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ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΒΟΤΝΟΤ «6

ος
 ΤΕΑΘΛΟ» 

Τν παξφλ Πξσηφθνιιν αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα βνπλνχ «6
νο

 Σχδαζινο» θαη 

θαηαξηίζηεθε κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ αζθαιέζηεξε δπλαηή παξνπζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δξνκέσλ, δηνξγαλσηψλ, εζεινληψλ, εξγαδνκέλσλ, ηαηξηθνχ θαη 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Τν Πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θαλφλεο δηεμαγσγήο, ηα κέηξα 

πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηεξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηνξγάλσζεο θαη ζην πιαίζην απηήο θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ ΕΟΔΥ. 

 

 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1. Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ δξνκέσλ θαη εθθίλεζε νξίδνληαη  

- 100 άηνκα γηα ηε δηαδξνκή ησλ 27 ρικ., κε ψξα εθθίλεζεο 9:00 

- 100 άηνκα γηα ηε δηαδξνκή ησλ 15 ρικ. κε ψξα εθθίλεζεο 9:30 

- 150 άηνκα γηα ηε δηαδξνκή ησλ  5 ρικ. κε ψξα εθθίλεζεο 10:00 

2. Η ζπκκεηνρή ζα επηηξέπεηαη κφλν ζε δξνκείο πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ, φπσο νξίδεηαη 

παξαθάησ, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, ην ζρεηηθφ «Δειηίν Καηαγξαθήο 

Αζινχκελνπ», ζχκθσλα κε ην νπνίν πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή 

ζηνλ αγψλα. 

3. Τν ζχλνιν εζεινληψλ-δηνξγαλσηψλ-ζπλεξγαηψλ ζα θνξά πξνζηαηεπηηθή κάζθα 

θαη γάληηα. 

4. Μέρξη ηε ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζην ζεκείν εθθίλεζεο (θαηά ηε δηάξθεηα 

πξνζέιεπζεο ζηνλ ρψξν θαη ηεο πξνζέξκαλζεο), ζπληζηάηαη νη δξνκείο λα θνξνχλ 

πξνζηαηεπηηθή κάζθα. 

 

ΠΡΗΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 

 

Α. ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 
Οη κεηαθηλήζεηο ζπκκεηερφλησλ-δηνξγαλσηψλ-εζεινληψλ-ζπλεξγαηψλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο δηνξγάλσζεο ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά ηνλ αγψλα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ην Υγεηνλνκηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ ΕΟΔΥ. 

 

Β. ΥΩΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
Σε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ρψξνπ γηα παξαιαβή ηνπ αγσληζηηθνχ εμνπιηζκνχ, απηφ 

ζα  ιεηηνπξγεί κε θαηαλνκή ησλ δξνκέσλ ζε εκέξεο θαη ψξεο. 

Αλ επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα ιεηηνπξγεί ζε αλνηθηφ ρψξν θαη ζίγνπξα ζα 

ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ησλ δξνκέσλ. Αλ 

ππάξρνπλ γξακκέο αλακνλήο ησλ δξνκέσλ, απηνί ζα αθνινπζνχλ απζηεξά ηνλ 

θαλφλα ηνπ 1,5 κέηξνπ απφζηαζεο (πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο) κεηαμχ ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θαινχληαη (κε ηειεθσληθφ ή ειεθηξνληθφ κήλπκα) λα 

πξνζέιζνπλ γηα λα παξαιάβνπλ ηνλ αξηζκφ θαη ην πιηθφ ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ψξεο, ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο. 

Η παξαιαβή ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ πιηθνχ ζπκκεηνρήο αλά αγψλα ζα γίλεηαη ην 

αξγφηεξν κέζα ζε 5 εκέξεο πξηλ ηνλ αγψλα θαη ΜΟΝΟΝ εθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ ή 

εθπξφζσπφο ηνπ παξαδίδεη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν (απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα) ην Δειηίν Καηαγξαθήο Αζινχκελνπ. 



Μπξνζηά ζηνλ ρψξν παξαιαβήο ζα ππάξρνπλ απηνθφιιεηεο ελδείμεηο ζην δάπεδν / 

δξφκν πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ηηο ζέζεηο αλακνλήο γηα φζνπο πεξηκέλνπλ λα 

εμππεξεηεζνχλ. Οη απηνθφιιεηεο απηέο ελδείμεηο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε 

απφζηαζε 1,5 κ κεηαμχ ηνπο. 

