
 

 

 

 

 

 

 

OROPOS SEASIDE RACE 2017 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

 

Η Κ.Ε.Δ.Ω. (Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ωρωποφ) και θ Ε.Σ.Α.Δ.Ω. (Επιτροπι  

Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Ωρωποφ) με ιδιαίτερθ χαρά ανακοινϊνουν τθν από κοινοφ 

ανάλθψθ για δεφτερθ χρονιά τθσ διοργάνωςθσ «Ημιμαρακώνιοσ Ωρωποφ – Oropos 

Seaside Race», τθ Κυριακι 29 Οκτωβρίου 2017.  

Ο Ημιμαρακώνιοσ Ωρωποφ, που αποτελεί πια κεςμό για το Διμο μασ, ιταν το αποτζλεςμα  

τθσ ζμφαςθσ που δόκθκε τα τρία τελευταία χρόνια, υπό τθν Δθμαρχία του Θωμά Ροφςςθ, 

ςτθν  αναμόρφωςθ των ακλθτικϊν υποδομϊν, τθ διοργάνωςθ τοπικϊν και ευρφτερθσ 

εμβζλειασ διοργανϊςεων ςε μια πλθκϊρα ακλθμάτων και τθ διάδοςθ του μαηικοφ 

ακλθτιςμοφ. Οι δράςεισ υλοποίθςθσ του «τρατθγικοφ χεδιαςμοφ Ποιοτικών 

Σουριςτικών Προϊόντων Διμου Ωρωποφ : Ακλθτικόσ Σουριςμόσ», προςδίδουν ςτον 

Ημιμαρακϊνιο Ωρωποφ ιδιαίτερθ δυναμικι, όχι μόνον ωσ ακλθτικοφ γεγονότοσ, αλλά και 

ωσ μια μοναδικισ ευκαιρίασ προβολισ για το Διμο μασ. 

Η ΚΕΔΩ και θ ΕΣΑΔΩ ενϊνουν και πάλι τισ δυνάμεισ και τισ προςπάκειζσ τουσ και φζτοσ 

ςυνδιοργανϊνοντασ με μοναδικό τρόπο ζνα ακλθτικό μαηικό γεγονόσ, ζναν αγϊνα δρόμου 

κατά μικοσ του Ευβοϊκοφ, ςε μια μοναδικι διαδρομι φυςικοφ κάλλουσ, αλλά και υψθλϊν 

απαιτιςεων για τουσ ακλθτζσ. Η διαδρομι του Ημιμαρακωνίου ξεκινά και καταλιγει ςτθν 

είςοδο του Πορκμείου τθσ Σκάλασ Ωρωποφ με ςθμείο αναςτροφισ το χϊρο ςτάκμευςθσ 

Αγίων Αποςτόλων Καλάμου. Παράλλθλα κα τρζχουν αγϊνεσ δρόμου 10, 5 και 1 χλμ. 

Επιβράβευςθ τθσ προςπάκειασ αυτισ και ιδιαίτερθ τιμι, με τθν αιγίδα του Διμου 

Ωρωποφ, θ αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ 

BE ACTIVE ERASMUS, θ αιγίδα του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ του Τπουργείου 

Σουριςμοφ, θ υποςτιριξθ τθσ Εκνικισ Ακλθτικισ Ομοςπονδίασ ΑμεΑ ςτθ διοργάνωςθ από 

φζτοσ αγώνα 1 χλμ ΑμεΑ και θ υποςτιριξθ τθσ Εκνικισ Μετεωρολογικισ Τπθρεςίασ. 

Στισ 29θ  Οκτωβρίου κα βρεκοφμε όλοι μαηί ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ του 2ου Ημιμαρακωνίου 

Ωρωποφ, ς’ ζνα μοναδικό εορταςτικό κλίμα, ακλθτζσ, εκελοντζσ και κεατζσ, ς’ ζνα αγϊνα 

για όλουσ. Σασ καλοφμε να είςτε και εςείσ μαηί μασ ςτθ φετινι διοργάνωςθ και να 

ξαναγεμίςετε με χαμόγελα, ενκουςιαςμό και δράςθ τον Ωρωπό. 

