
4η ΑΘΑΜΑΝΙΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΘΑΜΑ 2012 

O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων του Νομού Άρτας και η Ένωση Συλλόγων και Αδελφοτήτων του  Δήμου διοργανώνουν  τον  4ο 

αγώνα δρόμου «Αθαμάνιος Διαδρομή» (ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΘΑΜΑ), ο οποίος φέτος είναι αφιερωμένος στον αγώνα κατά του 

καπνίσματος. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

 

Ομιλία 

·      Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012 και ώρα 6:00 μμ – Ομιλία από διακεκριμένους επιστήμονες με τίτλο «Κάπνισμα και σύγχρονος 

τρόπος ζωής» για τις επιπτώσεις του καπνίσματος  και της σύγχρονης διατροφής στην υγεία των νέων ανθρώπων. 

 

Αγώνες Δρόμου 

·      Σάββατο 11 Αυγούστου 2012 και ώρα 5: 30 μμ – Παιδικοί Αγώνες Δρόμου·      Σάββατο 11 Αυγούστου 2012 και ώρα 5: 30 μμ 

– Περιπατητική Διαδρομή·      Σάββατο 11 Αυγούστου 2012 και ώρα 6: 00 μμ – Αγώνας Δρόμου 

Σημειώνεται ότι: 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους και η εγγραφή δωρεάν. Δηλώσεις θα γίνονται την ημέρα του αγώνα στην πλατεία του 

Αθαμανίου 2 ώρες πριν την έναρξή του.·      Δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης ή διαμονής.Ο αγώνας θα έχει την υποστήριξη 

τηλεοπτικών μέσων πανελλαδικής εμβέλειας. 

Αναλυτικότερα, 

v Αγώνας Δρόμου – Αθαμάνιος Διαδρομή 

Ο αγώνας δρόμου διεξάγεται σε μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στην άγρια φύση των Τζουμέρκων, προσφέροντας σε πολλά 

σημεία μια ανεπανάληπτη θέα. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής εκτείνεται σε δάσος από έλατα, καρυδιές και καστανιές και 

πραγματοποιείται υπό άριστες κλιματικές συνθήκες για την εποχή, διευκολύνοντας την προσπάθεια των αθλητών. Σημειώνεται ότι 

η διαδρομή είναι ασφαλτοστρωμένη, σε όλο το μήκος της. 

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί το Σάββατο 11 Αυγούστου στις 6:00μμ, στην πλατεία του Αθαμανίου (υψόμετρο 783 μ.). Οι δρομείς 

αφού καλύψουν τη διαδρομή των 12,2 χλμ. θα τερματίσουν στην πλατεία του Τετρακώμου (υψόμετρο 912 μ.) ενώ το μέγιστο 

υψόμετρο κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι 1086 μ. 

Υψομετρική απεικόνιση διαδρομής 

 
Απεικόνιση Διαδρομής 

 



Για την ενίσχυση του αγώνα των αθλητών θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού ανά 4 χλμ. και στο τέλος της διαδρομής. Θα 

παρέχονται νερά και ισοτονικά ποτά. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβληθεί σε πρόσφατες ιατρικές 

εξετάσεις. Οι αθλητές τρέχουν με δική τους ευθύνη. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

ΑΝΔΡΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

2. έως 19 ετών 

 

3. 20 – 29 ετών 

 

4. 30 – 39 ετών 

 

5. 40 – 49 ετών 

6. 50 – 59 ετών 

7. 60 – 69 ετών 
8. 70 και άνω ετών 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

2. έως 29 ετών 

3. 30 – 39  ετών 

4. 40 – 49  ετών 

5. 50 και άνω ετών 
 
 

Όσον, αφορά την απονομή επάθλων και αναμνηστικών: 

·      Κύπελλα θα δοθούν στους 3 πρώτους – ες της γενικής κατηγορίας. Μετάλλια θα δοθούν χρυσό-αργυρό- χάλκινο στους 3 

πρώτους-πρώτες κάθε κατηγορίας.Για όλους όσους τερματίσουν προβλέπονται αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα. 