Εάλ ιεηηνπξγεί ζε θιεηζηφ ρψξν, ηφηε ηα άηνκα πνπ επηηξέπεηαη λα παξαβξίζθνληαη 

ηαπηφρξνλα ζηνλ ρψξν παξαιαβήο νξίδνληαη απφ ηε ζρέζε: 1 άηνκν αλά 5 

ηεηξαγσληθά κέηξα. 

Σηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ παξαιαβήο ζα ππάξρεη πξνζσπηθφ πνπ ζα παξαθνινπζεί ηε 

ξνή ησλ δξνκέσλ θαη ζα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ηελ είζνδν ζε πεξίπησζε πνπ ήδε 

βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ν κέγηζηνο αξηζκφο επηζθεπηψλ. 

Οη δξνκείο ζα έρνπλ ελεκεξσζεί πξνεγνπκέλσο κε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία γηα ηε 

δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ απφ ηε ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηνλ ρψξν. 

Οη εζεινληέο / δηνξγαλσηέο ζην ρψξν παξαιαβήο ζα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή κάζθα. 

Σπληζηάηαη νη δξνκείο / επηζθέπηεο λα θνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο 

ζηνλ ρψξν παξαιαβήο πξνζηαηεπηηθή κάζθα. 

Σηνλ ρψξν παξαιαβήο ζα ππάξρεη δηαζέζηκν αληηζεπηηθφ ηφζν γηα ηνπο εζεινληέο / 

δηνξγαλσηέο φζν θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο / επηζθέπηεο. 

Ο ρψξνο παξαιαβήο ζα θαζαξίδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο αιιά θαη ζην πέξαο απηήο. 

Θα πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκέλνο θιεηζηφο ρψξνο πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ 

ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνξγάλσζε, ν νπνίνο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί χπνπην θξνχζκα είηε κεηαμχ 

ησλ εζεινληψλ / δηνξγαλσηψλ, είηε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ δξνκέσλ. 

Σηνλ ρψξν ζα ππάξρεη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα έρεη θαη ηελ επζχλε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ ρψξνπ απνκφλσζεο. 

Σε φινπο ηνπο ρψξνπο παξαιαβήο (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζα ππάξρεη ζήκαλζε 

πνπ ζα ππελζπκίδεη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θπζηθήο απφζηαζεο (1,5 κ) αιιά θαη 

ησλ νδεγηψλ ησλ ππεπζχλσλ ηεο δηνξγάλσζεο. 

Επηπιένλ ζα ππάξρεη ηνηρνθνιιεκέλν έληππν πιηθφ κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρψξνπ παξαιαβήο θαη ζα δηαλέκεηαη έληππν πιηθφ κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ηεξνχλ νη δξνκείο ηελ εκέξα ηνπ Αγψλα. 

 

ΖΜΔΡΑ ΑΓΩΝΑ – ΔΚΚΗΝΖΖ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ WAVE START 

(ΚΤΜΑΣΑ) ΣΩΝ BLOCKS 
Οη δξνκείο θαηαλέκνληαη ζε blocks, θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα έρεη έθηαζε  

ηνπιάρηζηνλ 250 ηκ. θαη ζα πεξηιακβάλεη ην πνιχ 100 άηνκα. Σπλεπψο, ζε θάζε 

block —κε αηνκηθή επζχλε ηνπ ζπκκεηέρνληα δξνκέα— ζα ηεξείηαη γηα θάζε δξνκέα 

ν θαλφλαο ηεο θπζηθήο απφζηαζεο 1,5 κ κεηαμχ ηνπο, ζε νξηδφληηα θαη θάζεηε 

θαηεχζπλζε, δειαδή θάζε δξνκέαο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 2,5 ηκ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα έλα κπινθ κε 100 άηνκα ζα ρξεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ 100 x 2,5 ηκ= 250 ηκ 

επηθάλεηα. 

 Σην block ηεο εθθίλεζεο (απηφ πξηλ ηελ Αςίδα Εθθίλεζεο) θαη ζην πξνεγνχκελν 

απηνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη επδηάθξηηε ζήκαλζε, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ θαλφλα, γηα 

ηε ζέζε θάζε δξνκέα ζην έδαθνο, ζε θάζε ζεηξά θαη ζε θάζε ζηίρν.  

 

Σην block ηεο εθθίλεζεο ζα δίλεηαη μερσξηζηή εθθίλεζε γηα θάζε κηα ζεηξά δξνκέσλ, 

κε ρξνληθή απφζηαζε ηέηνηα, ψζηε νη δξνκείο ηεο ζεηξάο πνπ πξνεγείηαη λα έρνπλ 

δηαλχζεη ηθαλφ δηάζηεκα πεξίπνπ 6-8 κ. πξνηνχ μεθηλήζεη ε επφκελε. 



Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε κπινθ θαη ζε θάζε ζεηξά θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

νλνκαζηηθά απφ ηε γξακκαηεία θαη δελ πξέπεη λα αιιάδνπλ γηα ιφγνπο πηζαλήο 

ηρλειάηεζεο. 

Η εθθίλεζε ηεο πξψηεο ζεηξάο ησλ δξνκέσλ ηνπ εθάζηνηε επφκελνπ ηεο εθθίλεζεο 

block ζα πξέπεη λα έρεη ρξνληθή απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηψλ απφ ηελ εθθίλεζε 

ηεο ηειεπηαίαο ζεηξάο ησλ δξνκέσλ ηνπ εθάζηνηε block ηεο εθθίλεζεο. 

Σπληζηάηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δξνκείο λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή κάζθα 

κέρξη ηελ εθθίλεζή ηνπο, δειαδή κέρξη θαη λα ιάβνπλ ζέζε ζηηο εηδηθέο ελδείμεηο 

ζηαζεξήο ζέζεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 blocks πξηλ ηε 

γξακκή εθθίλεζεο. Γηα ηελ απφξξηςε ησλ καζθψλ ζα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

θάδσλ απνξξηκκάησλ ζε ελδεδεηγκέλα ζεκεία ζηα blocks πξνο εθθίλεζε. 

Η παξάδνζε ησλ ξνχρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ζε εηδηθέο πιαζηηθέο ηζάληεο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ε δηνξγάλσζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε κεγάιν ρψξν, αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ηνπο θαη ηνλ αγψλα ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

Καηά ηελ παξάδνζή ηνπο, νη ηζάληεο ςεθάδνληαη κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα απφ ηνπο 

εζεινληέο πνπ ηηο παξαιακβάλνπλ. 

 

ΖΜΔΡΑ ΑΓΩΝΑ – ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζπζηήλεηαη νη δξνκείο λα θξαηάλε φζν δπλαηφ 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θαη λα πξνζαξκφδνληαη κε ηα παξαθάησ: 

• Τν ηξέμηκν ησλ δξνκέσλ δίπια-δίπια είλαη αζθαιέο κφλν φηαλ ηεξείηαη απφζηαζε 

αζθαιείαο κεηαμχ ησλ δξνκέσλ 1,5 κ. 

• Τν ηξέμηκν ησλ δξνκέσλ ζε θιηκαθσηφ ζρεκαηηζκφ (ν έλαο κπξνζηά θαη ν άιινο 

πίζσ δεμηά ή αξηζηεξά) είλαη αζθαιέο κφλν φηαλ ηεξείηαη λνεηή πιατλή απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ δξνκέσλ 1,5 κ. 

• Τν ηξέμηκν ησλ δξνκέσλ ζε νκάδεο κε απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο κηθξφηεξεο απφ 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 

Η ηκεκαηηθή εθθίλεζε ησλ δξνκέσλ, φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί, απνηξέπεη ηνλ 

ζπλσζηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

Όινη νη δξνκείο ηνπνζεηνχληαη ζηα επηκέξνπο blocks εθθίλεζεο κε βάζε ηελ 

θαηαγεγξακκέλε απφ ηνπο ίδηνπο (ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο) θαιχηεξε 

πξνεγνχκελε επίδνζή ηνπο, νπφηε θαη εθθηλνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ, γεγνλφο πνπ 

επίζεο ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνχ ηνπο θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ αγψλα. 

Οη δξνκείο ζα πξέπεη λα ηξέρνπλ θνξψληαο θαλέια, ηελ νπνία ζε θακία πεξίπησζε 

δελ επηηξέπεηαη λα αθαηξνχλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ κέρξη θαη 

ηελ παξαιαβή ηεο ηζάληαο κε ηα ξνχρα ηνπο. 

 

ΖΜΔΡΑ ΑΓΩΝΑ – ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 
Η ηκεκαηηθή εθθίλεζε ησλ δξνκέσλ, φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί, απνηξέπεη ηνλ 

ζπλσζηηζκφ ζηνλ ηεξκαηηζκφ. 

Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ, νη δξνκείο παξαιακβάλνπλ απφ ηνπο εηδηθνχο ζηαζκνχο 

ηξνθνδνζίαο θαη κεηαιιίσλ πιαζηηθή κηθξή ηζάληα, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα είδε 

πνπ ν δηνξγαλσηήο παξέρεη (θαηά πεξίπησζε: εκθηαισκέλν λεξφ, αλαςπθηηθφ θαη/ή 

ηζνηνληθφ πνηφ, κπαλάλα, κεηάιιην ηεξκαηηζκνχ). Η παξαιαβή είλαη αλέπαθε. Η 

ηζάληα ηνπνζεηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ / εζεινληέο ηνπ αγψλα ζε ηξαπέδηα, απφ φπνπ 

ν δξνκέαο ηα παξαιακβάλεη ν ίδηνο, ρσξίο θπζηθή επαθή. 

Τειεηέο Απνλνκψλ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ελψ νη δηαθξηζέληεο ζηηο πξψηεο 

ζέζεηο ζα εηδνπνηεζνχλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο γηα παξαιαβή ησλ θππέιισλ / 

βξαβείσλ κε αζθαιή ηξφπν. 



Τέινο, νη δξνκείο παξαιακβάλνπλ ηελ εηδηθή ηζάληα κε ηνλ ξνπρηζκφ πνπ 

παξέδσζαλ θαηά ηελ άθημή ηνπο απφ ηνλ εηδηθφ ρψξν, αθνχ απνιπκάλνπλ ηα ρέξηα 

ηνπο κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα πνπ ζα ηνπο παξέρεηαη. 

 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 
Τν ζχλνιν ησλ εζεινληψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ηελ εκέξα ηνπ αγψλα ζα είλαη 

πιήξσο θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο δηνξγάλσζεο θαζψο θαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο 

Υγεηνλνκηθνχ Πξσηνθφιινπ. 

Όινη ζα θνξνχλ κάζθα κηαο ρξήζεο θαη γάληηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο ζηε δηνξγάλσζε. Η κάζθα θαη ηα γάληηα αιιάδνληαη ηαθηηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ. 

Κάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ απφξξηςε καζθψλ θαη γαληηψλ ζα είλαη δηαζέζηκνη ζε 

φινπο ηνπο ρψξνπο. 

Θα ππάξρεη απζηεξφο έιεγρνο εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ππνζηήξημεο ηεο δηνξγάλσζεο 

ηελ εκέξα ηνπ αγψλα θαη πάληα κε ηελ επίδεημε ησλ ζρεηηθψλ δηαπηζηεπηεξίσλ. Ο 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο ζα είλαη 

αλάινγνο ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

ηήξεζεο ηεο απφζηαζεο 1,5 κ. 

Μεηαμχ ησλ ρψξσλ ππνζηήξημεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη ζην πιαίζην ησλ ρψξσλ 

παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη θξνληίδαο, ζα πξνβιεθζεί ε δηακφξθσζε εηδηθνχ 

απνκνλσκέλνπ ρψξνπ γηα ηελ πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο χπνπηνπ θξνχζκαηνο (ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ) είηε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε κεηαμχ ησλ εζεινληψλ /  

ζπλεξγαηψλ ηεο δηνξγάλσζεο. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξείνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ θαη 

λα είλαη αλάινγα εμνπιηζκέλν. 

Οη ρψξνη ππνζηήξημεο ζα θαζαξίδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο εκέξαο, ελψ ζα έρεη πξνεγεζεί εθηεηακέλε απνιχκαλζε 

πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. 

 

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 
Τν ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ δξνκέσλ ζα ελεκεξψλεηαη πιήξσο γηα φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο δηνξγάλσζεο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δξνκέσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη: 

• Ηιεθηξνληθή Επηθνηλσλία αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε νπνία ζα είλαη 

ζπρλφηεξε φζν πιεζηάδνπκε πξνο ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα 

• Έληππν Υιηθφ πνπ ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ αξηζκνχ 

θαη ηνπ πιηθνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηνξγάλσζε απφ ηνλ ρψξν παξαιαβήο. Τν πιηθφ 

ζα πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ηνπ ΕΟΔΥ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε πηζαλνχ θξνχζκαηνο 

• Εηδηθή Σήκαλζε ζηα δηάθνξα ζεκεία ησλ αγσληζηηθψλ δηαδξνκψλ θαη πεξηνρψλ 

• Σπλερείο Ηρεηηθέο Αλαθνηλψζεηο ηελ εκέξα ηνπ αγψλα κε ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη 

ζπλερήο ππελζχκηζε ζηνπο δξνκείο ησλ νδεγηψλ, ζπζηάζεσλ θαη θαλνληζκψλ ηφζν 

ηεο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο φζν θαη ηνπ ΕΟΔΥ θαη ηεο Υγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 

ΓΓΑ. 
 


