
 

 

 

Πρόςκληςη υμμετοχήσ  

χολικών Μονάδων  

Αργολίδασ 

Ημιμαραθώνιοσ Δήμου Άργουσ-Μυκηνών 2022 

Κυριακή 8 Μαΐου 2022 

 

Αγώνασ δρόμου 21 χλμ.  

Αγώνασ δρόμου 5 χλμ. Λυκείων – Γυμναςίων 



 

Αγώνασ δρόμου 1 χλμ.  Δημοτικών 

 

 

 

 

Ειςαγωγή 

Ο Δήμοσ Άργουσ – Μυκηνών , το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μζριμνα & Αθλητιςμόσ, Η περιφζρεια 

Πελοποννήςου, ο Σφλλογοσ «Μαραθωνοδρόμοι Δρομείσ Αργολίδασ» & o Σ.Δ.Υ Αργολίδασ, 

διοργανώνουν τον  14ο Αργειακό – Μυκηναϊκό  Δρόμο  2022, προκηρφςςει  - διοργανώνει και ςασ 

προςκαλεί ςτην αθλητική διοργάνωςη: 

 

 Ημιμαραθώνιοσ Δήμου Άργουσ-Μυκηνών 2022 

Κυριακή 8 Μαΐου 2022 

 

Η διοργάνωςη θα διεξαχθεί εφαρμόζοντασ το ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ τησ 

Τγειονομικήσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ (ΤΕΕ) τησ ΓΓΑ και του ΕΟΔΤ. 

 

● Δικαύωμα εγγραφόσ & ςυμμετοχόσ :  μποροφν να εγγραφοφν και να ςυμμετζχουν ςτη διοργάνωςη 

ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 95% οι δρομείσ που θα ζχουν ςε ιςχφ πιςτοποιητικό εμβολιαςμοφ και οι 

ζχοντεσ ζγκυρο πιςτοποιητικό νόςηςησ  COVID 19 ζωσ και την ημζρα του αγώνα και ςε ποςοςτό ζωσ 

5% μη εμβολιαςμζνοι ςυμμετζχοντεσ (αφορά αποκλειςτικά και μόνο ανεμβολίαςτουσ οι οποίοι ζχουν 

ςτην κατοχή τουσ ζγκυρη ιατρική βεβαίωςη περί μη εμβολιαςμοφ). Οι μη εμβολιαςμζνοι ενήλικεσ 

ςυμμετζχοντεσ (18 ετών και άνω) δφναται να ςυμμετάςχουν με προςκόμιςη PCR εντόσ 72 ωρών ή 

RAPID TEST εντόσ 48 ωρών.  

●  Ανόλικοι δρομεύσ με βεβαύωςη αρνητικοϑ self-test. 

 

      Η διοργϊνωςη περιλαμβϊνει αγώνα 21 χλμ. , αγώνα 5 χλμ.  και αγώνα 1χλμ . 

 

1. Λεπτομέρειεσ Αγώνα             
             

1.1 Ημερομηνία και Ώρα Αγώνα 

Κυριακή 8  Μαΐου 2022 

Ώρα Εκκύνηςησ: 

 



 

Εκκίνηςη ημιμαραθώνιου 21χλμ        09:00 

Εκκίνηςη αγώνα δρόμου 5χλμ.           09:30 

       Εκκίνηςη αγώνα δρόμου 1χλμ.           12:00 

 

1.2 Αφετηρία – Σερματιςμόσ 

Η εκκίνηςη του ημιμαραθώνιου 21 τιλ. αφετθρία ςτθν Πφλθ των Λεόντων - 

Αρχαιολογικόσ Χώροσ Μυκθνών, 

Η εκκίνηςη αγώνα δρόμου 5 τλμ. Λόθοσ Αζπίδας – Δειράδας   

                     Η εκκίνηςη αγώνα δρόμου  1 τλμ.-Αρταίο Θέαηρο Άργοσς 

          Οι τερματιςμοί όλων των αγώνων κα πραγματοποιθκοφν ςτθν κεντρικι Πλατεία  Αγ. Πζτρου.                                                                         

1.3 Διαδρομή αγώνα 
 
Τα 21χλμ. ζχουν εκκίνθςθ τθν Πφλθ των Λεόντων, περνάνε από το Μοναςτθράκι -Παναγία 
Βαρςζκα, πριν το τρίςτρατο ( Μπαρντουβά) , Κουτςοπόδι, Αεροδρόμιο Αργουσ, 
διαςταφρωςθ Στακεικων , πρόποδεσ Λόφου Αςπίδασ, μπροςτά από το Αρχαίο Θζατρο και 
τερματιςμόσ ςτθν πλατεία του Άγ. Πζτρου. 
 
