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Διαρκώς εντάσσονται νέα µέλη στην οικογένεια του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», τα οποία 

κατόπιν εκπαίδευσης στελεχώνουν τους διάφορους τοµείς, συµβάλλοντας καθοριστικά στην ανοδική πορεία.

εγχειρίδιο εθελοντή

 Ο εθελοντισµός αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο παράγοντα επιτυχίας του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τα στελέχη του κερδίζουν τον σεβασµό και την αναγνώριση από τους συµµετέχοντες δροµείς.

 Η ανιδιοτελής αφοσίωση και οι πολύτιµες υπηρεσίες τους συµβάλουν στην συνεχώς ανοδική πορεία της 

διοργάνωσης και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τόσο των δροµέων όσο και των υποστηριζόµενων 

φορέων κοινωνικής προσφοράς.

 Οι εθελοντές ευαισθητοποιούνται και µοιράζουν απλόχερα το χαµόγελο, την αγάπη την προθυµία και τον 

σεβασµό τους, καθώς και τις υπηρεσίες του Τοµέα που στελεχώνουν και υπηρετούν κατά την περίοδο προετοιµασίας 

της διοργάνωσης, κατά την ηµέρα της εξέλιξης του αγωνιστικού προγράµµατος, καθώς και για χρονικό διάστηµα µετά 

το πέρας της, ωσότου διευθετηθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης του αγωνιστικού 

τοµέα, της υλικοτεχνικής υποδοµής και της επικοινωνίας.

 Ορισµένες ειδικότητες µεµονωµένων εθελοντών και εθελοντικών οµάδων συµβάλλουν στις λειτουργικές 

ανάγκες της διοργάνωσης σε αναγκαία χρονικά διαστήµατα καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Εθελοντισµός

2

Με την πάροδο των χρόνων έχει δηµιουργηθεί ισχυρός πυρήνας εθελοντών και εθελοντικών οµάδων, ο αριθµός 
των οποίων ανάλογα µε τις ανάγκες κυµαίνεται από 1.500 έως 2.000 συνολικά, που δίνει το παρόν στο πρόγραµµα 
των αθλητικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων της διοργάνωσης, 
αναδεικνύοντας τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη χώρα µας, όχι µόνο αθλητικά, αλλά και κοινωνικά, 
πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά και φυσικά τουριστικά. Είµαστε σε διαρκή αναζήτηση για νέα µέλη της 
οικογένειάς µας, µε υπευθυνότητα και αφοσίωση στις αξίες και το ανθρώπινο πρόσωπο που πρεσβεύει ο Διεθνής 
Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ο δικός µας µαραθώνιος.



Α.  Περίοδος Προετοιµασίας (11 Απριλίου έως 13 Απριλίου 2019) 
 Pre-race preparation period (April 11 - April 13, 2019)

Κέντρο εγγραφών (ΔΕΘ - HELEXPO,  Περίπτερο 2, Είσοδος από το Περίπτερο 17)
Registration Center (TIF - HELEXPO, )April 11 - April 13, 2019

B. Η Ηµέρα του Αγώνα. Κυριακή 14 Απριλίου 2019
  / Race Day Sunday, April 14, 2019)

 Η διαθεσιµότητα την ηµέρα του αγώνα είναι υποχρεωτική / Race day availability is required

1. Εκκίνηση Μαραθωνίου Δρόµου – Πέλλα 
 Marathon Race – Start area Pella

2. Σταθµοί υποστήριξης µαραθώνιας διαδροµής (Τροφοδοσία Δροµέων)
 Marathon course Support Stations (water, fluids, snacks) 

3. Εκκίνηση Δρόµου Υγείας και Δυναµικού Βαδίσµατος 10χλµ.
 10km Road Race and power walking

4. Σταθµοί υποστήριξης 10χλµ.
 g Support Stations.10km Road Race and power walkin

5. Εκκίνηση Δρόµου Υγείας και Δυναµικού Βαδίσµατος 5χλµ.
 5km Road Race and power walking

