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Προσ 

Β /ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ν. ΛΑΡΙΑ 

 

Θζμα :    <<RUN GREECE ΛΑΡΙΑ  2019 >> 

       Κυριακή  31 Μαρτίου 2019 

 Με τθν παροφςα επιςτολι, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ο ΣΕΓΑΣ, θ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 

Θεςςαλίασ με ςυνδιοργανωτζσ  τθν ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και το Διμο Λαριςαίων 

, διοργανϊνουν  για  ζβδομθ  χρονιά αγϊνεσ δρόμου ςε δθμόςια οδό με τθν 

επωνυμία  «RUN GREECE Λάριςα  » -ΑΓΩΝΕ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ. 

 Στόχοσ των αγϊνων είναι θ χαρά τθσ ςυμμετοχισ , θ βελτίωςθ τθσ ψυχικισ 

και ςωματικισ υγείασ, θ κοινωνικοποίθςθ των ςυμμετεχόντων , αλλά και θ γνωριμία 

τουσ με το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ. 

Ππωσ κάκε χρόνο ζτςι και φζτοσ οι αγϊνεσ κα καλυφκοφν τθλεοπτικά από τθ 

Δθμόςια τθλεόραςθ  ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

11.30 : Αγώνασ δρόμου 5 χιλ Ανδρών –Γυναικών  ( μποροφν να ςυμμετάςχουν όςοι 

ζχουν ςυμπλθρϊςει το 12ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ  γενθμμζνοι/νεσ το 2006 και 

μεγαλφτεροι /εσ) 

Η εκκίνηςη και ο τερματιςμόσ θα είναι ςτην ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΕΙΑ . 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5χιλ  : Εκκίνθςθ από Κφπρου (ζναντι ςτρατιωτικισ λζςχθσ) και 

διαμζςου τθσ Βενιηζλου τθσ Γζφυρασ του Ρθνειοφ τθσ Κοηάνθσ τθσ Ράρνθκοσ  τθσ 
Νζασ περιφερειακισ Κοηάνθσ τθσ Κοηάνθσ (με είςοδο ςτθ Λάριςα) τθσ Καλλικζασ, 
τθσ Ταγματάρχου Βελιςαρίου και από τθν πλατεία Εβραίων Μαρτφρων ςτθ κεντρικι 
πλατεία όπου και είναι ο τερματιςμόσ. 

Η δήλωςη ςυμμετοχήσ γίνεται ςφμφωνα με τη ςυνημμζνη ονομαςτική 
κατάςταςη  από κάκε  ςχολείο , όπου κα αναφζρεται το ονοματεπϊνυμο του 
παιδιοφ, το πατρϊνυμο, τθν  θμερομθνία  γζννθςθσ (ολόκλθρθ) . Η κατάςταςη αυτή 
θα ςυνοδεφεται με την ατομική αίτηςη εγγραφήσ του κάθε παιδιοφ 
υπογεγραμμζνη από τον κηδεμόνα του, καθώσ επίςησ με ευθφνη των γονζων και 
κηδεμόνων  τα παιδιά θα ζχουν  εξεταςθεί ιατρικώσ. 



 Η ςυνδρομή ςυμμετοχήσ για τον αγώνα 5 χιλ. για μαθητζσ Γυμναςίου – 
Λυκείου , ΜΟΝΟ μζςα από ομαδική εγγραφή ( τουλάχιςτον  10 μελών) χολείου  
(μαθητζσ –τριεσ  13 εωσ 18 ετών) αντιςτοιχεί ςτο ςυμβολικό ποςό   των    2  EURO  

Οι  ομαδικζσ δθλϊςεισ , όςων κα ςυμμετζχουν,  κα πρζπει να ζχουν 
κατατεκεί ςτα γραφεία τθσ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεςςαλίασ ( Ραναγοφλθ 2 , 3οσόροφοσ ) ι ςτο 
email segas.thessalias@gmail.com ι ςτο FAX 2410-537-048 , το αργότερο  μζχρι  τθν 
καταληκτική ημερομηνία  Παραςκευή     22 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019. 

Για όςουσ δρομείσ ολοκλθρϊςουν τθν εγγραφι τουσ μζχρι 18 Μαρτίου 2019 
, κα τυπωκεί προςωποποιθμζνοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ με τυπωμζνο το όνομα του 
ςυμμετζχοντα δρομζα.  

 Στουσ ςυμμετζχοντεσ  κα δίνονται: 
-  Ρροςωπικόσ αρικμόσ (με το όνομα του τυπωμζνο, εφ’ όςον εγγραφεί 
ζγκαιρα) 
-  Τςάντα διαχείριςθσ ρουχιςμοφ και Αυτοκόλλθτο με τον ίδιο προςωπικό 
αρικμό 
-  Αναμνθςτικό Μετάλλιο για όλουσ όςουσ τερματίςουν 
-  Υγρά και φροφτα κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ του αγϊνα 
-  Τςιπ θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ (ςτα 5 χλμ.) 
Παρακαλοφμε θερμά  για την ενημζρωςη  των ΓΤΜΝΑΙΩΝ – ΛΤΚΕΙΩΝ  του  νομοφ 
Λάριςασ  
 
Για κάκε επιπλζον πλθροφορία: Γραφείο Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  (τθλ.: 2410-537048) 

 Πλοι οι δρομείσ παραλαμβάνουν τον αρικμό ςυμμετοχισ τουσ από 
το Κζντρο Εγγραφών τησ διοργάνωςησ που φζτοσ  φιλοξενείται  ςτο 
ΧΑΣΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ  κζντρο- 2οσ όροφοσ, αίθουςα τεχνών 
<<Σάκησ Σλοφπασ>>   (Οδόσ  Ροφςβελτ 59) τισ παρακάτω μζρεσ και ϊρεσ: 

o Παραςκευή 29  Μαρτίου: 10.00 - 20.00  

o άββατο    30  Μαρτίου:    10.00 -  20.00  

o ΤΝΗΜΜΕΝΑ:  Ενδεικτικζσ καταςτάςεισ ομαδικισ εγγραφισ και 

ατομικι αίτθςθ εγγραφισ του κάκε μακθτι. 

Για το Δ.  τησ   ΕΑ ΕΓΑ ΘΕΑΛΙΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 ΗΛΙΑ ΚΑΦΦΕ         ΣΕΡΓΙΟ ΦΑΣΗ 
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RUN GREECE  ΛΑΡΙΑ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2019  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΤΜΕΣΟΧΗ 

ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΩΝ  5 χιλ  :  γενθμμζνοι /γενθμμζνεσ   2006   εωσ  2001  

ΧΟΛΕΙΟ: …………………………………………………………………………………………………………. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΡΑΤΩΝΥΜΟ ΗΜΕ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΑΞΗ 
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Ο ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΓΓΑΦΗΣ……………………………………………   (φραγίδα-υπογραφή) 

Τθλ. Επικοινωνίασ :………………………….. 

Email ςχολείου……………………………. 

Τθλ- fax  ςχολείου………………………….. 

 


