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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

16 Μαΐου 2015 
15:00 – 20:00 Παραλαβή Αριθµών και Τσιπ Ηλεκτρονικής Χρονοµέτρησης     

  Ηµιµαραθωνίου ∆ρόµου, Λαϊκού ∆ρόµου Υγείας 5χλµ, Αγώνα 10χλµ και Αγώνα 1000 µέτρων. 

  Χώρος: Πνευµατικό Κέντρο Λευκάδας (πρώην ∆ηµαρχείο Λευκάδας). 

20:00 – 22:00 Pasta Party (Πάρτυ Ζυµαρικών) σε χώρο που θα ανακοινωθεί κατά την παραλαβή των αριθµών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη του κουπονιού που θα παραλαµβάνετε µαζί µε τον αριθµό 

συµµετοχής σας. Το κάθε κουπόνι ισχύει για ένα άτοµο. 

 

17 Μαΐου 2015 (Πάρκο Παραλίας) 
06:30 – 07:00  Έναρξη εργασιών Γραµµατείας. 

07:00 – 08:00 Παραλαβή Αριθµών Συµµετοχής: 

Ηµιµαραθωνίου, Λαϊκού ∆ρόµου Υγείας 5χλµ, Αγώνα 10χλµ και Αγώνα 1000µ. 

08:00 – 08:30 Παράδοση Ρουχισµού. 

08:40 – 08:50 Τοποθέτηση Αθλητών Ηµιµαραθωνίου ∆ρόµου, 10χλµ και 5χλµ στην γραµµή εκκίνησης. 

  08:55 Συµβολική Εκκίνηση αθλητή µε ειδικές ανάγκες.   

   09:00 Εκκίνηση Ηµιµαραθωνίου ∆ρόµου (Πάρκο Παραλίας). 

 09:05 Εκκίνηση Αγώνα 5 και 10χλµ (Πάρκο Παραλίας). 

  10:10 Λήξη Λαϊκού ∆ρόµου Υγείας 5χλµ. 

 10:45 Λήξη Αγώνα 10χλµ. 

 11:45 Εκκίνηση Αγώνα 1000 µέτρων Γυµνασίου (Κλειστό Γυµναστήριο Λευκάδας). 

 11:50 Εκκίνηση Αγώνα 1000µ. ∆ηµοτικού (Κλειστό Γυµναστήριο Λευκάδας). 

 12:00 Λήξη Ηµιµαραθωνίου ∆ρόµου, και Αγώνα 1000µ. ∆ηµοτικού-Γυµνασίου. 

12:00 – 12:45 Βραβεύσεις και Απονοµές. 

13:15 Ευχαριστήρια εκδήλωση προς χορηγούς και επισήµους προσκεκληµένους (Εστιατόριο 

Margarita, πλησίον Πάρκου Παραλίας). 

  14:30 Λήξη Ευχαριστήριας εκδήλωσης. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
� Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε σωστά τον αριθµό συµµετοχής σας και κατά την διάρκεια του 

Ηµιµαραθωνίου ∆ρόµου να περνάτε πάνω από τους ειδικούς τάπητες που θα συναντήσετε έτσι ώστε να 

καταγραφεί ο χρόνος σας. 

� Στον Ηµιµαραθώνιο ∆ρόµο θα υπάρχουν “λαγοί” από την αφετηρία οι οποίοι θα ακολουθούν σταθερό 

ρυθµό 4’15’’/1000µ, 5`/1000µ και 5`40``/1000µ για τελικό χρόνο 1:30:00, 1:45:00 και 2:00:00 αντίστοιχα. 

(Αναγνωριστικό τους ο χρόνος σε πράσινο µπαλόνι). 

� Σταθµοί ανεφοδιασµού θα υπάρχουν στα εξής χιλιόµετρα: 2, 5, 7.5, 10, 13, 15.5 και 18, ενώ ισοτονικό θα 

υπάρχει στο 10
ο
 χιλιόµετρο. 

� Οι χρόνοι θα καταγράφονται ηλεκτρονικά στο 5
ο
, 10

ο
, 13

ο
, 18

ο
 και 21.1

ο
 χιλιόµετρο. Αθλητής που δεν θα 

έχει καταγεγραµµένο χρόνο σε κάποιον από αυτούς θα ακυρώνεται αυτόµατα. 

� Όλη η διαδροµή είναι σηµειωµένη ανά 1 χιλιόµετρο. 