 



Σεχνικζσ Λεπτομζρειεσ  

 

Ημιμαρακώνιοσ 21χλμ. 

Ημερομθνία διεξαγωγισ: Κυριακι 29 Οκτωβρίου 2017 

θμείο εκκίνθςθσ - τερματιςμοφ: Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ 

Ώρα εκκίνθςθσ:  9:00 π.μ. 

Απόςταςθ αγώνα: 21 χλμ. 

Χρονικό όριο αγώνα: Οι δρομείσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςουν τθν προςπάκειά τουσ το 
αργότερο ςε 3 ϊρεσ. Πζραν του χρόνου αυτοφ κα κινοφνται ςτθ διαδρομι με δικι τουσ 
ευκφνθ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν δρομείσ θλικίασ άνω των 18 ετϊν ( 
Ζτοσ Γζννθςθσ 1999 και πιο πριν ), οι οποίοι κα τρζξουν με δικι τουσ ευκφνθ και κα πρζπει 
να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό. 

Ζπακλα-Ηλικιακζσ κατθγορίεσ: Σε όλουσ τουσ δρομείσ που κα τερματίςουν κα δοκεί 
αναμνθςτικό μετάλλιο. 

Θα βραβευκοφν οι τρεισ (3) πρϊτοι άνδρεσ και οι τρεισ (3) πρϊτεσ γυναίκεσ των εξισ 
θλικιακϊν κατθγοριϊν , ζωσ 39 ετϊν, 40-49 ετϊν, 50-59 ετϊν, 60+ ετϊν και οι τρεισ (3) 
πρϊτοι άνδρεσ και οι τρεισ (3) πρϊτεσ γυναίκεσ τθσ γενικισ κατάταξθσ κα λάβουν χρθματικό 
ζπακλο. 

τακμοί τροφοδοςίασ: Ανά 2.5 χλμ.  κα υπάρχουν ςτακμοί τροφοδοςίασ. 

Περιγραφι διαδρομισ: Η εκκίνθςθ, όπωσ και ο τερματιςμόσ του αγϊνα κα είναι ςτο λιμάνι 
τθσ Σκάλασ Ωρωποφ (είςοδοσ)  και θ διαδρομι κα είναι παράλλθλα με τθ κάλαςςα ςτο 
δρόμο προσ τουσ Αγ. Αποςτόλουσ, αναςτροφι ςτα 10.55 χλμ. (Δθμοτικό Parking) και 
επιςτροφι από τον ίδιο δρόμο. 

 

 

 

 



Σο πακζτο ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: 

 Τον αρικμό  ςυμμετοχισ και παραμάνεσ 

 Chip χρονομζτρθςθσ 

 Τεχνικό T-Shirt του αγϊνα 

 Νερό – Ενεργειακά Gels – Φροφτα 

 Αναμνθςτικό μετάλλιο 

 Δωρεάν Μετακίνθςθ για τουσ δρομείσ που κατοικοφν ςτθν Ακινα    

Διαδρομι: Ακινα ( Κεντρικό Σθμείο) – Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ -  Επιςτροφι Ακινα 

( Κεντρικό Σθμείο ) 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 10 ευρώ 

Σρόποι πλθρωμισ: 

1. Κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό: 

Εκνικι Σράπεηα ( NBG ) 

Δικαιοφχοσ: Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ωρωποφ 

IBAN: GR35 0110 2710 0000 2715 0700 071. 
τθν κατάκεςθ πρζπει να αναγράφεται πρώτα το ονοματεπώνυμο του ακλθτι 
και μετά θ χιλιομετρικι απόςταςθ που κα αγωνιςτεί. Π.χ. Νίκοσ Παπαδόπουλοσ 
21 

2. Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ω., Αγ. Γεωργίου 29,  Νζα Παλάτια Ωρωποφ, ϊρεσ 09:00-14:00  

Τθλ.: 22950 – 32190, Fax: 22950 – 32192  

3. Δθμοτικι Κοινότθτα κάλασ Ωρωποφ, Γ.Δροςίνθ 15 (δίπλα ςτο ΚΕΠ), ϊρεσ 15:00-20:00 

Τθλ.: 22950 – 31309  

4. Info Point ( Δίπλα ςτθν είςοδο των Ferry – Boats ) 

θμείωςθ: Για να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι κα πρζπει, εντόσ 2 εργάςιμων θμερών, να ζχει 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι με οποιονδιποτε από τουσ παραπάνω τρόπουσ.  

