
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, προκηρύσσει αγώνα δρόμου για όλες τις ηλικίες .
Ο αγώνας  διοργανώνεται προς τιμή του Βαλκανιονίκη και Συνδημότη μας Κώστα
Αρβανίτη.

ΗΜΕΡΑ : Κυριακή  16 Οκτωβρίου
ΩΡΑ : 10:00
ΧΩΡΟΣ : Δρόμοι της Μεταμόρφωσης
ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Δημαρχείο  Μεταμόρφωσης

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, αναβιώνει τον αγώνα δρόμου ''ΑΡΒΑΝΙΤΕΙΑ'', δίνοντας κίνητρο
και ευκαιρία σ' όλους τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την Άθληση και τον Αγώνα.
Στόχος δεν είναι η Νίκη , αλλά η Συμμετοχή και η προσέλκυση των Δημοτών στον
Αθλητισμό.
Νικητές είναι όλοι όσοι τρέξουν και τερματίσουν στο δικό τους ρυθμό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με τις ηλικίες θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες :

1. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ( Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ ): 500 μέτρων 2 στροφές γύρω απ’ τον Ιερό
Ναό Μεταμόρφωσης.

2. ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ: 1700 μέτρα = μια στροφή του Αρβανίτειου δρόμου.

3. ΕΦΗΒΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (17-19 ετών): 1700 μέτρα = μια στροφή του
Αρβανίτειου δρόμου.

4. ΑΝΔΡΩΝ (20-34 ετών)

5. ΑΝΔΡΩΝ (35-44 ετών)

6. ΑΝΔΡΩΝ (45-54 ετών)

7. ΑΝΔΡΩΝ (55-64 ετών)

8. ΑΝΔΡΩΝ (65-70 ετών)

9. ΑΝΔΡΩΝ (71-75 ετών)

10. ΑΝΔΡΩΝ (76 ετών και άνω)

11. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (20-29 ετών)

12. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (30-39 ετών)

13. ΓΥΝΑΙΚΩΝ(40-49 ετών)

14. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50-59 ετών)

15. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (60-65 ετών)

ΑΑ ΡΡ ΒΒ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΤΤ ΕΕ ΙΙ ΑΑ 22 00 11 66



16. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (66-70 ετών)

17. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (71-75 ετών)

18. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (76-και άνω)

19. Α.μ.ε.Α. : 100 μέτρων (επί της οδού Ράλλη)

 Οι κατηγορίες 4 έως 18 θα διανύσουν 5.000 μέτρα, η διαδρομή είναι τρείς στροφές
στην ίδια διαδρομή. (δλδ 1.700 μέτρα Χ 3 μπροστά από το Δημαρχείο)

 Οι κατηγορίες αντρών, γυναικών και βετεράνων θα είναι ανά 10ετία.

 Οι κατηγορίες των αντρών άνω των 65 ετών θα είναι ανά 5ετία. Οι κατηγορίες των
γυναικών άνω των 60 ετών θα είναι ανά 5ετία.

 Με τις κατηγορίες 2 και 3 (1.700 μέτρων) η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για όποιον
θέλει.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1ος : ΚΥΠΕΛΛΟ - ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΙΟ - ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
2ος : ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΙΟ - ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
3ος : ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΙΟ - ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Εκτός από τους πρώτους ανά κατηγορία, στους οποίους θα απονεμηθούν έπαθλα,
μετά το τέλος του αγώνα θα παραλάβουν, όσοι τερματίσουν αναμνηστικό δίπλωμα
και μετάλλιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ

 Στον αγώνα δρόμου των 5.000 μέτρων, όλες οι κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα
ξεκινήσουν και θα αγωνιστούν σε κοινό αγώνα.

 Ώρα εκκίνησης 10:00.

 Ο αγώνας των Δημοτικών Σχολείων, θα έχει ώρα εκκίνησης 10:00.

 Ο αγώνας των Α.Μ.Ε.Α., θα έχει ώρα εκκίνησης 10:15.

