
 

 

  
   

 

«ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» 

 

Οι παροχές της διοργάνωσης προς τους αθλητές, είναι 

∆ΩΡΕΑΝ και είναι οι παρακάτω: 

•  Αναµνηστικό µετάλλιο για όσους τερµατίσουν τον αγώνα. 

•  Αναµνηστικό δίπλωµα και νούµερο συµµετοχής. 

•  Κύπελλο στον 1ο νικητή και έπαθλο στον 2ο και 3ο. 

•  Τρεις ενδιάµεσοι σταθµοί τροφοδοσίας - ελέγχου. 

•  Πάγκος αποκατάστασης στον τερµατισµό, εδέσµατα και 

παραδοσιακή φασολάδα. 

•  ∆υνατότητα µεταφοράς µε λεωφορείο στις 09:00 από το παλιό 

Στρατόπεδο Ν. Πετριτσίου στο Οχυρό Ιστίµπεη και αντίστροφα 

(περιορισµένες θέσεις), θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας 

σύµφωνα µε την ηµεροµηνία εγγραφής. 

•  Οι µετρήσεις θα γίνουν µε µέριµνα των Μαραθωνοδρόµων 

Σερρών. 

•  Σήµανση: ανά χλµ και σε διασταυρώσεις. 

•  Ασύρµατες επικοινωνίες κατά τους σταθµούς της διαδροµής από 

ραδιοερασιτέχνες. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Η περίοδος των εγγραφών ξεκινάει µε την προκήρυξη του 

παρόντος και θα διαρκέσει έως Κυριακή 08 Απρίλιου 2018.  

 ∆ηλαδή, θα µπορέσουν να συµµετάσχουν στον αγώνα, όσοι 

αθλητές θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους, που θα γίνεται 

αποκλειστικά µέσω της ιστοσελίδας µας www.istibeifort.com η οποία 

είναι ∆ΩΡΕΑΝ. 

 Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θα συµµετάσχετε τελικά 

στον αγώνα, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε έγκαιρα την 

Γραµµατεία.  

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

•  Στρατιωτικός Ιατρός. 

•   ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Σιντικής 

 

ΤΟ 2015 Ι∆ΡΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΧΥΡΟΥ ΙΣΤΙΜΠΕΗ» 

Ως αποτέλεσµα της 3χρονης εθελοντικής 

προσπάθειας ανθρώπων που αγαπούν 

την Ιστορία και επιθυµούν την ανάδειξη 

αυτής. Σκοπός του συνδέσµου είναι η 

δηµιουργία επισκέψιµου δικτύου των 

οχυρωµατικών έργων που βρίσκονται 

στο Ν. Σερρών και η ταυτόχρονη 

ανάδειξη της Ιστορικής Μνήµης µε την 

προσέλκυση ιστορικού τουρισµού στην 

περιοχή. Συµµετέχουν 67 ΦΙΛΟΙ ως 

ιδρυτικά µέλη που κατοικούν σε 

διαφορετικές περιοχές στον κόσµο . Αυτό 

που µας ενώνει είναι η αγάπη για την 

Πατρίδα και το ενδιαφέρον για την 

διατήρηση των αξιών που έκαναν την 

Ελλάδα να µεγαλουργήσει στο παρελθόν. 

Για την επίτευξη του σκοπού ο 

Σύνδεσµος Φίλων του Οχυρού Ιστίµπεη 

συνεργάζεται µε όλους τους αρµόδιους 

φορείς και διενεργεί τις απαραίτητες 

ενέργειες για την άρτια και απρόσκοπη 

πρόσβαση των επισκεπτών στα Οχυρά. 

∆ιοργανώνει δράσεις µε σκοπό την 

ενηµέρωση και εκπαίδευση των παιδιών 

και την δηµιουργία ελκυστικότερου 

τουριστικού πακέτου. 


