
 

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          www.segas.gr 

                                             Καζηνξηά 26 Φεβξνπαξίνπ 2018  

                                                 Αξηζκ. Πξσηνθ.: 61 

           

                       Πξνο : 1) ΔΓΑ Δπηηξνπή Αγώλσλ ζε       

                                                                                     δεκόζην δξόκν θαη βνπλό                                                   

                                                                                          2) ΔΑ-ΣΔ ΔΓΑ (Με ηελ παξάθιεζε                                     

                         λα ζηαιεί ζηα ζσκαηεία ηνπο) 

                3) σκαηεία ΔΑ  

         4) Μ.Μ.Δ.-Σνπηθό Σύπν  

                                     

     

 

 

 

 

 

Ζ ΔΑ ΔΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαη ν Γ Γεζθάηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Γεζθάηεο 

πξνθεξύζζνπλ Αγώλεο Γξόκνπ ζε Γεκόζηα Οδό κε ηελ επσλπκία « RUN DESKATI  

KΧΝΣΑΝΣΗΝΔΗΑ 2018 » θαη νη νπνίνη, ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο 

1. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ: ΚΤΡΗΑΚΖ  15 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2018 

2. ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ: 10.00 

3. ΑΦΔΣΖΡΗΑ-ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ: Κεληξηθή πιαηεία Γεζθάηεο 

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΧΝΧΝ:                                                                                                  

Γξόκνο 1.000 κ Μαζεηώλ-ηξηώλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ώξα έλαξμεο; 11.00                                      

 Ζ εθθίλεζε ησλ αζιεηώλ ζα γίλεη από ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο ζηελ νδό Μνλδαίαο 

θαηεθνξίδνληαο επί ηεο πιαθόζηξσηεο νδνύ Παπαλδξένπ έρνληαο ζην αξηζηεξό καο ρέξη ην 

δηαηεξεηέν «Παιηό ρνιείν» θαη ζπλερίδνληαο δεμηά ζηελ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαηεβαίλνπλ ηελ 

Σζηκηζθή θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηξίβνληαο δεμηά ζηελ Ρήγα Φεξαίνπ θαηεπζπλόκαζηε πξνο ηνλ ρώξν ηεο 

Λατθήο Αγνξάο θαη αθήλνληαο πίζσ καο ηελ παξαδνζηαθή βξύζε ηνπ Σαιηαδνύξε επί ηεο νδνύ 

Καξακαλιή θηάλνπκε ζην «Γεκαξρηαθό Μέγαξν» ζηελ πιαηεία ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηξίβνληαο 

δεμηά επί ηεο νδνύ Μνλδαίαο γηα λα επηζηξέςνπλ θαη λα ηεξκαηίζνπλ ζηελ Κεληξηθή πιαηεία.  

 

 Γξόκνο 5.000 κ. Μαζεηώλ-ηξηώλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ-Διεύζεξνη αζιεηέο-ηξηεο ώξα έλαξμεο;11 30   

θαη  Γξόκνο 10.000 κ. (2Υ5000 κ) Διεύζεξνη αζιεηέο-ηξηεο ώξα έλαξμεο; 10.00                         

 Ζ εθθίλεζε  ησλ αζιεηώλ ζα γίλεη από ηελ πιαηεία ηεο πόιεο ζηελ νδό Μνλδαίαο δηαζρίδνληαο ηελ 

πιαθόζηξσηε νδό ηνπ έλδνμνπ ινραγνύ Μαλνπζάθε θαη πεξλώληαο από ηελ γέθπξα «αθαβάξα» 

θηάλνπλ ζηελ νδό ηνπ πνηεηή Υξ. Μπξάβνπ δηαζρίδνληαο ηελ ζπλνηθία «ΑΝΣΟΒΟ» θηάλνπλ ζηνλ 

ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΓΤΜΝΑΣΗΚΧΝ 

& ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ 
ΔΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ 36, 52100 , ΚΑΣΟΡΗΑ 
ΣΖΛ. 24670 23555 
FAX: 24670 23746 

e-mail: segas-dm@otenet.gr 

Πιεξνθνξίεο: Αλαληάδε Διεπζεξία 

HELLENIC AMATEUR ATHLETIC 

ASSOCIATION 

EAS DYTIKIS MAKEDONIAS 
36 AG. ATHANASIOU rd, 52100, KASTORIA, 
GREECE 
ΣΔL: +30 24670 23555 
FAX: +30 24670 23746 

E-mail: segas-dm@otenet.gr 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

RUN DESKATI 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΕΙΑ 2018 

 

mailto:segas-dm@otenet.gr


θόκβν ηεο «Παδίηζαο» θαη ζπλερίδνληαο ζηνλ δξόκν πνπ γίλεηαη ην «κεγάιν παδάξη» θηάλνπλ ζηελ 

δηαζηαύξσζε ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη ζηξίβνπλ δεμηά επί ηνπ επαξρ. Γξόκνπ Γεζθάηεο-Γξεβελώλ θαη 

πξνρσξώληαο επζεία αθήλνπλ πίζσ ην Γεσπάξθν «ΣΖΘΤΟ», ην θιεηζηό γπκλαζηήξην θαη ηνλ 

πεπθόθπην «ΣΡΔΣΗΜΟ» θαηεπζύλνληαη πξνο ηνλ θόκβν ηνπ «ΚΟΤΛΑ» αθνινπζνύλ ηνλ επαξρηαθό 

δξόκν Διαζζόλαο Γξεβελώλ πεξλώληαο κέζα από έλα πεπθόθπην δξνκάθη πνπ ηνπο νδεγεί ζε κηα 

αλαζηξνθή αληηθξίδνληαο ηελ πόιε ηεο Γεζθάηεο ηνλ Όιπκπν , ηα Κακβνύληα θαη ηελ Πίλδν ε 

δηαδξνκή ζπλερίδεη από ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζηαπξνύ πξνο ηελ Γεζθάηε από ηνλ θεληξηθό δξόκν 

Γξεβελώλ Γεζθάηεο δηαζρίδνληαο ηελ νδό Σαιηαδνύξε θηάλνπλ ζην «Γεκαξρηαθό Μέγαξν» ηεο 

πιαηείαο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ζηξίβνληαο δεμηά επί ηεο νδνύ Μνλδαίαο λα θηάζνπλ θαη λα 

ηεξκαηίζνπλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία. 

           Οι δρομείς ηων 10τλμ ηρέτοσν ηην διαδρομή 2 θορές  

5. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:                                                                                                                      

ΑΠΟΣΑΔΗ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ – ΖΛΗΚΗΔ 

 

      1.000 κ   Αγόξηα Γεκνηηθώλ                     Μόλν  γελλεζ.           2008-2007-2006 

      1.000 κ   Κνξίηζηα Γεκνηηθώλ  Μόλν  γελλεζ.           2008-2007-2006 

5.000 κ.  Αγόξηα Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ      Μόλν  γελλεζ            2005 θαη κεγαιύηεξνη-ξεο 

5.000 κ.  Κνξίηζηα Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ   Μόλν  γελλεζ            2005 θαη κεγαιύηεξνη-ξεο 

            5.000 κ.  Διεύζεξνη αζιεηέο-ηξηεο            Μόλν  γελλεζ            2005 θαη κεγαιύηεξνη-ξεο 

            10.000 κ.  Διεύζεξνη αζιεηέο-ηξηεο          Μόλν  γελλεζ            2002 θαη κεγαιύηεξνη-ξεο 

6. ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΔΠΑΘΛΑ:                                                                                                             

ε όινπο ηνπο δξνκείο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζα δνζνύλ αλακλεζηηθά δηπιώκαηα θαη κεηάιιηα. ηνπο 

ηξεηο, πξώηνπο ληθεηέο-ηξηεο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ  ζα δνζνύλ δηπιώκαηα θαη κεηάιιηα ληθεηώλ.                                                  

7. ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:                                                                                                

 Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ αλά θαηεγνξία σο εμήο:                                                                   

