ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ζηνλ 5 Μαξαζώλην Κξήηεο
νπ

Αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Μαθαξηζηνύ Μεηξνπνιίηε
Ειπηναίος Γαλανάκη
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Ο Μαξαζώληνο Κξήηεο απνηειεί κία πνιηηηζηηθή θαη, θπξίσο, αζιεηηθή
δηνξγάλσζε πνπ δηεμάγεηαη ζηα Υαληά από ην 2016. Απνηειεί ηνλ κνλαδηθό
ζηελ Διιάδα Πξάζηλν Μαξαζώλην θαη εληάζζεηαη ζην επίζεκν πξόγξακκα
αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ (θαιεληάξη) ηνπ .Δ.Γ.Α.. Δίλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ
Μαθαξηζηό Μεηξνπνιίηε Δηξελαίν Γαιαλάθε, ν νπνίνο αλέπηπμε ζεκαληηθό
ζξεζθεπηηθό, αλζξσπηζηηθό θαη θνηλσληθό έξγν ζηελ Κξήηε, ελώ ν Αγώλαο
Γξόκνπ ησλ 10 ρικ. είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ κελαγό Κώζηα Ζιηάθε, ν
νπνίνο έδσζε ηε δσή ηνπ πξναζπίδνληαο ηνλ ειιεληθό ελαέξην ρώξν. Γηα ηνλ

5ν Μαξαζώλην Κξήηεο, ν Αγώλαο Γξόκνπ ησλ 5 ρικ. είλαη αθηεξσκέλνο
ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ
ηεο ζπκπιήξσζεο 200 εηώλ από απηήλ, θαη ν Αγώλαο Γξόκνπ ησλ 2,5
ρικ. είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο (Μάηνο 1941), ζην
πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ηεο ζπκπιήξσζεο 80 εηώλ από απηήλ. Ο
Μαξαζώληνο Κξήηεο πεξηιακβάλεη πνηθίιεο
εθδειώζεηο θαη θνξπθώλεηαη κε ηνπο Αγώλεο:

παξάιιειεο

πνιηηηζηηθέο

Μαξαζώληνπ Γξόκνπ,
10 ρικ., 5 ρικ. & 2,5 ρικ.
Γηνξγαλώλεηαη από ηνλ ύιινγν Γξνκέωλ Τγείαο Υαλίωλ (.Γ.Τ.Υ.),κε
πλδηνξγαλσηέο ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαλίσλ, Γήκνπο ηεο Π.Δ. Υαλίσλ,
ηελ Έλσζε Ξελνδόρσλ, ην Δκπνξηθό Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην (Δ.Β.Δ.),ηνλ
Ηαηξηθό ύιινγν Υαλίσλ, ηελ Δ.Α...Δ.Γ.Α.. Κξήηεο θαη ηειεί ππό ηελ
αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ηεο AIMS θαη ηεο Δ.Ο..Λ.Μ.Α.-Τ.
Ζ Σερληθή Δπηηξνπή ζαο πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρεηε ζηηο εθδειώζεηο
θαη ζηνπο αγώλεο ηνπ 5νπ Μαξαζωλίνπ Κξήηεο ηελ

Κπξηαθή 13 Ηνπλίνπ 2021
Οη αγώλεο ζε δεκόζηα νδό πεξηιακβάλνπλ:
- Μαξαζώλην Γξόκν(42.195 κ.),
- Αγώλα Γξόκνπ 10 ρικ. αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ κελαγνύ
Κώζηα Ζιηάθε,
- Αγώλα Γξόκνπ 5 ρικ.-δπλακηθό βάδηζκα, αθηεξσκέλν ζηελ
Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821,
- Αγώλα Γξόκνπ 2,5 ρικ.-δπλακηθό βάδηζκα, αθηεξσκέλν ζηε Μάρε
ηεο Κξήηεο.
Σελ Παξαζθεπή 11-6-2021 θαη ην άββαην 12-6-2021 ζα πξνεγεζνύλ νη
αθόινπζεο εθδειώζεηο:
Παξαζθεπή, 11 Ηνπλίνπ 2021
 πιινγή ηνπ θόηηλνπ γηα ηε βξάβεπζε ησλ αζιεηώλ από ηελ Αξραία
Διηά ησλ Βνπβώλ ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά.
άββαην 12 Ηνπλίνπ 2021
 Λακπαδεδξνκία από ηνπο Γήκνπο Κηζζάκνπ, Πιαηαληά θαη
Απνθνξώλνπ ζηε κλήκε ηνπ Μαθαξηζηνύ Μεηξνπνιίηε Ειπηναίος
Γαλανάκη.
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άββαην 12 Ηνπλίνπ 2021
 Σειεηή έλαξμεο 5νπ Μαξαζσλίνπ Κξήηεο

Όξνη δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ
1. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΑΓΧΝΧΝ
Κπξηαθή 13 Ηνπλίνπ 2021
2. ΑΦΔΣΖΡΗΑ - ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ
ηνλ 5ν Μαξαζώλην Κξήηεο νη δηαδξνκέο όισλ ησλ αγσληζκάησλ έρνπλ
αιιάμεη κε ζθνπό αθελόο ηελ θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμππεξέηεζε
δξνκέσλ θαη αθεηέξνπ ηε κεγαιύηεξε αλάδεημε πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο
πεξηθέξεηαο θαη ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ.

