
 

5ος  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

Α: 25 χλμ (ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ) 
Β: 10 χλμ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ   26-08-2012 
Αφετηρία – Τερματισμός : Πλατεία Εμπορίου, Δήμου Εορδαίας, Ν. Κοζάνης 
Ώρα εκκίνησης:            25 χλμ  Ώρα 9:30 
10 χλμ  Ώρα 9:40 
 

Ο αγώνας των 25 χλμ  διεξάγεται μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον σε 
μια πανέμορφη περιοχή με καταπληκτική θέα κάτω από τον ίσκιο και την ευεργετική 
δροσιά αιωνόβιων δέντρων. Η διαδρομή των 25 χλμ είναι δασικός δρόμος, 
χωματόδρομος εκ των οποίων τα 700 μέτρα είναι μονοπάτι. Υπάρχει υψομετρική 
διαφορά 800 μέτρων, η αφετηρία είναι στα 680 μέτρα και το υψηλότερο σημείο είναι 
τα 1480 μέτρα. 

Ο αγώνας των 10 χλμ  διεξάγεται στην ίδια διαδρομή των 25 χλμ. Οι αθλητές θα 
τρέξουν έως τα 5 χλμ και στη συνέχεια θα επιστρέψουν και θα τερματίσουν στην 
πλατεία Εμπορίου. 

Κύπελλα θα δοθούν: 

Στον αγώνα των 25 χλμ 
Α. Στον νικητή του αγώνα. 
Β. Στην πρώτη νικήτρια του αγώνα 
Γ. Στον Λάμπρο Διακάτο (αθλητή που τερμάτισε με κίνδυνο της ζωής του στον 
περσινό αγώνα των 25 χλμ με χρόνο 2 ώρες και 35 λεπτά). 

Δ. Στον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή. 
Στον αγώνα των 10 χλμ 
Α. Στον νικητή του αγώνα. 
Β. Στην πρώτη νικήτρια του αγώνα 
Γ. Στον νικητή της κατηγορίας έως και 16 ετών γεννημένος μέχρι το έτος 1996. 
 



Όλοι οι δρομείς που θα τερματίσουν θα λάβουν  αναμνηστικό μετάλλιο και ειδικό 
δίπλωμα συμμετοχής που θα απεικονίζει τη διαδρομή των αγώνων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αθλητές τρέχουν με δική τους ευθύνη και θα 
υπογράψουν την ημέρα του αγώνα αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση. 

Οι ανήλικοι αθλητές θα συμμετέχουν με υπεύθυνη δήλωση των  γονέων- κηδεμόνων  
τους. 
Στον αγώνα των 25 χλμ θα υπάρχουν 10 σταθμοί ανεφοδιασμού (νερά, είδη 
διατροφής, κλπ) 
Σήμανση θα υπάρχει ανά 2 χλμ. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως και 20-8-2012, στο τηλέφωνο  2463350501 & fax 
2463350502 
κ. Παντζούρη Ελένη 
 

Υπεύθυνος διεξαγωγής των αγώνων 
Δανιηλίδης  Αθανάσιος – Αθλητής 

τηλ.  2463062102    &  κιν.  6934141392 

 


