
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 3νπ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΓΩΝΑ 

ΣΑΡΗΣΑΝΖ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

Ο Δμσξατζηηθόο ύιινγνο Σζαξηηζάλεο θαη ν ύιινγνο  Μαξαζσλνδξόκσλ Ν. Λάξηζαο 

δηνξγαλώλνπλ ηνλ 3
ν
 Οξεηβαηηθό Αγώλα Τζαξηηζάλεο. Σπγθεθξηκέλα ζα δηεμαρζνύλ νη αγώλεο 

1)Ηκηκαξαζώληνο απόζηαζεο  21 ρικ. 2) Σέγθηα trail 8ρικ. θαη 3) πεδνπνξίεο 4.5 ρικ. θαη 1,5 ρικ 

,.θαζώο θαη αγώλαο 1000κ.γηα κηθξά παηδηά κε ηελ νλνκαζία Κξπόβξπζε fun run ζηα κνλνπάηηα ηνπ 

βνπλνύ θαη ηνπ δάζνπο ηεο Ιζηνξηθήο θαη Μαξηπξηθήο Κνηλόηεηαο Τζαξηηζάλεο,ηελ Κπξηαθή 09-09 -

18, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηνπ Δήκνπ Ειαζζόλαο, ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Τζαξηηζάλεο, ηνπ Δαζαξρείνπ Ειαζζόλαο, ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (Κ.Π.Ε.) 

Κηζζάβνπ-Ειαζζόλαο, ηνπ Σπιιόγνπ Γπλαηθώλ Τζαξηηζάλεο, ηνπ Ιππηθνύ Οκίινπ Τζαξηηζάλεο θαη 

αζιεηώλ, θαζώο θαη κε ηε ζηήξημε από ηνπο Εζεινληέο Δηαζώζηεο Ειαζζόλαο. Επίζεο ζα γίλεη ππό 

ηελ Αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Οκνζπνλδίαο Σπιιόγσλ Λατθνύ Μαδηθνύ Αζιεηηζκνύ - Υπεξαπνζηάζεσλ 

(Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ.), ηνπο επαγγεικαηίεο , ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή άιισλ ηνπηθώλ  εζεινληηθώλ νκάδσλ 

θαη Σπιιόγσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Δήκνπ Ειαζζόλαο, Ννκνύ Λάξηζαο.  

ΑΓΩΝΑ 21 ΥΛΜ. 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο: Κπξηαθή 09 Σεπηεκβξίνπ 2018 

Ώξα Δθθίλεζεο: 08:30 



Έγθπξν Όξην Σεξκαηηζκνύ: 13:30 

Δπίδνζε Αξηζκώλ: από 07:00 έσο 08:00 (Κεληξηθή Πιαηεία Τζαξηηζάλεο) 

Αθεηεξία: Κεληξηθή Πιαηεία Τζαξηηζάλεο 

Σεξκαηηζκόο: Κεληξηθή Πιαηεία Τζαξηηζάλεο 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Απόζηαζε 21 ρικ. (Ηκηκαξαζώληνο) 

Θεηηθή πςνκεηξηθή 1438κ. 

Μέηξηαο δπζθνιίαο δηαδξνκή, ζε κνλνπάηηα, θπξίσο, κε εκθαλή ζήκαλζε θαη ζε 

ειάρηζηνπο ζπλδεηήξηνπο δαζηθνύο δξόκνπο. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/1734280256# 

ΣΑΘΜΟΗ  ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ  ΑΓΩΝΑ 

 
Θα ππάξρνπλ ηξεηο (3) ζηαζκνί αλεθνδηαζκνύ ζηνλ αγώλα νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

1. Σηαζκόο- Δέζε Μπθελατθήο Αθξόπνιεο Όξζεο ζηα 3,8 ρικ. λεξό. 