 

Αγώνασ 10 χλμ. 

Ημερομθνία διεξαγωγισ: Κυριακι 29 Οκτωβρίου 2017 

θμείο εκκίνθςθσ - τερματιςμοφ: Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ 

Ώρα εκκίνθςθσ:  9:15 π.μ. 

Απόςταςθ αγώνα: 10 χλμ. 

Χρονικό όριο αγώνα: Οι δρομείσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςουν τθν προςπάκειά τουσ ςε 1 
ϊρα και 45 λεπτά. Πζραν του χρόνου αυτοφ κα κινοφνται ςτθ διαδρομι με δικι τουσ 
ευκφνθ. 



Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν δρομείσ θλικίασ άνω των 16 ετϊν ( 
Ζτοσ Γζννθςθσ 2001 και πιο πριν ), οι οποίοι κα τρζξουν με δικι τουσ ευκφνθ και κα πρζπει 
να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό. 

Ζπακλα-Ηλικιακζσ κατθγορίεσ: Σε όλουσ τουσ δρομείσ που κα τερματίςουν κα δοκεί 
αναμνθςτικό μετάλλιο. 

Θα βραβευκοφν οι τρεισ (3) πρϊτοι άνδρεσ και οι τρεισ (3) πρϊτεσ γυναίκεσ τθσ γενικισ 
κατάταξθσ. 

τακμοί τροφοδοςίασ: Ανά 2.5 χλμ.  κα υπάρχουν ςτακμοί τροφοδοςίασ 

Περιγραφι διαδρομισ: Η εκκίνθςθ, όπωσ και ο τερματιςμόσ του αγϊνα κα είναι ςτο λιμάνι 
τθσ Σκάλασ Ωρωποφ (είςοδοσ) και θ διαδρομι κα είναι παράλλθλα με τθ κάλαςςα ςτο 
δρόμο προσ τουσ Αγ. Αποςτόλουσ, αναςτροφι ςτα 5 χλμ. και επιςτροφι από τον ίδιο 
δρόμο. 

 

Σο πακζτο ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: 

 Τον αρικμό  ςυμμετοχισ και παραμάνεσ 

 Chip χρονομζτρθςθσ 

 Τεχνικό T-Shirt του αγϊνα 

 Νερό – Ενεργειακά Gels – Φροφτα 

 Αναμνθςτικό μετάλλιο 

 Δωρεάν Μετακίνθςθ για τουσ δρομείσ που κατοικοφν ςτθν Ακινα    

Διαδρομι: Ακινα ( Κεντρικό Σθμείο) – Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ -  Επιςτροφι Ακινα 

( Κεντρικό Σθμείο ) 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 5 ευρώ 

Σρόποι πλθρωμισ: 

1. Κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό: 

Εκνικι Σράπεηα ( NBG ) 



Δικαιοφχοσ: Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ωρωποφ 

IBAN: GR35 0110 2710 0000 2715 0700 071. 
τθν κατάκεςθ πρζπει να αναγράφεται πρώτα το ονοματεπώνυμο του ακλθτι 
και μετά θ χιλιομετρικι απόςταςθ που κα αγωνιςτεί. Π.χ. Νίκοσ Παπαδόπουλοσ 
10 

2. Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ω., Αγ. Γεωργίου 29,  Νζα Παλάτια Ωρωποφ, ϊρεσ 09:00-14:00  

Τθλ.: 22950 – 32190, Fax: 22950 – 32192  

3. Δθμοτικι Κοινότθτα κάλασ Ωρωποφ, Γ.Δροςίνθ 15 (δίπλα ςτο ΚΕΠ), ϊρεσ 15:00-20:00 

Τθλ.: 22950 – 31309  

4. Info Point ( Δίπλα ςτθν είςοδο των Ferry – Boats ) 

θμείωςθ: Για να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι κα πρζπει, εντόσ 2 εργάςιμων θμερών, να ζχει 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι με οποιονδιποτε από τουσ παραπάνω τρόπουσ.  

