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Πάτρα
RunGreece

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ

ΤΟ Π Ι ΚΟ Σ  ΧΟ Ρ Η ΓΟ Σ



EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ ΣΕΓΑΣ 
Αθανάσιος Ράπτης  Πρόεδρος
Βασίλειος Φίλιππας  Μέλος
Περικλής Μπάκας  Μέλος
Άγγελος Προβατάς  Τεχνικός
Μάρκος Καλούδης  Τεχνικός
Στέφανος Ματάκης  Τεχνικός
Βασίλειος Πλάτωνας  Τεχνικός
Χρήστος Χατζηβασιλείου  Τεχνικός
Παναγιώτης Παπούλιας  Τεχνικός
Γεωργία-Μαρία Σαγιαδινού Γραμματέας

ΕΠΙΤΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων
Κώστας Παναγόπουλος, Πρόεδρος Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Χαράλαμπος Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
Νίκος Κοροβέσης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού
Αθανάσιος Μαυρομάτης, ΑντιπεριφερειάρχηςΥποδομών και Έργων
Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και 
Χωροταξίας
Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
Παναγιώτης Μελάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων
Νικόλαος Σπανουδάκης, Υποστράτηγος - Γεν. Περιφερ. Αστυνομικός Δ/ντής Δυτ. Ελλάδας
Στυλιανός Καλαιτζίδης, Ταξίαρχος - Διοικητής Κ.Ε.ΤΧ.
Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Ταξίαρχος - Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας
Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, Αρχιπύραρχος - Περιφερειάρχης Πυροσβεστικής Υπηρ. Δυτ. Ελλάδας
Νικόλαος Ρουμελιώτης, Διοικητής Πόλης – Πύραρχος 
Κων/νος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
Γεώργιος Νιάρος, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακού Τμήματος Πατρών
Θεόδωρος Τουλγαρίδης, Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικού Τομέα Δήμου Πατρέων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ευάγγελος Τζελάτης, Πρόεδρος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Τάκης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού
Δημήτριος Νικολακόπουλος, Βοηθ. Περιφερειάρχη σε θέματα Ολυμπισμού, Εθελοντισμού & Αθλητι-
σμού
Διονύσης Πλέσσας, Αντιδήμαρχος Διοίκησης Οικονομικών-Προσόδων Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης 
Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας
Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πρασίνου & Κοιμητηρίωνς 
Μιχαήλ Αναστασίου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης
Χρήστος Κορδάς, Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου
Ακριβή Σαμούρη, Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας
Νικόλαος Ασπράγκαθος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Μελετών 
Έργων Πρασίνου & Καθαριότητας – 
Αικατερίνη Γεροπαναγιώτη, Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού Δήμου Πατρέων
Σπυρίδων Νιάρος, Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Πατρών
Σπύρος Μπούσιας, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Άννα Κουτρουμπή, Γεν. Γραμματέας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Ηλίας Γιάχος, Ταμίας Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Ανδρέας Μάρκος, Μέλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Νικόλαος Μπαλάσης, Μέλος Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Γεωργία Μητρογιάννη, Υπεύθυνη Γραφείου Φυσικής Αγωγής Αχαΐας

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΣ
Μάκης Ασημακόπουλος, Γενικός Συντονιστής Marketing ΣΕΓΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΓΑΣ
Διευθύντρια Υπηρεσιών Αγγελική Προκάκη
Τμήμα Αθλητικού Καλυψώ Δέρβου
Γραφείο Αγώνων Δρόμου Άγγελος Προβατάς
  Παναγιώτης Παπούλιας
Εγγραφές  Τότα Γκολφινοπούλου
  Λία Λέκκα
  Ελένη Τζούμα
  Ελευθερία Πετρίδη
  Κυριακή Κοτσολάκη
Marketing  Σπύρος Σπυρόπουλος
  Τάσος Κασιώλας
  Σωτήρης Κυρανάκος
Γραφείο Τύπου  Μπάμπης Ζαννιάς
  Ιωάννα Πουρλιοτοπούλου
Τμήμα Οικονομικού Σταύρος Καραγγέλης
Μέτρηση Διαδρομών Γεώργιος Δούσης
Δημιουργικό  Εμμανουέλα Μαθιουδάκη
Website  Θεόδωρος Βουτσινάς

Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο διαδίκτυο για να 
είστε ενημερωμένοι για όλα τα μεγάλα δρομικά 
γεγονότα:
segas.gr
athinahalfmarathon.gr
athensauthenticmarathon.gr
run-greece.gr
athensmarathonshop.com

Ακολουθήστε τις σελίδες μας στα Social Media
FACEBOOK /Segas.gr
 /AthensHalfMarathon
 /AthensAuthenticMarathon
 /RunGreece
INSTAGRAM/Segas.gr
 /Athens_Half_Marathon
 /AthensAuthenticMarathon

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

TWITTER @PRESEGAS
 @AthHalfMarathon
 @AthensMarathon
 @RunGreece
YOUTUBE /ΣΕΓΑΣ Σύνδεσμος Αθλητικών 
Γυμναστικών Σωματείων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ RUN GREECE ΠΑΤΡΑ

Κων/νος Χριστόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Αχαΐας
Ελένη Παναγιωτοπούλου, πρόεδρος Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας & μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 
Μαραθωνίου Αθήνας
Δημήτριος Χαλιώτης, Αρχηγός Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Πάτρας
Αλέξανδρος Κοντογούρης, Πρόεδρος Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτ. Πελ/σου
Γεώργιος Αποστολόπουλος, εκπρόσωπος Τμήματος Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς
Λουΐζα Παρασκευοπούλου, γραμματειακή υποστήριξη Τμήματος Άθλησης, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ RUN GREECE ΠΑΤΡΑ
Απόστολος Αποστολόπουλος, Εθνικός Προπονητής Στίβου Παίδων - Κορασίδων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
Στέφανος Ματάκης, Τεχνικός Διευθυντής
Δημήτριος Ορφανόπουλος, Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής
Βασίλης Πλάτωνας, Τεχνικός Σύμβουλος Ανάπτυξης ΣΕΓΑΣ
Άγγελος Προβατάς, Τεχνικός Σύμβουλος Αγώνων Δρόμου ΣΕΓΑΣ
Παναγιώτης Παπούλιας, Τεχνικός Σύμβουλος Αγώνων Δρόμου ΣΕΓΑΣ
Γραμματειακή Υποστήριξη Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου
Χάρης Παρίσης - Μαρία Χρονοπούλου

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών, και Ναυαγωσωστών Πάτρας, του Ε.Ε.Σ.
Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτ. Πελ/σου
Ομάδα «ΕΨΙΛΟΝ» Δήμου Πατρέων
Σύλλογος Δρομέων Yγείας Πάτρας 
Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Πάτρας
Ελληνική Λέσχη Μοτοσικλετιστών VSTROM mania Hellas - Αχαΐας
«ΦΑΕΘΩΝ» - Club Περιπατητών/Δρομέων & Μαραθωνοδρόμων Πάτρας
«Η ΖΕΥΞΗ» - Σύλλογος Μαζικού Αθλητισμού
Εθελοντές «Πανταχού Παρών»



ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΓΑΣ

Το RUN GREECE, ο αγωνιστικός θεσμός 
που καθιέρωσε ο ΣΕΓΑΣ από το 2013 σε 
συνεργασία με Περιφέρειες και Δήμους 
σε 7 πόλεις της Ελλάδας, προσεγγίζει 
κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τον στό-
χο του. Βγάζει κυριολεκτικώς - στο δρόμο 
όλο και περισσότερους κατοίκους των 
πόλεων που πραγματοποιούνται οι αγώ-
νες του. Τους παρακινεί συμμετέχοντας, 
να δοκιμάσουν έναν διαφορετικό τρόπο 
ζωής. Αποτελεί μια όλο και μεγαλύτερη 
γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού στο 
κέντρο κάθε πόλης.