Τα 5χλμ. ζχουν εκκίνθςθ  τον Λόφο Αςπίδασ-Δειράδα ςτρίβετε δεξιά, ςτθ διαςταφρωςθ  
περιφερειακοφ αριςτερά , πριν τθν είςοδο προσ το κάςτρο αριςτερά βγαίνετε πρόποδεσ Πρ. 
Ηλία, Καραντηά, Γοφναρθ, Αρ. Θζατρο, Θεάτρου, Δαναοφ και τερματιςμόσ ςτθν πλατεία του 
Αγ. Πζτρου. 
 
Το 1χλμ ζχει εκκίνθςθ το Αρχαίο κζατρο Άργουσ, κατεβαίνει τθν Θεάτρου ςτροφι αριςτερά 
ςτθν Δαναοφ και τερματιςμόσ ςτθν πλατεία του Αγ. Πζτρου.   
 
 

2. Συμμετοχή  
 
2.1 Δικαίωμα Συμμετοχήσ  

 
● Στον αγώνα των 21 χλμ. για να ςυμμετάςχει κάποιοσ κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρώςει το 18ο 

ζτοσ τθσ θλικίασ του. 
● Στον αγώνα των 5χλμ. μποροφν να ςυμμετζχουν οι μακθτζσ των ςχολικών μονάδων τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ με ατομικι εγγραφι. *Τισ εγγραφζσ πραγματοποιοφν 
οι γονείσ – κθδεμόνεσ. 

● Στον αγώνα του 1χλμ. μποροφν να ςυμμετζχουν οι μακθτζσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ                           
(Δ΄,Ε΄ & ΣΤ΄ τάξησ) Αργολίδασ με ατομικι εγγραφι. *Τισ εγγραφζσ πραγματοποιοφν οι γονείσ – 
κθδεμόνεσ. Κάτω των 10 ετών μόνο με ςυνοδεία του Γονζα/Κθδεμόνα. 
 
 

2.2 Τρόποι Εγγραφήσ –Προθεςμία Εγγραφήσ 

              Οι αιτόςεισ ςυμμετοχόσ θα γύνονται δεκτϋσ απϐ την Τετϊρτη 6 Απριλύου 
μϋχρι την Δευτϋρα 2 ΜαϏου. 
 



 

1) Ηλεκτρονικϊ ςτο site του ΝΠΔΔ www.kekpaa.gr , καθώσ επύςησ και ςτο 
ςχετικϐ link ςτο facebook τησ διοργϊνωςησ του Αργειακοϑ Μυκηναώκοϑ 
Δρϐμου https://www.facebook.com/argeiakos.mykhnaikos. 
 
2) Μϋςω e-mail ςτο arg.myc@gmail.com  
Πληροφορύεσ ςτο 2751025867 & 2751360063 & 2751360033 
 
3) Για τουσ μαθητέσ Δημοτικού (Δ, Ε, ΣΤ Τϊξεισ) ςτη διαδρομό του 1Km κατεβϊςτε την Αύτηςη 
απϐ www.kekpaa.gr 
 
4) Για μαθητϋσ απϐ 1η Γυμναςύου για τη διαδρομό των 5Κm με ςυναύνεςη Γονϋα/Κηδεμϐνα  
κατεβάςτε την αίτηςη ςυμμετοχόσ απο το www.kekpaa.gr ή εγγραφείτε ηλεκτρονικά ςτο 
www.kekpaa.gr. Για ϐςουσ εγγραφοϑν ηλεκτρονικϊ θα πρϋπει να φϋρουν την αύτηςη ςυναύνεςησ 
Γονϋα/Κηδεμϐνα ςτο ςημεύο παραλαβόσ του πακϋτου την παραμονό του αγώνα ό 1 ώρα πριν τον 
αγώνα. 
 

 
2.3 Παραλαβή Εξοπλιςμοφ 

 
Η παραλαβή των αριθμών και του Chip Χρονομϋτρηςησ θα γύνει μύα ημϋρα πριν τον αγώνα Σϊββατο 18:00-

21:00 δύπλα απϐ το Παλαιϐ Δημαρχεύο του Άργουσ και ςτουσ χώρουσ εκκύνηςησ 1 (μύα) ώρα πριν τον 

αγώνα. 

                                                                    

3. Παροχζσ               
3.1 Ζπαθλα 

● Νικητϋσ ανακηρϑςςονται για τον αγώνα 21 χιλ  οι 3 (τρεύσ) πρώτοι/εσ τησ γενικόσ  κατϊταξησ οι 

οπούοι θα πϊρουν κϑπελλο & μετϊλλιο. Επύςησ θα πϊρουν και οι πρώτοι/εσ των ηλικιακών κατηγοριών 

ενώ οι δεϑτεροι/εσ, τρύτοι/εσ ειδικϐ μετϊλλιο. Οι νικητϋσ/ριεσ τησ γενικόσ κατϊταξησ δεν θα βραβευτοϑν 

ςτισ κατηγορύεσ τουσ, η ηλικιακό κατηγορύα θα ςυμπληρώνεται με πϊνω απϐ 5 αθλητϋσ/τριεσ, 

διαφορετικϊ θα ςυγχωνεϑονται με την επϐμενη κατηγορύα.  

