΓΩΝΑ 24,2 ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΩΝ “Μονοπάτι Παρναςςοφ” 

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ ΑΓΩΝΑ : 10 : 00  π.μ. 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΑΓΩΝΑ 

Ο αγϊνασ είναι ορεινόσ δρόμοσ απόςταςθσ 24,2 χιλιομζτρων ςε μονοπάτια, 
δαςικοφσ δρόμουσ και άςφαλτο με ςυνολικι υψομετρικι ανάβαςθ 1610 
μζτρων περίπου. Είναι δρόμοσ με ςθμαντικζσ απαιτιςεισ αντοχισ και εμπειρίασ 
κίνθςθσ ςε ορεινό πεδίο, ενϊ ςε οριςμζνα ςθμεία απαιτεί τθν ιδιαίτερθ 
προςοχι των ακλθτϊν. Χριςιμθ κα ιταν για τουσ ακλθτζσ θ προθγοφμενθ 
εμπειρία ςε ορεινοφσ αγϊνεσ.  
Ο αγϊνασ κινείται ςε περιβάλλον ευαίςκθτο ςτθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ και 
πρζπει οι ακλθτζσ να δείξουν ιδιαίτερθ προςοχι για τθν προςταςία του!  
Οργανωτζσ και ακλθτζσ πρζπει να λειτουργιςουν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ επίδραςθ του αγϊνα ςτο φυςικό περιβάλλον! 
Οι διοργανωτζσ κα φροντίςουν να υπάρχουν ςτουσ ςτακμοφσ υποςτιριξθσ και 
μετά από αυτοφσ ςτθν πορεία των ακλθτϊν, ςθμεία απόκεςθσ ςκουπιδιϊν και 
κα φροντίςουν για τον κακαριςμό τθσ διαδρομισ μετά τον αγϊνα. Οι ακλθτζσ 
ζχουν τθν υποχρζωςθ να μθν ρυπαίνουν και να αποφεφγουν ενζργειεσ που 
υποβακμίηουν με οποιοδιποτε τρόπο το περιβάλλον. Η οργανωτικι επιτροπι 
διατθρεί το δικαίωμα να αποκλείςει από τον αγϊνα ακλθτι/τρια που 
επιβάρυνε το περιβάλλον ι επζδειξε αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η 
Είναι θ ίδια με τθ διαδρομι του αγϊνα του 2019 (οι αγϊνεσ δεν ζγιναν το 2020 
και το 2021 λόγω Covid-19). 
Σο χρονικό όριο ζγκυρου τερματιςμοφ είναι 5 ώρεσ. 
Ενδιάμεςα κα υπάρχουν 3 ςθμεία αποκλειςμοφ (Πόρτεσ): 

1. Στα 5,5 χλμ με χρονικό όριο 1 ϊρα και 45 λεπτά (2οσ ςτακμόσ 
τροφοδοςίασ). 

2. Στα 10,8 χλμ με χρονικό όριο 3 ϊρεσ και 30 λεπτά (4οσ ςτακμόσ 
τροφοδοςίασ). 

3. Στα 14,5 χλμ με χρονικό όριο 4 ϊρεσ (5οσ ςτακμόσ τροφοδοςίασ). 



 

 

Ακλθτζσ που φκάνουν ςτα ςθμεία αποκλειςμοφ μετά το αντίςτοιχο χρονικό 
όριο ι δθλϊνουν επικυμία να εγκαταλείψουν τον αγϊνα, κα πρζπει να 
παραδϊςουν τον αρικμό τουσ ςτον υπεφκυνο ενόσ ςτακμοφ τροφοδοςίασ  
αγϊνα, να ςυμπλθρϊςουν το ζντυπο εγκατάλειψθσ που κα τουσ δοκεί και να 
μετακινθκοφν ςτον τερματιςμό με αυτοκίνθτο τθσ διοργάνωςθσ ι να 
ςυνεχίςουν ςτθ διαδρομι του αγϊνα αποκλειςτικά με δικι τουσ ευκφνθ. 

ΗΜΑΝΗ 
Η διαδρομι ζχει ςθμανκεί ςε όλεσ τισ διαςταυρϊςεισ με μόνιμθ ςιμανςθ ενϊ, 
αναλόγωσ των ςυνκθκϊν, κα υπάρχει και μθ μόνιμθ ςιμανςθ. Υπάρχουν 
επίςθσ ςτθ διαδρομι πινακίδεσ ανά χιλιόμετρο. 