6. Εκκίνηση Δρόµου 1000µ. Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων
 1000m. Race for Primary School students

7. Τερµατισµός – Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου – παραλία Θεσσαλονίκης
 Finish point – Alexander the Great statue – Thessaloniki coastal road

8. Ιατρικές Υπηρεσίες (Ιατροί-Φυσικοθεραπευτές)
 Medical Services

9. Ασφάλεια Διαδροµής / Security

10. Διευθέτηση χώρων - παραλαβή, παράδοση ρουχισµού / Clothing pickup
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εγχειρίδιο εθελοντή4

απαραίτητα να γνωρίζουµε τις τεχνικές 
και ειδικές οδηγίες προς τους δροµείς

Σιγουρευτείτε ότι έχετε µαζί σας τα ακόλουθα:

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Τον αριθµό συµµετοχής και τις παραµάνες

Τον ειδικό πλαστικό σάκο για τα ρούχα, 
µε τον αριθµό ευκρινώς γραµµένο πάνω του.

Πέλλα
Ώρα 08:00

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ

Δηµοτικό Στάδιο
Αµπελοκήπων

Ώρα 08:45 

10.000µ.

Ώρα 12:30

5.000µ.

Δηµαρχειακό
Μέγαρο Θεσ/νίκης

5km: Οι συµµετέχοντες δροµείς µεταβαίνουν µε δική τους ευθύνη στο χώρο Αφετηρίας του αγώνα που βρίσκεται στo Δηµαρχειακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου. Σηµειώνεται ότι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας µια ώρα πριν 
την έναρξη του αγώνα, δηλαδή ώρα 11:30.

10km.: Οι συµµετέχοντες δροµείς µεταβαίνουν µε δική τους ευθύνη στο χώρο Αφετηρίας του αγώνα που βρίσκεται στο Δηµοτικό Στάδιο 
Αµπελοκήπων. Σηµειώνεται ότι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας µια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ώρα 07:45.
(Χρήσιµη πληροφορία: ΟΑΣΘ ΓΡΑΜΜΗ 32 - ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ 34 - Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑ). 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ: Οι διοργανωτές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µεταφέρουν τους δροµείς που συµµετέχουν στο Μαραθώνιο µε λεωφορεία, 
από τη Θεσσαλονίκη στο χώρο της Αφετηρίας (Πέλλα). Ώρα αναχώρησης λεωφορείων: Από 05:30 έως 06:00. Σηµείο αναχώρησης επί της οδού 
Ανδρονίκου (συνέχεια της Βασιλέως Γεωργίου, αµέσως µετά το Δηµαρχειακό Μέγαρο), παραπλεύρως του Αρχαιολογικού Μουσείου. Όλοι οι 
δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας µια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ώρα 07:00. Η διοργάνωση δεν αναλαµβάνει 
την παραλαβή προσωπικών ποτών.

µεταφορά δροµέων στο χώρο αφετηρίας

διαχείριση προσωπικών αντικειµένων
Οι δροµείς θα πρέπει να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό τους µέσα στον ειδικό πλαστικό σάκο τον οποίο θα 
παραλάβουν από το Κέντρο Εγγραφών (Registration Center)...............................................................................................................................

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω στο σάκο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθµός συµµετοχής του δροµέα και δεν πρέπει να περιέχει ταξιδιωτικά 
έγγραφα, τιµαλφή, χρήµατα ή φάρµακα. Οι διοργανωτές δε φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειµένων αξίας. Στο χώρο 
Αφετηρίας δε θα παραλαµβάνονται άλλα σακίδια ή τσάντες, εκτός από τους ειδικούς πλαστικούς σάκους της διοργάνωσης...................

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:................................................................................................................................. 
Μαραθώνιος - 10km.: Τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό, οι δροµείς του Μαραθωνίου και των 
10km. πρέπει να παραδώσουν στα ειδικά αυτοκίνητα τα οποία θα βρίσκονται πλησίον της αψίδας Αφετηρίας τουλάχιστον 50' πριν 
την έναρξη του κάθε αγώνα. Μετά τον Τερµατισµό η παραλαβή του σάκου γίνεται µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής (bib number) σε
ειδικά διαµορφωµένο χώρο, αµέσως µετά τον Τοµέα Τροφοδοσίας των δροµέων (παραλία, άγαλµα Κ. Καραµανλή)...................