Ευχαριστώ θερμά τις Περιφερειακές και 
Δημοτικές Αρχές των πόλεων που φιλο-
ξενούν τους αγώνες RUN GREECE για την 
εξαιρετική συνεργασία και την ένθερμη 
υποστήριξή τους.

Συγχαίρω τις Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ των περιοχών 
αυτών, τα Σωματεία του στίβου, τους τε-
χνικούς μας συμβούλους, τους εθελοντές, 
τους εργαζόμενους στον ΣΕΓΑΣ και την 
ομάδα της διοργάνωσης για την συνεπή 
και συνεχή προσπάθειά τους, που απο-
δίδει οργανωτικά και λειτουργικά έναν 
άρτιο αγώνα, με την παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας για όλους τους δρο-
μείς.

Καλώ όλες και όλους εσάς, να γίνετε μέ-
ρος της μεγάλης γιορτής αθλητισμού και 
πολιτισμού στην πόλη σας. Να χαρείτε τη 
συμμετοχή σας. Να τερματίσετε, όλες και 
όλοι, νικητές.

Κώστας Παναγόπουλος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η διοργάνωση του 7ου αγώνα «Run Greece» 
στην Πάτρα, αποτελεί απόδειξη επιτυχίας 
του συγκεκριμένου θεσμού μαζικού αθλη-
τισμού, ταυτόχρονα όμως και απόδειξη της 
ανάγκης που έχει η κοινωνία μας να συμμε-
τέχει σε «γιορτές ζωής», όπως ο συγκεκρι-
μένος λαϊκός αγώνας δρόμου. Άλλωστε, η 
δυνατότητα και χωρίς μάλιστα, η πρωτιά να 
είναι αυτοσκοπός, αποτελεί το μεγάλο κοι-
νωνικό μήνυμα που εκπέμπουν εκδηλώσεις 
όπως η συγκεκριμένη.

Παράλληλα, το «Run Greece» της Πάτρας 
συνιστά μία δράση εξωστρέφειας, η οποία 
συνεισφέρει στην προσπάθεια που όλοι 
οφείλουμε να καταβάλλουμε, προκειμένου 
να μετατραπεί η περιοχή μας σε πανελλαδι-
κό κέντρο, πολιτισμού και αθλητισμού, ιδιαί-
τερα καθώς αφορά το διοικητικό κέντρο της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι αποτελεί τη γενέτειρα του 
Ολυμπισμού και του παγκοσμίου αθλητικού 
κινήματος, με πολυεπίπεδες δυνατότητες 
στις μέρες μας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα αποτελεί 
διαρκή και σταθερό αρωγό κάθε πρωτο-
βουλίας που διαθέτει δυναμισμό, μαζικότη-
τα και εξωστρέφεια, στέλνοντας προς κάθε 
κατεύθυνση το μήνυμα της ενότητας και της 
συμμετοχής των πολιτών της περιοχής μας 
στην κοινή προσπάθεια.

Γι’ αυτό... RUN Πάτρα, RUN Δυτική Ελλάδα!

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ

Σαν Δημοτική Αρχή θεωρούμε υποχρέωση μας να 
διαδώσουμε πλατιά την αντίληψη της οργανωμέ-
νης πάλης από όλους τους φορείς, με σκοπό την 
ανατροπή της σημερινής κατάστασης στη φυσική 
αγωγή και τον αθλητισμό.
Θεωρούμε τη συνεχή σωματική κίνηση αναπόσπα-
στο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, αφού συνδέ-
εται με την ικανοποίηση βασικών αναγκών του. Ο 
αθλητισμός συμβάλει ώστε ο άνθρωπος να γίνεται 
ενεργητικός και δραστήριος. Η συστηματική άσκη-
ση, η οργανωμένη σωματική δραστηριότητα ακο-
νίζει τη σκέψη, ευνοεί τη διάθεση και τη βούληση, 
εξασφαλίζει τη στοιχειώδη ποιότητα ζωής για τον 
άνθρωπο.
Εκτιμούμε τη θετική συμβολή και την ευρύτερη 
αξία δράσεων όπως το «Run Greece», που βοηθούν 
τον άνθρωπο να ενταχθεί στην κοινωνία, να δου-
λεύει συλλογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει 
τα προβλήματά του αγωνιστικά.
Η πολιτική που έχει εφαρμοστεί όλα αυτά τα 
χρόνια, με τη σταθερή υποχρηματοδότηση και 
υποβάθμιση των δομών του ερασιτεχνικού αθλη-
τισμού, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 
και εμπόδια στη λειτουργία του. Η λαϊκή οικογένεια 
είναι υποχρεωμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην 
τσέπη προκειμένου να αθληθεί, να περάσει δημι-
ουργικά τον ελεύθερο χρόνο της.
Η δυσμενής αυτή κατάσταση για τον αθλητισμό 
πρέπει να ανατραπεί μέσα από την οργανωμένη 
συλλογική πάλη του λαϊκού κινήματος που θα στο-
χεύει στην κατάργηση της εμπορευματοποίησης 
του αθλητισμού, την αύξηση και ουσιαστική αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη διασφάλιση 
όλων των προϋποθέσεων δωρεάν άθλησης της 
νεολαίας και του λαού.
Η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και πιο 
ώριμα συνεχίζει. Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο 
αποδόθηκε οριστικά στο λαό της Πάτρας για την 
άθλησή του. Δημιουργήθηκε η κατασκήνωση στην 
Πλαζ που έδωσε διέξοδο για άθληση και δημιουρ-
γία σε εκατοντάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών. 
Διοργανώσαμε τους Παράκτιους Μεσογειακούς 
Αγώνες του 2019.
Παράλληλα συνεχίζουμε στο δρόμο της διεκδίκη-
σης απαιτώντας:
• χορήγησης δωρεάν από το κράτος όλων των προ-
ϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό 
της νεολαίας
• υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη, 
επαρκής κρατική χρηματοδότηση που να κατο-
χυρώνει το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον 
αθλητισμό σε κάθε του έκφραση
• κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας στον αθλητισμό. 