 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Εκκίνηση από το Δημαρχείο, ακολουθώντας την διαδρομή δεξιά στην
οδό Γκινοσάτη, στη συνέχεια Ε.Λ.Τ.Α. και μέχρι το τέλος της οδού Γκινοσάτη.
Στροφή αριστερά επί της οδού Γ. Παπανδρέου έως την άνω Πλατεία μέχρι την
οδό ΑΡΒΑΝΙΤΗ και εν συνεχεία την Ελευθερίου Βενιζέλου, μέχρι την οδό ΧΛΟΗΣ
προς την εκκλησία. Εν συνεχεία επί της οδού ΡΑΛΛΗ και αμέσως αριστερά προς το
Δημαρχείο και Τερματισμός. Η διαδρομή είναι 5.000 μέρα (1700 Χ 3 γύρους).

 Η διαδρομή είναι η ίδια για τους μαθητές/τριες Γυμνασίων, Λυκείου, Έφηβους,
Κορασίδες και Βετεράνους (1 γύρος 1700 μέτρων).

 Η διαδρομή μαθητών/τριών του Δημοτικού (Δ’ – Ε’ ΣΤ’) είναι 500 μέτρα και θα
τρέξουν 2 γύρους γύρω απ’ την εκκλησία. Εκκίνηση από το Δημαρχείο με
κατεύθυνση την οδό Κόττου – Λεβαδείας – Χλόης – Ράλλη.

 Η διαδρομή των Α.Μ.Ε.Α. είναι επί της οδού Ράλλη (100 μέτρα).

 Τα αποτελέσματα θα είναι χωριστά για κάθε κατηγορία.



 Τους αθλητές θα υποστηρίζει Ιατρός καθώς και Ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί με επίσημους κριτές.

 Η Συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για όλες τις ηλικίες.

 Όλοι οι δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΕΥΘΥΝΗ. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζητήματα που αφορούν
στην υγεία των συμμετεχόντων και οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού, ιατρικού
ελέγχου. Επίσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών
αντικειμένων τους. Για τα παιδιά που συμμετέχουν, την αποκλειστική ευθύνη έχουν
οι κηδεμόνες τους.

 Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 14/10/2016 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μισή ώρα
πριν την εκκίνηση.

ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΙΒΟΥ :

Σταύρος Τζωρτζής - Ολυμπιονίκης με παγκόσμιες διακρίσεις
Σπήλιος Ζαχαρόπουλος - Πρωταθλητής Ευρώπης, Βαλκανιονίκης &

Πανελληνιονίκης στα 1.500 μ.
Σπύρος Ανδριόπουλος - Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης με διεθνείς διακρίσεις

στο Μαραθώνιο
Φίλιππος Φιλίππου - Ρέκορντμαν και Πρωταθλητής Ελλάδος
Στέφανος Πετράκης - Μεσογειονίκης με 2 συμμετοχές σε Ολυμπιάδες
Κυριάκος Διακογιάννης - Πανελληνιονίκης δεκάθλου και συγγραφέας
Μελάνα Συμεωνίδη - Κοσμήτωρ Ο.Ε.Β.Α.Σ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου
Μεταμόρφωσης, τηλ: 213-2012973 και 213-2012975 ( κ. Αγγελική Τσιτσίγκου)

Δήμος Μεταμόρφωσης : 213-2012900

Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Μεταμόρφωσης, τηλ: 210-2824333

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φώτης Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Αθλητισμού

Τάκης Παπαγεωργίου, Μέλος Αθλητικής Επιτροπής του Δήμου, παλαίμαχος πρωταθλητής στίβου

Βαγγέλης Χειμώνας, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Νικολέτα Πατέλη, Πρόεδρος Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης

Κωνσταντίνος Κολοβός, Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμητρα Τσεβά, Δημοτική Σύμβουλος

Θάνος Γκιτέρσος, μέλος Αθλητικής Επιτροπής Δήμου