5km.: Οι συµµετέχοντες δροµείς θα πρέπει να παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο παράδοσης (παραλία, άγαλµα Κ. Καραµανλή), απ΄ όπου και θα τον παραλαµβάνουν µετά τον τερµατισµού τους, 
µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής (bib number). Μετά την παράδοση των σάκων, η µετάβαση στο χώρο Αφετηρίας
(Δηµαρχειακό Μέγαρο) θα γίνεται βαδίζοντας ή κάνοντας προθέρµανση.

Μαραθώνιος: εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Πέλλας, 
10km.: εντός του Δηµοτικού Σταδίου Αµπελοκήπων,
5km. - Τερµατισµός: πλησίον του ειδικά διαµορφωµένου χώρου παράδοσης – παραλαβής Ρουχισµού (Παραλία Άγαλµα Κ. Καραµανλή).

αποδυτήρια

Ο ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ των δροµέων και των τριών δρόµων του Αγωνιστικού Προγράµµατος βρίσκεται πίσω από τη γραµµή Εκκίνησης.

προθέρµανση

σταθµοί υποστήριξης - τροφοδοσία δροµέων
Μαραθώνιος Δρόµος (ώρα εκκίνησης 08:00)
Κατά µήκος της Μαραθώνιας διαδροµής υπάρχουν 15 σταθµοί υποστήριξης των µαραθωνοδρόµων, αρχής γενοµένης από το 5ο χλµ.
- Εµφιαλωµένο νερό (ΑΥΡΑ) διατίθεται στην Αφετηρία και τον Τερµατισµό, καθώς και ανά 2,5χλµ. µετά το 5ο χλµ.
- Ισοτονικό ποτό (POWERADE) διατίθενται στο 10ο χλµ., 15ο χλµ., 20ο χλµ., 25ο χλµ., 30ο χλµ., 35ο χλµ., 40ο χλµ.και τον Τερµατισµό
- Ενεργειακό τζελ (HIGH5) διατίθεται στο 20ο χλµ. και 30ο χλµ..
- Μπανάνα (DOLE) διατίθενται στο 15ο χλµ., 25ο χλµ. και 35ο χλµ. και τον Τερµατισµό.
- Αλµυρό γεύµα (PICK CRACKERS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) διατίθενται στο 22,5ο χλµ. και 32,5ο χλµ.,
- Αναψυκτικό (Coca Cola) διατίθεται στο 30ο χλµ. και στο 35ο χλµ.
Στον Τερµατισµό: νερό (ΑΥΡΑ), ισοτονικό ποτό (POWERADE), µπανάνα (DOLE), χυµός (AMITA), µπάρα δηµητριακών 
(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ).



14 Απριλίου 2019 5

• Μαραθώνιας Π Σε κάθε χιλιόµετρο της  διαδροµής ( έλλα - Θεσσαλονίκη) θα υπάρχει η σχετική χιλιοµετρική ένδειξη. 
Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονοµέτρησης θα υπάρχουν:•  

στην , στο 10ο χλµ., στο 21,1ο χλµ. > Μαραθώνιος Δρόµος: Αφετηρία (ηµιµαραθώνιος), στο 30ο χλµ., στο 40ο και στον Τερµατισµό.
> Δρόµος 10km: στην Αφετηρία, στο 7,8ο χλµ., και στον Τερµατισµό.
> Δρόµος 5km: στην Αφετηρία, στο 2,8ο χλµ. και στον Τερµατισµό. 
Οι αγωνιζόµενοι που δε θα εµφανίζουν ηλεκτρονική ένδειξη στα παραπάνω αναφερόµενα σηµεία θα ακυρώνονται των αγώνων. 
Οι αισθητήρες ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης (chip RFID) είναι ενσωµατωµένα στους αριθµούς συµµετοχής (BIB NUMBERS). 