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΧΝΧΝ
3.1 Μαξαζώληνο Γξόκνο
Αθηεξσκέλνο ζηνλ Μαθαξηζηό Μεηξνπνιίηε Δηξελαίν Γαιαλάθε
Ώξα Δθθίλεζεο: 07:00
Πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο: Με αθεηεξία ηελ Οξζόδνμν Αθαδεκία Κξήηεο
ζην Κνιπκπάξη, νη δξνκείο δηαηξέρνπλ ηελ Κεληξηθή Οδό ηνπ Κνιπκπαξίνπ
θαηεπζύλνληαη πξνο ηα Υαληά κέζσ ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνύ Κηζάκνπ –
Υαλίσλ, δηαηξέρνπλ ηηο Οδνύο Νεάξρνπ, Γξαθνληαλνύ, Αγ. Απνζηόισλ,
Γαζθαινγηάλλε, Π.Δ.Ο. Κηζζάκνπ-Υαλίσλ, Γεσξγηαθάθεδσλ, ειίλνπ,
Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ, Μνλήο Γσληάο, Αθηή Καλάξε, Αθηή Κνπληνπξηώηε,
Υάιεδσλ, Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, Πιαηεία Κνηδάκπαζε, Απνθνξώλνπ,
Κπδσλίαο, Κηζζάκνπ, Αλ. Γνγνλή, Λεσθ. Καξακαλιή, Μαθεδνλίαο,
Γειεγηαλλάθε, Αι. Παλαγνύιε, Λεσθ. Ζξαθιείνπ, Απνθνξώλνπ, Νηθ.
Πιαζηήξα, Πιαηεία νθ. Βεληδέινπ (Γεκ. Αγνξάο), ηξ. Σδαλαθάθε, Η.
θαθηαλάθε, Πιαηεία Διεπζεξίαο (Γηθαζηήξηα), Αλδξ. Παπαλδξένπ, Πιαηεία
νθ. Βεληδέινπ (Γεκ. Αγνξάο), Δι. Βεληδέινπ θαη ηεξκαηίδνπλ ζην Δζληθό
ηάδην Υαλίσλ από ηελ πύιε ηεο Οδνύ Δι. Βεληδέινπ.

3.2 Αγώλαο Γξόκνπ 10 ρικ.
Αθηεξσκέλνο ζηνλ κελαγό Κώζηα Ζιηάθε.
Ώξα Δθθίλεζεο: 09:00
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Πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο: Με αθεηεξία ην Δζληθό ηάδην Υαλίσλ από ηελ
πύιε ηεο Οδνύ Αλδξ. Παπαλδξένπ, νη δξνκείο δηαηξέρνπλ ηηο Οδνύο Αλδξ.
Παπαλδξένπ, Πιαηεία νθ. Βεληδέινπ (Γεκ. Αγνξάο), Πιαηεία Κνηδακπαζε,
Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, Υάιεδσλ, Αθηή Κνπληνπξηώηε, Αθηή Καλάξε, Μνλήο
Γσληάο, Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ, ειίλνπ, Γεσξγηαθάθεδσλ, Κόκβνο Κιαδηζνύ,
Αλ. Γνγνλή, Λεσθ. Ζξαθιείνπ, Απνθνξώλνπ, Νηθ. Πιαζηήξα, Πιαηεία νθ.
Βεληδέινπ (Γεκ. Αγνξάο), ηξαηεγνύ Σδαλαθάθε, Η. θαθηαλάθε, Πι.
Διεπζεξίαο (Γηθαζηήξηα), Αλδξ. Παπαλδξένπ, Πιαηεία νθ. Βεληδέινπ (Γεκ.
Αγνξάο), Δι. Βεληδέινπ θαη ηεξκαηίδνπλ ζην Δζληθό ηάδην Υαλίσλ από ηελ
πύιε ηεο Οδνύ Δι. Βεληδέινπ.

3.3 Αγώλαο Γξόκνπ 5 ρικ.
Αθηεξσκέλνο ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821
Ώξα Δθθίλεζεο: 12:00
Πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο: Με αθεηεξία ην Δζληθό ηάδην Υαλίσλ από ηελ
πύιε ηεο Οδνύ Αλδξ. Παπαλδξένπ, νη δξνκείο δηαηξέρνπλ ηηο Οδνύο Αλδξ.
Παπαλδξένπ, Πιαηεία Διεπζεξίαο (Γηθαζηήξηα), Η. θαθηαλάθε, νισκνύ,
Απνθνξώλνπ, Κπδσλίαο, Κηζζάκνπ, θαιίδε, Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, Πι.
Κνηδακπαζε, Πιαηεία νθ. Βεληδέινπ (Γεκ. Αγνξάο), ηξαηεγνύ Σδαλαθάθε,
Υαξ. Πινπκηδάθε, Αλδξ. Παπαλδξένπ, Πιαηεία νθ. Βεληδέινπ (Γεκ.
Αγνξάο), Δι. Βεληδέινπ ζην Δζληθό ηάδην Υαλίσλ από ηελ πύιε ηεο Οδνύ
Δι. Βεληδέινπ.
3.4 Αγώλαο Γξόκνπ 2,5 ρικ.
Αθηεξσκέλνο ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο 1941
Ώξα Δθθίλεζεο: 13:00
Πεξηγξαθή ηεο Γηαδξνκήο: Με αθεηεξία ην Δζληθό ηάδην Υαλίσλ από ηελ
πύιε ηεο Οδνύ Αλδξ. Παπαλδξένπ, νη δξνκείο δηαηξέρνπλ ηηο Οδνύο Αλδξ.
Παπαλδξένπ, Πιαηεία Διεπζεξίαο (Γηθαζηήξηα), Αλδξ. Παπαλδξένπ, Πιαηεία
νθ. Βεληδέινπ (Γεκ. Αγνξάο), Δι. Βεληδέινπ θαη ηεξκαηίδνπλ ζην Δζληθό
ηάδην Υαλίσλ από ηελ πύιε ηεο Οδνύ Δι. Βεληδέινπ.

