
7ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Αφιερωµένος στον πρώτο µαραθωνοδρόµο της ιστορίας Χαρίλαο Βασιλάκο 

 

Το σωµατείο «Μαραθώνιος Ολυµπίας» διοργανώνει το Σάββατο 25 Μαρτίου και την Κυριακή 26 

Μαρτίου 2023 τον 7ο Μαραθώνιο Ολυµπίας, σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας και το αθλητικό σωµατείο Κόροιβος Αµαλιάδας. 

 

Η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα και υποστήριξη των Δήµων Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας 

Ολυµπίας. 

 

Στόχος της διοργάνωσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους δροµείς της χώρας µας, αλλά και του 

εξωτερικού να αγωνισθούν στην µαραθώνια απόσταση στον τόπο που γεννήθηκαν τα Ολυµπιακά 

Ιδεώδη, συνδέοντας δύο ύψιστες αξίες του Ελληνικού Πολιτισµού, αυτές του Ολυµπιακού Πνεύµατος 

και του Μαραθώνιου. Επιπλέον ο αγώνας, από την πρώτη του διοργάνωση, είναι αφιερωµένος 

στον πρώτο µαραθωνοδρόµο της ιστορίας, Χαρίλαο Βασιλάκο, ο οποίος ήταν και ο δεύτερος 

νικητής στους 1ους Ολυµπιακούς Αγώνες το 1896 στην Αθήνα. 

 

Παράλληλα θα αναπτυχθούν γύρω από τη διοργάνωση πολιτιστικά και άλλα δρώµενα µε στόχο τη 

συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας του νοµού Ηλείας και την προβολή και ανάδειξή του σε όλα τα 

επίπεδα. 

 

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά κάθε αγώνα του προγράµµατος καθώς και οι όροι συµµετοχής. 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Απόσταση: 42,195 χλµ. 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Μαρτίου 

Εκκίνηση: Αµαλιάδα (Πλατεία Αγίου Αθανασίου) 

Τερµατισµός: Αρχαία Ολυµπία 

Ώρα εκκίνησης: 8:30 π.µ. 

Χρονικό όριο: 6 ώρες 

  

Περιγραφή της  διαδροµής 

H διαδροµή ξεκινά από την πλατεία Αγ. Αθανασίου στην Αµαλιάδα και συγκεκριµένα επί της οδού 

Ερµού για να κατευθυνθεί στον Πύργο και στην συνέχεια στην Αρχαία Ολυµπία µέσω της ΕΟ 

Πύργου Αρχ. Ολυµπίας για να καταλήξει στο Δηµαρχείο της Αρχαίας Ολυµπίας. 

 

Δικαίωµα Συµµετοχής 

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συµµετοχής στη διοργάνωση και θα τρέξουν 

µε δική τους ευθύνη, ενώ θα πρέπει πρόσφατα να έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε 
να έχει επιβεβαιωθεί η ικανότητά τους να λάβουν µέρος σε δροµικούς αγώνες µεγάλης απόστασης. 

 

Περίοδος εγγραφών - Παραλαβή πακέτου συµµετοχής 

Καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφών ορίζεται η Δευτέρα 20 Μαρτίου, τόσο για τις ατοµικές όσο και 
για τις οµαδικές εγγραφές. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί και η καταβολή του 

αντίτιµου συµµετοχής.  

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί στο κτίριο της Περιφέρειας στον Πύργο 

την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαρτίου. 

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα γίνεται αυστηρά µε την επίδειξη των παρακάτω: 

• Το Email µε τον αριθµό συµµετοχής 

• Ταυτότητα ή Διαβατήριο 

 

 



 

Έπαθλα – Βραβεύσεις 

Θα πραγµατοποιηθούν βραβεύσεις µε ειδικά έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές και νικήτριες της 

γενικής κατάταξης αλλά και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ανά 5αετία. Όλοι οι δροµείς θα έχουν 

τη δυνατότητα να πληροφορηθούν την θέση τους στην γενική κατάταξη στο φύλο τους αλλά και 
την ηλικιακή τους κατηγορία αµέσως µόλις ολοκληρωθεί ο αγώνας στο myrace.gr. 

Όλοι όσοι τερµατίσουν θα παραλάβουν το αναµνηστικό µετάλλιο του αγώνα ενώ θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά το αναµνηστικό δίπλωµα συµµετοχής. 

