
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΑ 

 

«18ος Δρόμος Θυσίας Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» 
 
        Σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΝΑΟΥΣΑ, ο Δήμος 

Ηρωικής Πόλης Νάουσας ,ο Σύνδεσμος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Νάουσας και η Γ.Ε. Νάουσας 

στα πλαίσια της 200ης επετείου του Ολοκαυτώματος, προκηρύσσει ασφάλτινο αγώνα δρόμου με 

την επωνυμία: «18ος  Δρόμος Θυσίας Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 6,0 χλμ. & 9,0 χλμ.», την 

Κυριακή 22 Μαΐου 2022. Παράλληλα θα διεξαχθεί και παιδικός αγώνας 1 χλμ. για μαθητές 

Δημοτικών και Γυμνασίων εντός της πόλης της Νάουσας. 

    

Αγώνας: 6,0 χλμ. 

 
1. Περιγραφή διαδρομής: Ο Αγώνας κατά 50/100 είναι  παραποτάμιος  πέριξ του χώρου θυσίας  με 

θετική υψομετρική 50μ. Χώρος εκκίνησης και τερματισμού είναι το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας (συμβολή οδών 

Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι). Οι δρομείς θα κατευθυνθούν αρχικά προς την οδό 

Νοσοκομείου ,θα στρίψουν δεξιά προ της γέφυρας στην παραποτάμια όχθη της Αράπιτσας  όπου θα 

ξεκινήσουν την μοναδική ανάβαση με μικρή κλίση αρχικά και στο τέλος σκαλοπάτια  διαδρομή περίπου 

μήκους 0,80 χλμ  έως στον χωρο Θυσίας στην συνέχεια κατηφορίζουμε την οδό Στουμπάνων-Γεωργίου 

Σεφέρη-Σπύρου Λαναρά και στρίβουμε αριστερά στην οδό Χαϊδεύτου  διαδρομή περίπου μήκους 0,92 

χλμ   ακολουθούμε την οδό Χαϊδεύτου –Μαρκοβιτη –Περδικάρη  φτάνοντας στην γέφυρα «Μπατάνια». 

Διαδρομή περίπου μήκους 0,60χλμ δεξιά προ της γέφυρας στην παραποτάμια όχθη της Αράπιτσας  έως 

την γέφυρα του Νοσοκομείου  διαδρομή περίπου μήκους  0,40χλμ επαναλαμβάνεται η διαδρομή για άλλη 

μια φορά 

 

2. Τόπος Εκκίνησης: Συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι 

 

3. Τόπος Τερματισμού:  Συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι 

 

4. Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 22  Μαΐου 2022 

 

5. Ώρα Εκκίνησης: 9:45 π.μ.                                                                        

 

6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 6.0 χλμ. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά (chip 

χρονομέτρησης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΦΙΛ  ΚΑΙ  ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

 
 

 

7. Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρχουν 4 σταθμοί τροφοδοσίας: 1ος Σταθμός στο 1°χλμ, στο 

4°χλμ (Νερά) και 4ος Σταθμός στον τερματισμό. 

 

8. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 18 

ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από 

γιατρό και θα υπογράψουν τσεκάροντας την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, που θα εμφανιστεί 

αμέσως μετά την καταχώρηση των στοιχείων στην φόρμα εγγραφής. 

 

9. Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της 

ιστοσελίδας της διοργάνωσης https://www.naoussa.gr/e-services/apply-race συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής με  κόστος συμμετοχής 5 ευρώ. Τα χρήματα θα κατατίθενται 

στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ: GR 8101104250000042500305703) με δικαιούχο 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ». Mε την 

κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του 

δρομέα.  Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19/05/2022. 

Εγγραφές της τελευταίας στιγμής θα γίνουν δεκτές, εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα αριθμών. 

 

10. Ηλικιακές Κατηγορίες & Έπαθλα: Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) 

πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης, καθώς και οι αντίστοιχοι νικητές των ηλικιακών 

κατηγοριών, όλοι με έπαθλα και κύπελλα και οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

Για τους άνδρες: 15 έως 18, 19 - 39, 40 - 49, 50 – 59 και 60 ετών και άνω. 