ΕΠΑΘΛΑ 
Κφπελλα για τουσ-τισ τρεισ πρϊτουσ-εσ των γενικϊν κατθγοριϊν και τουσ 
πρϊτουσ των θλικιακϊν κατθγοριϊν ανδρϊν.   
Μετάλλια (χρυςό, αργυρό, χάλκινο) για τουσ-τισ τρεισ πρϊτουσ-εσ όλων των 
κατθγοριϊν και αναμνθςτικά για όλουσ-εσ τουσ-τισ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στον αγϊνα μποροφν να ςυμμετζχουν άνδρεσ και γυναίκεσ που ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το 18ο  ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ τθν θμζρα διεξαγωγισ του αγϊνα 
(γεννθκζντεσ-είςεσ πριν από τθν 18/04/2004). 

Θα υπάρχουν οι κατθγορίεσ : Ανδρών και Γυναικών. 
Μόνο για τουσ άνδρεσ κα υπάρχουν και οι θλικιακζσ κατθγορίεσ : 
1. Α1 από 18 ζωσ 29 ετϊν (γεννθκζντεσ από 18/4/1992 ζωσ και 17/4/2004). 
2. Α2 από 30 ζωσ 39 ετϊν (γεννθκζντεσ  από 18/4/1982 ζωσ και 17/4/1992). 
3. Α3 από 40 ζωσ 49 ετϊν (γεννθκζντεσ  από 18/4/1972 ζωσ και 17/4/1982).  
4. Α4 άνω των 50 ετϊν (γεννθκζντεσ πριν από 18/4/1972). 

ΚΟΣΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα για τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ είναι 20 ευρώ. 
Στο κόςτοσ περιλαμβάνονται: δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα, τροφοδοςία 
και υποςτιριξθ, παροχι Α’ βοθκειϊν, θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ, μετάλλιο, 
αναμνθςτικά, ελαφρφ γεφμα ςτον τερματιςμό. 

ΑΡΙΘΜΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν που κα δεχκοφν οι διοργανωτζσ για τον 
αγϊνα είναι 400 ακλθτζσ/τριεσ. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ αυτόσ 
ςυμπλθρωκεί πριν τθ λιξθ των εγγραφϊν, οι εγγραφζσ κα διακοποφν.  



 

 

 

  

ΑΓΩΝΑ  10,9  ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΩΝ “Μικρό Μονοπάτι Παρναςςοφ” 

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ  ΑΓΩΝΑ :  9 : 15 π.μ. 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΑΓΩΝΑ 

