
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 

«1ος αγώνας ανάβασης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ» 
31η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

 
ΑΡΘΡΟ  1 - ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος 
Κοζάνης, ο Σύλλογος ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ Θεσσαλονίκης, ο Ποδηλατικός Σύλλογος Σερβίων και ο 
Αιμοδοτικός Σύλλογος Σερβίων συνδιοργανώνουν αγώνα δρόμου ανάβασης 15 km, σε ηλικιακά 
γκρουπ, με την επωνυμία  «1ος αγώνας ανάβασης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ».   
 
ΑΡΘΡΟ  2 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

 Ανδρες:  18-29, 30- 60+, 

 Γυναίκες:  17+ 
Σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των 6 αθλητών ανά age group θα υπάρχουν συγχωνεύσεις). 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
15:30 Προεγγραφές αθλητών - επίδοση αγωνιστικού αριθμού. 
16:30 Τεχνικό συνέδριο-ενημέρωση αθλητών και ομάδων στο Πολιτιστικό κέντρο. 
17:30  Εκκίνηση αθλητών/αθλητριών εμπρός από το Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων επί της λεωφόρου 
Ανδρέα Γ. Παπανδρέου  
21:00 Απονομές Επάθλων 
 
ΑΡΘΡΟ  4 - ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 
Συνολική Απόσταση: 15 km.  Εκκίνηση από Σέρβια προς Πλατανόρρευμα – Αγία Παρασκευή. 
Τερματισμός στην Αγία Παρασκευή Πλατανορρεύματος. 
 
ΑΡΘΡΟ  5 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
Μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε αθλητής/τρια είναι υγιής και μόνο με ποδήλατο Δρόμου. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή ανεξαρτήτων αθλητών και αθλητών σωματείων δύναμης ΕΟΠ, με 
απεριόριστο αριθμό αθλητών.  Οι συμμετέχοντες στον αγώνα (αθλητές-συνοδοι) αποδέχονται τον 
παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωμένοι να τον τηρήσουν. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη, και οι διοργανωτές δεν 
φέρουν καμιά ευθύνη, και δεν έχουν υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα, απώλεια, φθορά 
η καταστροφή ποδηλατικού υλικού, ρούχων, ποδηλάτων κτλ. 
Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές με δελτίο Ε.Ο.Π είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την ΚΑΡΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ που θα την επιδείξουν στην γραμματεία του αγώνα για τη παραλαβή του αριθμού 
συμμετοχής.  Συμμετέχοντες χωρίς δελτίο ΕΟΠ μπορούν απλά να υπογράψουν στη γραμματεία την 
υπεύθυνη δήλωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ συμμετοχής στον αγώνα 5€ για όλους τους συμμετέχοντες μέχρι την Τετάρτη 28 
/08/2019 και 7€ την ημέρα του αγώνα. 
Οι αθλητές/τριες που θέλουν να συμμετάσχουν στον αγώνα, παρακαλούνται να δηλώσουν 
συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28/08/2019 (αυστηρά) στο racesystem.gr, 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και καταβάλλοντας το παράβολο συμμετοχής στον λογαριασμό, 
με IBAN: GR9001104930000049329600875 
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 
Για αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή και η έδρα τους (πιστοποιημένα) απέχει περισσότερο από 
200 χλμ από τα Σέρβια και εφόσον θα συμμετάσχουν στον Ποδηλατικό Γύρο της Λίμνης την επομένη 
1

η
 Αυγούστου 2019, θα φιλοξενηθούν σε ξενώνα για το βράδυ της 31

ης 
Αυγούστου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
Η γραμματεία του αγώνα, για επίδοση αγωνιστικού αριθμού (και για νέες εγγραφές) θα ανοίξει στις  
15:30 μέχρι και 30’ πριν την εκκίνηση του αγώνα ακριβώς μπροστά από το Πολιτιστικό κέντρο 
Σερβίων  επί της λεωφόρου Ανδρέα Γ. Παπανδρέου. 



Το Τεχνικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 Τεχνικό συνέδριο-ενημέρωση αθλητών και 
ομάδων στο Πολιτιστικό κέντρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Ο αγώνας τελείται με τους κανονισμούς της ΕΟΠ και πιο συγκεκριμένα με τους κανονισμούς για την 
ποδηλασία δρόμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: 
Ζώνες τροφοδοσίας θα υπάρχουν σε ένα σημείο της διαδρομής. 
Συγκεκριμένα: Στην είσοδο του Πλατανορρεύματος 
Σε όλη της διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχει δυνατότητα τεχνικής βοήθειας στους αθλητές από 
εξειδικευμένα συνεργεία. 
Στους αγώνες OPEN δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αυτοκίνητα συνοδείας.  Ο διοργανωτής θα 
μεριμνήσει για αυτοκίνητα ουδέτερου σερβις. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 
Οι Απονομές θα γίνουν στην κεντρική πλατεία Σερβίων στις  21:00 
Βραβεύονται οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας, ως εξής: 

 1ος Κύπελλο χρυσό μετάλλιο αναμνηστικό δίπλωμα 

 2ος άργυρο μετάλλιο αναμνηστικό δίπλωμα 

 3ος χάλκινο μετάλλιο αναμνηστικό δίπλωμα 

 Σε όλους τους αθλητές που θα τερματίσουν θα επιδοθούν αναμνηστικά διπλώματα 
Οι 3 πρώτοι νικητές, κάθε κατηγορίας, είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο βάθρο με την 
ενδυμασία της ομάδος τους για τις απονομές. 
  
ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ: 
Μελλίδης Χρήστος – Επίσημος Κριτής ΕΟΠ 
 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: 
Ζυγούρης Φώτιος – Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού  
Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων – 50500 Σέρβια, τηλ. 2464024093 
 
ΑΡΘΡΟ 14 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ: 
Για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη του αγώνα αποφασίζει επιτόπου η Αγωνόδικος Επιτροπή η 
οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης της. Με τη συμμετοχή τους οι αθλητές αποδέχονται τον 
παρόντα κανονισμό και μετέχουν με προσωπική τους ευθύνη. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 – ΧΑΡΤΗΣ – ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 

 

 