Για τις γυναίκες: 15 έως 18, 19 - 39, 40 – 49 και 50 ετών και άνω. 

Οι νικητές της γενικής κατηγορίας δεν εξαιρούνται από τις ηλικιακές. 

 

11. Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο  και  

https://www.naoussa.gr/e-services/apply-race


     Στις 150  πρώτες εγγραφές  (και των δυο δρόμων )θα δοθεί αναμνηστικό τεχνικό μπλουζάκι      

 

12. Παραλαβή Αριθμών:   Η παραλαβή των αριθμών των αθλητών θα γίνει την Κυριακή 

22/5/2022 στην αφετηρία μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ. και 09:00 π.μ., αλλά και το Σάββατο 

21/5/2022 τις ώρες 11:00 - 13:00  και 19:00 - 21:00 από το Γραφείο του ΣΕΒΑΣ Νάουσας εντός 

του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομένων 

παρακαλούνται οι συμμετέχοντες από το Δήμο Νάουσας και όσοι θα βρίσκονται από το Σάββατο 

στην πόλη της Νάουσας να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής το Σάββατο 21/5/2022.  

 

 

 

 

 

Αγώνας: 9.0 χλμ. 
 

1. Περιγραφή διαδρομής.:  Ο Αγώνας κατά 50/100 είναι  παραποτάμιος  πέριξ του χώρου θυσίας  

με θετική υψομετρική 50μ. Χώρος εκκίνησης και τερματισμού είναι το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας 

(συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι). Οι δρομείς θα κατευθυνθούν αρχικά 

προς την οδό Νοσοκομείου ,θα στρίψουν δεξιά προ της γέφυρας στην παραποτάμια όχθη της 

Αράπιτσας  όπου θα ξεκινήσουν την μοναδική ανάβαση με μικρή κλίση αρχικά και στο τέλος 

σκαλοπάτια  διαδρομή περίπου μήκους 0,80 χλμ  έως στον χώρο Θυσίας στην συνέχεια 

κατηφορίζουμε την οδό Στουμπάνων-Γεωργίου Σεφέρη-Σπύρου Λαναρά και στρίβουμε αριστερά 

στην οδό Χαϊδεύτου  διαδρομή περίπου μήκους 0,92 χλμ   ακολουθούμε την οδό Χαϊδεύτου –

Μαρκοβιτη –Περδικάρη  φτάνοντας στην γέφυρα «Μπατάνια». Διαδρομή περίπου μήκους 0,60χλμ 

δεξιά προ της γέφυρας στην παραποτάμια όχθη της Αράπιτσας  έως την γέφυρα του Νοσοκομείου  

διαδρομή περίπου μήκους  0,40χλμ επαναλαμβάνεται η διαδρομή για άλλες δύο φορές 

                                                                                                     

2. Τόπος Εκκίνησης: Συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι 

 

3. Τόπος Τερματισμού:  Συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι 

 

4. Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 22 Μαΐου 2022 

 

5. Ώρα Εκκίνησης: 9:30 π.μ.                                                                        

 

6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 9χλμ . Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά (chip χρονομέτρησης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ  ΚΑΙ  ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 



 
 

7.Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρχουν 4 σταθμοί τροφοδοσίας: 1ος Σταθμός στο 2,5°χλμ Νερά 

και 2ος Σταθμός στο 5,4° χλμ, 3ος σταθμός στο 8° χλμ. και 4ος σταθμός, στον τερματισμό. 

 

8. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 18 

ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από 

γιατρό και θα υπογράψουν τσεκάροντας την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, που θα εμφανιστεί 

αμέσως μετά την καταχώρηση των στοιχείων στην φόρμα εγγραφής. 

 

9. Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της 

ιστοσελίδας της διοργάνωσης https://www.naoussa.gr/e-services/apply-race συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής με  κόστος συμμετοχής 5 ευρώ. Τα χρήματα θα κατατίθενται 

στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ: GR 8101104250000042500305703) με δικαιούχο 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ». Mε την 

κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του 

δρομέα.  Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19/05/2022. 

Εγγραφές της τελευταίας στιγμής θα γίνουν δεκτές , εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα αριθμών. 