2. Σηαζκόο- Άγηνο Σσηήξαο ζηα 8.4ρικ,. λεξό, ηζνηνληθό 

3. Σηαζκόο - Σέγθηα (δηπιόο ζηα 10 ρικ.+15ρικ.λεξό, ηζνηνληθό, μεξή ηξνθή, ζηαθίδεο. 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο επζύλεο είλαη 10€ θαη πεξηιακβάλεη: 

Αλάγιπθν κεηάιιην 

Τερληθή κπινύδα 

Σαθνύια ηνπ αζιεηή θαη ηξνθνδνζία κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα 

ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΩΝ 21 ΥΛΜ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9vm5obpgKOdYZtCSkJb-

LlBHa0Xykf0JHycX_gXtw559CQ/viewform 

 

ΑΓΩΝΑ 8 ΥΛΜ.( ΔΓΚΗΑ TRAIL ) 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο: Κπξηαθή 09 Σεπηεκβξίνπ 2018 

Ώξα Δθθίλεζεο: 09:15 

Έγθπξν Όξην Σεξκαηηζκνύ: 12:00 

Δπίδνζε Αξηζκώλ: από 07:00 έσο 08:15 (Κεληξηθή Πιαηεία Τζαξηηζάλεο) 

Αθεηεξία: Κεληξηθή Πιαηεία Τζαξηηζάλεο 

Σεξκαηηζκόο: Κεληξηθή Πιαηεία Τζαξηηζάλεο 

Έλαο ζηαζκόο αλεθνδηαζκνύ ζηα Σέγθηα 3,8 ρικ. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/1734280256
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9vm5obpgKOdYZtCSkJb-LlBHa0Xykf0JHycX_gXtw559CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9vm5obpgKOdYZtCSkJb-LlBHa0Xykf0JHycX_gXtw559CQ/viewform


Πεξηγξαθή  δηαδξνκήο: Μέηξηαο δπζθνιίαο δηαδξνκή ζε  κνλνπάηηα ,θπξίσο, κε εκθαλή 

ζήκαλζε θαη κόλν ζπλδεηήξηνπο  δαζηθνύο δξόκνπο ησλ κνλνπαηηώλ.  

https://www.runtastic.com/en/users/fc077fe6-c38a-ae03-cdd4-9e75315514b0/sport-

sessions/5906c3643fa7887cbb678836?sharing_token=5906c368d0e9e3b6418a4483                                                                    

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο, επζύλεο είλαη 5€ θαη πεξηιακβάλεη: 

Αλάγιπθν κεηάιιην 

Τερληθή κπινύδα 

Τξνθνδνζία θαη ζαθνύια αζιεηή κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα. 

ΔΠΑΘΛΑ 

Σηνπο 3 πξώηνπο αζιεηέο θάζε θαηεγνξίαο (αλδξώλ θαη γπλαηθώλ) ζα δνζνύλ θύπειια, ελώ 

ζε όινπο ηνπο ηεξκαηίζαληεο ζα δνζνύλ αλακλεζηηθά κεηάιιηα. 

ΔΓΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΓΚΗΑ TRAIL 8ΥΛΜ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2TbiyWFgLX3wSYl_repcHXfeobRTL3y_Ts

E645DCMM-9hBA/viewform 

ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ (Μνλνπάηη Νν1 -Κξπόβξπζε-Νεξόκπινη-κίμε-δαζηθόο δξόκνο-

ζπλνηθία Παλαγηά)-Σζαξηηζάλε 

Εθθίλεζε θαη ηεξκαηηζκόο θεληξηθή πιαηεία Τζαξηηζάλεο ,απόζηαζε 4.5 ρικ. Όζνη αγαπνύλ 

ηε θύζε είλαη κηα θαιή επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα γλσξίζνπλ από θνληά ηα βόηαλα, ηα 

άγξηα ρόξηα, ηνπο θάθηνπο λα απνιαύζνπλ ηηο νκνξθηέο ηεο θύζεο θαη ηνπ δάζνπο 

Τζαξηηζάλεο θαη ζηελ επηζηξνθή λα μελαγεζνύλ ζηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία, ηνλ 

πύξγν ηνπ Μάκηδηνπ, ηελ Οηθνλόκεην Σρνιή, ηα ιαγνύκηα, ηηο εθθιεζίεο, ην Απζηξηαθό 

πξνμελείν θαη ηα κλεκεία ηεο πιαηείαο. 