Προσοχή! Για να γίνει απονομή σε κάποια ηλικιακή  κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 τερματίσαντες. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα γίνεται συγχώνευση με την επόμενη ηλικιακή κατηγορία. 

Μετά το πέρας του αγώνα, θα ακολουθήσει στην κεντρική πλατεία του Τετρακώμου φαγητό με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα. Η 

μετακίνηση των αθλητών, των περιπατητών, των παιδιών και των συνοδών αυτών, από το Αθαμάνιο προς το Τετράκωμο, πριν την 

έναρξη του αγώνα, και από το Τετράκωμο προς το Αθαμάνιο, μετά τη λήξη του αγώνα, θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο, που 

προσφέρεται από τη διοργάνωση. 

v Αγώνας για παιδιά 

Στην Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου την ίδια ημέρα και ώρα  5:30 μμ θα διεξαχθεί στην πλατεία του χωριού αγώνας δρόμου για 

μαθητές και μαθήτριες δημοτικού και γυμνασίου. Οι αποστάσεις θα είναι: 400 μ. (1 στροφή) για μαθητές  και μαθήτριες Α, Β και Γ΄ 

Δημοτικού, 800 μ. (2 στροφές) για μαθητές και μαθήτριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και 1200 μ. 

(3 στροφές) για  μαθητές και μαθήτριες Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Θα απονεμηθούν κύπελλα στους πρώτους-πρώτες κάθε 

κατηγορίας και μετάλλια στους τρείς πρώτους-πρώτες κάθε κατηγορίας. Επίσης θα δοθούν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα 

σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στην πλατεία της Τ.Κ.Τετρακώμου και της Τ.Κ 

Αθαμανίου από τις 4:00 μ.μ. έως τις 5:00 μ.μ. 

Προσοχή! Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν με ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων τους και ύστερα από την υπογραφή 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τους γονείς-κηδεμόνες πριν από την έναρξη του 

αγώνα. 

 

v Περιπατητική Διαδρομή 

Τη διαδρομή ή μέρος της διαδρομής μπορούν όσοι θέλουν να την καλύψουν περπατώντας ξεκινώντας 30 λεπτά νωρίτερα από την 

κανονική εκκίνηση του αγώνα. Όλοι οι περιπατητές θα δηλωθούν ξεχωριστά πριν την εκκίνηση, δεν θα έχουν νούμερο συμμετοχής, 

δεν θα συμπεριληφθούν στην κατάταξη, ωστόσο θα πάρουν μετά τον τερματισμό τους μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα 

συμμετοχής. 

 

v Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κιν:  6972260997, κος  Κώστας Κοτσιάνης (Γυμναστής) 



Κιν:  6972507535, κος Ηλίας Γεωργιάδης (Γυμναστής) 

e-mail: athamas2012@gmail.com 

 

v Διαμονή 

Αθαμάνιο 

«Αθάμας» Τριάντου Ειρήνη: 697334945,  6973854283,  2685024122,  2685024588 

«Αρχοντικό Σαράι» Βερλέκη Ρούλα:  6938306871,  2685024001 

«Ελατοφίλητο» Φώτης Κίμων:  2685022979,  2685024555 

«Η Αθαμανία» Κανής Δημήτριος:  6972407275,  2685022164 

Βουργαρέλι 

«Αρχοντικό Βίλα Σοφία» Κατσιαούνος Αριστοτέλης:  6977192199,  2685022713 

«Γαλήνη» Λύτρας Χρήστος:  2685022135,  2685022380,  2685024580 

«Όνειρο» Γιάννος Παντελής:  6976061352,  2685022259 

«Πάνθωρον» Καραβασίλη Σταυρούλα:  6972425591, 2685022250-1 

Κυψέλη 

Καραλής Α:  6976347080,  2685071390 

«Ξενώνας Κυψέλη»:  6972445322,  2685071100 

 


