
 

 

 
      

Άργος, 07-03-2016 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

11ος ΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ 

(ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ) 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5χλμ. ΛΟΦΟΥ ΑΣΠΙΔΑΣ – ΔΕΙΡΑΔΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1χλμ.-ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΪΟΥ 2016 
 
Ο Σύλλογος  “Μαραθωνοδρόμοι - Δρομείς Αργολίδας” μέλος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού, Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων , 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού 
Αθλητισμού –Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), συνδιοργανώνει με το 
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού του Δήμου Άργους - 
Μυκηνών, την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, την Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 
 

1. ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 21χλμ.με αφετηρία την Πύλη των Λεόντων - 
Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών. 

2. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5,5 χλμ  Ασπίδας - Δειράδας με αφετηρία την 
διασταύρωση Καρυάς - Σταθεϊκων (Αεροδρόμιο).  

3. ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο Άργους. 
 
Όλοι οι αγώνες έχουν τερματισμό την κεντρική πλατεία Αγ. Πέτρου Άργους. 
Ώρα εκκίνησης Ημιμαραθωνίου: 09:30 
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 5χλμ:  10:00 
Ώρα εκκίνησης Παιδικού αγώνα δρόμου: 10:20 (για παιδιά ηλικίας 10-12, 
μαθητές Δημοτικού). 
Λεωφορεία για Μυκήνες θα ξεκινούν από το χώρο λαϊκής αγοράς Άργους στις 
07:30 – 08:00. 
Λεωφορεία για τον χώρο εκκίνησης των 5,5 χλμ. στις 08:30 - 09.00. 
Οι δύο αγώνες θα έχουν ηλεκτρονική χρονομέτρηση, όριο χρόνου 
τερματισμού του Ημιμαραθωνίου (3 ώρες) και των 5,5 χλμ. (50 λεπτά). 
Όλοι οι αγώνες είναι ΔΩΡΕΑΝ, είναι ΛΑΪΚΟΙ, ΑΝΟΙΧΤΟΙ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο έχουν όλοι όσοι είναι πάνω από 
18 χρονών, στα 5,5 χλμ πάνω από 12 χρονών και στον παιδικό αγώνα  από 
10 έως 12 χρονών. 
 
 



 

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ 
1) 18 - 29 
2) 30 - 39 
3) 40 - 49 
4) 50 - 59 
5) 60 - 69 
6) 70 και πάνω 
 

 ΕΠΑΘΛΑ 
Νικητές ανακηρύσσονται για τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο οι 3 (τρείς) πρώτοι/ες 
της γενικής  κατάταξης οι οποίοι θα πάρουν κύπελλο & μετάλλιο. Επίσης θα 
πάρουν και οι πρώτοι/ες των ηλικιακών κατηγοριών ενώ οι δεύτεροι/ες, 
τρίτοι/ες ειδικό μετάλλιο. Οι νικητές/ριες της γενικής κατάταξης δεν θα 
βραβευτούν στις κατηγορίες τους, η ηλικιακή κατηγορία θα συμπληρώνεται με 
πάνω από 5 αθλητές/τριες, διαφορετικά θα συγχωνεύονται με την επόμενη 
κατηγορία. Στο δρόμο των 5,5 χλμ. ο πρώτος/η θα παραλάβουν μετάλλιο και 
κύπελλο ενώ οι δεύτεροι/ες , τρίτοι/ες θα παραλάβουν ειδικό μετάλλιο. Στον 
παιδικό δρόμο οι πρώτοι από την κατηγορία των μαθητών δημοτικού (Δ’, Ε’, 
ΣΤ’ τάξης) θα πάρουν ειδικό μετάλλιο. Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν 
θα παραλάβουν μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα. 
Σε όλους όσους θα τερματίσουν θα δοθεί ακριβό μετάλλιο. 
 

 ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
Θα υπάρχουν στο 4ο χλμ, 8ο χλμ, 12ο χλμ, 16ο χλμ, 19ο χλμ, για τον 
Ημιμαραθώνιο και για τα 5 χλμ στα 2,5 χλμ. 
 

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγώνες θα καλυφθούν υγειονομικά από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
Αργολίδας &  Εθελοντών Σαμαρειτών (Ε.Ε.Σ. Παράρτημα Ναυπλίου) 
και θα φυλάσσονται από την Τροχαία Άργους και την ΦΙΛΜΑ (Φίλοι 
Μοτοσυκλέτας Αργολίδας) 
 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 08-03-2016 μέχρι 
την Δευτέρα 02-05-2016. 