ΒΟΛΣΑ-Πεδνπνξία-( θύζε, ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο 

Απόζηαζεο 1.5ρικ. απεπζύλεηαη θπξίσο, ζε ζπλνδνύο αζιεηώλ, επηζθέπηεο θαη όζνπο ζέινπλ 

λα θάλνπλ κηα βόιηα γλσξηκίαο ηεο Τζαξηηζάλεο, ηηο εθθιεζίεο ηα ηζηνξηθά κλεκεία, ηνλ 

πύξγν ηνπ Μάκηδηνπ, ηα ιαγνύκηα, Οηθνλόκεην Σρνιή, ηελ Κξπόβξπζε ηνλ Πξνθήηε Ηιία 

,ην Απζηξηαθό πξνμελείν ,ηνπο Νεξόκπινπο θαη λα ραξνύλ ηηο νκνξθηέο ηεο θύζεο θαη λα 

κάζνπλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο. 

ΚΡΤΟΒΡΤΖ FUN RUN 

Αγώλαο 1000 κ. πεξίπνπ γηα παηδηά δεκνηηθνύ πνπ ζα δηεμαρζεί ην Σάββαην 08/9/2018 ην 

απόγεπκα ζηηο 19:00κκ.κε ηεξκαηηζκό θαη εθθίλεζε ηελ Κεληξηθή πιαηεία Τζαξηηζάλεο.Σε 

όια ηα παηδηά πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο, ζα δνζνύλ αλακλεζηηθά κεηάιιηα. 

 

 

https://www.runtastic.com/en/users/fc077fe6-c38a-ae03-cdd4-9e75315514b0/sport-sessions/5906c3643fa7887cbb678836?sharing_token=5906c368d0e9e3b6418a4483%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.runtastic.com/en/users/fc077fe6-c38a-ae03-cdd4-9e75315514b0/sport-sessions/5906c3643fa7887cbb678836?sharing_token=5906c368d0e9e3b6418a4483%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2TbiyWFgLX3wSYl_repcHXfeobRTL3y_TsE645DCMM-9hBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2TbiyWFgLX3wSYl_repcHXfeobRTL3y_TsE645DCMM-9hBA/viewform


Ζκεξνκελία Λήμεο Δγγξαθώλ: 03 Απγνύζηνπ 2018 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο, επζύλεο: 

 21ρικ: 10€ 

 8ρικ (έγθηα Trail): 5€ 

Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ θαηάζεζεο πνζνύ εγγξαθήο: 

 GR 70 0110 3410 0000 3410 0124 592 

(Δζληθή Σξάπεδα, Γηθαηνύρνο: Δμσξατζηηθόο ύιινγνο Σζαξηηζάλεο. 

Όζνη δξνκείο πιεξώζνπλ κέζσ ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα ζηείινπλ κε E-mail 

θσηνηππία ηνπ απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο ζην Email: 

exoraist.tsaritsanis@gmail.com 

-Δγγξαθέο -Πιεξσκέο , κπνξνύλ λα γίλνπλ ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ 

Μαξαζσλνδξόκσλ Ν. Λάξηζαο, ζηνλ Κν Γνπλαξά Γεκήηξε ηει:6944247867, 

ζηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ, θαηόπηλ ζπλλελόεζεο. Δπίζεο ζηα κέιε ηνπ 

Γ.. ηνπ Δμσξατζηηθνύ ύιινγνπ Σζαξηηζάλεο θαη ζην 

Email: exoraist.tsaritsanis@gmail.com. 