� Το πρωί του αγώνα είναι καλύτερα να έχετε φάει τουλάχιστον 2.5 ώρες πριν την εκκίνηση. Είναι χρήσιµο να 

µην καταναλωθούν µεγάλες ποσότητες, να προτιµήσουµε τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες (ψωµί, µέλι, 

µαργαρίνη κλπ) και να αποφύγουµε γαλακτοκοµικά προϊόντα. Επίσης νωρίς το προηγούµενο βράδυ 

προτιµάµε παρόµοιες τροφές (π.χ. ζυµαρικά). 

� Προκειµένου να διατηρήσουµε καθαρό το περιβάλλον το οποίο θα τρέξουµε αλλά και να δώσουµε στην 

εκδήλωση το οικολογικό µήνυµα το οποίο πρεσβεύει σαν οικολογικός δρόµος προσπαθήστε να πετάτε τα 

απορρίµµατα (µπουκαλάκια νερού, ισοτονικά κλπ) στους ειδικούς κάδους που θα υπάρχουν στην διαδροµή. 
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� Λόγω της ιδιαίτερα ζεστής περιόδου που διεξάγονται οι Αγώνες προσπαθήστε να πίνετε συχνά νερό και να 

βρέχεστε καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. 

� Προτιµήστε τα ανοιχτόχρωµα ρούχα, την χρήση καπέλου αλλά και αντηλιακού µε µεγάλο δείκτη 

προστασίας. 

� Οποιαδήποτε στιγµή νιώσετε αδιαθεσία, ζάλη, δυσφορία ή υποστείτε τραυµατισµό ενηµερώστε κάποιον από 

τους εθελοντές οι οποίοι θα βρίσκονται στους σταθµούς και την διαδροµή του αγώνα πεζοί, σε ποδήλατο 

αλλά και µοτοσικλέτα. 

� Στον τερµατισµό θα υπάρχει το µετάλλιο και το ισοτονικό σας ενώ για την παραλαβή της τσάντας δώρου 

και του διπλώµατος θα τα παραλαµβάνεται από ειδικό χώρο µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής σας. 

� Στον τερµατισµό θα υπάρχει επίσης χώρος φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης για τους αθλητές του 

Ηµιµαραθωνίου. 

� Τον ρουχισµό σας θα µπορείτε να τον παραλαµβάνετε από τον ίδιο χώρο που τον παραδώσατε. 

� Οι διοργανωτές δεν έχουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί, κατά την διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε θέµατα 

Υγείας και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν 

ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή-τρια, αφού όλοι οι συµµετέχοντες-σες τρέχουν µε δική τους 

αποκλειστική ευθύνη. 

� Την 15, 16 και 17 Μαΐου 2015 ο κάθε αθλητής µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής του, µπορεί να έχει 

έκπτωση για δύο άτοµα σε συµβεβληµένα εστιατόρια της Λευκάδας. Η λίστα µε τα εστιατόρια αναρτάται 

στο παρών έντυπο. Η παρούσα προσφορά δεν ισχύει για τους συµµετέχοντες του Αγώνα των 1000µ. 

� Οι φωτογραφίες και τα βίντεο της εκδήλωσης αλλά και των Αγώνων θα αναρτηθούν στις ακόλουθες 

ιστοσελίδες την 08 Ιουνίου 2015: www.greenhalfmarathon.gr, www.filandros.com, www.mylefkada.gr. 

� H εκδήλωση της 17/05/2015 θα αναµεταδίδεται ζωντανά στο www.greenhalfmarathon.gr 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
Σε κάθε δροµέα θα δοθεί ένας αριθµός συµµετοχής (βλέπε εικόνα), στο πίσω µέρος του οποίου θα υπάρχει ένα 

αυτοκόλλητο bar code που είναι ο ηλεκτρονικός αριθµός χρονοµέτρησης του αθλητή. Κάθε δροµέας είναι 

υποχρεωµένος να τοποθετήσει τον αριθµό συµµετοχής του στο µπροστά µέρος της φανέλας και να το 

στερεώσει καλά στις 4 γωνίες δίχως να αλλοιώσει το bar code (να µην το τρυπήσει, να µην το τσαλακώσει 

κλπ. Μόνο τότε θα συµµετέχει έγκυρα στον αγώνα και θα συµπεριληφθεί στα αποτελέσµατα.  

 

Πώς να στερεώσω σωστά τον αριθµό συµµετοχής (bib number) µου; 

 

 
 

 


