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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ 
  

 Οι αθλητές που θα λάβουν µέρος στον αγώνα πρέπει να είναι άνω των 

18 χρονών και είναι υποχρεωµένοι να τηρούν και να συµφωνήσουν στο 

ακέραιο στους παρακάτω κανονισµούς: 

 

1. ΜΕ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

ΟΤΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ 

ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΓΩΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΑΣΤΑΘΜΗΤΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, Η ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.  

∆ΕΝ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ Ο 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ 

ΕΥΘΥΝΗ. 

2. Είναι υποχρεωµένος σε όλη την διάρκεια του αγώνα να φοράει το 

νούµερο που θα του δοθεί σε εµφανές σηµείο έτσι ώστε να διευκολύνει 
τους κριτές. Σε περίπτωση που ο αθλητής δεν συµµορφωθεί µε τον 

κανονισµό επιβαρύνεται µε ποινή 5 λεπτών. 

3. Ο αθλητής πρέπει να περάσει από όλα τα σηµεία ελέγχου του αγώνα. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν το κάνει µένει εκτός αγώνα. 

4. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής παρεµποδίσει κάποιον άλλο 

αθλητή τιµωρείται µε αποκλεισµό. 

5. Απαγορεύεται η βοήθεια από άλλους παρευρισκόµενους πλην από των 

αθλητών µε οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας ο 

αθλητής τιµωρείται µε αποκλεισµό. 

6. Αφαίρεση των σηµείων σήµανσης από προπορευόµενους αθλητές 

τιµωρείται µε αποκλεισµό. 

7. Επιτρέπεται χρήση µπατον και υδροφόρου ασκού κατά την διάρκεια του 

αγώνα. 

8. Επιτρέπεται η χρήση υψηλών σε θερµίδες τροφών και υγρών 

υδατανθράκων - αµινοξέων. 

9. Ρίψη απορριµµάτων κατά την διάρκεια της διαδροµής τιµωρείται µε 
αποκλεισµό. 

10. Η διοργάνωση έχει δικαίωµα αλλαγής των κανονισµών του αγώνα  
καθώς και της διαδροµής (εφόσον κριθεί επικίνδυνη για τον 
αθλητή λόγω καιρικών συνθηκών) οποιαδήποτε στιγµή. Καλό θα 
είναι οι αθλητές να παρακολουθούν το www.istibeifort.com για 
καλύτερη ενηµέρωση και αποφυγή παρεξηγήσεων. 

11. Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές µετά από τις απονοµές, στην γραµµατεία 

και για 30 λεπτά. 

12. Στα 50µ. πριν τον τερµατισµό, θα δίδεται ένα κλαδί ελιάς, όπου µε 
τον  τερµατισµό, θα καταθέτει κάθε αθλητής στο µνηµείο πεσόντων 
ως ελάχιστο φόρο τιµής. 

13. Κόστος συµµετοχής δεν υπάρχει, είναι ∆ΩΡΕΑΝ. 

14. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 300 ΑΘΛΗΤΕΣ. 

 