 

Παροχές στο απλό πακέτο 

Όλοι οι συµµετέχοντες, ανεξάρτητα από το πακέτο που θα επιλέξουν θα παραλάβουν τα 

ακόλουθα: 

• Αριθµό συµµετοχής µε chip χρονοµέτρησης και παραµάνες 

• Σακίδιο για την τοποθέτηση των προσωπικών του αντικειµένων 

• Αναµνηστικό µετάλλιο 

• Υδροδοσία και φρούτα στον τερµατισµό 

• Τροφοδοσία κατά µήκος της διαδροµής 

• Δυνατότητα εκτύπωσης αναµνηστικού διπλώµατος µε το όνοµα και την επίδοσή του 

• Υγειονοµική κάλυψη 

• Μεταφορά στην εκκίνηση από τον Πύργο και την Αρχαία Ολυµπία στην Αµαλιάδα 

Σηµ.: Θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενηµέρωση των διοργανωτών κατά τη δήλωση 

συµµετοχής. 

 

Πλήρες πακέτο 

Το πλήρες πακέτο περιλαµβάνει επιπλέον το αναµνηστικό τεχνικό t-shirt του αγώνα. 

 

Ειδική τιµή έγκαιρης εγγραφής µέχρι τις 3 Μαρτίου: 

Απλό πακέτο: 17 € 

Πλήρες πακέτο: 23 € 

 

Κόστος συµµετοχής 

Το κόστος συµµετοχής διαµορφώνεται ως εξής: 

Απλό πακέτο: 22 € 

Πλήρες πακέτο: 28 € 

 

 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  

ΠΥΡΓΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

Ο δεύτερος σηµαντικότερος αγώνας του προγράµµατος µε εκκίνηση τον Πύργο και τερµατισµό 

στην Αρχαία Ολυµπία, θα δώσει την ευκαιρία της συµµετοχής σε όσους τρέχουν συστηµατικά αλλά 

δεν είναι ακόµα σε θέση να τερµατίσουν σε έναν µαραθώνιο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Απόσταση: 21,098 χλµ. 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Μαρτίου 

Εκκίνηση: Κεντρική Πλατεία Πύργου 

Τερµατισµός: Αρχαία Ολυµπία 

Ώρα εκκίνησης: 8:30 π.µ. 

Χρονικό όριο: 3 ώρες 

 

Περιγραφή διαδροµής 

Με εκκίνηση από την οδό Ερµού και συνεχίζοντας από την οδό Ολυµπίων η διαδροµή κατευθύνεται 

προς την Αρχαία Ολυµπία µέσω της ΕΟ Πύργου Αρχ. Ολυµπίας για να καταλήξει στην Αρχαία 

Ολυµπία. 

 



 

 

Δικαίωµα Συµµετοχής 

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συµµετοχής στη διοργάνωση και θα τρέξουν 

µε δική τους ευθύνη, ενώ θα πρέπει πρόσφατα να έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε 

να έχει επιβεβαιωθεί η ικανότητά τους να λάβουν µέρος σε δροµικούς αγώνες µεγάλης απόστασης. 

 

 

Περίοδος εγγραφών - Παραλαβή πακέτου συµµετοχής 

Καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφών ορίζεται η Δευτέρα 20 Μαρτίου, τόσο για τις ατοµικές όσο και 

για τις οµαδικές εγγραφές. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί και η καταβολή του 

αντίτιµου συµµετοχής.  

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί στο κτίριο της Περιφέρειας στον Πύργο 

την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαρτίου. 

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα γίνεται αυστηρά µε την επίδειξη των παρακάτω: 

• Το Email µε τον αριθµό συµµετοχής 

• Ταυτότητα ή Διαβατήριο 

 

Έπαθλα – Βραβεύσεις 

Θα πραγµατοποιηθούν βραβεύσεις µε ειδικά έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές και νικήτριες της 

γενικής κατάταξης αλλά και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ανά 5αετία. Όλοι οι δροµείς θα έχουν 

τη δυνατότητα να πληροφορηθούν την θέση τους στην γενική κατάταξη στο φύλο τους αλλά και 
την ηλικιακή τους κατηγορία αµέσως µόλις ολοκληρωθεί ο αγώνας στο myrace.gr. 

