
ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ)               

Αγώνας 1.000 & 5.000μ. - Κυριακή 6-5-2018 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
  
 

 
Στο πλαίσιο εορτασμού της Αγίας Ειρήνης, Πολιούχου της Δημοτικής 

Ενότητας Ειρηνούπολης, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, διοργανώνει τον αγώνα 
δρόμου «1ος Δρόμος Ειρήνης» απόστασης 1.000 και 5.000μ. με συμβολικό 
χαρακτήρα και ελεύθερη συμμετοχή από αθλητές και μη.  

Ο αγώνας πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Πολιτιστικών Συλλόγων: 
«Άγιος Χριστόφορος» Πολυπλατάνου, Εύξεινος Λέσχη Αγγελοχωρίου, Σύλλογος 
«Ποντιακά Νιάτα» Ζερβοχωρίου, Σύλλογος Κάμπου Αγγελοχωρίου, Φιλαρμονική 
Ειρηνούπολης. 
 
1. Περιγραφή Αγώνα 5.000μ. Ο Αγώνας διεξάγεται εξολοκλήρου σε άσφαλτο, χωρίς 
μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Ξεκινάει από την Πλατεία Αγγελοχωρίου, Τ.Κ. 
Πολυπλατάνου, περιοχή «Ρουντίνα», οδός Αγγελοχωρίου-Ζερβοχωρίου, Πλατεία 
Αγγελοχωρίου (τερματισμός).  
 
2. Τόπος Εκκίνησης: 5.000μ. Πλατεία Αγγελοχωρίου 
 
3. Τόπος τερματισμού: Πλατεία Αγγελοχωρίου 
 
4. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 6 Μαΐου 2018 
 
5. Ώρα Εκκίνησης: 10:45 π.μ. 
 
6. Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας και στον 
τερματισμό. 
 
7. Χρονικό όριο αγώνα:  Μέγιστος χρόνος τερματισμού 60 λεπτά. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα κινούνται με δική τους ευθύνη στη διαδρομή. 
 
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και 
αθλήτριες, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν 
εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό και θα υπογράψουν τσεκάροντας την 
πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση που θα εμφανιστεί αμέσως μετά την καταχώρηση 
των στοιχείων στην φόρμα εγγραφής. 
 
9. Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα 
γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Νάουσας 
(www.naoussa.gr), και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Η 
συμμετοχή είναι δωρεάν. 
 



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 οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
Για τους άνδρες και τις γυναίκες: 13-18, 18-34, 35-44, 45-54, 55-64 & 65 και άνω 
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί μετάλλιο. 
Επίσης θα δοθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές όλων των κατηγοριών με την 
προϋπόθεση να έχουν τερματίσει τουλάχιστον 4 δρομείς σε κάθε κατηγορία 
ειδάλλως γίνεται σύμπτυξη στην προγενέστερη κατηγορία. 
 
11. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερματίσαντες θα δοθεί μετάλλιο, νερό, και δίπλωμα 
συμμετοχής. 
 
12. Αποδυτήρια - Ιατρείο: Αποδυτήρια και Ιατρείο θα υπάρχουν στον τερματισμό 
στην πλατεία Αγγελοχωρίου. Ιατρός θα υπάρχει στην εκκίνηση, στη διαδρομή και 
στον τερματισμό, με την μέριμνα του Δήμου Νάουσας. 
 
13. Ώρα Απονομών: Οι απονομές των επάθλων θα γίνουν μετά το πέρας του αγώνα. 
 
14. Αγώνας 1000μ.: Θα διεξαχθεί αγώνας 1.000μ. 
 
16. Τόπος Εκκίνησης: Πλατεία Αγγελοχωρίου 
 
17. Τόπος τερματισμού: Πλατεία Αγγελοχωρίου 
 
18. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 6 Μαΐου 2018 
  
19. Ώρα Εκκίνησης: 10:30 π.μ. 
 
20. Διαδρομή:  Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι: πλατεία 
Αγγελοχωρίου, οδοί εντός της κοινότητας, πλατεία Αγγελοχωρίου (τερματισμός). 
 
21. Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές έως 12 
ετών. 
 
22. Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Η συμμετοχή για τους μαθητές 
είναι δωρεάν. 
 
23. Έπαθλα μαθητών: Στους τρεις πρώτους και στις τρεις πρώτες των κατηγοριών 
αγοριών και κοριτσιών θα δοθούν μετάλλια και διπλώματα.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες & τυχόν απορίες, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 
(ώρες 08:00-14:00): Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νάουσας, τηλ.: 
23323 50338, 50360, 50375. 


