
 

 

 

 

 

 

 

1. Ημερομηνία διεξαγωγής: 02/09/2012 
 
2. Ώρα Εκκίνησης: 08:30 
 
3. Σημείο Εκκίνησης: Δημαρχείο Θυμιανων 
 
4. Διαδρομή: Μέσα από τους παραδοσιακούς οικισμούς Θυμιανά - Φραγκοβούνι- Θυμιανά 
 
Οι αθλητές τερματίζουν μπροστά στο κτίριο του Δημαρχείου Θυμιανών μετά από δύο 
γύρους των 10.500 έκαστος. 
 
5. Δικαίωμα συμμετοχής: Για να συμμετάσχει κάποιος/α στον Ημιμαραθώνιο θα πρέπει να 
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της (γεννημένοι το 1994 και 
μεγαλύτεροι/ες). 
 
6. Έπαθλα: Απονέμεται μετάλλιο και δίπλωμα σε καθένα από τους τρεις πρώτους νικητές 
της γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών. Στον πρώτο αθλητή και στην πρώτη αθλήτρια 
θα απονεμηθεί κύπελλο. 
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και 
μετάλλιο. 
 
7. Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν μέχρι τη 
Παρασκευή  10 Αυγούστου 2012. Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε: 
Με  ηλεκτρονική εγγραφή εδώ 
 
8. Συμβολικό Κόστος Συμμετοχής  
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 10€ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες παροχές 
- Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση (επίσημος χρόνος και κατάταξη) 
- Αριθμό συμμετοχής με το ονοματεπώνυμο του δρομέα 
- Καπέλο τύπου τζόκεϊ 
- Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής 
- Αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής 
 
9. Τρόποι πληρωμής  
α)   Πρέπει να καταβάλλετε το χρηματικό αντίτιμο με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 
του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου, με τα ακόλουθα στοιχεία: Λογαριασμός Alpha Bank, 
αρ. Λογαριασμού   ALPHABANK: 199 002101 103312  
ΙΒΑΝ Νο: :GR39 0140 1990 1990 0210 1103 312  

http://www.chiosrunning.gr/index.php?&Itemid=315


Δικαιούχος : Μιχάλης Σημιριώτης του Κων/νου 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίτιμο 
της συμμετοχής σας το αργότερο δύο (2) ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης 
συμμετοχής σας. Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε το 
ονοματεπώνυμο του δρομέα για τον οποίο καταβάλλεται η συμμετοχή. 
 
10. Υγειονομική κάλυψη  
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι δρομείς συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.  
Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί σχετικά με θέματα υγείας και 
οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 
Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη ιατρική εξέταση πριν τη 
συμμετοχή τους στον αγώνα. 
Οι διοργανωτές δεν θα ζητήσουν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή-αθλήτρια, αφού, 
όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με 
ευθύνη των κηδεμόνων τους. 
Δείτε στις προσφορές, το ειδικό πακέτο τσεκ απ (σε Ιδ. Κλινική στη Χίο) για όλους τους 
δρομείς, τους συνοδούς τους και τα μέλη των οικογενειών τους. 
 
11. Σταθμοί υποστήριξης  
Κατά μήκος της διαδρομής του Ημιμαραθωνίου και του αγώνα δρόμου των 10,5 χλμ θα 
υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης των δρομέων. 
Στην εκκίνηση και τον τερματισμό καθώς και σε σταθμούς υποστήριξης των δρομέων στην 
διαδρομή θα διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες εμφιαλωμένο νερό. 
Στους συμμετέχοντες στον ΗμιΜαραθώνιο θα διατίθενται ισοτονικά ποτά σε σταθμό στην 
διαδρομή και στον τερματισμό. 
 
12. Χιλιομετρικές ενδείξεις  
Σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής του Ημιμαραθωνίου θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής 
απόστασης. 
 
13. Χρονικό όριο ολοκλήρωσης αγώνα  
Το χρονικό όριο τερματισμού του αγώνα είναι οι τρεις ώρες λήξη 11:30). 
 
14. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση και αποτελέσματα  
Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση θα πραγματοποιηθεί από εταιρία χρονομέτρησης. Για το λόγο 
αυτό οι δρομείς θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με 
τον αριθμό συμμετοχής τους από το κέντρο εγγραφών. 
Προσοχή: Ο χρόνος σας δεν θα καταχωρηθεί και δεν θα συμπεριληφθείτε στα 
αποτελέσματα εάν δεν έχετε το chip χρονομέτρησης τοποθετημένο στο παπούτσι σας και 
δεν περνάτε πάνω από τους τάπητες χρονομέτρησης. 
 
15. Κέντρο παραλαβής φακέλου  
Τόπος: Μπροστά από το Δημαρχείο Χίου 
Χρόνος λειτουργίας:   Παρασκευή  30 Αυγούστου 2012 και το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου 
2012  από 10:00-13:00  και από 19:00- 21:00 . 

 