 

Όλοι όσοι τερµατίσουν θα παραλάβουν το αναµνηστικό µετάλλιο του αγώνα ενώ θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά το αναµνηστικό δίπλωµα συµµετοχής. 

 

Παροχές στο απλό πακέτο 

Όλοι οι συµµετέχοντες, ανεξάρτητα από το πακέτο που θα επιλέξουν θα παραλάβουν τα 

ακόλουθα: 

• Αριθµό συµµετοχής µε chip χρονοµέτρησης και παραµάνες 

• Σακίδιο για την τοποθέτηση των προσωπικών του αντικειµένων 

• Αναµνηστικό µετάλλιο 

• Υδροδοσία και φρούτα στον τερµατισµό 

• Τροφοδοσία κατά µήκος της διαδροµής 

• Δυνατότητα εκτύπωσης αναµνηστικού διπλώµατος µε το όνοµα και την επίδοση του 

• Υγειονοµική κάλυψη 

• Μεταφορά στην εκκίνηση από την Αρχαία Ολυµπία στον Πύργο. 

Σηµ.: Θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενηµέρωση των διοργανωτών κατά τη δήλωση 

συµµετοχής 

 

Πλήρες πακέτο 

• Το πλήρες πακέτο περιλαµβάνει επιπλέον το αναµνηστικό τεχνικό t-shirt του αγώνα. 

 

 

Ειδική τιµή έγκαιρης εγγραφής µέχρι τις 3 Μαρτίου: 

Απλό πακέτο: 12 € 

Πλήρες πακέτο: 18 € 

 

Κόστος συµµετοχής 

Το κόστος συµµετοχής διαµορφώνεται ως εξής : 

Απλό πακέτο: 17 € 

Πλήρες πακέτο: 23 € 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΉΛΙΔΑΣ 12,6 ΧΛΜ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Απόσταση: 12,6 χλµ. 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 25 Μαρτίου 

Εκκίνηση: Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ήλιδας 

Τερµατισµός: Αµαλιάδα 

Ώρα εκκίνησης: 5:00 µ.µ. 

Χρονικό όριο: 90 λεπτά 

 

Περιγραφή διαδροµής 

Με εκκίνηση τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ήλιδας η διαδροµή, η οποία είναι ιδιαίτερα 

επίπεδη, διέρχεται από τα χωριά Αυγείο, Σώστη για να ολοκληρωθεί στην πόλη της Αµαλιάδας. 

Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο σταθµοί τροφοδοσίας κατά µήκος της διαδροµής. 

 

Δικαίωµα Συµµετοχής 

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συµµετοχής στη διοργάνωση και θα τρέξουν 

µε δική τους ευθύνη (ή µε την ευθύνη του κηδεµόνα τους σε περίπτωση που είναι ανήλικοι) ενώ θα 

πρέπει πρόσφατα να έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να έχει επιβεβαιωθεί η 

ικανότητά τους να λάβουν µέρος σε δροµικούς αγώνες µεγάλης απόστασης. 

 

 

Περίοδος εγγραφών – Παραλαβή πακέτου συµµετοχής  

Καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφών ορίζεται η Δευτέρα 20 Μαρτίου, τόσο για τις ατοµικές όσο και 
για τις οµαδικές εγγραφές. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί και η καταβολή του 

αντίτιµου συµµετοχής. 

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί στο Δηµαρχείο της Αµαλιάδας το 

Σάββατο 25 Μαρτίου. 

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα γίνεται αυστηρά µε την επίδειξη των παρακάτω: 

• Το Email µε τον αριθµό συµµετοχής 

• Ταυτότητα ή Διαβατήριο 

 

Μεταφορά στον χώρο της εκκίνησης 

Η µεταφορά στον χώρο της εκκίνησης θα πραγµατοποιηθεί µε µέσα της διοργάνωσης. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σηµείο αναχώρησης και το πρόγραµµα των 

δροµολογίων θα ανακοινωθούν λίγες ηµέρες πριν τον αγώνα. 

 

Έπαθλα – Βραβεύσεις 

Θα πραγµατοποιηθούν βραβεύσεις µε  έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές και νικήτριες της γενικής 

κατάταξης. Όλοι οι δροµείς θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν την θέση τους στην γενική 

κατάταξη στο φύλο τους αλλά και την ηλικιακή τους κατηγορία αµέσως µόλις ολοκληρωθεί ο 

αγώνας στο myrace.gr. 