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ράξηε κε ηε δηαδξνκή κπνξείηε λα βξείηε
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γηνξγάλωζεο: www.crete-marathon.gr
4. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ
Οη Αγώλεο Γξόκνπ ηεο Γηνξγάλσζεο ηνπ Μαξαζσλίνπ Κξήηεο έρνπλ ηελ
έγθξηζε ηνπ .Δ.Γ.Α.., κέινπο ηεο WA, θαη δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηα
Άξζξα θαη ηηο Γηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ "Competition Rules” ηεο WA ηεο
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Association of International Marathons and Distance Races (A.I.M.S.) θαη ηνπ
.Δ.Γ.Α.. 2020, όπσο απηνί ηζρύνπλ από ηελ 1/11/2019.
ΖΜΔΗΧΖ: Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξόλ έγγξαθν ππόθεηηαη ζηνπο
Καλνληζκνύο ηεο WA ηεο A.I.M.S. θαη ηνπ .Δ.Γ.Α.., ελώ παξάιιεια ηα
Άξζξα κε όιεο ηηο Γηαηάμεηο ηνπο, ηα νπνία δηέπνπλ ηα Αγσλίζκαηα ζε
Γεκόζηα Οδό, ηίζεληαη απηόκαηα θαη θαζνιηθά ζε ηζρύ. (www.segas.gr,
www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations)
Υξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ε ηήξεζε ηωλ θαλνληζκώλ ηωλ παξαθάηω
άξζξωλ (Κεθ 1, Άξζξα 6 – 7 & Κεθ. 7, Άξζξν 55), ζύκθωλα κε ηα νπνία
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζεωξνύληαη ωο βνήζεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ΓΔΝ
ΔΠΙΣΡΔΠΟΝΣΑΙ:
Σίζεληαη απηόκαηα θαη θαζνιηθά ζε ηζρύ νη δηαηάμεηο ηωλ:
Σόκνο Γ - Κεθ. 1
Άξζξν 6 – Βνήζεηα πξνο ηνπο Αζιεηέο
Άξζξν 7– Αθύξωζε αγωληδόκελνπ
Σόκνο Γ - Κεθ. 7
Άξζξν 55– Αγώλεο Γξόκνπ ζε Γεκόζηα Οδό
Βαζηθέο δηαηάμεηο πξνο ηήξεζε:
Άξζξν 6.2 Κάζε αζιεηήο πνπ παξέρεη ή δέρεηαη βνήζεηα εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ
ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγσλίζκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όζσλ
πξνβιέπνληαη ζηα Άξζξα 17.14, 17.15, 54.10 θαη 55.8 ησλ Σερληθώλ Καλνληζκώλ)
ζα δέρεηαη πξνεηδνπνίεζε από ηνλ Έθνξν θαη ζα ελεκεξώλεηαη όηη, αλ απηό
επαλαιεθζεί, ζα απνθιεηζηεί από ην ζπγθεθξηκέλν αγώληζκα εκ.: ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ ππάγνληαη ζην Άξζξν 6.3.1 ησλ Σερληθώλ Καλνληζκώλ, ε αθύξσζε ζα κπνξεί
λα γίλεηαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε.
Άξζξν 6.3.1. Γελ επηηξέπεηαη Καζνδήγεζε ζην ξπζκό ηξεμίκαηνο (pacing) από
πξόζσπα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ίδην αγώλα δξόκνπ, από αζιεηέο πνπ
ππνιείπνληαη έλαλ γύξν ή πνπ πξόθεηηαη λα ππεξθαιπθζνύλ θαηά έλαλ γύξν ή από
νπνηνδήπνηε είδνο κεραληθήο ζπζθεπήο (εθηόο από εθείλεο πνπ επηηξέπνληαη
ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6.4.4 ησλ Σερληθώλ Καλνληζκώλ).
Άξζξν 55.8.8. Ο αζιεηήο πνπ δερζεί (από άιινλ) ή πάξεη ν ίδηνο αλαςπθηηθό ή λεξό
από ζεκείν δηαθνξεηηθό από ηνπο επίζεκνπο ζηαζκνύο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ απηό δίλεηαη γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο από ηνπο θξηηέο ηνπ αγώλα ή ππό ηελ
επίβιεςε απηώλ, ή πάξεη ην αλαςπθηηθό άιινπ αζιεηή, ζα πξέπεη, αλ απηό είλαη ην
πξώην ηνπ παξάπησκα, λα δερζεί πξνεηδνπνίεζε από ηνλ Έθνξν θαηά θαλόλα κε
ηελ επίδεημε θίηξηλεο θάξηαο. Αλ ππνπέζεη δεύηεξε θνξά ζην ίδην παξάπησκα, ν
Έθνξνο ζα αθπξώλεη ηνλ αζιεηή, θαηά θαλόλα κε ηελ επίδεημε θόθθηλεο θάξηαο. ηελ
πεξίπησζε απηή ν αζιεηήο ζα απνρσξεί ακέζσο από ηνλ αγώλα. εκ.: Έλαο
αζιεηήο ζα κπνξεί λα ιακβάλεη από άιινλ αζιεηή ή λα δίλεη ζε άιινλ αζιεηή
αλαςπθηηθό, λεξό ή ζπόγγνπο, ππό ηνλ όξν όηη απηά ηα κεηαθέξεη από ηελ εθθίλεζε
ή ηα έρεη ζπιιέμεη ή παξαιάβεη ζε θάπνηνλ από ηνπο επίζεκνπο ζηαζκνύο. Ωζηόζν,
ηπρόλ ζπλερηδόκελε ππνζηήξημε από έλαλ αζιεηή πξνο έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο
άιινπο αζιεηέο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αζέκηηε βνήζεηα, θαη
απηό ζα κπνξεί λα επηθέξεη πξνεηδνπνίεζε ή θαη αθύξσζε ζύκθσλα κε όζα
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πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.

5. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

► Κάζε δξνκέαο έρεη δηθαίωκα λα εγγξαθεί θαη λα
ζπκκεηάζρεη ζε ΔΝΑ κόλν αγώληζκα.
Οη δξνκείο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ αλά αγώληζκα είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ
γελλεζεί σο αθνινύζσο:
- Γηα ηνλ Μαξαζώλην Γξόκν γελλεκέλνη-εο από ην 2003 θαη
κεγαιύηεξνη/εο,
- Γηα ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 10 ρικ. γελλεκέλνη/εο από ην 2006 θαη
κεγαιύηεξνη/εο,
- Γηα ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 5 ρικ. γελλεκέλνη/εο από ην 2009 θαη
κεγαιύηεξνη/εο,
- ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 2,5 ρικ. κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ δξνκείο
όιωλ ηωλ ειηθηώλ κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: γελλεκέλνη/εο ην 2014 θαη
κεγαιύηεξνη/εο. Δπίζεο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά θαη παηδηά
κηθξόηεξεο ειηθίαο 2015, 2016, θ.ν.θ., αιιά ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ κε ζπλνδεία
ελειίθωλ.
- ηνλ αγώλα ηωλ 5 ρικ. κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νξγαλσκέλα θαη νη
καζεηέο/ηξηεο γπκλαζίωλ θαη ιπθείωλ.
- ηνλ αγώλα ηωλ 2,5 ρικ. κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νξγαλσκέλα θαη νη
καζεηέο/ηξηεο δεκνηηθώλ ζρνιείωλ (Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε).
Γηα αλήιηθνπο/εο δξνκείο κε έηε γέλλεζεο 2003 θαη κηθξόηεξνπο/εο,
(αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εγγξαθέο) πξέπεη λα θαηαηεζεί καδί κε ην
έληππν εγγξαθήο θαη ππεύζπλε δήιωζε γνλέα ή θεδεκόλα πνπ
ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηωλ εγγξαθώλ.
6. ΓΗΑΚΡΗΔΗ – ΔΠΑΘΛΑ
6.1 Έπαζια
 Έπαζια (Μεηάιιην θαη δίπισκα) απνλέκνληαη ζηνπο ηξεηο πξώηνπο
ληθεηέο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ θάζε αγώλα
δξόκνπ (Μαξαζώληνο, 10 ρικ. θαη 5ρικ.).Κύπειιν απνλέκεηαη κόλν
ζηνλ πξώην αζιεηή θαη ζηελ πξώηε αζιήηξηα.
 Βαξύηηκα έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνλ πξώην ληθεηή θαη ζηελ
πξώηε ληθήηξηα ηνπ Μαξαζώληνπ Γξόκνπ.
 ε όινπο ηνπο δξνκείο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζα απνλεκεζεί
αλακλεζηηθό κεηάιιην ηεο Γηνξγάλσζεο.
 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηνλ αγώλα δξόκνπ ηεο
επηινγήο ηνπο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηππώζνπλ ην δίπισκα
ζπκκεηνρήο ηνπο κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γηνξγάλσζεο: www.crete-marathon.gr
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6.2 Δηδηθέο Βξαβεύζεηο
Με απόθαζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζα απνλεκεζνύλ εηδηθέο
βξαβεύζεηο ζηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο:
 Δηδηθή βξάβεπζε ζηνλ πξώην αζιεηή θαη ζηελ πξώηε αζιήηξηα ηνπ
Αγώλα Γξόκνπηωλ 10 ρικ. πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ κελαγό
Κώζηα Ζιηάθε.
 Δηδηθή βξάβεπζε ζηνλ πξώην αζιεηή θαη ζηελ πξώηε αζιήηξηα
ΑκεΑ ηνπ Μαξαζωλίνπ, ηνπ Αγώλα Γξόκνπ 10 ρικ θαη ηνπ Αγώλα
Γξόκνπ 5 ρικ.
 Δηδηθή βξάβεπζε καδηθόηεξεο ζπκκεηνρήο (πνιππιεζέζηεξε
νκαδηθή ζπκκεηνρή κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο νκάδαο πνπ
ηεξκάηηζαλ)ζηνλ Μαξαζώλην θαη ζηνπο Αγώλεο Γξόκνπ ηωλ 10
ρικ. θαη 5 ρικ.
 Δηδηθή βξάβεπζε καδηθόηεξεο ζπκκεηνρήο (πνιππιεζέζηεξε
νκαδηθή ζπκκεηνρή ζρνιείσλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ
ζρνιείνπ πνπ ηεξκάηηζαλ) ζηνπο Αγώλεο Γξόκνπ ηωλ 5 ρικ. θαη ηωλ
2,5 ρικ.
6.3 Παξνρέο
α. Παξνρέο αλά ζπκκεηνρή:
1. Αξηζκόο ζπκκεηνρήο (BIB Number)
2. Έληππν ελεκεξσηηθό πιηθό
3. Γίπισκα ζπκκεηνρήο
4. Αλακλεζηηθό κεηάιιην ηεξκαηηζκνύ
5. Φσηνγξαθίεο αγώλα
6. T-Shirt δηνξγάλσζεο
7. Σζάληα δηνξγάλσζεο
8. Ζιεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε (κόλν γηα ηνπο δξνκείο ηνπ Μαξαζσλίνπ θαη
ησλ Αγώλσλ 10 ρικ. θαη 5 ρικ.)
9. Απνηειέζκαηα ζην δηαδίθηπν (κόλν γηα ηνπο δξνκείο ηνπ Μαξαζσλίνπ θαη
ησλ Αγώλσλ 10 ρικ. θαη 5 ρικ.).
β. Παξνρέο αλά δωξεάλ ζπκκεηνρή/δωξεάλ εγγξαθή παηδηώλ:
ε καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ δσξεάλ (κε νξγαλσκέλε εγγξαθή αλά
ζρνιείν) ζηνπο Αγώλεο Γξόκνπ ησλ 5 ρικ. θαη ησλ 2,5 ρικ., παξέρνληαη:
1. Αξηζκόο ζπκκεηνρήο (BIB Number)
2. Γίπισκα ζπκκεηνρήο
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4. Αλακλεζηηθό κεηάιιην ηεξκαηηζκνύ
5. Φσηνγξαθίεο
6. Ζιεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε (κόλν γηα δξνκείο ηνπ Αγώλα Γξόκνπ 5ρικ.)
7. Απνηειέζκαηα ζην δηαδίθηπν (κόλν γηα δξνκείο ηνπ Αγώλα Γξόκνπ 5ρικ.).

