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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
7ου ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ 10. 000 µ. και 21.100 µ. (ηµιµαραθώνιος)
Ο ∆.Ο.Π.Α.Π. διοργανώνει τον 7ο Αχίλλειο Αγώνα ∆ρόµο 10.000 µ. και
21.000 µ. (ηµιµαραθώνιος).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
ΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
α) τον 7ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ 10.000 µ.
β) τον 7ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ 23.000 µ. (ηµιµαραθώνιος)
που θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012.
Στον αγώνα µπορούν να συµµετάσχουν Έλληνες – Ελληνίδες και αλλοδαποί
αθλητές και αθλήτριες απ΄ όλο τον κόσµο, που έχουν συµπληρώσει το 16 έτος της
ηλικίας τους.
Παρακαλούµε τις καλούµενες Τ.Ε ΣΕΓΑΣ, τα αθλητικά σωµατεία, Συλλόγους
∆ροµέων Υγείας, τους Συνδέσµους Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου,
Ποδοσφαιρικά Σωµατεία, µαθητές και φιλάθλους (άνω των 16 ετών) να λάβουν
µέρος.
Για να βοηθήσουµε περισσότερο στην επίτευξη του σκοπού, παρακαλούµε
να δηλώσετε και τους επίλεκτους αθλητές σας.
Παραθέτουµε παρακάτω τις λεπτοµέρειες τέλεσης του αγώνα.
ΣΚΟΠΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ
Ο ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ σκοπό έχει ν΄ αναπτύξει αθλητικά κίνητρα
στο Νοµό της Κέρκυρας, όπου λαµβάνουν χώρα ελάχιστες αθλητικές εκδηλώσεις
µε διεθνή χαρακτήρα, αλλά και να προάγει το δίπτυχο «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου, ηµέρα Κυριακή και ώρα 9 π.µ.
Η Γραµµατεία θα βρίσκεται για την ηµέρα του αγώνα στην αφετηρία.
ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 10. 000 µ.
Η αφετηρία θα είναι το Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών µε κατεύθυνση τη
διασταύρωση του Ποντή, το Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας Αχιλλείων, τη

διασταύρωση Βρυώνη, θ΄ ακολουθήσουν την Εθνική Λευκίµµης, περνώντας από τη
Χρυσίδα, το Πέραµα Γαστουρίου, τη Γέφυρα του Κάιζερ και θα τερµατίσουν στην
πλατεία των Μπενιτσών.
ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 21. 100
100 µ. (ηµιµαραθώνιος)
Η αφετηρία θα είναι ο Βρεφονηπιακός Σταθµός της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αχιλλείων επί της Εθνικής Γύρου Αχιλλείου, µε κατεύθυνση τη διασταύρωση του
Ποντή, τα ∆.∆. Καστελλάνους Μέσης, Κουραµάδες, Καλαφατιώνες, Καστελλάνους
(µέσω εσωτερικού δρόµου), Αγ. Προκόπιο, Εθνική Γύρου Αχιλλείου, Πικουλάτικα,
Εθνική Λευκίµµης, Πέραµα Γαστουρίου, Γέφυρα Κάϊζερ και θα τερµατίσουν στην
πλατεία των Μπενιτσών.
Σ΄ όλο το µήκος της διαδροµής θα υπάρχει σήµανση.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
Το µήκος της διαδροµής του Αχίλλειου δρόµου είναι 10.000 µ και 21.100 µ.
Η διαδροµή έχει µετρηθεί και έχει βεβαιωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή.
Κατά µήκος της διαδροµής υπάρχουν ενδείξεις ανά 1.000 µ.
ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
Επισυνάπτεται χάρτης της διαδροµής µε όλες τις ενδείξεις της διαδροµής
και τα σηµεία Αφετηρίας και Τερµατισµού.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον αγώνα µπορούν να λάβουν µέρος αθλητές που ανήκουν στη δύναµη
του ΣΕΓΑΣ, αθλητικά σωµατεία, αθλητές των Συλλόγων ∆ροµέων Υγείας, βετεράνοι
αθλητές, µαθητές και φίλαθλοι και των δύο φύλων.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να είναι γραπτές σε ειδικό έντυπο, το οποίο
επισυνάπτεται και γίνονται δεκτές:
1. Στον ∆ηµοτικό Οργανισµό Πολιτισµού- Αθλητισµού- Περιβάλλοντος
(∆.Ο.Π.Α.Π.) ∆ήµου Κέρκυρας, στο ∆ηµοτικό Θέατρο- 2ος όροφος.
(υπεύθυνη: Έλλη Σαρακηνού, τηλ. 26610 – 45981).
2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dopapk@yahoo.gr,
3. Fax.26610 - 45981
Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο συµµετοχής: www.
http://www.corfu.gr/web/guest/sports/achiliosagonasdromou
Επίσης, θα δοθούν στην αφετηρία έως 8.30 π.µ. της ηµέρας του αγώνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:: Για την παραλαβή των αριθµών θεωρείται απαραίτητη η επίδειξη
ΠΡΟΣΟΧΗ
επισήµου κρατικού εγγράφου που θ’ αναγράφει την ακριβή ηµεροµηνία γέννησης
του αθλητή ή της αθλήτριας (Ταυτότητα, ∆ιαβατήριο, Πιστοποιητικό Γέννησης,
Αθλητική Ταυτότητα, κλπ.).
Η οργανωτική επιτροπή παρέχει προς τους µετακινούµενους έλληνες
αθλητές δύο γεύµατα.
Οι παραπάνω αθλητές θα πρέπει να έχουν
έχουν δηλώσει συµµετοχή στον αγώνα
η
µέχρι και την 1 Ιουνίου 2012.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝA
ΑΓΩΝA