 

Αγώνασ 5 χλμ. 

Ημερομθνία διεξαγωγισ: Κυριακι 29 Οκτωβρίου 2017 

θμείο εκκίνθςθσ - τερματιςμοφ: Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ 

Ώρα εκκίνθςθσ:  9:15 π.μ. 

Απόςταςθ αγώνα: 5 χλμ. 

Χρονικό όριο αγώνα: Οι δρομείσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςουν τθν προςπάκειά τουσ ςε 2 
ϊρεσ και 30 λεπτά. Πζραν του χρόνου αυτοφ κα κινοφνται ςτθ διαδρομι με δικι τουσ 
ευκφνθ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν δρομείσ θλικίασ άνω των 16 ετϊν ( 
Ζτοσ Γζννθςθσ 2001 και πιο πριν ), οι οποίοι κα τρζξουν με δικι τουσ ευκφνθ και κα πρζπει 
να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό. 

Ζπακλα-Ηλικιακζσ κατθγορίεσ: Σε όλουσ τουσ δρομείσ που κα τερματίςουν κα δοκεί 
αναμνθςτικό μετάλλιο. 

Θα βραβευκοφν οι τρεισ (3) πρϊτοι άνδρεσ και οι τρεισ (3) πρϊτεσ γυναίκεσ τθσ γενικισ 
κατάταξθσ. 

τακμοί τροφοδοςίασ: Ανά 2.5 χλμ.  κα υπάρχουν ςτακμοί τροφοδοςίασ 

Περιγραφι διαδρομισ: Η εκκίνθςθ, όπωσ και ο τερματιςμόσ του αγϊνα κα είναι ςτο λιμάνι 
τθσ Σκάλασ Ωρωποφ (είςοδοσ) και θ διαδρομι κα είναι παράλλθλα με τθ κάλαςςα ςτο 
δρόμο προσ τουσ Αγ. Αποςτόλουσ, αναςτροφι ςτα 2.5 χλμ. και επιςτροφι από τον ίδιο 
δρόμο. 



 

Σο πακζτο ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: 

 Τον αρικμό  ςυμμετοχισ και παραμάνεσ 

 Chip χρονομζτρθςθσ 

 Τεχνικό T-Shirt του αγϊνα 

 Νερό – Ενεργειακά Gels – Φροφτα 

 Αναμνθςτικό μετάλλιο 

 Δωρεάν Μετακίνθςθ για τουσ δρομείσ που κατοικοφν ςτθν Ακινα    

Διαδρομι: Ακινα ( Κεντρικό Σθμείο) – Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ -  Επιςτροφι Ακινα 

( Κεντρικό Σθμείο ) 

Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 5 ευρώ 

Σρόποι πλθρωμισ: 

1. Κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό: 

Εκνικι Σράπεηα ( NBG ) 

Δικαιοφχοσ: Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ωρωποφ 

IBAN: GR35 0110 2710 0000 2715 0700 071. 
τθν κατάκεςθ πρζπει να αναγράφεται πρώτα το ονοματεπώνυμο του ακλθτι 
και μετά θ χιλιομετρικι απόςταςθ που κα αγωνιςτεί. Π.χ. Νίκοσ Παπαδόπουλοσ 5 

2. Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ω., Αγ. Γεωργίου 29,  Νζα Παλάτια Ωρωποφ, ϊρεσ 09:00-14:00  

Τθλ.: 22950 – 32190, Fax: 22950 – 32192  

3. Δθμοτικι Κοινότθτα κάλασ Ωρωποφ, Γ.Δροςίνθ 15 (δίπλα ςτο ΚΕΠ), ϊρεσ 15:00-20:00 

Τθλ.: 22950 – 31309  

4. Info Point ( Δίπλα ςτθν είςοδο των Ferry – Boats ) 

θμείωςθ: Για να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι κα πρζπει, εντόσ 2 εργάςιμων θμερών, να ζχει 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι με οποιονδιποτε από τουσ παραπάνω τρόπουσ.  