Γξόκνο 10.000 κ. έσο 200 αζιεηέο-ηξηεο                                                                                   

Γξόκνο 5.000 κ. έσο 200 αζιεηέο-ηξηεο                                                                                

Γξόκνο 1.000 κ. έσο 120 καζεηέο-ηξηεο                     

Οη Γειώζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ δξόκν 5 ρικ. θαη ηνλ 10 ρικ. ζα πξέπεη λα γίλνπλ έσο ηελ Σρίηη 10 

Απριλίοσ  2018 θαη γηα ηνλ δξόκν Παηδηώλ 1000 κ έσο ηελ Παραζκεσή 13 Απρίλιοσ  2018  ζηνλ 

Γήκν Γεζθάηεο ζην e-mail : dimosdes@otenet.gr θαη fax : 2462351105  ζην εηδηθό έληππν 

ζπκκεηνρήο πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξνθήξπμε.      

 Σξόπνο εγγξαθήο ζπκκεηνρώλ:  Οη Γειώζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηνπο δξόκνπο 1000 κ , 5 ρικ. θαη 10 

ρικ. ζα γίλνληαη ζηνλ αξκόδην εθπξόζσπν ηνπ Γ Γεζθάηεο  πνπ ζα βξίζθεηαη ζην Γεκαξρείν 

Γεζθάηεο απηνπξνζώπσο ή ηαρπδξνκηθώο ή κε fax ή κε e-mail ζην εηδηθό έληππν ζπκκεηνρήο.  

 

 

 

 

 



8. ΚΟΣΟ ΤΜΒΟΛΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :                                                                             

ΑΓΩΝΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΥΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ 
ΜΕΣΑΛΛΙΟ  T-SHIRT ΠΟΟ 

ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙ 

10.000 κ. ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 5,00 € 

5.000 κ. ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 5,00 € 

ΜΑΘΗΣΕ-ΣΡΙΕ 

10.000 κ. ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

5.000 κ. ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

1.000 κ. ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

 

9. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ:                                                                                                        

  Όζνη δεισζνύλ απηνπξνζώπσο ζα πιεξώζνπλ ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο ζηνλ αξκόδην εθπξόζσπν 

ηνπ Γ Γεζθάηεο  πνπ ζα βξίζθεηαη ζην Γεκαξρείν Γεζθάηεο . Οη ππόινηπνη πνπ ζα δεισζνύλ κε 

θάπνηνλ από ηνπο ππόινηπνπο ηξόπνπο, ζα πιεξώζνπλ ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο, κέζν ηξαπέδεο ζην 

ινγαξηαζκό           ( ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: ΗΒΑΝ GR2001102440000024448001685 δηθαηνύρνο  Γ 

Γεθάηεο) 

10. ΠΑΡΟΥΔ ΔΓΓΡΑΦΖ:                                                                                                        

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα θαηαβάιινπλ ην αληίηηκν ησλ 5,00 € ζα δνζνύλ δσξεάλ t-shirts, αξηζκόο 

εγγξαθήο (BIP), ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε (επίζεκνο ρξόλνο θαη θαηάηαμε) , αλακλεζηηθό κεηάιιην 

ζπκκεηνρήο. 

11. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΡΗΘΜΧΝ: 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δξνκείο ζα πξέπεη ζα πξέπεη λα παξαιάβνπλ ηνπο αξηζκνύο ζπκκεηνρήο ην 

άββαην 14/4/2018  από ην δεκαξρείν Γεζθάηεο από 18:00 μμ έως 21:00, θαη ηελ εκέξα ηνπ αγώλα 

Κπξηαθή 15/4/2018 από 08:00 έως 09:00 από ηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ  

θεληξηθή πιαηεία ηεο Γεζθάηεο.  Ζ παξαιαβή ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηνρήο ζα γίλεηαη  κε επίδεημε ηεο 

απόδεημεο πιεξσκήο. 

12. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ: 

Γελ ζα θαιπθζνύλ έμνδα κεηαθίλεζεο 

13. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ:                                                                                                      

ε θάζε πεξίπησζε όινη νη αγσληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα κε απόιπηε πξνζσπηθή ηνπο 

επζύλε, έρνληαο πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη έρνληαο θάλεη ηνλ απαξαίηεην 

θαξδηνινγηθό έιεγρν. Οη δηνξγαλσηέο δελ έρνπλ θακία επζύλε γηα ηπρόλ ζσκαηηθή ή άιιε βιάβε ή 

δεκηά από νπνηαδήπνηε αηηία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ή κεηά ην ηέινο ηνπ. Από ηνπο δηνξγαλσηέο 

δε ζα δεηεζνύλ ηαηξηθέο βεβαηώζεηο γηα θαλέλα ζπκκεηέρνληα, αθνύ όινη ζα αγσληζηνύλ κε δηθή ηνπο 

επζύλε θαη νη αλήιηθνη κε επζύλε ησλ θεδεκόλσλ ηνπο. 

 



14. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:                                                 

 Σελ ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε ηνπ αγώλα θαζώο θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη αλαιάβεη 

εηαηξεία ρξνλνκέηξεζεο. Γηα ην ιόγν απηό όινη νη ζπκκεηέρνληεο δξνκείο ζα πξέπεη λα θνξνύλ ην 

chip ρξνλνκέηξεζεο πνπ ζα παξαιάβνπλ καδί κε ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο ηνπο από ην Γεκαξρείν 

Γεζθάηεο  πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην θέληξν εγγξαθώλ ηελ άββαην 14/4/2018 από ώξα 18.00 έως 

21:00 θαη ην Κπξηαθή 15/4/2018 από ώξα 08:00 έως 09:00 από ηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζηελ  θεληξηθή πιαηεία ηεο Γεζθάηεο.   

15. ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ: 

 Σν πξόγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί εθόζνλ ην επηβάιινπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ή 

ηερληθνί ιόγνη. 

 Σερληθόο ππεύζπλνο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη Κ.Φ.Α θ. Ρνπθάο Λάκπξνο πξνπνλεηήο ηνπ Γ 

Γεζθάηεο. 

 Οξγαλσηηθόο ππεύζπλνο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ν θ. Πεηζνύιαο Ηάθσβνο  κέινο Γ. ΔΓΑ. 

 Όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε ζα ξπζκίδεηαη από ηνλ Αιπηάξρε θαη ηνλ Σερληθό 

Τπεύζπλν ησλ αγώλσλ. 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10:00  10000 κ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΑΘΛΖΣΔ-ΣΡΗΔ   

11:00  1000 κ. ΜΑΘΖΣΧΝ-ΜΑΘΖΣΡΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ  

11:30  5000 κ. ΑΓΟΡΗΑ-ΚΟΡΗΣΗΑ ΓΤΜΝΑΗΧΝ -ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΑΘΛΖΣΔ-ΣΡΗΔ   

 

         Με αζιεηηθνύο ραηξεηηζκνύο 

 

                   Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΑ 

 

 

 

 

                                          
          Γεκήηξηνο αξξήο                                                  

 

 

 

 

 



ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1000 Μ 

 
 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5000Μ 

 
 

 



ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10000 Μ (5 ΥΛΜ Υ 2 ΣΡΟΦΕ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΕΙΑ  2018 
 

 

Πξνο: ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ 

ΤΛΛΟΓΟ:_______________________________                                                                              

ΣΖΛ.:_______________________ 

Οη παξαθάησ ΑΘΛΗΣΕ-ΣΡΙΕ πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηνπ ζπιιόγνπ καο ζα κεηάζρνπλ ζηα 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΔΗΑ 2018 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΘΛΗΣΗ 
ΕΣΟ 

ΓΕΝ. 

ΑΓΩΝΙ- 

ΜΑ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ-

ΣΡΙΑ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                  Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΥΟΛΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΕΙΑ 2018 
 

Πξνο: ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ 

ΥΟΛΕΙΟ:___________________                                                                                           

ΣΖΛ.:_________________ 

Οη παξαθάησ ΜΑΘΗΣΕ-ΣΡΙΕ πνπ θνηηνύλ ζην ζρνιείν καο, ζα κεηάζρνπλ ζηα ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΔΗΑ 

2018 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΜΑΘΗΣΗ-ΣΡΙΑ 

ΕΣΟ 

ΓΕΝ. 

