
2οσ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΤ  ΣΡΕΞΙΜΑΣΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΤ 
«ΣΡΕΞΙΜΟ ΣΟ ΧΙΟΝΙ» 

ΠΡΟΚΤΡΘΞΘ 

Σο Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βζροιασ , διοργανϊνει αγϊνα ορεινοφ τρεξίματοσ μικουσ 13 χλμ. ςτο 
Ξθρολίβαδο (τρζξιμο ςτο χιόνι),  τθν   ΚΤΡΙΑΚΘ  08-01-2012. 

Η πρόςβαςθ  ςτο χωριό είναι εφκολθ ανεξαρτιτωσ καιροφ. Απζχει 17 χλμ από τθν Βζροια. 
Ακολουκϊντασ τον δρόμο για το ζλι, ςτα 9 χλμ ςτρίβουμε αριςτερά για Ξθρολίβαδο.  
ΏΡΑ ΕΚΚΙΝΘΘ: 10:30 π.μ. 
ΣΟΠΟ ΕΚΚΙΝΘΘ & ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ: Κτιριο του Πολιτιςτικοφ Ομίλου Ξθρολιβάδου ςτο κζντρο του 
χωριοφ. 
ΔΘΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: με email: ςτο akoukouteg@yahoo.gr και κοινοποίθςθ ςτο 
verdao@otenet.gr, και τθλεφωνικά ςτο 6976000302 (Κουκουτζγοσ Αντϊνθσ), μζχρι τθν Παραςκευι 
06-01-2012. Δθλϊςεισ κα γίνονται και μια ϊρα πριν τθν εκκίνθςθ. 
ΕΠΑΘΛΑ-ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ:Γενικι, Αντρϊν -39, 40-49,  50+,  και μια κατθγορία γυναικϊν (τουλάχιςτον 6 
ςυμμετοχζσ ςε κάκε κατθγορία). Θα βραβευτοφν οι τρεισ πρϊτοι κάκε κατθγορίασ. Διπλϊματα 
ςυμμετοχισ,& αναμνθςτικά,  κα δοκοφν ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 
ΓΕΤΜΑ: Μετά τθν λιξθ των απονομϊν ο φορζασ κα δεξιωκεί τουσ  δθλωκζντεσ & ςυμμετζχοντεσ 
ακλθτζσ  και τουσ εκελοντζσ που ςτιριξαν τθν εκδιλωςθ. Για τουσ τυχόν ςυνοδοφσ κα υπάρξει 
προςφορά τθσ ταβζρνασ με 10 ευρϊ κατ’ άτομο. 
ΙΑΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ: Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ο πρόςφατοσ ιατρικόσ ζλεγχοσ των ακλθτϊν και των 
ακλθτριϊν ότι μποροφν να ςυμμετζχουν ςε αγϊνεσ δρόμου. Οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ κα 
υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ και  μετζχουν ςτον αγϊνα με δικι τουσ ευκφνθ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΑΔΡΟΜΘ: Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςε λιβάδια και χωμάτινουσ μικροφσ δαςόδρομουσ 
με λίγα εφκολα μονοπάτια. Η ςυνολικι υψομετρικι διαφορά είναι περίπου 200 μ. και το υψόμετρο 
είναι από 1220 μ ζωσ 1390 μ. Μόνοσ απρόβλεπτοσ παράγοντασ που πικανόν να δυςκολζψει (αλλά 
και να ομορφφνει ςε περίπτωςθ χιονιοφ) τθν προςπάκεια είναι ο καιρόσ.                    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: Ξηρολίβαδο Βζροιασ 

ΜΗΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 13 χλμ. 
ΏΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ: 10:30 

ΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΗ-ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ: Κτήριο Πολιτιςτικοφ Ομίλου Ξηρολιβάδου. 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: την γραμματεία ςτο Κτήριο Πολιτιςτικοφ Ομίλου Ξηρολιβάδου 1 ώρα πριν 
την εκκίνηςη. 
ΣΑΘΜΟΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ: 1 ταθμόσ τροφοδοςίασ με νερό ,  ςταφίδεσ  και ςτον τερματιςμό νερό 
και χυμόσ. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 2 ώρεσ. 
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1 ώρα πριν την εκκίνηςη 

ΑΠΟΝΟΜΕ: Ώρα 12:30 

ΓΕΤΜΑ: Ώρα 12:30 ςτην παρακείμενη ταβζρνα «ΚΑΗ  ΑΝΟΣΡΑ » 

  
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΗΜΟΤ ΒΕΡΟΙΑ: Ρωμφλοσ Αλεξανδρίδθσ 6972449911 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Κουκουτζγοσ Αντϊνιοσ 6976000302. 
*Σο Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βζροιασ ζχει την αποκλειςτική κυριότητα φωτογραφιών και βίντεο του αγώνα 
και  το δικαίωμα δημοςίευςησ τουσ. 
  

                                                                                               Για το Κ.Α.Π.Α. Διμου Βζροιασ 

                                                                                              Ο Πρόεδροσ 

                                                                                                Παυλίδθσ Παφλοσ 
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ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ & ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 

ΕΠΙΘΕΣΟ  ……………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ  ………..……………………………………………………… 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ…………………………………………………… 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ……………………………………… 
ΣΘΛΕΦΩΝΟ …..……………………………………………………….  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ-ΠΟΛΘ …………………………………………........ 
Email    ………………………………………………………………….. 
  
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3, που προβλζπονται από τθσ 
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 
Ζχω εξεταςτεί από γιατρό και είμαι υγιήσ.   Επίςησ αναλαμβάνω την ευθφνη ςε 
περίπτωςη που μου ςυμβεί κάτι κατά την διάρκεια του αγώνα. 

  

  
  

Ημερομθνία:      ……….20…… 

Ο Δθλϊν/οφςα 

                                                                                                                                                                       
                                                                        (Τπογραφι) 

 


