
 

                                              
 

« ΣΑΜΑΡΙΑ »  
Αγώναρ Οπεινού Τπεξίματορ 

 
 

• Σύνηομη πεπιγπαθή: 
Με αθεηεξία ην νξνπέδην Οκαινύ νη δξνκείο αθνινπζνύλ ζεκαηνδν-
ηεκέλν κνλνπάηη δηαζρίδνληαο ηκήκα ηνπ γλσζηνύ θαη εθπιεθηηθήο 
θπζηθήο νκνξθηάο Φαξαγγηνύ ηεο Σακαξηάο. Έρνληαο δηαλύζεη έλαλ 
κεγάιν θύθιν, νη αζιεηέο ηεξκαηίδνπλ ζην Καηαθύγην Καιιέξγε, αθνύ 
έρνπλ θαιύςεη ζπλνιηθά 14.870 μέηπα απόζηαζεο θαη 1.900 κέηξα π-
ςνκεηξηθήο δηαθνξάο (1.200 κ. Αλεθόξα – 700 κ. Καηεθόξα). 
 
• Υποσπεώζειρ:  
Οη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζεβαζηνύλ ζην αθέξαην ηνπο θαλνληζκνύο 
πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνη λα ππαθνύζνπλ ζηηο 
ππνδείμεηο ησλ θξηηώλ ηνπ αγώλα. Η κε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνύο ή ηηο 
ππνδείμεηο επηζύξεη αλάινγεο πνηλέο. Οη θξηηέο ηνπ αγώλα όηαλ αληηιεθζνύλ 
παξαβάζεηο ησλ θαλνληζκώλ, ηηο θαηαγξάθνπλ θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο παξα-
βάηεο. Κάζε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν από ηε δηνξγάλσζε έρεη ηε δπλα-
ηόηεηα λα θαηαγξάςεη επίζεο όπνηα παξάβαζε ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαη 
λα ηελ ππνβάιεη πξνο εμέηαζε ζηελ Επηηξνπή Αγώλα. 

 
• Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ:  
Σηνλ νξεηβαηηθό αγώλα ηξεμίκαηνο «ΣΑΜΑΡΙΑ», πνπ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 30 
Μαΐνπ 2010, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη όζνη επηζπκνύλ θαη είλαη ελήιηθεο, 
έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
αγώλα. 

 

http://www.kutp.gr/


• Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ: 
Η δηνξγάλσζε αλαθνηλώλεη όηη γηα ην 2010 ζα θηινμελήζεη 100 αζιεηέο (άλδξεο 
θαη γπλαίθεο). Μόιηο ζπκπιεξσζεί ν πην πάλσ αξηζκόο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 
άιιεο ζπκκεηνρέο. Δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο ην αξγόηεξν κέρξη    
ηηο 29 Μαΐνπ 2010. Καηά ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ρξεηάδνληαη: Επίζεην, όλνκα, 
εκεξνκελία γέλλεζεο, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ειεθηξν-
ληθή δηεύζπλζε, κέγεζνο T-shirt. 

 
• Κόζηορ ζςμμεηοσήρ:  
Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα όινπο ηνπο αζιεηέο / αζιήηξηεο ηνπ νξεηβαηηθνύ 
αγώλα ηξεμίκαηνο «ΣΑΜΑΡΙΑ» είλαη ζπκβνιηθά 10 Επξώ. Σηελ ηηκή πεξηιακ-
βάλνληαη: ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα, όιε ε ππνζηήξημε πνπ ζα π-
πάξρεη ζηνπο ζηαζκνύο ηεο δηαδξνκήο, αλακλεζηηθό δίπισκα-κεηάιιην, κπινπ-
δάθη, νη κεηαθηλήζεηο ησλ αζιεηώλ από ην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ, ζην ζεκείν εθθί-
λεζεο. Τν πνζό ηεο ζπκκεηνρήο ζα θαηαβάιιεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα λα 
νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπ αζιεηή/ηξηαο, ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ή ζα από-
δίδεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Ε.Ο.Σ. Χαλίσλ. 

 
• Δκκίνηζη ηος αγώνα: 
Η εθθίλεζε ηνπ αγώλα ζα γίλεη ηελ Κςπιακή 30 Μαΐος 2010 θαη ώπα 10:00 από 
ην νξνπέδην Οκαινύ, ζηην ηοποθεζία Μασί. Ωο ρξνληθό όξην εγθπξόηεηαο γηα 
ηελ δηαδξνκή ησλ 14.870 κέηξσλ νξίδνληαη νη 5 ώξεο γηα ην ζύλνιν ηεο δηαδξν-
κήο. 

  
• Υποζηήπιξη ηων αθληηών καηά ηον αγώνα:  
Οη αζιεηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα κεηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζα ππάξρνπλ 4 ζηαζκνί ππνζηήξημεο, αλά 3 ρη-
ιηόκεηξα πεξίπνπ. Σε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ζα ππάξρνπλ θξηηέο. Καηά ηελ εμέιη-
με ηεο δηαδξνκήο ππάξρνπλ ζεκεία κε πόζηκν ηξερνύκελν λεξό. 

 
• Απιθμόρ αθληηή: 
Η παξαιαβή ηνπ αξηζκνύ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα γίλεηαη από ηε γξακκαηεία 
ησλ αγώλσλ, ζηα γξαθεία ηνπ Ε.Ο.Σ. Χαλίσλ, ηελ πξνεγνύκελε ηνπ αγώλα, 
Σάββαην 29 Μαΐνπ 2010, από ηηο 12:00 έσο 17:00 θαη ηελ εκέξα ηνπ αγώλα κέρ-
ξη κηα (1) ώξα, πξηλ ηελ εθθίλεζε, κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 
θαη ηελ απόδεημε ηξαπέδεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο. 
Κάζε αζιεηήο θέξεη ηνλ αξηζκό αγώλα πάλσ ηνπ, ηνλ νπνίν είλαη ππνρξεσ-
κέλνο λα έρεη πάλσ ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ εκπξόζζηα όςε ηεο ζηνιήο ηνπ 
(θαλέια). Ο αξηζκόο πξέπεη λα παξακείλεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ρσξίο 
λα δηπισζεί θάπνηα από ηηο άθξεο ηνπ, απoθξύβνληαο έηζη νπνηνδήπνηε ζηνη-
ρείν αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ύθαζκα. 