Κώστας Πελετίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EAΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
Με την καθιέρωση του Αγώνα «Run 
Greece» τα έξι προηγούμενα χρόνια ως 
θεσμού και ως του μεγαλύτερου μόνιμου 
αθλητικού γεγονότος της Πάτρας σε όλα 
τα Αθλήματα, πιστεύουμε ότι και το 2019 
πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η Πάτρα 
μπορεί να προχωρήσει μέσα από συλλο-
γικές προσπάθειες σε όλους τους τομείς.

Ο Αγώνας αυτός είναι μια διοργάνωση 
με θετικό απολογισμό και στον αγωνι-
στικό αλλά κύρια στο μαζικό αθλητισμό, 
δίνοντας σε όλους τους συμμετέχοντες 
το δικαίωμα να νιώσουν ότι νίκησαν νίκη 
ζωής και ελπίδας. Είναι μια διοργάνωση 
που προσφέρει χρώμα στην πόλη μας 
για κάποιες ημέρες, μεταφέρει το μήνυ-
μα της βελτίωσης, της υγείας μέσω του 
αθλητισμού, ενισχύει την ιδέα του Εθε-
λοντισμού και αναδεικνύει τη δύναμη της 
συνεργασίας των βασικών φορέων και 
θεσμών της τοπικής κοινωνίας μέσα από 
την επιτυχία της.

Ο Κλασσικός Αθλητισμός και πάλι, μέσα 
από τον Αγώνα «Run Greece», με την 
πολύτιμη και απαραίτητη συμπαράσταση 
και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βοηθάει 
και υλικά την Κοινωνία μέσα στις σημερι-
νές δύσκολες συνθήκες, αποδεικνύοντας 
ότι επιβιώνει σε σωστά πλαίσια, μακριά 
από παραμορφώσεις της Αθλητικής ιδέ-
ας και βοηθώντας τη Νεολαία να δημι-
ουργήσει το σωστό τύπο ανθρώπου.
Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν την προ-
σπάθειά μας.

Βαγγέλης Τζελάτης





H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY RUN GREECE

Το RUN GREECE  καθιερώθηκε το 2013 
από τον ΣΕΓΑΣ και αφού έχει διανύσει 
έξι επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής 
του, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 
110.000 δρομέων και απλών πολιτών 
όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινάει το 2019 με 
πολλές ελπίδες και νεωτερισμούς την 7η 
συνεχόμενη χρονιά του.

Με φιλοσοφία απλή αλλά δυνατή, σκοπό 
έχει να αυξήσει τον αριθμό των αθλού-
μενων στην Ελλάδα και να «μεταδώσει 
το μικρόβιο» της άθλησης σε όσο το 
δυνατό περισσότερους ανθρώπους. Αξι-
οποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του 
Μαραθωνίου Αθήνας, καθώς και του 
Ημιμαραθωνίου Αθήνας, το RUN GREECE  
καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές ανά-
μεσα στους δρομείς της περιφέρειας και 
του κέντρου.

Επτά μεγάλες πόλεις, Λάρισα, Ηράκλειο, 
Καστοριά, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, 
Πάτρα και Ρόδος, φιλοξενούν αυτό το με-
γάλο αθλητικό γεγονός. Οι δρομείς έχουν 

την ευκαιρία να τρέξουν σε έναν υψηλού 
επιπέδου - αγωνιστικά και οργανωτικά - 
αγώνα μαζικής συμμετοχής στο κέντρο 
των πόλεων κάθε διοργάνωσης.

Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήμα-
τα της διοργάνωσης (βελτίωση υγείας 
συμμετεχόντων, ανάπτυξη τοπικών 
πρωτοβουλιών και ενδυνάμωση της 
αθλητικο-τουριστικής οικονομίας), το 
RUN GREECE  συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού 
και ενισχύει τη συνεχώς αυξανόμενη σε 
δύναμη και ποσότητα δρομική κοινότητα.

Επιπλέον, το RUN GREECE  αποσκοπεί 
στην προβολή των όμορφων πόλεων της 
Ελληνικής περιφέρειας και την ενδυνά-
μωση του εσωτερικού αθλητικού τουρι-
σμού. Οι πόλεις ζωντανεύουν με πολίτες 
όλων των ηλικιών να ξεχύνονται στους 
δρόμους. Αθλούμενοι επιστρέφουν στον 
τόπο τους για να τρέξουν, οικογένειες 
αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο 
χρόνο τους και μοιράζονται τη χαρά της 

Το πρόγραμμα του Run Greece για το 2019
Λάρισα 31 Μαρτίου 
Ηράκλειο 7 Απριλίου 
Καστοριά 12 Μαΐου
Ιωάννινα 19 Μαΐου 
Αλεξανδρούπολη 22 Σεπτεμβρίου 
Πάτρα 6 Οκτωβρίου 
Ρόδος 13 Οκτωβρίου 

συμμετοχής. Το RUN GREECE  είναι πάντα 
μια μεγάλη αθλητική γιορτή για όλους. Οι 
αγώνες 10χλμ και 5χλμ, που αποτελούν 
τον κορμό του RUN GREECE, καθώς και ο 
αγώνας για παιδιά που διοργανώνεται σε 
κάθε πόλη, συγκεντρώνουν μεγάλο αριθ-
μό δρομέων και απλών πολιτών, όχι μόνο 
από την εκάστοτε πόλη και περιφέρεια, 
αλλά και από όλη την Ελλάδα. Κάθε χρό-
νο, οι συμμετοχές στο RUN GREECE  αυ-
ξάνονται εντυπωσιακά και αυτό είναι μια 
ακόμα απόδειξη για το σημείο αναφοράς 

που πλέον αποτελεί η διοργάνωση αυτή 
για όλους τους Έλληνες δρομείς.

Ο ΣΕΓΑΣ και οι τοπικές του Επιτροπές 
(ΕΑΣ), καθώς και οι συνδιοργανωτές του, 
Περιφέρειες και Δήμοι όλης της χώρας, 
θέλουν να σας ευχαριστήσουμε για την 
εμπιστοσύνη που τόσα χρόνια μας δείχνε-
τε και σας περιμένουμε με χαρά και φέτος 
για να γιορτάσουμε παρέα.