Ο αγϊνασ είναι ορεινόσ δρόμοσ απόςταςθσ 10,9 χιλιομζτρων ςε μονοπάτια, 
δαςικοφσ δρόμουσ και άςφαλτο με ςυνολικι υψομετρικι ανάβαςθ 790 
μζτρων. Παρά το μικρό ςχετικά μικοσ τθσ διαδρομισ, αυτι κινείται ςε πεδίο 
δφςκολο και ςε οριςμζνα ςθμεία απαιτεί τθν ιδιαίτερθ προςοχι των ακλθτϊν. 
Χριςιμθ κα ιταν για τουσ ακλθτζσ θ προθγοφμενθ εμπειρία ςε ορεινοφσ 
αγϊνεσ. 
Ο αγϊνασ κινείται ςε περιβάλλον ευαίςκθτο ςτθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ και 
πρζπει οι ακλθτζσ να δείξουν ιδιαίτερθ προςοχι για τθν προςταςία του! 
Οργανωτζσ και ακλθτζσ πρζπει να λειτουργιςουν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ επίδραςθ του αγϊνα ςτο φυςικό περιβάλλον! 
Οι διοργανωτζσ κα φροντίςουν να υπάρχουν ςτουσ ςτακμοφσ υποςτιριξθσ και 
μετά από αυτοφσ ςτθν πορεία των ακλθτϊν, ςθμεία απόκεςθσ ςκουπιδιϊν και 
κα φροντίςουν για τον κακαριςμό τθσ διαδρομισ μετά τον αγϊνα. Οι ακλθτζσ 
ζχουν τθν υποχρζωςθ να μθν ρυπαίνουν και να αποφεφγουν ενζργειεσ που 
υποβακμίηουν με οποιοδιποτε τρόπο το περιβάλλον. Η οργανωτικι επιτροπι 
διατθρεί το δικαίωμα να αποκλείςει από τον αγϊνα ακλθτι/τρια που 
επιβάρυνε το περιβάλλον ι επζδειξε αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομι του αγϊνα αποτελείται από το πρϊτο και το τελευταίο κομμάτι του 
μεγάλου αγϊνα. 
Προςεγγίηοντασ το 2ο ςτακμό τροφοδοςίασ (5,5 χλμ, υψόμετρο 990 μ.) θ 
διαδρομι ακολουκεί τα τελευταία χιλιόμετρα τθσ διαδρομισ του μεγάλου 
αγϊνα και επιςτρζφει ςτθν Αμφίκλεια. 
Χρονικό όριο τερματιςμοφ δεν υπάρχει. Τπάρχει όμωσ ενδιάμεςο ςθμείο 
αποκλειςμοφ ςτο 5,5 χλμ με χρονικό όριο 1 ώρα και 45 λεπτά (2οσ ςτακμόσ 
τροφοδοςίασ).  
Ακλθτζσ που φκάνουν ςτο ςθμείο αποκλειςμοφ μετά το αντίςτοιχο χρονικό 
όριο ι δθλϊνουν επικυμία να εγκαταλείψουν τον αγϊνα, κα πρζπει να 
παραδϊςουν τον αρικμό τουσ ςτον υπεφκυνο ενόσ ςτακμοφ τροφοδοςίασ  



 

 

αγϊνα, να ςυμπλθρϊςουν το ζντυπο εγκατάλειψθσ που κα τουσ δοκεί και να 
μετακινθκοφν ςτον τερματιςμό με αυτοκίνθτο τθσ διοργάνωςθσ ι να 
ςυνεχίςουν ςτθ διαδρομι του αγϊνα με αποκλειςτικά δικι τουσ ευκφνθ. 

ΗΜΑΝΗ 
Η διαδρομι ζχει ςθμανκεί ςε όλεσ τισ διαςταυρϊςεισ με μόνιμθ ςιμανςθ ενϊ, 
αναλόγωσ των ςυνκθκϊν, κα υπάρχει και μθ μόνιμθ ςιμανςθ. 

ΕΠΑΘΛΑ 
Κφπελλα και μετάλλια (χρυςό, αργυρό, χάλκινο) για τουσ τρεισ πρϊτουσ ςτθν 
κατθγορία Ανδρϊν και Γυναικϊν κακϊσ και αναμνθςτικά μετάλλια για όλουσ-εσ 
τουσ-τισ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στον αγϊνα μποροφν να ςυμμετζχουν άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά που ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ τθν θμζρα διεξαγωγισ του αγϊνα 
(γεννθκζντεσ-είςεσ πριν από τθν 18/04/2007). 
Για τουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ που δεν ζχουν ςυμπλθρώςει το 18ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ είναι απαραίτθτθ εκτόσ από τθν θλεκτρονικι εγγραφι και 
πλθρωμι τουσ και θ αποςτολι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςυγκατάκεςθσ του 
γονζα/κθδεμόνα τουσ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του από 
επίςθμθ αρχι, ςτο email του υλλόγου info@dionysosamfiklias.gr, ώςτε να 
εγκρικεί θ ςυμμετοχι τουσ.     

ΚΟΣΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα για τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ είναι  15 ευρώ.  
Στο κόςτοσ περιλαμβάνονται : δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα, τροφοδοςία 
και υποςτιριξθ, παροχι Α’ βοθκειϊν, θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ, μετάλλιο, 
αναμνθςτικά, ελαφρφ γεφμα ςτον τερματιςμό. 

ΑΡΙΘΜΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν που κα δεχκοφν οι διοργανωτζσ για τον 
αγϊνα είναι 300 ακλθτζσ/τριεσ. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ αυτόσ 
ςυμπλθρωκεί πριν τθ λιξθ των εγγραφϊν, οι εγγραφζσ κα διακοποφν. 
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ΑΓΩΝΑ  6 ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΩΝ “Μονοπάτι Αμφίκλειασ” 

ΩΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΗ  ΑΓΩΝΑ :  10 : 30 π.μ. 
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΑΓΩΝΑ 

Ο αγϊνασ είναι ορεινόσ δρόμοσ απόςταςθσ 6 χιλιομζτρων ςε μονοπάτια, 
δαςικοφσ δρόμουσ και άςφαλτο με ςυνολικι υψομετρικι ανάβαςθ 400 
μζτρων.  
Η διαδρομι προςφζρεται για ακλθτζσ που δεν ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία 
από ορεινό πεδίο, ςε οριςμζνα όμωσ ςθμεία απαιτεί τθν προςοχι τουσ.  
Ο αγϊνασ κινείται ςε περιβάλλον ευαίςκθτο ςτθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ και 
πρζπει οι ακλθτζσ να δείξουν ιδιαίτερθ προςοχι για τθν προςταςία του! 
Οργανωτζσ και ακλθτζσ πρζπει να λειτουργιςουν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ επίδραςθ του αγϊνα ςτο φυςικό περιβάλλον! 
Οι διοργανωτζσ κα φροντίςουν να υπάρχουν ςτουσ ςτακμοφσ υποςτιριξθσ και 
μετά από αυτοφσ ςτθν πορεία των ακλθτϊν, ςθμεία απόκεςθσ ςκουπιδιϊν και 
κα φροντίςουν για τον κακαριςμό τθσ διαδρομισ μετά τον αγϊνα. Οι ακλθτζσ 
ζχουν τθν υποχρζωςθ να μθν ρυπαίνουν και να αποφεφγουν ενζργειεσ που 
υποβακμίηουν με οποιοδιποτε τρόπο το περιβάλλον. Η οργανωτικι επιτροπι 
διατθρεί το δικαίωμα να αποκλείςει από τον αγϊνα ακλθτι/τρια που 
επιβάρυνε το περιβάλλον ι επζδειξε αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Η διαδρομι του αγϊνα βγαίνοντασ από τθν Αμφίκλεια και αφοφ κινθκεί 
παράλλθλα με τον άνω περιφερειακό δρόμο, ακολουκεί μια αριςτερόςτροφθ 
κυκλικι ανάβαςθ ςτο φψωμα πάνω από τθν Αμφίκλεια.  
Στθ ςυνζχεια προςεγγίηει τον 7ο ςτακμό τροφοδοςίασ του μεγάλου αγϊνα και 
επιςτρζφει ςτθν Αμφίκλεια. 
Χρονικό όριο τερματιςμοφ δεν υπάρχει.  

ΗΜΑΝΗ 
Η διαδρομι ζχει ςθμανκεί ςε όλεσ τισ διαςταυρϊςεισ με μόνιμθ ςιμανςθ ενϊ, 
αναλόγωσ των ςυνκθκϊν, κα υπάρχει και μθ μόνιμθ ςιμανςθ. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στον αγϊνα μποροφν να ςυμμετζχουν άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά που ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ τθν θμζρα διεξαγωγισ του αγϊνα 
(γεννθκζντεσ-είςεσ πριν από τθν 18/04/2007). 



 

 

Για τουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ που δεν ζχουν ςυμπλθρώςει το 18ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ είναι απαραίτθτθ εκτόσ από τθν θλεκτρονικι εγγραφι και 
πλθρωμι τουσ και θ αποςτολι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςυγκατάκεςθσ του 
γονζα/κθδεμόνα τουσ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του από 
επίςθμθ αρχι, ςτο email του υλλόγου info@dionysosamfiklias.gr, ώςτε να 
εγκρικεί θ ςυμμετοχι τουσ. 

ΕΠΑΘΛΑ 
Κφπελλα και μετάλλια (χρυςό, αργυρό, χάλκινο) για τουσ τρεισ πρϊτουσ ςτθν 
κατθγορία Ανδρϊν και Γυναικϊν κακϊσ και αναμνθςτικά μετάλλια για όλουσ-εσ 
τουσ-τισ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ. 

ΚΟΣΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα για τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ είναι 10 ευρώ. 
Στο κόςτοσ περιλαμβάνονται : δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα, τροφοδοςία 
και υποςτιριξθ, παροχι Α’ βοθκειϊν, θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ, μετάλλιο, 
αναμνθςτικά, ελαφρφ γεφμα ςτον τερματιςμό. 

ΑΡΙΘΜΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ 
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν που κα δεχκοφν οι διοργανωτζσ για τον 
αγϊνα είναι 100 ακλθτζσ/τριεσ. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ αυτόσ 
ςυμπλθρωκεί πριν τθ λιξθ των εγγραφϊν, οι εγγραφζσ κα διακοποφν. 
 

Για όλουσ τουσ Ορεινοφσ αγώνεσ ιςχφουν οι παρακάτω όροι : 
ΙΑΣΡΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ 

Οι ακλθτζσ/τριεσ πρζπει με δικι τουσ πρωτοβουλία να ζχουν πρόςφατα 
υποβλθκεί ςε κατάλλθλεσ ιατρικζσ εξετάςεισ, να ζχουν εξεταςτεί από ιατρό 
κατάλλθλθσ ειδικότθτασ ο οποίοσ να επιτρζπει τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον αγϊνα, 
μετζχουν δε με δικι τουσ ευκφνθ ςτον αγώνα. 

ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται ΜΟΝΟ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Συλλόγου (https://www.dionysosamfiklias.gr) ςυμπλθρϊνοντασ τθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ και επιλζγοντασ απαραίτθτα ςε ποιον αγϊνα αφορά αυτι. 
Θα διαρκζςουν από τθν Κυριακι 27 Φεβρουαρίου μζχρι και τθν Παραςκευι 
8 Απριλίου 2022. 
Για να είναι ζγκυρθ θ εγγραφι κα πρζπει να ακολουκιςει θ κατάκεςθ του 
ποςοφ ςυμμετοχισ μζςα ςε 3 θμζρεσ ςε ζναν από τουσ λογαριαςμοφσ του 
διοργανωτι Ακλθτικοφ Συλλόγου Αμφίκλειασ ‘’Ο Διόνυςοσ’’: 
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1) ςτθν Εκνικι Σράπεηα με αρικμό λογαριαςμοφ 31129601097 
και ΙΒΑΝ : GR4701103110000031129601097 ι 
2) ςτθν Σράπεηα Πειραιώσ με αρικμό λογαριαςμοφ 6288147158870, 
και ΙΒΑΝ : GR8401712880006288147158870 . 
Δικαιοφχοσ : Ακλθτικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ “O Διόνυςοσ”. 
κακϊσ και θ αποςτολι τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
(e-mail) του Συλλόγου info@dionysosamfiklias.gr. 
Στθν κατάκεςθ πρζπει απαραίτθτα να αναγράφεται το όνομα του 
ακλθτι/τριασ κακϊσ και ο αγώνασ για τον οποίο γίνεται. (π.χ. ΚΟΛΛΙΑΣ 
ΛΟΥΚΑΣ 24,2 χλμ). 
Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ του μζγιςτου αρικμοφ κζςεων ςυμμετοχισ για 
κάποιον από τουσ αγϊνεσ, θ ςειρά προτεραιότθτασ κακορίηεται από τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ του ποςοφ ςυμμετοχισ ςτο λογαριαςμό του Συλλόγου. 

ΠΑΡΑΔΟΗ  ΑΡΙΘΜΩΝ 
Η παράδοςθ των πακζτων ςυμμετοχισ κα γίνεται από τθν Γραμματεία των 
αγϊνων, ςτο χϊρο εκκίνθςθσ (το άββατο 16 Απριλίου 2022 18:00 – 20:00 και 
τθν Κυριακι 17 Απριλίου  2022,  07:00 – 09:00) μόνο με τθν επίδειξθ: 
α) του εν ιςχφ Πιςτοποιθτικοφ – Βεβαίωςθσ εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ για 

ενιλικουσ-εσ ι και τθσ Βεβαίωςθσ αρνθτικοφ αποτελζςματοσ Self-Test 
Covid-19 24 ωρών (MONO μζςω τθσ πλατφόρμασ gov.gr) για ανιλικουσ-εσ 

β) τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άδειασ οδιγθςθσ και 
γ) τθσ απόδειξθσ τραπζηθσ από τθν καταβολι τθσ ςυμμετοχισ. 