κατά τη διάρκεια του αγώνα

κέντρο πληροφοριών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τον Μαραθώνιο Δρόµο έχει καθοριστεί το χρονικό όριο των έξι ωρών, για τα 10km. αυτό των 120' και για τα 5km. αυτό των 90'. 
Εάν η ολοκλήρωση της προσπάθειας του δροµέα απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον καθορισµένο, τότε θα πρέπει να διακόψει την προσπάθειά 
του. Εάν αποφασίσει ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ευθύνη να συνεχίσει την προσπάθειά του, θα πρέπει να µετακινηθεί υποχρεωτικά στο πεζοδρόµιο.

Για τη διευκόλυνση των δροµέων και των θεατών, την Κυριακή 14 Απριλίου, ώρα 08:00 - 14:00, θα λειτουργήσουν δύο Κέντρα Πληροφοριών 
(info point). Το πρώτο στην πλατεία του αγάλµατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το δεύτερο στο χώρο της Αφετηρίας των 5km, στη συµβολή των 
οδών Βασιλέως Γεωργίου και 3 Σεπτεµβρίου.

χρονικό όριο

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δε φέρουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί 
κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε θέµατα υγείας που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Συνιστάται στους 
συµµετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα 
αθλητή-τρια, αφού όλοι οι συµµετέχοντες-σες αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους. 
Παρακαλούµε κατά την προσέλευση παραλαβής του αγωνιστικού εξοπλισµού σας, να δηλώσετε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ιατρικού 
ιστορικού το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει το ιατρικό επιτελείο της διοργάνωσης................................................................................
Στην επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.atgm.gr & www.alexanderthegreatmarathon.org υπάρχουν χρήσιµες συµβουλές 
αγωνιστικής  προετοιµασίας, διατροφής, καθώς και προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 

υγειονοµική κάλυψη

αποτελέσµατα - πιστοποιητικά συµµετοχής

  Τα ανεπίσηµα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο αµέσως µετά τη λήξη των αγώνων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να 
υποβάλει ένσταση εντός δέκα εργάσιµων ηµερών. Τα επίσηµα αποτελέσµατα ανακοινώνονται εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών. Η τήρηση 
των κανονισµών είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και ισότιµη συµµετοχή όλων των δροµέων σε αυτό το µαζικό αθλητικό γεγονός.  
Επιπλέον, απαιτείται η αλληλοκατανόηση και εξυπηρέτηση των δροµέων µεταξύ τους. Μεµονωµένοι δροµείς αλλά και οµάδες δροµέων οφείλουν  
να σέβονται τους υπόλοιπους συναθλητές τους, να αλληλοβοηθούνται στην προσπάθεια τους και γενικά να διευκολύνουν την οµαλή διεξαγωγή  
του αγώνα. 
Οι απονοµές των επάθλων θα τελεστούν µετά το πέρας των αγωνων, σύµφωνα µε το αναλυτικό αγωνιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης, στον 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Τερµατισµού, στην πλατεία του Αγάλµατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10km. (ώρα εκκίνησης 08:45) 
Εµφιαλωµένο νερό (ΑΥΡΑ) διατίθεται στην Αφετηρία. Οι σταθµοί στο 37,5 χλµ. και στο 40 χλµ. του Μαραθωνίου Δρόµου 
θα υποστηρίζουν µε εµφιαλωµένο νερό και τους δροµείς των 10.000µ.
Στον Τερµατισµό: νερό (ΑΥΡΑ), µπανάνα (DOLE), χυµό (AMITA), µπάρα δηµητριακών (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ).

5km. (ώρα εκκίνησης 12:30) 
Εµφιαλωµένο νερό (ΑΥΡΑ) διατίθεται στην Αφετηρία
Στον Τερµατισµό: νερό (ΑΥΡΑ), µπανάνα (DOLE), χυµό (AMITA), µπάρα δηµητριακών (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ).