Ρεκόρ Διαδρομής 10 χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Άνδρες Χρήστος Καλλίας 31.09 ΛΑΡΙΣΑ 2017

Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 34.33 ΛΑΡΙΣΑ 2018

Ρεκόρ Διαδρομής  5 χλμ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άνδρες Μάριος Αναγνώστου 15.03 ΛΑΡΙΣΑ 2019

Γυναίκες Ανθή Κυριακοπούλου 17.16 ΛΑΡΙΣΑ 2018

Νικητές/Νικήτριες  

10χλμ ανδρών  

2018 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12
2017 Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37
2016 Ευάγγελος Μαλιόγλου 32.41
2015 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.51
2014 Κωνσταντίνος Κοκόλας 33.09
2013 Κωνσταντίνος Κοκόλας 34.50
10χλμ Γυναικών  

2018 Μικαέλα Φιάσκα 39.52
2017 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 36.02
2016 Ιζαμπέλλα Κοτσαχείλη 40.57
2015 Μαρία Παρδαλού 38.42
2014 Αναστασία Καρακατσάνη 35.53
2013 Βηθλεέμ Σαπίου 40.49
5χλμ Ανδρών  

2018 Ντένις Γκιούρα 15.39
2017 Ντένις Γκιούρα 15.58
2016 Ντένις Γκιούρα 16.21
2015 Μάρκος Γκούρλιας 15.30
2014 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.32
2013 Γρηγόρης Βουτσινάς 16.42
5χλμ Γυναικών  

2018 Ιζαμπέλλα Κοτσαχείλη 18.09
2017 Ιζαμπέλλα Κοτσαχείλη 18.57
2016 Μυρτώ Κοκαλιάρη 19.59
2015 Κυριακή-Βασιλική Καλογεροπούλου 19.47
2014 Σοφία Κρίλη 20.20
2013 Θεόνη Λουβή 20.52

Η ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE
Για έβδομη συνεχή χρονιά το Run Greece κάνει στάση στην Πάτρα.
Το ενδιαφέρον με το οποίο έμπρακτα οι πολίτες της Πάτρας και της Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το Run Greece είναι πρωφανές. 
Κάθε χρονιά ο αριθμός των δρομέων είναι υψηλός και η αθρόα συμμετοχή 
εκατοντάδων πολιτών αλλά και φίλων επισκεπτών της πόλης από όλη τη χώρα 
αποτελεί σημάδι σταθεροποίησης του αγώνα σε υψηλά επίπεδα.

Την περυσινή χρονιά νικητής στα 10χλμ Ανδρών ήταν ο Ευάγγελος Μαλιόγλου 
με χρόνο 33.12 , ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Μικαέλα Φιάσκα με 
39.52. Στα 5χλμ Ανδρών πρώτος τερμάτισε ο Ντένις Γκιούρα με χρόνο 15.39, 
ενώ στα 5χλμ Γυναικών η Ιζαμπέλλα Κοτσαχείλη με 18.09 και ρεκόρ διαδρο-
μής.
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες επιδόσεις, ανδρών 
και γυναικών, ανά χρονολογία αγώνα.

Νικητές/Νικήτριες 2018  
10χλμ Ανδρών  
1 Ευάγγελος Μαλιόγλου 33.12

2 Σπυρίδων Ιατρόπουλος 34.05

3 Νικόδημος Νικολακέας 34.08

10χλμ Γυναικών  
1 Μικαέλα Φιάσκα 39.52

2 Κατερίνα Φωτοπούλου 41.28

3 Θεώνη Λουβή 41.43

5χλμ Ανδρών  
1 Ντένις Γκιούρα 15.39

2 Νίκος Σταμούλης 15.40

3 Τζουλιάνο Μάνκο 16.00

5χλμ Γυναικών  
1 Ιζαμπέλλα Κοτσαχείλη 18.09

2 Μάγδα Γαζέα 18.34

3 Ελένη Νικολοπούλου 19.06

Ρεκόρ Διαδρομής 10χλμ

Άνδρες Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 31.37 2017

Γυναίκες Αναστασία Καρακατσάνη 35.53 2014

Ρεκόρ Διαδρομής 5χλμ

Άνδρες Μάρκος Γκούρλιας 15.30 2015

Γυναίκες Ιζαμπέλλα Κοτσαχείλη 18.09 2018



Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΙΒΟΣΗ ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ RUN GREECE

Είναι τόσο παλιά όσο και ο Στίβος! Ο λό-
γος για την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πε-
λοποννήσου, που με το όνομα αυτό εί-
ναι η πρεσβεύουσα αρχή του κλασικού 
αθλητισμού στην Βόρεια Πελοπόννησο 
και Δυτική Ελλάδα. Την ονομασία αυτή 
φέρει από το 1997, όταν μετεξελίχθηκε 
η Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ που είχε ιδρυ-
θεί από το 1949.
Όμως οι ρίζες της είναι βαθύτερες. Τα 
στελέχη του στίβου στην Πάτρα ήταν 
πρωτοπόροι στην ίδρυση της Ελλη-
νικής Ομοσπονδίας πριν από 120 και 
πλέον χρόνια.
Η πρώτη κίνηση για ίδρυση Ομοσπον-
δίας αθλητικών σωματείων έγινε στην 
Πάτρα στις 20 Φεβρουαρίου 1895. Ο 
Παναχαϊκός ήταν ο πρωτοστάτης σε 
αυτή την ιστορία καθώς κάλεσε σε 
σύσκεψη τους αντιπροσώπους της ΓΕ 
Πατρών, του Πανελληνίου, του Εθνικού. 
Ο Χρήστος Κορύλλος ως πρόεδρος του 
Παναχαϊκού παρουσίασε την ιδέα του, 
για την ίδρυση του ΣΕΑΓΣ, στον Ιωάννη 
Φωκιανό, πρόεδρο του Πανελληνίου 
και στον Αιμίλιο Γερούση, πρόεδρο της 
ΓΕΠ, ιδέα που επιδοκιμάστηκε! Μάλι-
στα, υπέγραψαν και σχετικό πρακτικό, 
με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 1895. 
Η προσπάθεια συνεχίστηκε μετά το 
τέλος των Α’ Ολυμπιακών Αγώνων, τον 
Μάιο του 1896, όταν και πάλι βρίσκο-
νταν στην Πάτρα οι εκπρόσωποι του 
Πανελληνίου, για να παρακολουθήσουν 
τους ετήσιους αγώνες του Παναχαϊκού. 
Τελικά, στις 25 Οκτωβρίου 1896 κάλε-
σαν σε Συνέδριο τους εκπροσώπους 
όλων των σωματείων, οι εργασίες του 
οποίου θα άρχιζαν την 11η Ιανουαρίου 
1897, όπως κι έγινε. Ο ΣΕΓΑΣ (ΣΕΑΓΣ 
τότε) ήταν η πρώτη Ομοσπονδία που 
ιδρύθηκε και καλλιέργησε, από την 
ίδρυσή του και για πολλές δεκαετίες, 
όλα τα αθλήματα που στη συνέχεια έγι-
ναν ανεξάρτητες ομοσπονδίες.
Ήταν δε μόλις η τρίτη αθλητική Ομο-
σπονδία στην Ευρώπη!
Από την μετεξέλιξη του 1997 η Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έγινε η αρχή για τα Σωμα-
τεία Στίβου Αχαΐας,  Ηλείας και Ζακύν-
θου-Κεφαλονιάς. Το 2016 μεγάλωσε κι 