 

Αγώνασ 1χλμ. για παιδιά δθμοτικοφ και γυμναςίου      

 ( ΔΩΡΕΑΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ) 

Ημερομθνία διεξαγωγισ: Κυριακι 29 Οκτωβρίου 2017 

θμείο εκκίνθςθσ - τερματιςμοφ: Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ 

Ώρα εκκίνθςθσ:  9:20 π.μ. 

Απόςταςθ αγώνα: 1 χλμ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ:  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα παιδιά Δθμοτικοφ και 
Γυμναςίου. Θα πρζπει να υπάρχει γραπτι διλωςθ του γονζα για τθ ςυμμετοχι ςτον αγϊνα 
και κα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό. 

Ζπακλα-Ηλικιακζσ κατθγορίεσ: Σε όλα τα παιδιά που κα τερματίςουν κα δοκεί 
αναμνθςτικό δίπλωμα και μετάλλιο. 

Θα βραβευκοφν τα τρία (3) πρϊτα αγόρια και τα τρία (3) πρϊτα κορίτςια Δθμοτικοφ ανά 
διετίεσ 6-7 ετϊν, 8-9 ετϊν, 10-11 ετϊν και Γυμναςίου. 

Σο πακζτο ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: 

 Τον αρικμό  ςυμμετοχισ και παραμάνεσ 

 T-Shirt του αγϊνα 

 Νερά – Επιδόρπιο - Φροφτα 

 Αναμνθςτικό μετάλλιο  

 Δωρεάν Μετακίνθςθ για τουσ δρομείσ που κατοικοφν ςτθν Ακινα    

Διαδρομι: Ακινα ( Κεντρικό Σθμείο) – Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ -  Επιςτροφι Ακινα 

( Κεντρικό Σθμείο ) 

 

Αγώνασ 1χλμ. για ΑμεΑ ( ΔΩΡΕΑΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ) 

Ημερομθνία διεξαγωγισ: Κυριακι 29 Οκτωβρίου 2017 

θμείο εκκίνθςθσ - τερματιςμοφ: Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ 

Ώρα εκκίνθςθσ:  9:25 π.μ. 

Απόςταςθ αγώνα: 1 χλμ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ:  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι δρομείσ όλων των θλικιακϊν 
κατθγοριϊν, κακϊσ και των ειδικϊν κατθγοριϊν με ι χωρίσ αμαξίδιο. Οι δρομείσ θλικίασ 
άνω των 16 ετϊν ( Ζτοσ Γζννθςθσ 2001 και πιο πριν ) κα τρζξουν με δικι τουσ ευκφνθ και κα 
πρζπει να ζχουν εξεταςτεί πρόςφατα από ιατρό. Για τα παιδιά κα πρζπει να υπάρχει 
γραπτι διλωςθ του γονζα για τθ ςυμμετοχι ςτον αγϊνα και κα πρζπει να ζχουν εξεταςτεί 
πρόςφατα από ιατρό. 

Ζπακλα-Ηλικιακζσ κατθγορίεσ: Σε όλα τα ΑμεΑ που κα τερματίςουν κα δοκεί αναμνθςτικό 
δίπλωμα και μετάλλιο. 



Θα βραβευκοφν οι τρεισ (3) πρϊτοι άνδρεσ και οι τρεισ (3) πρϊτεσ γυναίκεσ τθσ γενικισ 
κατάταξθσ. 

Σο πακζτο ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: 

 Τον αρικμό  ςυμμετοχισ και παραμάνεσ 

 T-Shirt του αγϊνα 

 Νερό – Ενεργειακά Gels ι Επιδόρπιο – Φροφτα  

 Αναμνθςτικό μετάλλιο  

 Δωρεάν Μετακίνθςθ για τουσ δρομείσ που κατοικοφν ςτθν Ακινα    

Διαδρομι: Ακινα ( Κεντρικό Σθμείο) – Λιμάνι Σκάλασ Ωρωποφ -  Επιςτροφι Ακινα 

( Κεντρικό Σθμείο ) 

 

Πρόγραμμα Κυριακισ 29 Οκτωβρίου 2017: 

7:00 π.μ. – 9:00 π.μ. : Λειτουργία Γραμματείασ 

9:00 π.μ. : Εκκίνθςθ Αγώνα Ημιμαρακώνιου Δρόμου 

9:15 π.μ. : Εκκίνθςθ Αγώνα 10χλμ. 

