
Ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων (ΠΟΤ) συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τον 1o Διεθνή Μαρα-
θώνιο Τροχοπέδιλων Πάτρας. Ο μαραθώνιος έχει χαρακτήρα “συμμετοχής και προβολής του αθλήματος” και εντάσσε-
ται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων CITY in ACTION, στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
Ο μαραθώνιος θα γίνει στην Πάτρα την 25η Σεπτεμβρίου 2022. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:00 στην Πλατεία Γεωρ-
γίου. Από τις 10.00 και έως 10.30 θα αποδοθούν τα νούμερα αγώνα στους συμμετέχοντες μαζί με τσιπ χρονομέτρησης. 
Μετά το πέρας του μαραθωνίου θα πραγματοποιηθούν οι απονομές για όλες τις κατηγορίες και θα λάβουν όλοι το 
ιστορικό μετάλλιο συμμετοχής τους.

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΓΚΡΌΥΠ ΚΑΙ ΑΠΌΣΤΑΣΕΙΣ
2016 και μικρότεροι (6 ετών και κάτω) 1200m

2014-2015 (7-8 ετών) 2000m

2012-2013 (9-10 ετών) 2.400m

2010-2011 (11-12 ετών) 2.400m

2008-2009 (13-14 ετών) 3.000m

2006-2007 (15-16 ετών) 3.000m

2004-2005 (17-18 ετών) 12.000 ή 21.000

Για τους ενήλικες 2003 και μεγαλύτεροι (19 ετών και πάνω) / 
ΑΝΔΡΕΣ  19-39, 40+ΓΥΝΑΙΚΕΣ  19-39, 40+ 
12.000m nano marathon, 
21.000, half-marathon
42.000 marathon .

*Για να ισχύσει ένα ηλικιακό γκρουπ ή μια συγκεκριμένη απόσταση, θα πρέπει να δηλωθούν τουλάχιστον 4 αθλητές 
ή 4 αθλήτριες, διαφορετικά θα γίνει ενοποίηση με την αμέσως μαζικότερη και μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία ή 
απόσταση. 

ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ 
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν γίνει έως 21/09/2022 μέσα από την φόρμα εγγραφής της διοργάνωσης.

ΠΑΡΌΧΕΣ ΑΓΏΝΑ 
Hλεκτρονική χρονομέτρηση, ασφάλιση αθλητών, μετάλλιο συμμετοχής, δώρα και κληρώσεις, δωρεάν πρόσβαση στις 
VIP θέσεις στην συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης City in Action 2022.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΑΘΛΑ
Σε ολους τους αθλητές θα απονεμηθεί  το ιστορικό μετάλλιο συμμετοχής, ενώ στους 3 πρώτους νικητές ανα ηλικιακό  
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γκρούπ θα απονεμηθούν μετάλλιο, δίπλωμα και χρηματικά έπαθλα απο τους χορηγούς του μαραθώνιου. 

ΠΑΡΑΒΌΛΌ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ ΓΙΑ ΤΌΝ ΑΓΏΝΑ
Όλοι οι ανήλικοι αθλητές – αθλήτριες (6 έως 18 ετών)  για την συμμετοχή τους στον μαραθώνιο θα συνεισφέρουν 
το ποσό των 15 ευρώ  μέσω τραπεζικής κατάθεσης. 20 ευρώ για τους ενήλικες (18+). Δυνατότητα πληρωμής 
του παραβάλλου την ίδια ημέρα στην γραμματεία  του αγώνα 30,-€.
Για την κατάθεση του ποσού παραθέτουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ομίλου μας:
Eurobank  ΙΒΑΝ: GR7502600830000900102367537 (Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων). 
Εθνική Τράπεζα  ΙΒΑΝ: GR8101107850000078500193210 (Αικ. Μαρία Μπακοπούλου)
Υποχρεωτικό το αντίγραφο κατάθεσης, με την δήλωση συμμετοχής.  Τυχόν έξοδα τραπεζικής μεταφοράς βα-
ρύνουν τους συμμετέχοντες.  Δεν θα γίνουν δεκτές οι συμμετοχές που δεν θα έχει γίνει η αντίστοιχη κατάθεση στον 
παραπάνω λογαριασμό.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΏΝΑ
η παραλαβή των αριθμών θα γίνει από την Γραμματεία 1 ώρα πριν την εκκίνηση, οι αθλητές θα λάβουν το νούμε-
ρο αγώνα αφού επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή ένα επίσημο κρατικό έγγραφο για την επιβεβαίωση της 
ηλικίας τους. Αρχηγοί Ομάδων από σωματεία, μπορούν να παραλαμβάνουν τους αριθμούς των αθλητών τους, και να 
επιβεβαιώνουν την συμμετοχή αυτών, συγκεντρωτικά! Έπειτα, οφείλουν οι αθλητές να υπογράψουν με την αγωνιστική 
τους εμφάνιση και τους αριθμούς τοποθετημένους.

ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ ΑΡΙΘΜΏΝ/ΤΣΙΠ ΧΡΌΝΌΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΑΛΛΙΌΥ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ:   
Για λόγους καλύτερης διαχείρισης, όλοι οι Αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται με τον τερματισμό να παραδίδουν τους 
πομπούς χρονομέτρησης και τους αριθμούς όλων των αθλητών τους και να παραλάβουν το αναμνηστικό τους μετάλ-
λιο.  Μεμονωμένοι συμμετέχοντες ακολουθούν την ίδια διαδικασία, αλλά ατομικά.

ΚΑΝΌΝΙΣΜΌΙ
Όι αγώνες διεξάγονται με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας – World Skate. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΏΝΑ
Ο διοργανωτής για την ασφάλεια της διαδρομής έχει προβλέψει κάλυψη από την Τροχαία. Σε όλη την διαδρομή υπάρ-
χουν κιγκλιδώματα και όλοι συμμετέχοντες είναι ασφαλισμένοι.  Επίσης στον αγώνα θα υπάρχει  Ιατρός και Ασθενο-
φόρο.

ΕΛΕΓΧΌΣ ΑΝΤΙΝΤΌΠΙΝΓΚ
Σε περίπτωση που ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ αποφασίσει ελέγχους, θα υπάρξει ενημέρωση για 
τους εμπλεκόμενους. 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΑΓΏΝΏΝ
Θα ανακοινωθεί
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ΑΠΌΔΌΧΗ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ –ΠΡΌΣΏΠΙΚΑ ΔΕΔΌΜΕΝΑ
1. Με την συμμετοχή του στον αγώνα ο αθλητής αποδέχεται το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας προκήρυξης 
των αγώνων. Η αίτηση των ανήλικών συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον κηδεμόνα του. Το τέλος συμμετοχής ΔΕΝ 
επιστρέφεται σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής.
2. Άπαντες οι συμμετέχοντες στους αγώνες με οποιαδήποτε μορφή. Αθλητές, προπονητές, συνοδοί. Θεατές και όλοι 
οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση, αποδέχονται όπως τα προσωπικά τους στοιχεία, τα αποτελέσματα αγώνων με τις 
επιδόσεις, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτών, να δίνονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα 
δικτύωσης και επικοινωνίας και να επεξεργάζονται από τον διοργανωτή του αγώνα και τους συνδιοργανωτές αυτού. 
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων μπορούν να επεξεργαστούν και να διατηρηθούν για ένα έτος στην βάση δεδομένων 
για την αποστολή ενημερώσεων και προκηρύξεων νέων σχετικών εκδηλώσεων. 
Οι αθλητές συμμετέχουν στους αγώνες με δική τους ευθύνη, ΑΠΑΝΤΕΣ οφείλουν να φέρουν τον προστατευτικό τους 
εξοπλισμό! Επίσης, οι αθλητές οφείλουν να έχουν περάσει πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση 
να λάβουν μέρος στον μαραθώνιο. Ο ΠΟΤ και διοργανωτές δεν έχουν καμία υποχρέωση για κάθε ατύχημα, φθορά ή 
απώλεια αγωνιστικού υλικού. 
 
3. Απρόβλεπτα θέματα: Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα αποφασίζει επί τόπου η αγωνόδικος 
επιτροπή. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, των ημερομηνιών των αγώνων, καθώς επί-
σης και των τεχνικών όρων της προκήρυξης.
 
Πληροφορίες: patras.inline.skate@gmail.com
https://patrasrollersclub.com/
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