 

Όλοι όσοι τερµατίσουν θα παραλάβουν το αναµνηστικό µετάλλιο του αγώνα ενώ θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά το αναµνηστικό δίπλωµα συµµετοχής. 

  

Παροχές στο απλό πακέτο 

Όλοι οι συµµετέχοντες, ανεξάρτητα από το πακέτο που θα επιλέξουν θα παραλάβουν τα 

ακόλουθα: 

• Αριθµό συµµετοχής µε chip χρονοµέτρησης και παραµάνες 



• Σακίδιο για την τοποθέτηση των προσωπικών του αντικειµένων 

• Αναµνηστικό µετάλλιο 

• Υδροδοσία στον τερµατισµό 

• Τροφοδοσία κατά µήκος της διαδροµής 

• Δυνατότητα εκτύπωσης αναµνηστικού διπλώµατος µε το όνοµα και την επίδοση του 

• Υγειονοµική κάλυψη 

• Μεταφορά στην εκκίνηση από την Αµαλιάδα.  

Σηµ.: Θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενηµέρωση των διοργανωτών κατά τη δήλωση συµµετοχής. 

 

Πλήρες πακέτο 

• Το πλήρες πακέτο περιλαµβάνει επιπλέον το αναµνηστικό τεχνικό t-shirt του αγώνα. 

 

Ειδική τιµή έγκαιρης εγγραφής µέχρι τις 3 Μαρτίου: 

Απλό πακέτο: 10 € 

Πλήρες πακέτο: 16 € 

 

 

Κόστος συµµετοχής 

Το κόστος συµµετοχής διαµορφώνεται ως εξής : 

Απλό πακέτο: 14 € 

Πλήρες πακέτο: 20 € 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 5 ΧΛΜ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Απόσταση: 5 χλµ. 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Μαρτίου 

Εκκίνηση: Κεντρική Πλατεία Πύργου 

Τερµατισµός: Κεντρική Πλατεία Πύργου 

Ώρα εκκίνησης: 09:00 π.µ. 

Χρονικό όριο: 1 ώρα 

 

Περιγραφή διαδροµής 

Με εκκίνηση από την Κεντρική Πλατεία Πύργου η διαδροµή και συνέχεια δεξιά στην οδό 28ης 

Οκτωβρίου και ξανά δεξιά στην Ερµού. Στη συνέχεια στην οδό Αλφειού, αριστερά στην οδό 

Μπελούση, αριστερά στην οδό Ολυµπίων και συνέχεια στην οδό Ερµού. Συνέχεια στην οδό Πατρών 

και αναστροφή  λίγο πριν την συµβολή µε την ΕΟ Πάτρας-Πύργου. Συνέχεια στην οδό Πατρών, 

δεξιά στην οδό Καστόρχη και Τερµατισµός στην Κεντρική Πλατεία Πύργου.  

 

Δικαίωµα Συµµετοχής 

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συµµετοχής στη διοργάνωση και θα τρέξουν 

µε δική τους ευθύνη (ή µε την ευθύνη του κηδεµόνα τους σε περίπτωση που είναι ανήλικοι) ενώ θα 

πρέπει πρόσφατα να έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να έχει επιβεβαιωθεί η 

ικανότητά τους να λάβουν µέρος σε δροµικούς αγώνες µεγάλης απόστασης. 

 

Περίοδος εγγραφών – Παραλαβή πακέτου συµµετοχής  

Καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφών ορίζεται η Δευτέρα 20 Μαρτίου, τόσο για τις ατοµικές όσο και 

για τις οµαδικές εγγραφές. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί και η καταβολή του 

αντίτιµου συµµετοχής.  

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα πραγµατοποιηθεί στο κτίριο της Περιφέρειας στον Πύργο 

την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαρτίου. 