ΑΦΑΛΙΗ  ΣΩΝ  ΑΘΛΗΣΩΝ 
Οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα με δικι τουσ ευκφνθ και 
θ αςφάλιςθ επιβαρφνει τουσ ίδιουσ. 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΣΩΝ  ΑΘΛΗΣΩΝ  ΚΑΣΑ  ΣΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 
Οι ακλθτζσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να μεταφζρουν ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό. 
Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων κα υπάρχει ικανοποιθτικόσ αρικμόσ ςτακμϊν 
υποςτιριξθσ. Στουσ ςτακμοφσ κα υπάρχουν ενεργειακά τρόφιμα και νερό. Στθ 
διαδρομι των αγϊνων υπάρχουν ςθμεία με πόςιμο τρεχοφμενο νερό. 
Για οικολογικοφσ λόγουσ, θ Οργανωτικι Επιτροπι των αγώνων αποφάςιςε να 

μθν διακζςει πλαςτικά ποτιρια ςτουσ ςτακμοφσ για νερό και ιςοτονικό. Οι 

ακλθτζσ κα πρζπει να μεταφζρουν δοχείο με το οποίο κα τροφοδοτοφνται 
ςτουσ ςτακμοφσ. 
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ΑΓΩΝΕ ςτουσ δρόμουσ τθσ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 
(άββατο 16 Απριλίου 2022) 

 
ΑΓΩΝΑ  4  ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΩΝ “Αμφίκλεια City Trail” 

 
ΩΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΗ  ΑΓΩΝΑ :  19 : 00 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Ο αγϊνασ διεξάγεται μζςα ςτουσ δρόμουσ τθσ Αμφίκλειασ. Αποτελεί ζναν 
απαιτθτικό αγϊνα, με ςτοιχεία ‘’vertical’’ και ‘’downhill’’, ςε πλακόςτρωτουσ 
δρόμουσ και ςτενά ςοκάκια  του Παραδοςιακοφ Οικιςμοφ τθσ Αμφίκλειασ, 
που κα ςασ οδθγιςουν ςε παραδοςιακζσ βρφςεσ, πετρόχτιςτα ξωκλιςια και 
Ιεροφσ Ναοφσ 200 ετϊν. Με αλλεπάλλθλα καγκζλια κα ταξιδζψετε ςτον 
χρόνο, κα γνωρίςετε το παλιό Δαδί. 

ΗΜΑΝΗ 

Η διαδρομι κα ςθμανκεί ςε όλεσ τισ διαςταυρϊςεισ με μόνιμθ ςιμανςθ ενϊ, 
αναλόγωσ των ςυνκθκϊν, κα υπάρχει και μθ μόνιμθ ςιμανςθ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στον αγϊνα μποροφν να ςυμμετζχουν άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά που ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το 12ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ τθν θμζρα διεξαγωγισ του αγϊνα 
(γεννθκζντεσ-είςεσ πριν από τθν 17/04/2010). 
Για τουσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ που δεν ζχουν ςυμπλθρώςει το 18ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ είναι απαραίτθτθ εκτόσ από τθν θλεκτρονικι εγγραφι τουσ και 
θ αποςτολι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςυγκατάκεςθσ του γονζα/κθδεμόνα 
τουσ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του από επίςθμθ αρχι, ςτο 
email του υλλόγου info@dionysosamfiklias.gr, ώςτε να εγκρικεί θ 
ςυμμετοχι τουσ. 

ΕΠΑΘΛΑ 
Θα δοκοφν αναμνθςτικά μετάλλια για όλουσ-εσ τουσ-τισ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ. 

ΚΟΣΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Η ςυμμετοχι ςτον αγϊνα για τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ είναι  ΔΩΡΕΑΝ. 
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ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ 

1 Αγώνασ 1300 μζτρων για παιδιά Γυμναςίου (γεν. 
2007,2008,2009)  

2 Αγώνασ 1000 μζτρων για παιδιά Δ-Ε-Σ Δθμοτικοφ (γεν. 
2010,2011,2012) 

3 Αγώνασ 800 μζτρων για παιδιά Α-Β-Γ Δθμοτικοφ (γεν. 
2013,2014,2015) 

ΩΡΕ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΓΩΝΩΝ :  18 : 00 – 18 : 30 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Οι αγϊνεσ διεξάγονται μζςα ςτουσ δρόμουσ τθσ Αμφίκλειασ, πζριξ του χϊρου 
εκκίνθςθσ. 