● ΜΗ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (CHIP RFID) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIB NUMBER)

● ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΣΑΣ

● ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΤΕ ή ΤΣΑΛΑΚΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ

● ΜΗΝ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

● ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

● Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ

● ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ



Κατά τη διάρκεια του Αγωνιστικού Προγράµµατος

Βήµα - Βήµα

• Ενηµερώνουµε τον Υπεύθυνο του τοµέα µας εάν χρειαστεί να λείψουµε για λίγο από τη θέση µας.

• Ακολουθούµε µε συνέπεια τις οδηγίες που έχουµε λάβει.

• Μεριµνούµε για την τάξη και την καθαριότητα της θέσης µας.

• Φροντίζουµε να µην τρώµε και να µην καπνίζουµε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων µας.

• Εξυπηρετούµε µε χαµόγελο και ευγένεια τους δροµείς και τους θεατές, εάν δε µπορούµε να διαχειριστούµε   

µία κατάσταση ενηµερώνουµε διακριτικά τον Υπεύθυνο του τοµέα µας και δεν προβαίνουµε σε προστριβές 

και διαπληκτισµούς.

• Η διοργάνωση ξεκινάει από την παραλαβή εξοπλισµού των συµµετεχόντων

 δροµέων και τελειώνει µε τον τερµατισµό του τελευταίου δροµέα.

Δίπλωµα Συµµετοχής Εθελοντή

Όλοι οι εθελοντές που έχουν συµπληρώσει την αίτηση εθελοντισµού µέσα από την 

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, µετά το πέρας αυτής, θα µπορούν να 

εκτυπώσουν το Δίπλωµα Εθελοντικής Συµµετοχής τους, συµπληρώνοντας το 

ονοµατεπώνυµό τους στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα.

εγχειρίδιο εθελοντή6

• Είµαι σίγουρος ότι έχω το 

τηλέφωνο του Υπεύθυνου του Τοµέα 

µου, σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης.

• Δε ξεχνώ να φοράω τη διαπίστευση 

και το ρουχισµό της διοργάνωσης, 

ώστε να µπορώ να έχω πρόσβαση 

στον αγωνιστικό χώρο.

• Δεν παίρνω µαζί µου περιττά 

αντικείµενα, διότι δε θα υπάρχει 

φυλασσόµενος χώρος προσωπικών 

αντικειµένων.

• Είµαι σίγουρος για το χρόνο και 

τον τόπο συνάντησης µε τον 

Υπεύθυνο του Τοµέα µου 
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ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

SPONSORS
VILLAGE

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
FINISH

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 5km
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S

bar

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Aristotelous square

Nikis ave.

Τερµατισµός
Finish

Τερµατισµός
Finish

Εκκίνηση
Start

Εκκίνηση
Start

S1

S2

bar

10km

Aristotelous square

Nikis ave.

Politechniou str.

Karatassou str.

Tsimiski str.

Εκκίνηση
Start

Εκκίνηση
Start

Τερµατισµός
Finish

Τερµατισµός
Finish

bar

5km

χάρτες υποστήριξης διαδροµής

Σταθµός Εφοδιασµού

Ηλεκτρ. Χρονοµέτρηση

Ιατρική υποστήριξη Σταθµού

Ιατρικός Σταθµός

bar

Αλµυρό γεύµα 
(PICK CRACKERS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

Αναψυκτικό (Coca Cola)

Χυµός (AMITA)

Μπάρα δηµητριακών
(Digestive Bar ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

S

Χηµικές Τουαλέτες

Νερό (ΑΥΡΑ)

Ισοτονικό ποτό (POWERADE)

Ενεργ. ρόφηµα-τζελ (HIGH5)

Μπανάνα (DOLE)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜEΩΝ

κάτοψη αγωνιστικού πεδίου διοργάνωσης
AΦΕΤΗΡΙΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
10km

AΦΕΤΗΡΙΑ
ΠΕΛΛΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

χάρτης υποστήριξης διαδροµής



don’t necessarily

have the time;

they just have 

the heart

Vo
Lu
N
tE
eR
s

Vo
Lu
N
tE
eR
s