Η οργανωτική Επιτροπή έχει φροντίσει για την ιατρική κάλυψη της
διοργάνωσης. Στον αγώνα θα υπάρχουν γιατροί, καθώς και ασθενοφόρο όχηµα της
κλινικής «ΘΕΡΑΠΕΙΑ», το οποίο θα κινείται κατά µήκος της διαδροµής και θα
καταλήξει στο χώρο του Τερµατισµού, στην πλατεία των Μπενιτσών.
Παράλληλα, κατά µήκος της διαδροµής θ΄ αναπτυχθούν µέλη της Ελληνικής
Οµάδας ∆ιάσωσης (Παράρτηµα Κέρκυρας) του Σώµατος Εθελοντριών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άνδρες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης του Αστυνοµικού Τµήµατος Αχιλλείων
θα κινούνται κατά µήκος της διαδροµής για τη διευκόλυνση και την προστασία
των αθλητών από την Αφετηρία µέχρι και τον Τερµατισµό. Παράλληλα και σ΄ όλο το
µήκος της διαδροµής θ΄ αναπτυχθούν οι Κριτές του Συνδέσµου Κέρκυρας και
µέλη της αγωνόδικης Επιτροπής, της Μοτολέσχης Αχιλλείων και της Λέσχης 4Χ4
Κέρκυρας.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΕΡΩΝ
ΝΕΡΩΝ
Σταθµοί εµφιαλωµένων νερών ατοµικής συσκευασίας 0,5 lt θα χορηγούνται
µε ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής στα σηµεία της Αφετηρίας, ανά 3 χλµ. και
στον τερµατισµό.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η µεταφορά των µετακινούµενων αθλητών θα γίνει από το ξενοδοχείο µε
λεωφορείο του ∆ήµου.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Στο χώρο της εκκίνησης τα προσωπικά αντικείµενα των αθλητών θα
τοποθετηθούν σε αριθµηµένες σακούλες που θα φέρουν τον αριθµό του αθλητή
και θα µεταφερθούν µε µέριµνα της Οργανωτικής Επιτροπής στον Τερµατισµό.
Για την τακτοποίησή τους, οι αποστολές µπορούν να έρθουν σε επικοινωνία
µε τους οργανωτές.

1.
2.
3.
4.
5.

ΕΠΑΘΛΑ–ΒΡΑΒΕΙΑ
Οι νικητές του αγώνα θα λάβουν ανά κατηγορία:
Ο πρώτος κύπελλο, ο δεύτερος και ο τρίτος µετάλλιο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άνδρες
Γυναίκες
16 – 35
16–35
36 - 50
36 - 50
51 - 65
51 - 65
66 και πάνω
66 και πάνω

Σε όλους τους αθλητές – φιλάθλους που θα τερµατίσουν µετάλλια και
αναµνηστικά διπλώµατα.
Ανάλογα τη συµµετοχή µπορεί να υπάρξει βράβευση και άλλων κατηγοριών.
ΙΑΤ ΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Όλοι οι αθλητές και φίλαθλοι που θα λάβουν µέρος στον αγώνα,
λαµβάνουν µέρος µε δική τους ευθύνη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν
εξεταστεί ιατρικώς πριν από τον αγώνα µε δική τους πάντοτε φροντίδα.

Τέλος, διαβιβάζοντας τους αθλητικούς µας χαιρετισµούς, παρακαλούµε
κάθε Σύλλογο Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ, Οµοσπονδίας Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου και
φίλαθλο, όπως συµπαρασταθεί στις προσπάθειές µας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝ∆ΗΣ