● Στο δρϐμο των 5χλμ. ο πρώτοσ/η θα παραλϊβουν μετϊλλιο και κϑπελλο ενώ οι δεϑτεροι/εσ , 

τρύτοι/εσ θα παραλϊβουν ειδικϐ μετϊλλιο.  

● Όλα τα παιδιϊ που θα ςυμμετϊςχουν θα παραλϊβουν μετϊλλιο και αναμνηςτικϐ δύπλωμα. 

● Σε ϐλουσ ϐςουσ θα τερματύςουν θα δοθεύ μετϊλλιο. 

 

3.2 Υγειονομικό κϊλυψη 

 

Κατϊ τη διϊρκεια του αγώνα προςωπικϐ Ιατρικών Υπηρεςιών, Διαςωςτικών Ομϊδων και  Πρώτων 

Βοηθειών θα βρύςκεται ςτισ περιοχϋσ εκκύνηςησ – τερματιςμοϑ αλλϊ και ςε επιλεγμϋνα ςημεύα των 

διαδρομών για την αντιμετώπιςη οποιουδόποτε επεύγοντοσ ιατρικοϑ περιςτατικοϑ με την παροχό 

πρώτων βοηθειών. 

 

Σε κϊθε περύπτωςη ϐλοι οι αγωνιζϐμενοι ςυμμετϋχουν με αποκλειςτικό ευθϑνη των γονϋων ό 

κηδεμϐνων τηρώντασ τα υγειονομικϊ πρωτϐκολλα. 

 

Οι διοργανωτϋσ δεν φϋρουν καμύα ευθϑνη για οτιδόποτε ςυμβεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ τησ 

Διοργϊνωςησ ςχετικϊ με θϋματα ΥΓΕΙΑΣ κατϊ την διϊρκεια του αγώνα τα οπούα οφεύλονται ςε 

ϋλλειψη προληπτικοϑ ιατρικοϑ ελϋγχου. 

http://www.kekpaa.gr/
http://www.kekpaa.gr/
http://www.kekpaa.gr/
http://www.kekpaa.gr/


 

 

Απϐ τουσ διοργανωτϋσ δεν θα ζητηθοϑν βεβαιώςεισ διϐτι ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ αγωνύζονται 

αποκλειςτικϊ με δικό τουσ ευθϑνη, με ευθϑνη των κηδεμϐνων τουσ υπογρϊφοντασ τη ςχετικό 

Υπεϑθυνη Δόλωςη η οπούα ςυμπεριλαμβϊνεται ςτη Δόλωςη Εγγραφόσ. 

 

4. Ημζρα αγώνα 
4.1 Συγκζντρωςη παιδιών ςτον χώρο αφετηρίασ 

 

Την ημϋρα του αγώνα ϐλα τα παιδιϊ που θα ςυμμετϋχουν θα πρϋπει να εύναι ςυγκεντρωμϋνα 

ςτον χώρο τησ αφετηρύασ μύα ώρα πριν τον αγώνα. 

 

Η προςϋλευςη των παιδιών ςτον χώρο τησ Εκκύνηςησ και η παραλαβό τουσ ςτον τερματιςμϐ 

(Πλατεύα Αγ. Πϋτρου)  θα πραγματοποιηθεύ απϐ τουσ γονεύσ – κηδεμϐνεσ.  

 

4.2 Αποχώρηςη ςυνοδών 

 

Μιςό ώρα (30΄)με ϋνα τϋταρτο (15΄) πριν την εκκύνηςη, ϐλοι οι κηδεμϐνεσ και ςυνοδού των 

παιδιών θα πρϋπει να αποχωρύςουν απϐ τον χώρο Εκκύνηςησ, με κατεϑθυνςη τον Τερματιςμϐ 

παύρνοντασ μαζύ τουσ τον ρουχιςμϐ των ςυμμετεχϐντων παιδιών. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 
 

Συγκϋντρωςη προώϐντων για τισ ευπαθεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, ςε ϐποιον δϑναται να προςφϋρει 
τρϐφιμα μακρϊσ διαρκεύασ (μακαρϐνια, ρϑζι, ζϊχαρη, κ.λπ.) για το Κοινωνικϐ Παντοπωλεύο του 
Δόμου Άργουσ – Μυκηνών, τα οπούα θα ςυγκεντρωθοϑν ςτον τερματιςμϐ (Παλαιϐ Δημαρχεύο –
Δαναοϑ 3). 

 

 

 

Ο Πρόεδροσ 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικήσ Μζριμνασ 

& Αθλητιςμοφ 

Νικόλαοσ Δελήσ 
 