ΗΜΑΝΗ 
Η διαδρομι κα ςθμανκεί ςε όλεσ τισ διαςταυρϊςεισ με μόνιμθ ςιμανςθ ενϊ, 
αναλόγωσ των ςυνκθκϊν, κα υπάρχει και μθ μόνιμθ ςιμανςθ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Στουσ Παιδικοφσ αγϊνεσ μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο παιδιά με ζτοσ 
γζννθςθσ από το 2007 ωσ και το 2015. 
Για όλουσ-εσ τουσ ςυμμετζχοντεσ-ςεσ είναι απαραίτθτθ εκτόσ από τθν 
θλεκτρονικι εγγραφι τουσ και θ αποςτολι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
ςυγκατάκεςθσ του γονζα/κθδεμόνα τουσ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ του από επίςθμθ αρχι, ςτο email του υλλόγου 
info@dionysosamfiklias.gr, ώςτε να εγκρικεί θ ςυμμετοχι τουσ. 

ΕΠΑΘΛΑ 
Θα δοκοφν αναμνθςτικά μετάλλια για όλουσ-εσ τουσ-τισ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ. 

ΚΟΣΟ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Η ςυμμετοχι ςτον αγϊνα για τουσ/τισ ακλθτζσ/τριεσ είναι  ΔΩΡΕΑΝ. 
 

Για όλουσ τουσ Αγώνεσ Αμφίκλειασ ιςχφουν οι παρακάτω όροι : 
ΙΑΣΡΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ 

Οι ακλθτζσ/τριεσ πρζπει με δικι τουσ ι των γονζων/κθδεμόνων τουσ 
πρωτοβουλία να ζχουν πρόςφατα υποβλθκεί ςε κατάλλθλεσ ιατρικζσ 
εξετάςεισ, να ζχουν εξεταςτεί από ιατρό κατάλλθλθσ ειδικότθτασ ο οποίοσ να 
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επιτρζπει τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον αγϊνα, μετζχουν δε με δικι τουσ ι των 
γονζων/κθδεμόνων τουσ ευκφνθ ςτον αγώνα. 

ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται ΜΟΝΟ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Συλλόγου (https://www.dionysosamfiklias.gr) ςυμπλθρϊνοντασ τθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ και επιλζγοντασ απαραίτθτα ςε ποιον αγϊνα αφορά αυτι. 
Θα διαρκζςουν από τθν Κυριακι 27 Φεβρουαρίου μζχρι και τθν Παραςκευι 
8 Απριλίου 2022. 

ΠΑΡΑΔΟΗ  ΑΡΙΘΜΩΝ 
Η παράδοςθ των πακζτων ςυμμετοχισ κα γίνεται από τθν Γραμματεία των 
αγϊνων, ςτο χϊρο εκκίνθςθσ: 

 για τουσ Παιδικοφσ Αγώνεσ, το άββατο 16 Απριλίου 2022 16:00 – 
17:30 και  

 για το Αμφίκλεια ‘’City Trail’’, το άββατο 16 Απριλίου 2022 16:00 – 
18:30 

μόνο με τθν επίδειξθ: 
1α) για τουσ/τισ ενιλικουσ-εσ ακλθτζσ/τριεσ του εν ιςχφ Πιςτοποιθτικοφ – 

Βεβαίωςθσ εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ 
1β) για τουσ/τισ ανιλικουσ-εσ ακλθτζσ/τριεσ του εν ιςχφ Πιςτοποιθτικοφ – 

Βεβαίωςθσ εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι Βεβαίωςθσ αρνθτικοφ 
αποτελζςματοσ Self-Test Covid-19 24 ωρών (MONO μζςω τθσ 
πλατφόρμασ gov.gr) 

2) τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άδειασ οδιγθςθσ και τθσ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ γονζων/κθδεμόνων για τα παιδιά. 

ΑΦΑΛΙΗ  ΣΩΝ  ΑΘΛΗΣΩΝ 
Οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα με δικι τουσ ι των 
γονζων/κθδεμόνων τουσ ευκφνθ και θ αςφάλιςθ επιβαρφνει τουσ ίδιουσ. 

 

Ακλθτικόσ φλλογοσ Αμφίκλειασ ‘’Ο Διόνυςοσ’’ 
Οργανωτικι επιτροπι αγώνων 
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