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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ «2ος Ημιορεινός Αγώνας Μνήμης» 

Ο Πολιτιστικός & Λαογραφικός φλλογος Πρωτοχωρίου και ο Ορειβατικός 

& Φυσιολατρικός φλλογος Πρωτοχωρίου διοργανϊνουν και προκθρφςςουν το 

άββατο 25 Ιουνίου 2022 ςτθν Σοπικι Κοινότθτα Πρωτοχωρίου Κοηάνθσ τον «2ο 

Ημιορεινό Αγώνα Μνήμησ» 12 χλμ., αφιερωμζνο ςτα «100 Χρόνια από τη 

Μικραςιατική Καταςτροφή», με ϊρα εκκίνθςθσ 18:00.  

Παράλλθλα με τον «2ο Ημιορεινό Αγώνα Μνήμησ» κα διεξαχκεί και 

«Περιπατητικόσ Αγώνασ» 4 χλμ. μθ αγωνιςτικοφ χαρακτιρα με ϊρα εκκίνθςθσ 

18:05. Ο «Περιπατητικόσ Αγώνασ» κα ζχει κοινι αφετθρία με τον «Ημιορεινό Αγώνα 

Μνήμησ» και κα χωρίηονται ςτθν πορεία τθσ διαδρομισ.  

Σζλοσ κα διεξαχκεί και «Παιδικόσ Αγώνασ» μθ αγωνιςτικοφ χαρακτιρα 1 

χλμ. με ϊρα εκκίνθςθσ 18:30 εντόσ του χωριοφ. Όλα τα παιδιά που κα ςυμμετζχουν 

κα παραλάβουν αναμνθςτικό μετάλλιο ςυμμετοχισ. Μετά το τζλοσ του Παιδικοφ 

Αγϊνα κα ακολουκιςουν παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ για τα παιδιά ςτθν Πλατεία.  

2οσ Ημιορεινόσ Αγώνασ Μνήμησ 

Περιγραφή 

Αφετθρία και Σερματιςμόσ του «2ου Ημιορεινοφ Αγώνα Μνήμησ» ορίηεται θ 

Κεντρικι Πλατεία του Πρωτοχωρίου. Πρόκειται για ζνα αγϊνα μζτριασ δυςκολίασ ο 

οποίοσ ακολουκεί ςτθ μιςι διαδρομι του δαςικό δρόμο και ςτθν υπόλοιπθ μιςι 

του ορειβατικό μονοπάτι. Σο φυςικό τοπίο τθσ διαδρομισ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

εποχι τθσ διεξαγωγισ κα ικανοποιιςει τουσ δρομείσ.  

 



Δικαίωμα και κόςτοσ ςυμμετοχήσ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ άνω των 18 ετϊν 

κακϊσ και οι ελεφκερα αςκοφμενοι δρομείσ. Η ςυμμετοχι είναι δωρεάν. 

Προαιρετικά, όποιοσ-α ενδιαφζρεται μπορεί να καταβάλει το ςυμβολικό ποςό των 2 

€ ςτθ γραμματεία του αγϊνα για τθν κάλυψθ μζρουσ των εξόδων του αγϊνα.  

Αςφάλεια Αγώνα 

 Όλοι όςοι κα τρζξουν, άνω των 18 ετϊν, ςυμμετζχουν με δικι τουσ ευκφνθ. 

Ο κάκε αγωνιηόμενοσ υπογράφει Τπεφκυνθ Διλωςθ που απαλλάςςει τθ 

διοργανϊτρια αρχι από τθν ευκφνθ. Κατά μικοσ όλθσ τθσ διαδρομισ κα υπάρχουν 

εκελοντζσ. Η διαδρομι ςε όλο το μικοσ τθσ κα επιτθρείται από τθν Ζνωςθ 

Ραδιοεραςιτεχνϊν Δυτικισ Μακεδονίασ και από τθν Ελλθνικι Ομάδα Διάςωςθσ-

Παράρτθμα Κοηάνθσ. Για τθν αςφαλζςτερθ διεξαγωγι του αγϊνα κα υπάρχει 

γιατρόσ κακϊσ και κάλυψθ με αςκενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Τροφοδοςία 

τθ διαδρομι κα υπάρχουν τρεισ ςτακμοί τροφοδοςίασ ςτα 3,5 χλμ. (νερό), 

ςτα 7 χλμ. (νερό και ιςοτονικά), ςτα 10 χλμ. (νερό και ιςοτονικά), κακϊσ και ο 

τελικόσ ςτακμόσ τροφοδοςίασ ςτον τερματιςμό. το χϊρο του τερματιςμοφ κα 

προςφερκοφν τοπικά εδζςματα ςτουσ δρομείσ από τουσ κατοίκουσ του χωριοφ.  

Χρονομζτρηςη 

Θα υπάρχει χρονομζτρθςθ ςτον αγϊνα αλλά δεν κα είναι θλεκτρονικι. Σο 

χρονικό όριο τερματιςμοφ ορίηεται ςτισ δφομιςι ϊρεσ, με ϊρα τερματιςμοφ 20:30. 