1) Ηλεκτρονικά στο site του Δήμου www.newargos.gr  και στο facebook 
της διοργάνωσης του Αργειακού Μυκηναϊκού Δρόμου 
https://www.facebook.com/argeiakos.mykhnaikos/ ή με απλή 
αναζήτηση Αργειακός - Μυκηναϊκός Ημιμαραθώνιος Δρόμος. 

 
2)  Μέσω fax στο 27510 62696, Τηλ. επιβεβαίωσης: 27513 60014,  

 
Όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη αποκλειστικά και οι 
διοργανωτές δεν ευθύνονται για ότι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
σχετικά με θέματα υγείας και οφείλεται σε ελλείψεις προληπτικού ελέγχου, και  
δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις αφού όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες θα 
αγωνιστούν με δική τους ευθύνη. 
Η παραλαβή των αριθμών θα γίνει στους χώρους εκκίνησης 1 (μία) ώρα 
πρίν τον αγώνα. Στους χώρους εκκίνησης θα υπάρχει αυτοκίνητο του Δήμου 
Άργους - Μυκηνών όπου μισή ώρα πριν την εκκίνηση θα παραλαμβάνει τους 

http://www.newargos.gr/
https://www.facebook.com/argeiakos.mykhnaikos/


 

 
σάκους των συμμετεχόντων οι οποίοι θα παραλειφθούν από τους 
αγωνιζόμενους στον τερματισμό (χώρος παλαιού Δημαρχείου). 
Οι αγώνες θα γίνουν με όποιες καιρικές συνθήκες. 
Όποιος από τους αθλητές/αθλήτριες ακυρώσει την συμμετοχή του 
παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους διοργανωτές έως την Δευτέρα 02-05-
2016 στο τηλ. 27513 60014 ή στο φαξ: 2751062696 
Στον αγώνα θα παρέχονται Live Results σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα στο 
διαδίκτυο, αποστολή email σε όλους τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμά 
τους, το νούμερο του καθενός θα αναγράφει και το ονοματεπώνυμο του και το 
τσιπ που θα παραλάβει θα είναι μιας χρήσης. Στον τερματισμό θα υπάρχει 
Led Wall για προβολή πλάνων του αγώνα. 
Κατά τη διάρκεια των απονομών θα γίνει κλήρωση 2 (δύο) ποδηλάτων 
σύμφωνα με τα νούμερα των αθλητών/αθλητριών και των δύο αγώνων. 
Πληροφορίες στα τηλ.: 27513 60014, email: arg.myc@gmail.com 
 
Οργανωτική επιτροπή: 

 
 Δελής Νίκος (Δημ. Σύμβουλος) 6937579375 
 Σπανού Σπυριδούλα (Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας & 

Αθλητισμού) 
 Γκριτζάνη –Δήμα Ιωάννα (Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας & 

Αθλητισμού) 
 Βύρλας Δημήτρης ( Πρόεδρος Μαραθωνοδρόμων - Δρομέων 

Αργολίδας) 6974481474 
 Σαμαρτζής Δ. (Ταμίας Μαραθωνοδρόμων - Δρομέων Αργολίδας) 
 Δήμα- Πετροπούλου Ελισάβετ (Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής 

Μέριμνας & Αθλητισμού) 
 Μπακούρης Αναστάσιος (Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας & 

Αθλητισμού) 
 

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους: 
-Την Τοπική Κοινότητα Μυκηνών 
-Την Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 
-Την Δημοτική Κοινότητα Κουτσοποδίου 
-Την Δημοτική Κοινότητα Άργους 
-Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Άργους 
-Τη ΦΙΛΜΑ (Φίλοι Μοτοσυκλέτας Αργολίδας) 
-Τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ. (παράρτημα Ναυπλίου) 
-Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αργολίδας 
-Τη Δομή “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου Άργους-Μυκηνών 
-Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αργολίδας 
-Το σύλλογο Old Bike Club Αργολίδος 
-Το τμήμα Τροχαίας Άργους 
- Την εθελοντική Ομάδα υποστήριξης από το Πολιτιστικό Λαογραφικό 
Σωματείο «ΧΟΡΟΣΗΜΟ» 
-Τους χορηγούς μας 
 

 
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  

   Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός 
Νώτης Ιωάννης 

mailto:arg.myc@gmail.com