άλλο, καθώς προστέθηκαν στη δύναμή 
της και τα Σωματεία της Αιτωλοακαρ-
νανίας. Έτσι έχει πλέον στη δύναμή της 
όλους τους αθλητικούς συλλόγους των 
νομών Αχαΐας, Ηλείας, Ιονίων Νήσων 
(Ζακύνθου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης) και 
Αιτωλοακαρνανίας. Είναι, με γεωγρα-
φικά κριτήρια, η μεγαλύτερη Ένωση 
Αθλητικών Σωματείων Πανελλαδικά, 
ενώ με πληθυσμιακά κριτήρια, η 3η σε 
όλη την Ελλάδα μετά την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη!
Το 1949 λοιπόν, ο στίβος της πόλης 
αποκτά τη δική του εποπτεύουσα αρχή, 

την Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., με πρώτο πρόεδρο 
τον Τιμολέοντα Βοΐλα, γνωστό συμ-
βολαιογράφο και παλιό πρόεδρο της 
Παναχαϊκής, ενώ γραμματέας ήταν ο 
Μαγγίνας.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διοργανώνει 
παραδοσιακά επιτυχημένους αγώνες, 
από Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων 
των κατηγοριών, έως Λαϊκούς αγώνες 
μαζικού αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα έχουν γί-
νει τέσσερα Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα στίβου Ανδρών - Γυναικών, όλα στο 
Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το 1995, 
το 2010, το 2016, το 2017, το 2018 και 
το 2019 με τεράστια οργανωτική και 
αγωνιστική επιτυχία. Δύο φορές στην 
Πάτρα φιλοξενήθηκε το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Νέων 
Γυναικών, το 1983 και το 2010, το 1984 
το Πανελλήνιο Εφηβικό και το Παιδικό 
το 1987. Επίσης έχουν διεξαχθεί και 
δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαρα-
θώνιου, το 1981 και το 1985. Τέλος το 
1967 διεξήχθη στην Πάτρα το Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου δρόμου 
Ανδρών.
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. για δεκαετίες δι-
οργανώνει το σπουδαίο διεθνές μίτινγκ 
“Τοφάλεια” στο οποίο έχουν πάρει μέ-
ρος μερικοί από τους σημαντικότερους 
αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού, 
είναι δε η μονιμότερη διεθνής αθλητική 
διοργάνωση στην ευρύτερη περιοχή σε 
όλα τα αθλήματα.
Και δεν είναι το μόνο μίτινγκ, αφού 
υπάρχουν ακόμα τα “Αιγιάλεια”, τα 
“Φωτιάδεια”, τα “Βεργώτεια”, τα ́ ΄Βιλα-
έτεια΄΄ και τόσα ακόμα.

Τέλος, είναι δεκάδες ακόμα οι αθλητι-
κές δράσεις. Με τη στήριξη της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. διεξάγονται πολλοί ακό-
μα αγώνες, σχολικά πρωταθλήματα, 
διασυλλογικά πρωταθλήματα, Μα-
ραθώνιοι, Ημιμαραθώνιοι και Λαϊκοί 
αγώνες με αποτέλεσμα η δράση της 
πραγματικά να συναγωνίζεται το Πα-
τρινό Καρναβάλι στην προσφορά αριθ-
μού διανυκτερεύσεων στην Πάτρα – ο 
Αθλητικός Τουρισμός στην πράξη και 
όχι στα λόγια.
Και φυσικά όλα αυτά έχουν ως αποτέ-
λεσμα την προκοπή και ανάπτυξη του 

αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή.
 Δεκάδες νέοι διακρίθηκαν στον αθλη-
τισμό και έζησαν το όνειρό τους. Τα Σω-
ματεία της Ένωσης φιγουράρουν στις 
πρώτες θέσεις και τα ρεκόρ της Ε.Α.Σ. 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. είναι από τα καλύτερα 
της χώρας.
Σπουδαία ονόματα του Ελληνικού Στί-
βου ήταν από Σωματεία της Ε.Α.Σ. όπως 
ο Ν. Αγγελόπουλος, Σπ. Ανδριόπουλος, 
Φ. Τσιμιγκάτος, Ν. Αργυρόπουλος, Μ. 
Πολύζου, Γ. Παναγιωτόπουλος, Π. Νικο-
λακοπούλου, Αντ. Στεργίου κ.α.
Σήμερα είναι δεκάδες οι πρωταθλητές 
που ξεκίνησαν από τα σωματεία της 
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. κι έστω κι αν με-
ταγράφηκαν σε άλλες πόλεις της χώρας 
εξακολουθούν να κάνουν υπερήφανες 
τις ιδιαίτερες πατρίδες τους με τα κα-
τορθώματά τους.
Το 2019 μια σειρά από αθλητές σωμα-
τείων της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. συνέχι-
σαν την παράδοση τόσων δεκαετιών, 
αγωνίστηκαν σε διεθνή πρωταθλή-
ματα. Δέσποινα Μουρτά, Αγγελική 
Μακρή, Μαργαρίτα Τσουκαλά, Αλέξαν-
δρος Μορτζάκης, Αλέξης Αργυρόπου-
λος, Νίκος Σταμούλης, Μαρίνα Γεννάδη 
τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Σε ότι αφορά το RunGreece της Πάτρας; 
Προστίθεται ένας ακόμα κρίκος στις 
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις της 
Βορειοδυτικής Ελλάδας. Το RunGreece 
της Πάτρας, που κάθε χρόνο κάνει νέο 
ρεκόρ συμμετοχών, είναι η μεγαλύτε-
ρη, μαζικότερη και πολυπληθέστερη 
αθλητική εκδήλωση στην Ελλάδα εκτός 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης!
Ραντεβού την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 
στην πλατεία Γεωργίου.



Eκκίνnσn/Τερματισμός
Πλατεία Γεωργίου Α’
10xλμ - 10.00 
5xλμ - 11.30
Αγώνας Παιδιών - 11.35
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Αγώνες πόλnς για όλους
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟY 5χλμ και 10χλμ

ΗΛΙΚΙEΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η συμμετοχή στον Αγώνα 10χλμ 
επιτρέπεται σε όσους και όσες 
έχουν γεννηθεί το 2004 και πριν.
Η συμμετοχή στον Αγώνα 5χλμ 
επιτρέπεται σε όσους και όσες 
έχουν γεννηθεί το 2007 και πριν.
Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέ-
χουν μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τά-
ξης Δημοτικού (παιδιά γεννημένα 
το 2008, 2009 και 2010).
Δεν επιτρέπεται σε κανένα δρο-
μέα η συμμετοχή και στους δύο 
αγώνες, 5χλμ & 10χλμ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμ-
βάνουν τον αριθμό συμμετοχής 
τους και το απαραίτητο υλικό για 
τον αγώνα από το Κέντρο Εγγρα-
φών της διοργάνωσης (Κλειστό 
Προπονητήριο Στίβου Λαδό-
πουλου) τις παρακάτω μέρες και 
ώρες:
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου: 12.00 
- 20.00
Σάββατο 5 Οκτωβρίου: 10.00 - 
20.00
Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν 
ένα φάκελο που περιέχει:
• Τον Αριθμό Συμμετοχής τους με 
ενσωματωμένο Chip Χρονομέτρη-
σης
• Παραμάνες για τον Αριθμό Συμ-
μετοχής
• Αυτοκόλλητο με τον Αριθμό 
Συμμετοχής για την Τσάντα του 
Δρομέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 10χλμ: 
10.00πμ
Το ανώτατο χρονικό όριο τερμα-
τισμού για τον Αγώνα 10χλμ λήγει 
στις 11.25πμ. Δηλαδή οι δρομείς  
έχουν συνολικό διαθέσιμο χρόνο 1 
ώρα και 25΄.
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 5χλμ: 
11.30πμ
Το ανώτατο χρονικό όριο τερμα-
τισμού για τον Αγώνα Δρόμου 
5χλμ λήγει στις 12.45, δηλαδή οι 
δρομείς και περιπατητές έχουν 
συνολικό διαθέσιμο χρόνο 1 ώρα 
και 15΄.
Στον Αγώνα 5χλμ εφαρμόζεται 
η πρακτική της εκκίνησης «κατά 
κύματα» (wave start). Oι δρομείς 
τοποθετούνται σε blocks εκκίνη-
σης με βάση τις επιδόσεις τους 
όπως δηλώνονται στην αίτηση 
συμμετοχής που υποβάλλουν και 
οι οποίες ελέγχονται και διασταυ-
ρώνονται από την αρμόδια επι-
τροπή του αγώνα.
Μετά το πέρας του επίσημου χρο-
νικού ορίου λήξης των αγώνων, 
στις 12.45, οι δρομείς που δεν 
θα έχουν τερματίσει οφείλουν να 
εγκαταλείψουν τον αγώνα και τη 
διαδρομή. Σε διαφορετική περί-
πτωση συνεχίζουν με δική τους 
ευθύνη πάνω στο πεζοδρόμιο, 
αφού η διαδρομή θα δοθεί για την 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑ-
ΔΡΟΜΩΝ
Οι  Αγώνες 5χλμ & 10χλμ, έχουν 
κοινό σημείο εκκίνησης και τερ-
ματισμού την πλατεία Γεωργίου 
Α΄. 
Διαδρομή: Εκκίνηση από κέντρο 
πλατείας Γεωργίου Α΄, έξοδος 
από πλατεία διαγώνια αριστερά 
και είσοδος στην οδό Κορίνθου. 
Ακολούθως οι δρομείς στρίβουν 
αριστερά στην Αγίας Σοφίας, ει-
σέρχονται στην Κωνσταντινουπό-
λεως, συνεχίζουν στη Μαιζώνος 
και πάλι, στροφή αριστερά στην 
Παπαφλέσσα και πάλι στροφή 
αριστερά στην Κορίνθου, περι-
μετρικά του επάνω μέρους της 
πλατείας Γεωργίου Α΄ και στρο-
φή αριστερά για τερματισμό επί 
της πλατείας στο ίδιο σημείο που 
έγινε και η αφετηρία της κούρσας 
(μπροστά από το Δημοτικό Θέα-
τρο). 
Οι δρομείς του Αγώνα 10χλμ δια-
τρέχουν τη διαδρομή δύο φορές.
Οι δρομείς του Αγώνα 5χλμ δια-
τρέχουν τη διαδρομή μία φορά.
Οι διαδρομές είναι επίσημα με-
τρημένες και πιστοποιημένες από 
τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με βάση διεθνείς 
κανόνες και προδιαγραφές.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Οι συμμετέχοντες δρομείς μετα-
βαίνουν στο χώρο εκκίνησης του 
αγώνα στην πλατεία Γεωργίου Α΄ 
με δικά τους μέσα. Όλοι οι δρομείς 
θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο 

εκκίνησης τουλάχιστον μια ώρα 
πριν την έναρξη του αγώνα (για 
τον Αγώνα 10χλμ στις 09.00πμ και 
για τον Αγώνα 5χλμ στις 10.30πμ).
Σημείωση για τους δρομείς του 
Αγώνα 5χλμ: Φροντίστε να φτά-
σετε έγκαιρα στο χώρο εκκίνη-
σης (και σας προτείνουμε πεζοί), 
αφού λάβετε υπ’ όψη σας ότι 
αρκετοί δρόμοι θα είναι κλειστοί 
λόγω της διεξαγωγής του Αγώνα 
10χλμ.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Πριν ξεκινήσετε από το χώρο δια-
μονής σας σιγουρευτείτε ότι έχετε 
μαζί σας:
1. Τον αριθμό συμμετοχής σας με 
το ενσωματωμένο chip χρονομέ-
τρησης και τις παραμάνες.
2. Την πλαστική τσάντα που έχετε 
παραλάβει από τους διοργανωτές 
για τα ρούχα, με το αυτοκόλλητο 
που αναγράφει τον αριθμό συμ-
μετοχής σας κολλημένο πάνω της
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω στην πλαστική 
τσάντα θα πρέπει να είναι ευκρι-
νώς κολλημένο (στο σημείο που 
υποδεικνύεται) το αυτοκόλλητο 
με τον αριθμό συμμετοχής του 
δρομέα. Η τσάντα αυτή θα πρέπει 
να είναι καλά κλεισμένη και δεν 
πρέπει να περιέχει ταξιδιωτικά 
έγγραφα, χρήματα, τιμαλφή ή 
φάρμακα. Οι διοργανωτές δεν φέ-
ρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση 
απώλειας αντικειμένων αξίας.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. Δεν μεταβιβάζονται 
και δεν δίνονται σε άλλο άτομο 
αυθαίρετα χωρίς πρότερη έγκρι-

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ – ΣΤΑΘΜΟ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ιατρικές Υπηρεσίες WC Νερό  Χρονομέτρηση

10χλμ:  2,5 - 5 &  7,5χλμ   Νερό   
5χλμ: 2,5 xλμ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Ιατρικές Υπηρεσιές WC Νερό Μπανάνες Χρονομέτρηση



Η Οργανωτική
Επιτροπή

σας εύχεται
καλή επιτυχία!

ση της Οργανωτικής Επιτροπής 
του αγώνα.