 

10. Ηλικιακές Κατηγορίες & Έπαθλα:: Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) 

πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης, καθώς και οι αντίστοιχοι νικητές των ηλικιακών 

κατηγοριών, όλοι με έπαθλα και κύπελλα και οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

Για τους άνδρες: 15 έως 18, 19 - 35, 36 - 45, 46 – 55, 56 - 65 και 66 ετών και άνω. 

Για τις γυναίκες: 15 έως 18, 19 - 40, 41 – 50 και 50 ετών και άνω. 

Οι νικητές της γενικής κατηγορίας δεν εξαιρούνται από τις ηλικιακές.  

 

11. Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο  και  

     Στις 150  πρώτες εγγραφές  (και των δυο δρόμων )θα δοθεί αναμνηστικό τεχνικό.     

https://www.naoussa.gr/e-services/apply-race


 

12. Παραλαβή Αριθμών:   Η παραλαβή των αριθμών των αθλητών θα γίνει την Κυριακή 

22/2022 στην αφετηρία μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ. και 09:00 π.μ., αλλά και το Σάββατο 

21/5/2022 τις ώρες 11:00 - 13:00  και 19:00 - 21:00 από το Γραφείο του ΣΕΒΑΣ Νάουσας εντός 

του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομένων 

παρακαλούνται οι συμμετέχοντες από το Δήμο Νάουσας και όσοι θα βρίσκονται από το Σάββατο 

στην πόλη της Νάουσας να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής το Σάββατο 21/5/2022.  

 

 

Παιδικός  Αγώνας: 1 χλμ. 
 

1. Περιγραφή διαδρομής παιδικού αγώνα 1 χλμ: Ο αγώνας είναι απόστασης 1 χλμ. και οι μαθητές 

θα κινηθούν εντός και πέριξ του Δημοτικού Πάρκου Δήμου Νάουσας  σε σχεδόν επίπεδη διαδρομή.  

 

2. Τόπος Εκκίνησης: Συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι 

 

3. Τόπος Τερματισμού:  Συμβολή οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βασ. Φιλίππου στο σιντριβάνι 

 

4. Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 22  Μαΐου 2022 

 

5. Ώρα Εκκίνησης: 10,15π.μ.                                                                     

 

6. Έπαθλα: Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι μαθητές  δημοτικού, χωριστά αγόρια και κορίτσια 

και οι τρεις       (3) πρώτοι μαθητές  γυμνασίου, χωριστά αγόρια και κορίτσια. 

 

7. Μετάλλια θα δοθούν σε όλους που θα τερματίσουν.  

 

8. Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της 

ιστοσελίδας της διοργάνωσης https://www.naoussa.gr/e-services/apply-race συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής χωρίς κόστος συμμετοχής. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να 

γίνουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19/05/2022. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ιατρική υποστήριξη: Ιατρός θα υπάρχει στην εκκίνηση στην διαδρομή και στον τερματισμό. 

Ώρα Απονομών: Οι απονομές των επάθλων όλων των αγωνισμάτων της διοργάνωσης θα γίνουν την 

Κυριακή 8/05/2022 στις 12:00 μ.μ. 

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που 

περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών 

του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις, επισύρει πάντα την ποινή του 

αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις 

καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη 

διοργάνωση, έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή 

του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα. 

  

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο και είναι 

υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός 

πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι 

https://www.naoussa.gr/e-services/apply-race


οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική 

αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής 

των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό. Εγγραφές της τελευταίας στιγμής θα γίνουν δεκτές , 

εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα αριθμών. 

  

3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση, 

είναι προσωρινή, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλητών και μετά τον αγώνα θα αφαιρεθεί. 