γ. Άιιεο παξνρέο:
Γηα όζνπο/εο εγγξαθνύλ ζηνπο Αγώλεο ηνπ Μαξαζωλίνπ, ηωλ 10 ρικ. θαη
ηωλ 5 ρικ. ζα ππάξρνπλ εηδηθέο εθπηώζεηο θαη πξνζθνξέο όζνλ αθνξά κέζα
κεηαθίλεζεο, ρώξνπο δηακνλήο, εζηίαζεο, δηαζθέδαζεο, πνιηηηζκνύ νη νπνίεο
ζα αλαθνηλώλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γηνξγάλσζεο www.crete-marathon.gr.
7. ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΡΟΠΟΗ ΔΓΓΡΑΦΖ – ΔΗΓΖ ΔΓΓΡΑΦΖ
7.1 Γειώζεηο πκκεηνρήο
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο γηα όινπο ηνπο αγώλεο(ειεθηξνληθά ή έληππα)ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 28 Μαΐνπ 2021, κε
ειεθηξνληθή νn-line εγγξαθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.cretemarathon.gr
ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ εγγξαθέο (ειεθηξνληθέο – online&
έληππεο) ηελ πεξίνδν από 29-5-2021 έωο θαη 11-6-2021, πξηλ ηε δηεμαγωγή
ηωλ αγώλωλ νύηε θαηά ηελ εκέξα δηεμαγωγήο ηνπο. Πεξηνξηζκέλεο
εγγξαθέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζην Κέληξν
Δγγξαθώλ ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εθόζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκέο
ζέζεηο.
7.2 Σξόπνη Δγγξαθήο
πκκεηνρή ζηνπο αγώλεο κπνξείηε λα δειώζεηε κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:
α. Με νn-line εγγξαθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.crete-marathon.gr
β. Απηνπξνζώπσο ζην γξαθείν ηεο Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Μαξαζωλίνπ Κξήηεο.
7.3 Δίδε Δγγξαθήο
Οη εγγξαθέο δηαθξίλνληαη ζε:
α. Αηνκηθέο, νη νπνίεο γίλνληαη από κεκνλσκέλα άηνκα. Οη κεκνλσκέλεο
εγγξαθέο αλειίθσλ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ γνλέα ή ηνλ θεδεκόλα ηνπο.
β. Οκαδηθέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έμη (6)δξνκείο θαη άλσ. Οη νκαδηθέο
εγγξαθέο αθνξνύλ ηελ εγγξαθή κίαο νκάδαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6)δξνκέσλ, νη
νπνίνη αλήθνπλ ζηνλ ίδην ζύιινγν/νκάδα θαη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
όπνην αγώληζκα ηεο επηινγήο ηνπο.
Οη νκαδηθέο εγγξαθέο αθνξνύλ αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο, ζπιιόγνπο δξνκέσλ,
γπκλαζηήξηα, εηαηξείεο, ζρνιεία, ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο νξγαληζκνύο,
ηαμηδησηηθά γξαθεία, νηθνγέλεηεο αιιά θαη απιέο παξέεο αλζξώπσλ πνπ
επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο νκάδα.
Καηά ηελ νκαδηθή εγγξαθή νξίδεηαη σο Αξρεγόο ηεο Οκάδαο απηόο/ηε πνπ
δεκηνπξγεί ηελ Οκάδα θαη ηε δειώλεη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
Γηνξγάλσζεο. Ο Αξρεγόο ηεο Οκάδαο ηελ εθπξνζσπεί γηα δηάθνξα ζέκαηα
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επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηνξγαλσηέο θαη κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ν ίδηνο σο
δξνκέαο-κέινο ηεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νκαδηθέο εγγξαθέο κπνξείηε
λα επηθνηλσλείηε κε ην γξαθείν Μαξαζσλίνπ ζηα ηειέθωλα 2821405253 θαη
6972609521.
γ. Γωξεάλ εγγξαθέο παηδηώλ
Ζ δσξεάλ εγγξαθή παηδηώλ:
α) Αθνξά κόλν ηελ νξγαλσκέλε εγγξαθή καζεηώλ/ηξηώλ (π.ρ. αλά ζρνιείν)
θαη όρη ηε κεκνλσκέλε (αλά άηνκν) ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο ησλ 5 ρικ.
θαη 2,5 ρικ.),
β) Γελ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή T-Shirt θαη ηζάληαο ηεο δηνξγάλσζεο , άιια
κε ηηο δύν απηέο παξνρέο αλέξρεηαη ζηα πέληε (5) Δπξώ.
Δγγξαθέο γηα ηνπο Αγώλεο Γξόκνπ ηωλ 5 ρικ. θαη ηωλ 2,5 ρικ. :
Ζ εγγξαθή θαη ε ππεύζπλε δήισζε γνλέα ή θεδεκόλα γηα ηνπο Αγώλεο
Γξόκνπ ησλ 5 ρικ. θαη ησλ 2,5 ρικ. είλαη απαξαίηεηεο αθόκε θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ παξέρεηαη δσξεάλ (παηδηά-καζεηέο βι. ζεκείν 5: Γηθαίσκα
πκκεηνρήο).

8. ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα ηελ εγγξαθή θάζε δξνκέα αλά αγώλα
εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα. Γ

η θπθιώζηε ηελ επηινγή ζην πνζό ζπκκεηνρήο!
9

ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ ΚΡΖΣΖ 2021
ΚΟΣΟ ΔΓΓΡΑΦΖ
ΔΙΓΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΗΟ ΑΓΩΝΑ
ΑΓΩΝΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΓΡΟΜΟ
ΓΡΟΜΟΤ
ΓΡΟΜΟΤ
10ρικ.
5ρικ.
Κόζηνο εγγξαθήο αλά ζπκκεηνρή
Αηνκηθή
25
12
8
Οκαδηθή-ύιινγνη 20
8
6
ΓξνκέωλΦνηηεηέο/Άλεξγνη
Παηδηθή
0(5)

ΑΓΩΝΑ
ΓΡΟΜΟΤ
2,5ρικ.
7
5

0(5)

Ζ δσξεάλ παηδηθή ζπκκεηνρή αθνξά κόλν ηελ νξγαλσκέλε εγγξαθή καζεηώλ/ηξηώλ
(π.ρ. αλά ζρνιείν) θαη δελ πεξηιακβάλεη παξνρή T-Shirt θαη ηζάληαο ηεο
δηνξγάλσζεο. Οη παξνρέο απηέο δηαηίζεληαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ 5 Δπξώ αλά
καζεηή/ηξηα.
Ζ παηδηθή ζπκκεηνρή ησλ 5 Δπξώ αθνξά ηε κεκνλσκέλε (αλά άηνκν) ζπκκεηνρή ηνπο
ζηνπο αγώλεο ησλ 5 ρικ. θαη 2,5 ρικ.) θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή T-Shirt θαη
ηζάληαο ηεο δηνξγάλσζεο .