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΡΟ-
ΜΕΩΝ 
Όλοι οι δρομείς θα μπορούν να 
προθερμαίνονται στην πλατεία 
Γεωργίου Α΄, δίπλα ουσιαστικά 
στα σημεία εκκίνησης και τερμα-
τισμού, αλλά και στην οδό Κορίν-
θου μετά τις 9.30 (μόνο οι δρομείς 
των 10 χλμ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η πλαστική τσάντα με τα ρούχα 
και τα προσωπικά αντικείμενα, 
για όποιον δρομέα το επιθυμεί, 
θα πρέπει να έχει παραδοθεί του-
λάχιστο 30 λεπτά πριν από την 
εκκίνηση του αγώνα στον οποίο 
συμμετέχει ο δρομέας (δηλαδή  
μέχρι τις 09.30πμ για τα 10χλμ και 
μέχρι τις 11.00πμ για τα 5χλμ). Η 
παράδοση γίνεται μόνο στον ειδι-
κά διαμορφωμένο χώρο που έχει 
ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή 
στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, απένα-
ντι από το Δημοτικό Θέατρο.
Για λόγους ασφάλειας και προστα-
σίας, η παραλαβή της πλαστικής 
τσάντας του κάθε δρομέα, αμέσως 
μετά τον τερματισμό, θα γίνεται 
με τη βοήθεια εθελοντών, από τον 
ίδιο τον δρομέα, με την επίδειξη 
του αριθμού συμμετοχής του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Blocks Εκκίνησης) 
Το αργότερο 15 λεπτά πριν την 
Εκκίνηση, δηλαδή στις 09.45πμ 
για τα 10χλμ και στις 11.15πμ για 
τα 5χλμ, όλοι οι δρομείς θα πρέ-
πει να έχουν πάρει θέση στο χώρο 

της εκκίνησης. Το block εκκίνησης 
στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάθε 
δρομέας αναγράφεται επάνω 
στον αριθμό συμμετοχής του. Οι 
διακεκριμένοι αθλητές θα κατα-
λάβουν την πρώτη σειρά στην 
γραμμή της εκκίνησης με ευθύνη 
των διοργανωτών.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται 
στους δρομείς των Αγώνων 5χλμ 
& 10χλμ στην εκκίνηση και στον 
τερματισμό, καθώς και ανά 2,5χλμ 
επί της διαδρομής.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Τουαλέτες για την εξυπηρέτηση 
των συμμετεχόντων θα υπάρχουν 

στο υπόγειο της πλατείας Γεωργί-
ου Α΄ καθώς και στο υπόγειο του 
Μεγάρου Λόγου και Τέχνης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ-
ΣΗ 
Για τους Αγώνες 10χλμ και 5χλμ 
υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού 
ελέγχου και χρονομέτρησης τόσο 
στην εκκίνηση και τον τερματι-
σμό, όσο και σε ενδιάμεσα σημεία 
για την καταγραφή των ενδιάμε-
σων χρόνων. Όποιος δρομέας δεν 
έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην 

εκκίνηση, τον τερματισμό και σε 
όλες τις ενδιάμεσες ζώνες ελέγχου 
του αγώνα ακυρώνεται.

Οι αθλητές συμπεριλαμβάνονται 
στα τελικά αποτελέσματα, γίνο-
νται γνώστες της τελικής επίδο-
σης και των ενδιάμεσων χρόνων 
τους και δικαιούνται πιστοποιη-
τικού συμμετοχής και επίδοσης, 
μόνο εφόσον τηρούν τις παρακά-
τω προϋποθέσεις:
1) Συμμετείχαν και αγωνίστηκαν 
νόμιμα.
2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρόνου 
στις ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου.
3) Τερματίσουν εντός του χρο-
νικού ορίου ολοκλήρωσης του 
αγώνα. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί 
των IAAF/AIMS και Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για 
τους αγώνες δρόμου. Οι κριτές 
και τα στελέχη της Οργανωτικής 
Επιτροπής μπορούν οποτεδήποτε 
να ακυρώσουν αθλητές σε περί-
πτωση μη τήρησης των κανόνων, 
αλλά και να τους διαγράψουν μετά 
τον αγώνα από τα αποτελέσματα 
αξιολογώντας ενστάσεις, ηλε-
κτρονικό ή οπτικό υλικό.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή 
στον αγώνα σε μη εγκύρως εγ-
γεγραμμένους δρομείς ή δρομείς 
χωρίς αριθμό συμμετοχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡ-
ΜΑΤΙΣΜΟ 
Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά 
τον τερματισμό, καλούνται να 
συνεχίζουν να βαδίζουν προς την 
έξοδο από το χώρο τερματισμού 
παραλαμβάνοντας αναμνηστικό 
μετάλλιο, εμφιαλωμένο νερό και 
μπανάνα σύμφωνα με τις υποδεί-
ξεις των διοργανωτών.
Οι δρομείς παραλαμβάνουν την 
Πλαστική Τσάντα με τα προσωπι-
κά τους αντικείμενα από το χώρο 
όπου την παρέδωσαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειαστεί ιατρική 
βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί 
άμεσα από το ιατρικό προσωπικό 
που βρίσκεται στο χώρο του τερ-
ματισμού.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 
Όλοι όσοι τερματίζουν λαμβάνουν 
αναμνηστικό μετάλλιο τερματι-
σμού. Στους τρεις πρώτους νικη-
τές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών 
και Γυναικών των Αγώνων 10χλμ 
& 5χλμ απονέμεται διακριτικό με-
τάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα.

ΑΓΩΝΑΣ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

10χλμ 09.00 09.30 09.45 10.00 11.25
5χλμ 10.30 11.15 11.15 11.30 12.45



ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕΓΑΣ

www.athensauthenticmarathon.gr

Run the Authentic
42.195m
Run the Authentic
42.195m

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αφιερωμένος στον Βαλκανιονίκη
Γρηγόρη Λαμπράκη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΟΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Run the Authentic
42.195m
Run the Authentic
42.195m



ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΗΛΙΚΙEΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέ-
χουν μαθητές και μαθήτριες της 
Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού, 
δηλαδή παιδιά γεννημένα το 
2008, 2009 και 2010.
Ο Αγώνας Παιδιών είναι από-
στασης περίπου 850μ. Στον 
Αγώνα Παιδιών δεν υπάρχει 
χρονομέτρηση και ως εκ τούτου 
δεν ανακοινώνονται αποτελέ-
σματα και κατάταξη τερματισά-
ντων. Σκοπός του αγώνα είναι 
η χαρά της συμμετοχής και του 
τερματισμού για όλα τα παιδιά 
που συμμετέχουν. Νικητές εί-
ναι όλοι όσοι συμμετέχουν και 
τερματίζουν τον αγώνα. Ανα-
μνηστικό μετάλλιο συμμετοχής 
δίνεται σε όλα τα παιδιά που θα 
τερματίσουν τρέχοντας ή βαδί-
ζοντας τη διαδρομή.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι κηδεμόνες των παιδιών, ή 
τα παιδιά με απαραίτητη τη 
συνοδεία των κηδεμόνων τους, 
παραλαμβάνουν τον αριθμό 
συμμετοχής τους και το απαραί-
τητο υλικό για τον αγώνα από 

το Κέντρο Εγγραφών της διορ-
γάνωσης, (Κλειστό Προπονητή-
ριο Στίβου Λαδόπουλου, τέρμα 
Ηλέκτρας) τις παρακάτω μέρες 
και ώρες:
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου: 12.00 
- 20.00
Σάββατο 5 Οκτωβρίου: 10.00 - 
20.00
Εναλλακτικά, στην περίπτωση 
ομαδικών εγγραφών σχολείων, 
η παραλαβή των αριθμών συμ-
μετοχής μπορεί να γίνει από 
έναν εκπρόσωπο του σχολείου.
ΩΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ: ΑΓΟΡΙΑ 11.33πμ – 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.35
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Εκκίνηση από Κο-
ρίνθου & Τριών Ναυάρχων και 
τερματισμός στην Πλατεία Γε-
ωργίου Α΄, μπροστά στο Δημο-
τικό Θέατρο.  
Τα παιδιά συγκεντρώνονται στη 
διασταύρωση Κορίνθου & Τριών 