Δγγξαθέο πνπ ζα γίλνπλ, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ εγγξαθώλ, 03-

Απγνύζηνπ 2018, νη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο θαη ησλ δύν αγώλσλ(21ρικ. 8ρικ.)  

ζα θαηαζέζνπλ ην αληίηηκν ησλ 5 euro σο ζπκκεηνρή επζύλεο γηα θάιπςε 

εμόδσλ ηνπ αγώλα, ρσξίο όκσο λα ιάβνπλ ηελ ηερληθή κπινύδα ,θαη κέρξη λα 

ζπκπιεξσζεί ν απαηηνύκελνο αξηζκόο αζιεηώλ -ηξηώλ (350). Σελ εκέξα ηνπ 

αγώλα δελ ζα γίλνληαη εγγξαθέο. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Θάλνο Βαζξάθεο, θηλ. 6974083557 

Email: thanos.vathrakis@gmail.com 

Γεκήηξεο Γνπλαξάο θηλ. 6944147867 

Email: jimigo@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ 

Η ρξνλνκέηξεζε ησλ αγώλσλ,21. ρικ. θαη 8 ρικ. ζα γίλεη ρεηξνθίλεηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αγώλα,3
νο

 Οξεηβαηηθόο Αγώλαο Τζαξηηζάλεο. Οη 

αγσληδόκελνη πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηα ζεκεία ειέγρνπ δελ ζα θαηαηάζζνληαη ζηε ζεηξά 

ηεξκαηηζκνύ. 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ αγώλα έρεη θξνληίζεη, γηα όζνπο ην επηζπκνύλ λα 

δηαλπθηεξεύζνπλ ζε εζσηεξηθό ρώξν εληόο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Τζαξηηζάλεο. 

ΠΩ ΘΑ ΔΡΘΔΣΔ 

mailto:exoraist.tsaritsanis@gmail.com
mailto:thanos.vathrakis@gmail.com
mailto:jimigo@gmail.com


Η Τζαξηηζάλε βξίζθεηαη ζην Ννκό Λάξηζαο. Όζνη ζα έξζνπλ από Αζήλα ή Θεζζαινλίθε 

αθνύ θζάζνπλ ζηε Λάξηζα παίξλνπλ ην δξόκν Λάξηζαο-Κνδάλεο. Σην 35ν ρικ. βξίζθεηαη ε 

Τζαξηηζάλε. 

Ζ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ. 

1. πληνληζηήο – Τπεύζπλνο εζεινληώλ πεδνπνξίαο- Θάλνο Βαζξάθεο. 

2. Γεκνζίσλ ρέζεσλ – Σερληθόο Οξγάλσζεο Αγώλα- Γεκήηξεο Γνπλαξάο. 

3. Τπέπζπλνο γηα ην ύιινγν ΜαξαζσλνδξόκσλΝ. Λάξηζαο- Απνζηόιεο 

Γνύιαο. 

4. Τπεύζπλνη – Υάξαμεο, ήκαλζεο, πληήξεζεο Μνλνπαηηώλ  

a. Βαγγέιεο Γθνπγθνπινύιεο. 

b. ηέθαλνο  Σάζθαο. 

c. Γεκήηξεο Γνπλαξάο. 

d. Μηράιεο  Πιαηίθαο. 

5. Σακίαο – Υνξεγνί- Θαλάζεο  Μαλνπιηάο. 

6. Πξνβνιή ηνπ αγώλα- Θόδσξνο  Βνπιγαξνύιεο. 

7. Οξγάλσζε εζεινληώλ – ηαζκνί ππνζηήξημεο 

a. Γηάλλεο Μέγθνο.-Γηάλλεο Κεπνπξόο 

b. Αληώλεο Πάζρνο. c. Ν. Αλαγλσζηνύιεο. 
8. Τροφοδοσίας:  Ειρθνη Χατζηαυγέρη  -  Βάσω Αδαμοφλα. 

 