8.1 Σξόπνη Πιεξωκήο
α. On-line πιεξσκή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: www.crete-marathon.gr.
β. Με θαηάζεζε (on-line ή απηνπξνζώπσο) ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηνλ
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ πιιόγνπ Γξνκέσλ Τγείαο Υαλίσλ:
ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΜΟΤ: ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΥΑΝΗΧΝ
ΗΒΑΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ: GR 94 0690 0010 0000 0017 5636 001
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ: ΤΛΛΟΓΟ ΓΡΟΜΔΧΝ ΤΓΔΗΑ ΥΑΝΗΧΝ
Γηα λα ζεωξεζεί έγθπξε ε εγγξαθή ελόο ζπκκεηέρνληα ζε θάπνηνλ
αγώλα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην αθξηβέο αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρήο γηα
ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα ηεο επηινγήο ηνπ κε έλαλ από ηνπο δύν ηξόπνπο
πιεξσκήο όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ ,εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Χο αηηηνινγία θαηάζεζεο πξέπεη
απαξαίηεηα λα δειώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ν
αγώλαο ηεο επηινγήο ηνπ (π.ρ. Παπαδάθεο, 5 ρικ.).
ΠΡΟΟΥΖ: Πηζαλέο επηπξόζζεηεο ρξεώζεηο & έμνδα ηξαπέδεο, είηε θαηά ηελ
πιεξσκή κε πηζησηηθή θάξηα είηε θαηά ηελ θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό ηεο Γηνξγάλσζεο, ΔΠΗΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ.
Δγγξαθή ζηελ νπνία αληηζηνηρεί θαηαβνιή κηθξόηεξνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο
από ην πξνθαζνξηζκέλν ζα αθπξώλεηαη.
Μεηά ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ν ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
απνζηείιεη ζηα γξαθεία ηεο Ο.Δ. ηελ απόδεημε θαηάζεζεο κε επαλάγλσζηα ηα
ζηνηρεία ηνπ (θαη αληίγξαθν ηεο θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο ή ηεο θάξηαο αλεξγίαο,
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο θνηηεηώλ/αλέξγσλ) κε e-mail ζην
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registrations@crete-marathon.gr. Σηο επόκελεο εκέξεο ν ζπκκεηέρσλ ζα ιάβεη
e-mail επηβεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ.
Αλ ν ζπκκεηέρωλ δε ιάβεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα
επηβεβαίωζε εγγξαθήο ζην e-mail πνπ έρεη δειώζεη, πξέπεη λα
επηθνηλωλήζεη κε ηελ Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή ζην registrations@cretemarathon.gr
Γηα όζνπο/εο είραλ εγγξαθεί αηνκηθά ή νκαδηθά ζηνλ Μαξαζώλην Κξήηεο 2020
θαη κεηέθεξαλ ην αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Μαξαζώλην Κξήηεο 2021,
ε εγγξαθή ηνπο έρεη κεηαθεξζεί απηόκαηα ζην ζύζηεκα εγγξαθώλ θαη δελ
απαηηείηαη θακία άιιε ελέξγεηα από κέξνπο ηνπο.
γ. Με κεηξεηά, ηαπηόρξνλα κε ηελ απηνπξόζσπε εγγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληα
ζην γξαθείν Μαξαζωλίνπ Κξήηεο, θαζεκεξηλά από 09:00 έσο 13:00,
απνγεύκαηα από 17:00-21:00 (εθηόο Σξίηεο) θαη άββαην 09:00-13:00.
Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Δγγξαθώλ ηελ
Παξαζθεπή 11 θαη ην άββαην 12 Ηνπλίνπ 2021. Σν Κέληξν Δγγξαθώλ ζα
ιεηηνπξγήζεη ζην Δζληθό ηάδην Υαλίωλ (Αλδξέα Παπαλδξένπ 59, Υαληά).
8.2 Πνιηηηθή αθπξώζεωλ
Γηα ηελ αθύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Μαξαζώλην Κξήηεο 2021 ηζρύνπλ ηα
αθόινπζα:
α. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ζπκκεηνρήο κε επζύλε ηνπ δξνκέα έσο 30
Απξηιίνπ 2021 επηζηξέθεηαη ην αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιελ ησλ εμόδσλ
ηξαπέδεο.
β. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ζπκκεηνρήο κε επζύλε ηνπ δξνκέα κεηά ηηο 30
Απξηιίνπ 2021 δελ επηζηξέθεηαη ην αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.
γ. ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηνπ αγώλα κε επζύλε ηνπ δηνξγαλσηή έλεθα ή
έλεθα ηδηαίηεξσλ ιόγσλ επηζηξέθεηαη αθέξαην ην αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρήο.
9. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ:
ε θάζε πεξίπηωζε όινη νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο
αγώλεο κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο επζύλε. Οη δηνξγαλσηέο δελ θέξνπλ
θακία επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζε ζπκκεηέρνληεο όισλ ησλ αγώλσλ
δξόκνπ ηεο Γηνξγάλσζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ΤΓΔΗΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
αγώλα, ηα νπνία νθείινληαη ζε έιιεηςε πξνιεπηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ.
Δίλαη απαξαίηεην όινη νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ππνβιεζεί πξόζθαηα
ζε ηαηξηθή εμέηαζε θαη, εηδηθόηεξα, λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε θαξδηνινγηθό
έιεγρν. Από ηνπο δηνξγαλσηέο δελ ζα δεηεζνύλ ηαηξηθέο βεβαηώζεηο γηα
θάζε ζπκκεηέρνληα, δηόηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη κε αηνκηθή ηνπο
επζύλε θαη νη αλήιηθνη κε επζύλε ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ηνπο,
ππνγξάθνληαο ηε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ έληππε ή ειεθηξνληθή Γήισζε Δγγξαθήο γηα θάζε αγώλα ηεο
Γηνξγάλσζεο. Γξνκείο ΑκΔΑ πνπ έρνπλ αλάγθε ζπλνδνύ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ αγώλα νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ κόλνη ηνπο ηνλ ζπλνδό ηνπο. Καηά ηε
δηάξθεηα θάζε αγώλα, πξνζσπηθό Ηαηξηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πξώησλ Βνεζεηώλ
ζα βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ αιιά θαη ζε επηιεγκέλα
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ζεκεία ησλ δηαδξνκώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε νπνηνπδήπνηε επείγνληνο
ηαηξηθνύ πεξηζηαηηθνύ κε ηελ παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ.
Καηά ηελ, πξνζέιεπζε, παξακνλή θαη απνρώξεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ από
ηνπο ρώξνπο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ, θαζώο θαη θαηά ηελ ηέιεζε ησλ
αγώλσλ ζα εθαξκόδνληαη απζηεξώο ηα πξσηόθνιια απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ
covid-19, όπσο ζα ηζρύνπλ επηθαηξνπνηεκέλα από ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ., ηε Γ.Γ.Α. θαη
ηνλ .Δ.Γ.Α..
10. ΦΤΛΑΞΖ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΟΜΔΧΝ
ηα ζεκεία αθεηεξίαο (Οξζόδνμνο Αθαδεκία Κξήηεο, γηα ηνλ Μαξαζώλην θαη
Δ.Α.Κ. Υαλίσλ γηα ηνπο άιινπο αγώλεο) ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο
δξνκείο λα παξαδίδνπλ ηνλ αηνκηθό ηνπο ηκαηηζκό πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα
ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη λα ηνλ παξαιακβάλνπλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό
ηνπο ζην Δ.Α.Κ. Υαλίσλ. Καζ’ όιε απηή ηε δηαδηθαζία ζα ηεξνύληαη απζηεξώο
ηα πξσηόθνιια απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ covid-19, όπσο ζα ηζρύνπλ
επηθαηξνπνηεκέλα από ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ., ηε Γ.Γ.Α. θαη ηνλ .Δ.Γ.Α..
11. ΣΑΘΜΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
Καηά κήθνο ηεο Μαξαζώληαο δηαδξνκήο ζα ππάξρνπλ ζηαζκνί ππνζηήξημεο
ησλ δξνκέσλ, αξρήο γελνκέλεο από ην 5ν ρικ.
Δκθηαισκέλν λεξό ζα δηαηίζεηαη ζηνπο δξνκείο ζηελ εθθίλεζε, ηνλ
ηεξκαηηζκό, θαζώο θαη αλά 2,5ρικ., κεηά ην 5ν ρικ.
Δπηπιένλ, ζα δηαηίζεληαη ηζνηνληθά πνηά ζηνπο δξνκείο ζηελ εθθίλεζε, ηνλ
ηεξκαηηζκό, θαζώο θαη αλά 5ρικ., κεηά ην 10ν ρικ. Αθόκε, ζα ππάξρεη
δπλαηόηεηα παξνρήο πξνζσπηθώλ πνηώλ θαη ζπκπιεξσκάησλ από
ζπλνδεπηηθά ησλ δξνκέσλ πξόζσπα αλά 5 ρικ., από ην 5ν ρικ. θαη κεηά.
ε όιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα ηεξνύληαη απζηεξώο ηα πξσηόθνιια
απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ covid-19, όπσο ζα ηζρύνπλ επηθαηξνπνηεκέλα από
ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ., ηε Γ.Γ.Α. θαη ηνλ .Δ.Γ.Α..
12. ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ:
ε θάζε ρηιηόκεηξν ησλ δηαδξνκώλ ηνπ Μαξαζσλίνπ, ησλ 10 ρικ. θαη ησλ 5
xικ. ζα ππάξρεη έλδεημε ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο.
13. ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΓΧΝΧΝ:
Σν ρξνληθό όξην ηεξκαηηζκνύ γηα ηνλ Μαξαζώλην Γξόκν είλαη έμη ώξεο
(6:00΄) από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζεο ζηηο 7:00 (νη δξνκείο ζα
πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηνλ Μαξαζώλην κέρξη ηηο 13:00).
Γηα ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 10 ρικ. ην ρξνληθό όξην είλαη κηάκηζε ώξα
(1:30΄) από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζεο ζηηο 9:00 (νη δξνκείο ζα
πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηνλ Αγώλα ησλ 10 ρικ. κέρξη ηηο 10:30).
Γηα ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 5 ρικ. ην ρξνληθό όξην είλαη κία ώξα (1:00΄)
από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζεο ζηηο 12:00 (νη δξνκείο ζα πξέπεη
λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηνλ Αγώλα ησλ 5 ρικ. κέρξη ηηο 13:00).
Γηα ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 2,5 ρικ. ην ρξνληθό όξην είλαη κία ώξα (1:00΄)
από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα εθθίλεζεο ζηηο 13:00 (νη δξνκείο ζα πξέπεη
λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηνλ Αγώλα ησλ 2,5 ρικ. κέρξη ηηο 14:00).
14. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
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14.1 Ζιεθηξνληθή Υξνλνκέηξεζε
Σελ ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε όισλ ησλ αγώλσλ ηεο Γηνξγάλσζεο (εθηόο
ηνπ αγώλα ησλ 2,5xικ.), θαζώο θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη
αλαιάβεη πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία ρξνλνκέηξεζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό όινη νη
ζπκκεηέρνληεο δξνκείο ζηνλ Μαξαζώλην, ζηνπο Αγώλεο ησλ 10 ρικ. θαη ησλ
5 ρικ. ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην chip ρξνλνκέηξεζεο πνπ ζα παξαιακβάλνπλ
καδί κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπο από ην Κέληξν Δγγξαθώλ. Σάπεηεο
ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ θαη ρξνλνκέηξεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδηάκεζσλ
ρξόλσλ ζα ππάξρνπλ:
Γηα ηνλ Μαξαζώλην Γξόκν: ζηελ εθθίλεζε, ζηνλ ηεξκαηηζκό θαη ζην
21,1ρικ. Δπίζεο, νη δξνκείο ζα έρνπλ ελδηάκεζνπο ρξόλνπο θαη ζεκεία
ειέγρνπ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο θαη ζηα αθξαία ζεκεία ηεο.
Γηα ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 10 ρικ.: ζηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό.
Δπίζεο, νη δξνκείο ζα έρνπλ ελδηάκεζν ρξόλν θαη ζεκεία ειέγρνπ θαηά κήθνο
ηεο δηαδξνκήο θαη ζηα αθξαία ζεκεία ηεο.
Γηα ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ηωλ 5 ρικ.: ζηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό.