9:15 π.μ. : Εκκίνθςθ Αγώνα 5χλμ. 

9:20 π.μ. : Εκκίνθςθ Αγώνα 1χλμ. για παιδιά Δθμοτικοφ – Γυμναςίου 

9:22 π.μ. : Εκκίνθςθ Αγώνα 1χλμ. για ΑμεΑ 

12:00 μ.μ. : Απονομζσ 

*Σο τελικό πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τισ τελικζσ ςυμμετοχζσ ςε κάκε 
αγώνιςμα. 

 

Οι εγγραφζσ κα πραγματοποιοφνται ςτο site 
http://www.oroposseasiderace.gr/ μζχρι και τθν Σετάρτθ 25 
Οκτωβρίου 2017. 

 

Παράδοςθ υλικοφ αγώνα (bib number, chip, etc) 

Η Παραλαβι του υλικοφ του αγϊνα κα γίνει από τθ γραμματεία του αγϊνα το Σάββατο 28 
Οκτωβρίου 16.00-20.00 και τθν Κυριακι 29 Οκτωβρίου από τισ 7.00 και μζχρι 30 λεπτά πριν 
τθν ζναρξθ κάκε αγωνίςματοσ. 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν από τθν γραμματεία του αγϊνα πακζτο χρονομζτρθςθσ 
που κα περιλαμβάνει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό του αγϊνα (τςιπ χρονομζτρθςθσ, αρικμό 
ςυμμετοχισ, T-shirt) και δϊρα χορθγϊν. 



Πρόςκλθςθ Εκελοντιςμοφ 

Η ςυμμετοχι των εκελοντϊν ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ του 

Διμου μασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν προβολι του Ωρωποφ και τθν ανάδειξθ του 

ωσ τόπου φιλοξενίασ μεγάλων εκνικϊν και διεκνϊν ακλθτικϊν διοργανϊςεων. 

Οι εκελοντζσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν διοργάνωςθ, κα προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ 

τόςο ςτθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ, όςο και τθν θμζρα διεξαγωγισ του Αγϊνα. 

 

Οι λειτουργικοί τομείσ που κα απαςχολθκοφν οι εκελοντζσ είναι: 

 

 Τποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ: 

 Τπεφκυνοι για τθ φφλαξθ των ροφχων των ακλθτών 

 Γραμματειακι υποςτιριξθ 

 Απονομζσ (Μετάλλια, Διπλώματα ςυμμετοχισ) 

 

 Λειτουργίεσ Ακλιματοσ: 

 Δείκτεσ – οδθγοί για τθ διαδρομι 

 Σροφοδοςία – ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ 

 Εξυπθρζτθςθ ακλθτών ΑμεΑ  

 

Σασ καλοφμε όλουσ να υποςτθρίξετε τθ διοργάνωςθ του 2ου Ημιμαρακϊνιου Ωρωποφ, τθν 

Κυριακι 29 Οκτωβρίου 2017, με τθν εκελοντικι ςασ προςφορά, ςε μια μοναδικι γιορτι του 

«ευ αγωνίηεςκαι» και τθσ  ευγενοφσ άμιλλασ. Θα πραγματοποιθκεί ςυνάντθςθ ςτο ΚΑΠΗ Ν. 

Παλατίων, τθν Πζμπτθ 26 Οκτωβρίου 2017 και ϊρα 17:00, ϊςτε να κακοριςτοφν οι 

αρμοδιότθτεσ του κάκε εκελοντι.  

Σροποποίθςθ προκιρυξθσ 

Οι διοργανωτζσ διατθροφν το δικαίωμα τροποποίθςθσ τθσ παροφςασ 
προκιρυξθσ, για ότι δεν προβλζπεται ι και για οποιαδιποτε μεταβολι. Σε κάκε περίπτωςθ 
κα υπάρξει ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των ακλθτϊν από τθν ιςτοςελίδα και τα social media τθσ 
διοργάνωςθσ και των χορθγϊν επικοινωνίασ. 

ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

    