Η παραλαβή του πακέτου συµµετοχής θα γίνεται αυστηρά µε την επίδειξη των παρακάτω: 

• Το Email µε τον αριθµό συµµετοχής 

• Ταυτότητα ή Διαβατήριο 



 

 

Έπαθλα – Βραβεύσεις 

Θα πραγµατοποιηθούν βραβεύσεις µε  έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές και νικήτριες της γενικής 

κατάταξης. Όλοι οι δροµείς θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν την θέση τους στην γενική 

κατάταξη στο φύλο τους αλλά και την ηλικιακή τους κατηγορία αµέσως µόλις ολοκληρωθεί ο 

αγώνας στο myrace.gr. 

 

Όλοι όσοι τερµατίσουν θα παραλάβουν το αναµνηστικό µετάλλιο του αγώνα ενώ θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά το αναµνηστικό δίπλωµα συµµετοχής. 

  

Παροχές στο απλό πακέτο 

Όλοι οι συµµετέχοντες, ανεξάρτητα από το πακέτο που θα επιλέξουν θα παραλάβουν τα 

ακόλουθα: 

• Αριθµό συµµετοχής µε chip χρονοµέτρησης και παραµάνες 

• Σακίδιο για την τοποθέτηση των προσωπικών του αντικειµένων 

• Αναµνηστικό µετάλλιο 

• Υδροδοσία στον τερµατισµό 

• Τροφοδοσία κατά µήκος της διαδροµής 

• Δυνατότητα εκτύπωσης αναµνηστικού διπλώµατος µε το όνοµα και την επίδοση του 

• Υγειονοµική κάλυψη 

 

Πλήρες πακέτο 

• Το πλήρες πακέτο περιλαµβάνει επιπλέον το αναµνηστικό τεχνικό t-shirt του αγώνα. 

 

 

Ειδική τιµή έγκαιρης εγγραφής µέχρι τις 3 Μαρτίου: 

Απλό πακέτο: 6 € 

Πλήρες πακέτο: 12 € 

 

Κόστος συµµετοχής 

Το κόστος συµµετοχής διαµορφώνεται ως εξής : 

Απλό πακέτο: 8 € 

Πλήρες πακέτο: 14 € 

 

 

 

 

 

 

Όροι συµµετοχής: 

 

- Όλοι οι συµµετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις 

και είναι απολύτως υγιείς για να συµµετέχουν στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα.  

 

- Αποδέχονται πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυµατισµό ή ατύχηµα που µπορεί να προκληθεί από 

και προς το χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ό,τι µπορεί να 

προκύψει κατά τη συµµετοχή στον αγώνα όπως πτώσεις (που µπορούν να προκληθούν κατά την 

επαφή µε άλλους συµµετέχοντες) κακές καιρικές συνθήκες, κίνηση αλλά και κακή κατάσταση του 

οδοστρώµατος.  

 

- Παραιτούνται από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε 

εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα µε τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχονται ότι τα παραπάνω 

πρόσωπα δεν φέρουν καµία νοµική ευθύνη για ό,τι µπορεί να προκύψει κατά τη συµµετοχή τους.  

 



- Οι συµµετέχοντες δίνουν την έγκρισή τους στους διοργανωτές να χρησιµοποιήσουν φωτογραφίες 

τους ή βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχουν καµία οικονοµική 

απαίτηση. 

 

- Η εγγραφή θα θεωρείται ολοκληρωµένη εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί τόσο η ηλεκτρονική 

δήλωση συµµετοχής όσο και η πληρωµή του αντίστοιχου κόστους. Τα τραπεζικά ή άλλα έξοδα 

επιβαρύνουν τον συµµετέχοντα. 

 

- Οι δηλώσεις συµµετοχής είναι προσωπικές και δεν µεταφέρονται σε τρίτους σε καµία φάση της 

περιόδου εγγραφών. 

 

- Ακυρώσεις συµµετοχής και επιστροφή του κόστους συµµετοχής θα πραγµατοποιούνται µέχρι την 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία ακύρωση 

και επιστροφή του κόστους. 

 

- Σε περίπτωση που κάποιος δροµέας χρησιµοποιήσει τον αριθµό κάποιου άλλου θα ακυρώνεται 
και δεν θα συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα. 

 

- Σε περίπτωση αναβολής της διοργάνωσης, οι συµµετοχές θα µεταφερθούν για την νέα 

ηµεροµηνία που θα ορίσει η οργανωτική επιτροπή. 

 

- Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωµα αλλαγής των όρων συµµετοχής αφού προβούν στην σχετική 

ανακοίνωση. 

 