 
• Βοήθεια: 
Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή βνήζεηα ή ηερλεηή ππνβνήζεζε αζιεηώλ 
κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε κεραλνθίλεηνπ βνεζεηηθνύ κε-
ζνπ. Επηηξέπεηαη ε ρξήζε κπαηόλ, ράξηε, ππμίδαο, GPS, θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

 
• Αζθάλεια: 
Η Επηηξνπή αλαιακβάλεη λα επηηεξήζεη ηε δηαδξνκή ηνπ αγώλα κε εμεηδηθεπ-
κέλα ζηειέρε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, δηάζσζεο θαη παξνρήο ηαηξηθήο βνήζεηαο 
ζηνπο αζιεηέο, πνπ ζα βξεζνύλ ζε αλάγθε. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ ην πξνζσ-
πηθό αζθάιεηαο θαη νη θξηηέο ππνδείμνπλ ζηνπο αζιεηέο, όηη πξέπεη λα αιιάμνπλ 
θαηεύζπλζε γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, νη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππαθνύ-
ζνπλ. Άξλεζε ζπκκόξθσζεο, ζεκαίλεη απνθιεηζκό.  

 

• Αποππίμμαηα: 
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απόξξηςε αληηθεηκέλσλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Σε 
θάζε ζηαζκό ηξνθνδνζίαο ζα ππάξρεη εηδηθόο πιαζηηθόο ζάθνο απνξξηκκάησλ. 
Όινη νη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ξίρλνπλ ηα απνξξίκκαηα κέζα ζην ζάθν 
ή δίπια από απηόλ. Απόξξηςε πιηθώλ ζπζθεπαζίαο ή άιισλ κε νξγαληθώλ 
απνξξηκκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο, πέξα από ηα πξνθαζν-
ξηζκέλα, επηζύξεη πνηλή απνθιεηζκνύ.  

 
• Αζθάλιζη ηων αθληηών:  
Όινη νη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα κε δηθή ηνπο επζύλε 
θαη ε αζθάιηζε ηνπο επηβαξύλεη ηνπο ίδηνπο. 

 
• Αποποίηζη εςθύνηρ:  
Η Επηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηνλ ζάλαην, ηξαπκαηηζκό ή νπνηαδήπνηε βιάβε 
ηεο πγείαο ησλ αγσληδνκέλσλ, νη νπνίνη ππνβάιινληαο ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, 
δειώλνπλ όηη γλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζην νξεηλό πεξηβάιινλ 
θαη βεβαηώλνπλ όηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο είλαη θαιή θαη ηνπο επηηξέπεη λα 
αγσληζηνύλ, έρνπλ δε πξόζθαηα εμεηαζηεί από γηαηξό γη’ απηό ην ζέκα. Δελ 
πξόθεηηαη σζηόζν λα δεηεζεί από θαλέλαλ αζιεηή λα πξνζθνκίζεη ηαηξηθή 
βεβαίσζε. Οη ίδηνη νη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβαίλνπλ ηαθηηθά ζε ηα-
ηξηθό πξνιεπηηθό έιεγρν, ώζηε λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Η 
Επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη θάπνηνλ αζιεηή θαη λα κελ ηνπ 
επηηξέςεη λα νινθιεξώζεη ηνλ αγώλα, εθόζνλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ππάξμεη 
ζρεηηθή γλσκάηεπζε εμνπζηνδνηεκέλνπ γηαηξνύ. Επίζεο ε Επηηξνπή απνπνη-
είηαη θάζε επζύλε ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ αζιεηώλ, νη νπνίνη 
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζνύλ ππεύζπλα ζε πεξηνρέο ηεο δηαδξνκήο, όπνπ ν 
θίλδπλνο πηώζεο κε δπζάξεζηα ή κνηξαία απνηειέζκαηα είλαη απμεκέλνο.  



 
• Τποποποίηζη ηηρ διαδπομήρ: 
Αλ παξαζηεί αλάγθε (επηθίλδπλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο), νη Δηνξγαλσηέο δηαηεξνύλ 
ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηαδξνκή, πξνθεηκέλνπ λα κε ζέζνπλ ζε θίλ-
δπλν ηελ αζθάιεηα ησλ αζιεηώλ.  

 
• Αναμνηζηικά - Έπαθλα: 
Σε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζνύλ αλακλεζηηθά κεηάιιηα, δηπιώκαηα θαη 
δώξν (κπινπδάθη). Οη απνλνκέο ζηνπο ληθεηέο ζα γίλνπλ ζην ζεκείν ηεξκαηη-
ζκνύ, ζην Καηαθύγην Καιιέξγε ηελ εκέξα ηνπ αγώλα, Κπξηαθή 30 Μαΐνπ 2010, 
θαη ώξα 14:00. 
 

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:   
 
 

Χορηγοί διοργάνωσης: 

 

K a r I s t I a n I s  

 Outdoor Apparel & Footwear Co. - Skalidi str., Chania. 

   

 

1930-2010 - 80 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 

ΓΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΝΙΩΝ - Έηος Ιδρύζεως 1930 

Ιστοσελίδα www. eoshanion.gr 

  