ΑΓΩΝΙ- 

ΜΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 

ΤΝΟΔΟΤ- ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

            Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ                                                       Ο ΤΝΟΓΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Φ.Α. 

 

 

 



RUN DESKATI KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2018   

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΠΩΝΤΜΟ:……………………………................................... 

ΟΝΟΜΑ:………………………………..................................... 

ΠΟΛΗ :........................................................................................ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ:............................................................................. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: ................................................ 

ΣΗΛ. ΣΑΘΕΡΟ:………………………..ΚΙΝΗΣΟ:…………………………….. 

e-mail:…………………………………….. 

ΑΓΩΝΙΜΑ:                         1000 Μ               5000 Μ           10000 Μ       

 

ΕΠΙΔΟΗ:………………………………………  

  

Η δήλωζη ζσμμεηοτής πρέπει να επιζηραθεί ζσμπληρωμένη μέτρι ηις  10/4/2018 

 

Όρια ζσμμεηοτής: 

 1000 μ Δημοηικών ζτολείων- 120 ζσμμεηοτές 

 Αγώνας Δρόμοσ 5000 μ – 200 ζσμμεηοτές 

 Αγώνας Δρόμοσ 10000 μ – 200 ζσμμεηοτές 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ:                                                                                                                      

ΑΠΟΣΑΕΙ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΗΛΙΚΙΕ-ΚΟΣΟ  

1.000 μ   Αγόρια Δημοηικών                      Μόνο  γεννηθ.        2008-2007-2006                      ΔΩΡΕΑΝ 

1.000 μ   Κορίηζια Δημοηικών                   Μόνο  γεννηθ.        2008-2007-2006                      ΔΩΡΕΑΝ 

5.000 μ.  Αγόρια Γσμναζίων-Λσκείων       Μόνο  γεννηθ.        2005 και μεγαλύηεροι-ρες     ΔΩΡΕΑΝ 

5.000 μ.  Κορίηζια Γσμναζίων-Λσκείων   Μόνο  γεννηθ.        2005 και μεγαλύηεροι-ρες      ΔΩΡΕΑΝ 

5.000 μ.  Ελεύθεροι αθληηές-ηριες             Μόνο  γεννηθ.        2005 και μεγαλύηεροι-ρες         5,00 € 

10.000 μ.  Ελεύθεροι αθληηές-ηριες           Μόνο  γεννηθ.        2002 και μεγαλύηεροι-ρες         5,00 € Όζνη 

δεισζνύλ απηνπξνζώπσο ζα πιεξώζνπλ ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο ζηνλ αξκόδην εθπξόζσπν ηνπ Γ Γεζθάηεο  πνπ ζα βξίζθεηαη 

ζην Γεκαξρείν Γεζθάηεο. Οη ππόινηπνη πνπ ζα δεισζνύλ κε θάπνηνλ από ηνπο ππόινηπνπο ηξόπνπο (ηαρπδξνκηθώο ή κε fax ή κε 

e-mail) ζα πιεξώζνπλ ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο, κέζσ ηξαπέδεο ζην ινγαξηαζκό ( ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: ΗΒΑΝ 

GR2001102440000024448001685 δηθαηνύρνο Γ Γεζθάηεο)  

                         Ο/Η  ΔΗΛ____ 

 

                 _________________ 

  Τπογραθή και Ονομαηεπώνσμο  



 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*  

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων ποσ αναθέρονηαι ζε ασηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγτθεί με βάζη ηο αρτείο άλλων σπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  RUN DESKATI  <<ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΕΙΑ 2018>> 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο
(1)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει.:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ.:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξνλ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(e- mail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο

(2)
 πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλω όηη:   

 
Με εσθύνη μοσ επιθσμώ να αγωνιζηώ ζηον αγώνα RUN DESKATI 
<<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2018>> τωρίς να θέζω ζε κίνδσνο ηην σγεία μοσ. 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

1. Τα ζηοιτεία πνπ ζπκπιεξώλω ζηνλ πίλαθα είναι ακριβή.  

 

(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθωο. 

 
 

                         
Ηκεξνκελία: ............................................ 
 

Ο/Η Δει......... 

 

 

 

Τπνγξαθή 