  

4. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος 

της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, συσκευασίας στερεάς ή υγρής 

μορφής τροφής, που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό 

τροφοδοσίας, υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι 

να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών 

απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή 

αποκλεισμού. Η διοργάνωση θα τοποθετήσει 100μ μετά τους σταθμούς τροφοδοσίας και άλλους 

κάδους ή σακούλες απορριμμάτων με κριτές, για να δώσει τη ευκαιρία στους δρομείς να τρέξουν 

και να μην σταματήσουν στους σταθμούς. Υποχρεωτικά όμως στους κάδους ή στις σακούλες αυτές, 

θα πετάξουν τα πλαστικά μπουκάλια ή τα σκουπίδια από πιθανή χρήση Jel ή οτιδήποτε άλλο 

σκουπίδι. 

   

5. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και 

τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί 

προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα, σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου, τα οποία δείχνουν 

ένα απαγορευμένο κόψιμο / διαδρομή. 

  

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το 

αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. 

  

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή 

οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, 

δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι 

η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν. Επίσης θα πρέπει να 

εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό γι' αυτό το θέμα. Την υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εξεταστεί από 

γιατρό πρόσφατα, υπογράφουν ηλεκτρονικά όταν πραγματοποιούν την δήλωση τους. Οι ίδιοι οι 

αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να 

ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τη 

σωματική ακεραιότητα των αθλητών. 

  

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης 

των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 

  

9.  Γενικοί Κανονισμοί Προσέλευσης πριν την Εκκίνηση • Βασικό μέλημα είναι η παρότρυνση 

και οδηγία για χρήση όλων των τρόπων που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης προς το χώρο της 

εκκίνησης με επιπρόσθετο βάδισμα προς αυτόν, για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός - διασπορά της 

προσέλευσης των δρομέων και να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. • Σύσταση προς όλους τους 

συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα από την άφιξή τους στο χώρο του αγώνα 

μέχρι και την εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής θέσης. 

Για την απόρριψη της προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων 

σε ενδεδειγμένα σημεία στα blocks προς εκκίνηση. • Συστήνεται στους δρομείς που το επιθυμούν 

να προθερμαίνονται ατομικά (τρέξιμο, ασκήσεις ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους πίσω από την 

εκκίνηση, αποφεύγοντας να τρέχουν σε ομάδες και  αποφεύγοντας σημεία που παρατηρείται 

συγχρωτισμός δρομέων ή συνοδών προσώπων. 

 



10. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΩΝ – Όλο το ανθρώπινο δυναμικό και οι αθλητές που συμμετέχουν 

υποστηρίζοντας τις διοργανώσεις θα είναι πλήρως εμβολιασμένο έναντι της νόσου COVID 19 ή θα 

έχει πιστοποιητικό νόσησης ή θα έχει προχωρήσει: σε μοριακό τεστ PCR 48 ωρών ή rapid test εντός 

24ώρου πριν τον αγώνα, αλλά και πριν από κάθε διαδικασία (Κέντρο Εγγραφών). Εργαζόμενοι, 

εθελοντές, κριτές, συνεργάτες θα φορούν προστατευτική μάσκα. Γάντια θα φορούν οι εθελοντές 

των σταθμών υδροδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους από τις διοργανώσεις. Η 

προστατευτική μάσκα θα αλλάζεται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Κάδοι 

απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους. 

Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης των διοργανώσεων την ημέρα 

του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων που 

μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του 

εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση τήρησης της φυσικής απόστασης 2μ. Μεταξύ των χώρων 

υποστήριξης των διοργανώσεων και στο πλαίσιο των χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και 

φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου χώρου για την περίπτωση 

αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων 

δρομέων, είτε μεταξύ των εθελοντών, εργαζομένων, κριτών και συνεργατών των διοργανώσεων. 

Στον κλειστό χώρο απομόνωσης ύποπτου κρούσματος συστήνεται αυστηρά η χρήση διπλής 

μάσκας. 

Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό, ακολουθούνται 

οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό: https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinasapomonosis.pdf Οι χώροι υποστήριξης θα 

καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα 

έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους. Η απολύμανση - καθαρισμός των 

χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό και 

την απολύμανση μη υγειονομικών χώρων: https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-

katharismo-mi-ygeionomikonmonadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 

 

Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας, τηλ.: 23323 50338, 

50360, 50375. Email: culture@naoussa.gr και 6974481697 Σακελλάρης Κώστας 
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