Κατηγορίεσ 

Οι Κατθγορίεσ προκφπτουν θμερολογιακά, με βάςθ τθν 01/01 του ζτουσ 

γζννθςθσ των ςυμμετεχόντων, ωσ εξισ:  

 Γενικι Ανδρϊν 

 Ηλικιακι κατθγορία Ανδρϊν 18 ζωσ 29,  

 Ηλικιακι κατθγορία Ανδρϊν 30 ζωσ 39,  

 Ηλικιακι κατθγορία Ανδρϊν 40 ζωσ 49,  

 Ηλικιακι κατθγορία Ανδρϊν 50 ζωσ 59,  



 Ηλικιακι κατθγορία Ανδρϊν 60+.  

 Γενικι Γυναικϊν 

 Ηλικιακι κατθγορία Γυναικϊν 18 ζωσ 40, 

 Ηλικιακι κατθγορία Γυναικϊν 41+.   

 Ζπαθλα 

Για τουσ τρεισ πρϊτουσ τθσ γενικισ Ανδρϊν και τθσ γενικισ Γυναικϊν κακϊσ 

και για τουσ τρεισ πρϊτουσ τθσ κάκε θλικιακισ κατθγορίασ κα υπάρξει βράβευςθ με 

κφπελλα. Οι νικθτζσ και οι νικιτριεσ τθσ γενικισ κατθγορίασ εξαιροφνται από τισ 

θλικιακζσ κατθγορίεσ. ε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που κα ολοκλθρϊςουν τθ 

διαδρομι κα δοκοφν μετάλλια ςυμμετοχισ.  

Βράβευςη 

Η απονομι των κυπζλλων κα αρχίςει αμζςωσ μετά τον τερματιςμό και του 

τελευταίου δρομζα.  

Δηλώςεισ Συμμετοχήσ 

Παρακαλοφνται κερμά όλοι οι ενδιαφερόμενοι του «2ου Ημιορεινοφ Αγώνα 

Μνήμησ» να δθλϊςουν ζγκαιρα ςυμμετοχι ζωσ τισ 20 Ιουνίου 2022, για τθν άρτια 

οργάνωςθ και διεξαγωγι του αγϊνα. Για τον «Περιπατητικό Αγώνα» δεν απαιτείται 

διλωςθ ςυμμετοχισ. Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται θλεκτρονικά ςτο 

παρακάτω link:  https://event.athletopia.com/agonasmnimis?step=1 

Δίνεται θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ ομαδικϊν εγγραφϊν. Για 

οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με τθ διαδρομι και τισ εγγραφζσ μπορείτε να 

επικοινωνιςετε τθλεφωνικά ωσ εξισ:  

 Εγγραφζσ: plsprotochorioukozanis@gmail.com (E-mail Πολιτιςτικοφ & 

Λαογραφικοφ Συλλόγου Πρωτοχωρίου)            

 Διαδρομι:  6932916270 (Κοκκινίδησ Γεώργιοσ Ορειβατικόσ & Φυςιολατρικόσ 

Σφλλογοσ Πρωτοχωρίου) 

Με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφωνοφν ότι τα 

δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα των ςυμμετεχόντων που προβλζπονται ςτο 

πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, κα αποκθκεφονται και κα 

https://event.athletopia.com/agonasmnimis?step=1
mailto:plsprotochorioukozanis@gmail.com


χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ που ςυνδζονται αποκλειςτικά και μόνο με τθ 

διεκπεραίωςθ του αγϊνα. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διοργάνωςθ ςυναινοφν ςτθ χριςθ 

τθσ εικόνασ τουσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα από τουσ διοργανωτζσ για ςκοποφσ 

προβολισ αυτισ, χωρίσ κανζνα δικαίωμα ςε ολικι ι μερικι αποηθμίωςθ για το λόγο 

αυτό. 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να προςζλκουν τουλάχιςτον μία ϊρα πριν ςτο 

χϊρο τθσ εκκίνθςθσ για να παραλάβουν εγκαίρωσ τουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ και να 

μθν υπάρχουν κακυςτεριςεισ ςτθν ζναρξθ του αγϊνα. Ο αγϊνασ υποςτθρίηεται 

από τθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, το Διμο Κοηάνθσ και τον φλλογο 

Δρομζων Τγείασ Κοηάνθσ.  

Μετά το τζλοσ του αγϊνα, κα ακολουκιςει ρεμπζτικθ βραδιά ςτθν κεντρικι 

πλατεία τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Πρωτοχωρίου Κοηάνθσ. 

 

Με εκτίμηση, 

Εκ του Δ.. Πολιτιστικοφ & Λαογραφικοφ υλλόγου Πρωτοχωρίου 

                Εκ του Δ.. Ορειβατικοφ & Φυσιολατρικοφ υλλόγου Πρωτοχωρίου 