Ναυάρχων (επάνω στην πλα-
τεία) και ακολουθούν τις υπο-
δείξεις των διοργανωτών. 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΡΟ-
ΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Οι γονείς πρέπει να φροντίσουν 
για την έγκαιρη παρουσία των 
παιδιών στο χώρο εκκίνησης 
του αγώνα με δικά τους μέσα. Τα 
παιδιά πρέπει να βρίσκονται στο 
χώρο της εκκίνησης μισή ώρα 
πριν από την έναρξη του αγώ-
να, δηλαδή το αργότερο στις 
11.00πμ. Εκεί θα τα παραλά-
βουν στελέχη της διοργάνωσης 
και θα τα προετοιμάσουν για τη 
συμμετοχή τους στον αγώνα.
Για την έγκαιρη μετάβασή σας 
στο χώρο της εκκίνησης, λάβετε 
υπ’ όψιν σας ότι αρκετοί δρόμοι 
θα είναι κλειστοί για την κυκλο-
φορία οχημάτων, λόγω της διε-
ξαγωγής του αγώνα.

Οι γονείς και οι συνοδοί όταν 
αφήσουν τα παιδιά στους διορ-
γανωτές, πρέπει να κατευθυν-
θούν πεζοί και από το αριστερό 
πεζοδρόμιο της Κορίνθου στην 
πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί θα 
παραλάβουν τα παιδιά τους 
στον ειδικά διαμορφωμένο και 
οριοθετημένο χώρο που θα βρί-
σκεται αριστερά από το ανατο-
λικό σιντριβάνι της πλατείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡ-
ΜΑΤΙΣΜΟ
Όλα τα παιδιά αμέσως μετά 
τον τερματισμό οδηγούνται σε 
ειδικά ελεγχόμενο χώρο στην 
Πλατεία Γεωργίου Α΄. Στο χώρο 
αυτό θα δίνεται το μετάλλιο της 
συμμετοχής και εμφιαλωμένο 
νερό.
Από το σημείο αυτό θα τα παρα-
λάβουν οι κηδεμόνες τους.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ & 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ΄

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ

ΑΓΩΝΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 11.00 11.20

ΑΓΟΡΙΑ 11.33
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.35 11.40



Και το 2019, το RUN GREECE  συμ-
μετέχει στον Μαραθώνιο Αθήνας 
με τους καλύτερους εκπροσώ-
πους του!

Ο ΣΕΓΑΣ με τη συνεργασία της 
ERGO Ασφαλιστικής, Επίσημου 
Χορηγού των διοργανώσεων του 
ΣΕΓΑΣ, διεξάγει και εφέτος τον ΤΕ-
ΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ RUN GREECE  κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής της διοργά-
νωσης του Μαραθωνίου Αθήνας, 
την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019.
Στον «ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 3χλμ 
ERGO» θα συμμετάσχουν οι νικη-
τές και οι νικήτριες όλων των ηλι-
κιακών κατηγοριών των Αγώνων 
Δρόμου 5χλμ των RUN GREECE  
που διεξάγονται και στις επτά (7) 
πόλεις που φιλοξενούν τους αγώ-
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νες της σειράς.
Με εκκίνηση του αγώνα στα 
39,195 μ. της μαραθώνιας δια-
δρομής και τερματισμό στο Πα-
ναθηναϊκό Στάδιο, 20 δρομείς ανά 
Περιφέρεια που έχουν διακριθεί 
στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ του 
RUN GREECE, δηλ. 10 άνδρες και 
10 γυναίκες, θα εκπροσωπήσουν 
ως ομάδα την Περιφέρειά τους.

Οι ομάδες της Περιφέρειας ή των 
Περιφερειών που με βάση την 
ομαδική βαθμολογία τους θα ανα-
δειχθούν νικήτριες στην κατηγο-
ρία Ανδρών και Γυναικών σ’ αυτόν 
τον αγώνα 3χλμ, θα είναι οι Νική-
τριες Περιφέρειες (ή Περιφέρεια) 
του RUN GREECE  2019.

Ο λεπτομερής κανονισμός του 
αγώνα που αφορά, τόσο τη δια-
δικασία ανακήρυξης των νικη-
τών των ηλικιακών κατηγοριών 
των Αγώνων Δρόμου 5χλμ ανά 
πόλη του RUN GREECE, όσο και 
τον τρόπο που θα βγει η ομαδική 
βαθμολογία του τελικού αγώνα 
για την ανάδειξη της νικήτριας 
ομάδας-Περιφέρειας ή νικητριών 
ομάδων-Περιφερειών του RUN 
GREECE  2019, καθώς και άλλες 
λεπτομέρειες που έχουν να κά-
νουν με την κάλυψη εξόδων της 
συμμετοχής των δρομέων-εκπρο-
σώπων των Περιφερειών και άλ-
λων σχετικών θεμάτων του αγώ-
να-θεσμού, έχει ήδη ανακοινωθεί 
στην ιστοσελίδα του RUN GREECE.

Είναι σημαντικό να ανακοινωθεί 
ότι σημαντικό κριτήριο αυτής της 
πρωτοβουλίας του ΣΕΓΑΣ και των 
χορηγών του, η οποία στηρίζεται 
από το σύνολο των Περιφερειών 
και των Δήμων που φιλοξενούν 
τους αγώνες RUN GREECE, είναι η 
εντοπιότητα των δρομέων που θα 
εκπροσωπούν κάθε Περιφέρεια.

Για να είναι δηλαδή κάποιος μέλος 
μίας ομάδας που εκπροσωπεί μία 
Περιφέρεια δεν αρκεί μόνο να 
κερδίσει στην ηλικιακή του κατη-
γορία στον αγώνα Δρόμου 5χλμ 
του RUN GREECE  που συμμετέχει, 
αλλά θα πρέπει παράλληλα, να 
είναι κάτοικος ενός Δήμου της Πε-
ριφέρειας αυτής, για τουλάχιστον 
1 χρόνο. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι τα έξοδα μετακίνησης,  δια-
μονής και διατροφής, για όλα τα 
μέλη της ομάδας κάθε πόλης. κα-
λύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον 
ΣΕΓΑΣ και την ERGO. 

Η εικόνα και τα συναισθήματα 
των δρομέων που έζησαν την 
εμπειρία του συγκεκριμένου 
αγώνα το 2017, τερματίζοντας 
μέσα στο κατάμεστο παναθηναϊκό 
στάδιο συνοψίζετε στα λόγια ενός 
δρομέα κατά την επιστροφή στην 
πόλη του.

«Έζησα το καλύτερο Σαββατοκύ-
ριακο της ζωής μου!»
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