14.2 Απνηειέζκαηα
Γηα όινπο ηνπο Αγώλεο Γξόκνπ ηεο Γηνξγάλσζεο ηνπ Μαξαζσλίνπ Κξήηεο
ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη επίζεκε ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε, ηίζεληαη ζε ηζρύ
ηα Άξζξα θαη Γηαηάμεηο ηωλ Καλνληζκώλ ηεο W.A., ηεο A.I.M.S. θαη ηνπ
.Δ.Γ.Α..
Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γηνξγάλσζεο www.crete-marathon.grκεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ. Σπρόλ
ελζηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ εληόο πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ από ηελ εκέξα αλάξηεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ.
Ζ αλαθνίλσζε ησλ επίζεκωλ απνηειεζκάηωλ ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γηνξγάλσζεο εληόο δέθα (10) εξγάζηκωλ εκεξώλ από ηελ εκέξα
δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ.
Αν έναρ αθληηήρ ακςπωθεί ζε ένα αγώνιζμα εξαιηίαρ ηηρ παπαβίαζηρ
κάποιος άπθπος ηος κανονιζμού πος βπίζκεηαι ζε ιζσύ, ζηα επίζημα
αποηελέζμαηα δεν καηαηάζζεηαι, αλλά μόνο αναγπάθεηαι με ηαςηόσπονη
αναθοπά ηος άπθπος ηο οποίο παπαβιάζηηκε (Άπθπο 145.1).
ηνλ Αγώλα Γξόκνπ ησλ 2,5 ρικ. ζα ππάξρνπλ απνηειέζκαηα γηα ηνπο ηξεηο
πξώηνπο ληθεηέο θαη ηηο ηξεηο πξώηεο ληθήηξηεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα 2,5
ρικ. ζα θαηαγξάθνληαη αιθαβεηηθά θαη ζα κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ην
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αλακλεζηηθό δίπισκά
Γηνξγάλσζεο.

ηνπο

ειεθηξνληθά

από

ηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

15. ΚΔΝΣΡΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
Σόπνο: Δζληθό ηάδην Υαλίωλ (Αλδξέα Παπαλδξένπ 59, Υαληά).
Ζκέξεο θαη Ώξεο Λεηηνπξγίαο:
Πέκπηε 10 Ηνπλίνπ 2021 από ηηο 11:00 έσο ηηο 20:00 κόλν γηα ηελ
εμππεξέηεζε παηδηώλ/καζεηώλ. Γηα ηηο νκαδηθέο εγγξαθέο (π.ρ. ζρνιηθέο)
ζα ππάξμεη ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπ δηνξγαλσηή θαη ηνπ ππεπζύλνπ ηεο
νκάδαο.
Παξαζθεπή 11 θαη άββαην 12 Ηνπλίνπ 2021από ηηο 10:00 έσο ηηο 20:00.
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα παξαιάβνπλ απνθιεηζηηθά από ην Κέληξν
Δγγξαθώλ ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπο (γηα όια ηα αγσλίζκαηα) θαη ην chip
ρξνλνκέηξεζεο (κόλν γηα ηνπο Αγώλεο ηνπ Μαξαζωλίνπ, ηωλ 10 ρικ. θαη
ηωλ 5 ρικ.), θαζώο επίζεο θαη ην ππόινηπν πιηθό ηεο Γηνξγάλσζεο.
16. ΔΚΓΖΛΧΔΗ
Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ζα
δηεμαρζνύλ πνηθίιεο εθδειώζεηο πνιηηηζηηθνύ, θνηλσληθνύ, νηθνινγηθνύ
ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζα αλαθνηλώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηνξγάλσζεο.
Υαληά, 23-3-2021
Ζ Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή
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