
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

          O Δήμος  Στυλίδας, με την τεχνική υποστήριξη της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Φθιώτιδας, 

προκηρύσσει  τον 1ο Νυχτερινό Αγώνα Δρόμου στην πόλη της Στυλίδας, με τίτλο 1st StilidA RaCe το Σάββατο 27 

Μαΐου 2017 και  ώρα έναρξης  20:00 στην κεντρική πλατεία της Στυλίδας. 

        Η διοργάνωση περιλαμβάνει έναν αγώνα δρόμου 2.700 μέτρων, σε έναν αγώνα 6.000 μέτρων  και σε 

ένα δρόμο 800μέτρων για άτομα ΑμΕΑ κάθε ηλικίας. Η διοργάνωση θα είναι νυχτερινή και οι διαδρομές θα έχουν 

κυκλική πορεία. 

Οι  εκκινήσεις για τους δρόμους θα έχουν διαφορετική ώρα έναρξης και οι αθλητές θα λάβουν 

πληροφορίες σχετικές με την διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Τα τελευταία μέτρα τερματισμού, η διαδρομή είναι 

κοινή και για τις 3 κατηγορίες. 

Εθελοντές, καθώς και ειδική σήμανση θα βοηθούν τους αθλητές κυρίως των 6.000 μέτρων.  

1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 800 ΜΕΤΡΩΝ ΑμΕΑ –Έναρξη 20:00 από τη πλατεία στο  Πάρκο του Λαού και Τερματισμός 

στην Κεντρική Πλατεία της Στυλίδας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα ΑμΕΑ ανεξαρτήτου 

ηλικίας. Για ανήλικους αθλητές-τριες  απαιτείται έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα. Οι αθλητές θα 

παραλάβουν ατομικό αριθμό εγγραφής. Όλοι θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και αναμνηστικό 

μπλουζάκι και βεβαίωση συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής έως 25-5-2017. Θα γίνουν δεκτές και 

συμμετοχές μέχρι και 19:30 στις 27-05-2017 με την επιφύλαξη για τα  δώρα συμμετοχής. 

2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2.700 ΜΕΤΡΩΝ-20:30 ΕΝΑΡΞΗ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ στην Κεντρική Πλατεία της Στυλίδας. Αυτή 

η διαδρομή επειδή απευθύνεται σε όλους, είναι δυνατόν να γίνει και με περπάτημα. (δυτικά από το 

Λιμάνι στον παραλιακό δρόμο έως την γέφυρα στο ύψος του lidl και επιστροφή ανατολικά περνώντας 

μέσα από το Πάρκο του Λαού τελειώνει στην Κεντρική Πλατεία). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι 

ανεξαρτήτου ηλικίας. Για ανήλικους αθλητές-τριες  απαιτείται έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα. 

Οι αθλητές θα παραλάβουν ατομικό αριθμό εγγραφής.  Οι 3 πρώτοι θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο 

και όλοι οι συμμετέχοντες αναμνηστικό μπλουζάκι και βεβαίωση συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής 

έως 25-5-2017. Θα γίνουν δεκτές και συμμετοχές μέχρι και 19:30 στις 27-05-2017 με την επιφύλαξη για 

τα  δώρα συμμετοχής. 

3. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6.000 ΜΕΤΡΩΝ-21:00 ΕΝΑΡΞΗ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ στην Κεντρική Πλατεία της Στυλίδας. 

(Ανατολικά από το Λιμάνι στον παραλιακό δρόμο έως την γέφυρα, ανεβαίνει στο παλαιό δρόμο 

Στυλίδας –Ραχών όπου εκεί κάνει δυτικά και ανεβαίνει από το δρόμο προς Νεράιδα έως το Mistral, 

ακολουθεί δυτική πορεία περνώντας από το Γ/σιο-Λύκειο Στυλίδας, Κέντρο Υγείας και κατηφορίζει από 

τις εργατικές κατοικίες στο lidl και επιστροφή ανατολικά περνώντας μέσα από το Πάρκο του Λαού 

τελειώνει στην Κεντρική Πλατεία. Στην διαδρομή αυτή θα υπάρχει και στάση για αναπλήρωση υγρών 

στο ύψος του Mistral (τέλος της ανηφορικής διαδρομής). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι το 1999 και μετά). Για αθλητές-τριες μικρότερης 

ηλικίας απαιτείται έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα. Οι αθλητές θα παραλάβουν ατομικό αριθμό 

εγγραφής. Οι 3 πρώτοι θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και όλοι οι συμμετέχοντες αναμνηστικό 

μπλουζάκι και βεβαίωση συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής έως 25-5-2017. Θα γίνουν δεκτές και 

συμμετοχές μέχρι και 19:30 στις 27-05-2017 με την επιφύλαξη για τα  δώρα συμμετοχής. 



Στον αγώνα θα υπάρχει υγειονομική κάλυψη- ευθύνη των διοργανωτών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αθλητές αθλήτριες κάθε κατηγορίας θα πρέπει να είναι στο χώρο 

έναρξης της εκδήλωσης (Κεντρική Πλατεία Στυλίδας) τουλάχιστον 30 λεπτά 

νωρίτερα για να παραλάβουν τον ατομικό αριθμό τους. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

www.stylida.gr  

Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών 

 

Τηλέφωνο : 22383 50117 

Φαξ : 22380 24783 

 

2. ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΑΝΤ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ            

17-05-2017 ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 -20:00    

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 

 Διακρίσεις - Έπαθλα 

Έπαθλα (μετάλλιο, δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο) απονέμονται στους τρεις πρώτους 

νικητές της γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών στο δρόμο των 6km. Σε όλους τους 

δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.  

 Χρηματικά Έπαθλα 

Στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης του 1st Stylida Race στα 6 km θα δοθούν: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ 6ΚΜ 

ΘΕΣΗ  ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

1  750,00 750,00 

2  500,00 500,00 

3  250,00 250,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00 1.500,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΝΟ: 3.000,00 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στις ιστοσελίδες: 

• http://enosigymnastonfth.blogspot.gr/  

• http://www.stylida.gr/ 

στο Facebook :https://www.facebook.com/groups/370397833101043/?ref=bookmarks 

τηλ. Επικ (απογευματινές ώρες): κ. Σκάρλας 694 7565637 &κα. Κιαμούρη 697 7979407 

 

 

 


