
 

 

4ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ «ΘΑΝΑΗ ΣΑΜΟΠΟΤΛΟ» 

1. Η Οργάνωςη:  

Ο φλλογοσ  Δρομζων Σρικάλων ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ και 
τθν Περιφερειακή Ενότητα Σρικάλων προκθρφςςει τον 4ο Ημιμαρακώνιο Δρόμο 
«Θανάςθσ ταμόπουλοσ» τθν Κυριακι 20 Μαρτίου 2011. 

Πλθροφορίεσ για κζματα διαμονισ του αγώνα ςτθ διεφκυνςθ: 
www.runningclubsdt.wordpress.com 

2. Πρόγραμμα: 

άββατο (19/3) – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 

18:00 – 20:30 Παράδοςθ αρικμών 

18:30 - 19:30 φντομθ διάλεξθ Αίκουςα Δθμοτικοφ υμβουλίου Σρικάλων (Ομιλθτζσ: Δρ 
Ακ. Σηιαμοφρτασ, Β. Παςχάλθσ, Β. Βουτςελάσ, Ακ. Ζαλαβράσ) .Τπερπλιρωςθ 
υδατανκράκων, αποφυγι αφυδάτωςθσ και ενυδάτωςθ κατά τθ διάρκεια του αγώνα, 
εργαςτθριακι αξιολόγθςθ. 

Κυριακή (20/3) – ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

10:00 – 10:30 Παράδοςθ αρικμών 

10:40 – 10:50 Χαιρετιςμόσ Περιφερειάρχθ, Δθμάρχου Καλαμπάκασ, Προζδρου υλλόγου 
Δρομζων Σρικάλων 

11:00 Εκκίνθςθ αγώνα 
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ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

11:15 – 11:50 Εκδθλώςεισ από Χορευτικό Όμιλο Σρικάλων 

3. Κατηγορίεσ Ανδρών - Γυναικών 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΝΔΡΩΝ:  Μζχρι 19 , 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 
60-64, 65-69, 70 και άνω ετών. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΓΤΝΑΙΚΩΝ: Μζχρι 24, 25-34, 35-44, 45 και άνω ετών 

4. Σεχνικά χαρακτηριςτικά διαδρομήσ 

Σο μικοσ τθσ διαδρομισ είναι 21.096μ. και θ διαδρομι είναι ςε άςφαλτο με κλίςθ ελαφρώσ 
 κατθφορικι. Ο εκτιμώμενοσ χρόνοσ άφιξθσ του πρώτου ακλθτι είναι μεταξφ 12:00μ.μ. και 
12:10μ.μ. 

5. Κανονιςμοί αγώνα 

Ιςχφουν οι κανονιςμοί του ΕΓΑ. 

6. υμμετοχή 

Η ςυμμετοχι είναι ελεφκερθ. Κάκε ακλθτισ ςυμμετζχει με δικι του ευκφνθ. 
Ακλθτζσ κάτω των 18 ετών ςυμμετζχουν με ευκφνθ των γονζων τουσ.  
(Θα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ). Οι εγγραφζσ κα είναι δυνατζσ μζχρι και τθν 
Δευτζρα 14 Μαρτίου.  

7. Ζπαθλα 

- τουσ/ςτισ τρεισ πρώτουσ -εσ τθσ γενικισ κατάταξθσ κα απονεμθκεί κφπελλο και δε 
κα ςυμμετζχουν ςτισ κατθγορίεσ. 
τουσ/ςτισ πρώτουσ-εσ κάκε κατθγορίασ κα απονεμθκεί κφπελλο.                               
τουσ τρεισ πρώτουσ των γενικών και όλων των κατθγοριών κα δοκοφν ξεχωριςτά 
μετάλλια. 
ε όλουσ τουσ δρομείσ που κα τερματίςουν κα απονεμθκοφν αναμνθςτικό δίπλωμα 
και μετάλλιο. 

- Ο νικθτισ τθσ γενικισ κατάταξθσ κερδίηει ζνα τριιμερο ταξίδι για το Μαρακώνιο του 
Βερολίνου από 23/9 – 26/9  του BOX TRAVEL / www.theboxtravel.gr 
(ςυμπεριλαμβάνονται αεροπορικά ειςιτιρια με τουσ φόρουσ αεροδρομίου και 
διαμονι με τρεισ διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 3* ι 4* με πρωινό. Δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται θ ςυμμετοχι ςτο μαρακώνιο). 

- Ο δεφτεροσ τθσ γενικισ κατάταξθσ κερδίηει ακλθτικό υλικό προςφορά του 
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καταςτιματοσ WOODLAND, που περιλαμβάνει ακλθτικά παποφτςια, κολάν και 
φανζλα τθσ εταιρίασ Salomon. 

- Ο τρίτοσ τθσ γενικισ κατάταξθσ κερδίηει διιμερθ διανυκτζρευςθ με πρωινό ςτο 
Πφργο Μαντάνια ςτθν περιοχι Αςπροποτάμου. 

- Η πρώτθ τθσ γενικισ κατάταξθσ γυναικών κερδίηει διιμερθ διανυκτζρευςθ  ςτον 
ξενώνα ΘΕΟΔΩΡΟΤ ςτθν Ελάτθ Σρικάλων. 

8. ΓΕΝΙΚΑ 

- Οι απονομζσ κα γίνουν ςτισ 13:30.    
-  Σο πρωΐ τθσ Κυριακισ κα αναχωριςουν Λεωφορεία από τθν Κεντρικι Πλατεία των 

Σρικάλων προσ Καλαμπάκα μζχρι τισ  9:30 π.μ.(τελευταία αναχώρθςθ) . Επίςθσ, 
μετά το τζλοσ του αγώνα κα υπάρχουν λεωφορεία για τθ μεταφορά των δρομζων 
από τα Σρίκαλα ςτθν Καλαμπάκα.     

- Θα δοκοφν: μετάλλια, διπλώματα, μπλοφηεσ και αναμνθςτικοί ςάκοι ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ 

- Μετά το τζλοσ του αγώνα κα υπάρχουν ςάντουιτσ - FOOD SERVICE - φροφτα, 
ςοκολατοφχα και χυμοί τθσ εταιρίασ ΟΛΤΜΠΟ Α.Ε. 

- ε όλο το μικοσ τθσ διαδρομισ και κάκε 5 χλμ. κα υπάρχουν ςτακμοί με νερά - ΗΒΗ 
ΛΟΤΣΡΑΚΙ - και ιςοτονικά τθσ εταιρίασ Gatorade. 

- το 15ο χλμ κα υπάρχουν ενεργειακά gels τθσ εταιρίασ GU. 

ΕΓΓΡΑΦΗ: 

- ΜΕ FAX:  24340 29010 
- ΜΕ E-MAIL:    runningclubsdt@gmail.com 
- ΜΕΩ ΣΟΤ BLOG: www.runningclubsdt.wordpress.com 
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 6944 183507  
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