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15ος Διεθνής ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” - bwin

ΠΡΙΝ τον Αγώνα σιγουρευτείτε ότι έχετε µαζί σας τα ακόλουθα:
Τον αριθµό και τις παραµάνες
Τον ειδικό πλαστικό σάκο για τα ρούχα, µε τον αριθµό ευκρινώς γραµµένο πάνω του.

Προσέλευση δροµέων στο χώρο Αφετηρίας
▪ Οι δροµείς θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο της Αφετηρίας του Δρόµου που συµµετέχουν, µε δική τους ευθύνη και
µέσο µεταφοράς και να εισέρχονται στο χώρο του block της εκκίνησής τους, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα των
παρακάτω οδηγιών.
▪ H διοργάνωση αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταφέρει τους δροµείς που συµµετέχουν στο Μαραθώνιο µε λεωφορεία,
από τη Θεσσαλονίκη στο χώρο της Αφετηρίας (Πέλλα).
Ώρα αναχώρησης λεωφορείων: Από 05:30 και ανά 15’ ανάλογα µε την ώρα εκκίνησης του κάθε µπλοκ.
Σηµείο αναχώρησης: Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Εκκίνηση Είσοδος
Block 1: 08:00 |

07:45

Block 2: 08:03 |

07:48

Block 3: 08:06 |

07:51

10.000µ.

Εκκίνηση Είσοδος
Block 1: 09:00 |

08:45

Block 2: 09:03 |

08:48

Block 3: 09:06 |

08:51

Block 4: 09:10 |

08:54

5.000µ.

Εκκίνηση Είσοδος
Block 1: 12:00 |

11:45

Block 2: 12:04 |

11:49

Block 3: 12:08 |

11:53

Block 4: 12:12 |

11:57

- To 50% των συµµετεχόντων (block 1)
θα προσέλθουν στο χώρο της αφετηρίας
από τις 07:00 έως τις 07:15
- Οι συµµετέχοντες δροµείς στα block 2 και 3
θα προσέλθουν στο χώρο της αφετηρίας
από τις 07:15 έως τις 07:30
- Οι συµµετέχοντες δροµείς στα block 1 και block 2, θα προσέλθουν
στο χώρο της αφετηρίας από τις 08:00 έως τις 08:15
κινούµενοι από την πλευρά της οδού 28ης Οκτωβρίου.
- Οι συµµετέχοντες δροµείς στα block 3 και 4
θα προσέλθουν στο χώρο της αφετηρίας από τις 08:15 έως τις 08:30
από την πλευρά της Λεωφ. Δενδροποτάµου.

- Οι συµµετέχοντες δροµείς στα block 1 και block 2,
θα προσέλθουν στο χώρο της αφετηρίας από τις 11:00 έως τις 11:15
κινούµενοι από την πλευρά της ΔΕΘ
- Οι συµµετέχοντες δροµείς στα block 3, και 4,
θα προσέλθουν στο χώρο της αφετηρίας από τις 11:15 έως τις 11:30
από την πλευρά της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου.

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. Η διοργάνωση
δεν αναλαµβάνει την παραλαβή προσωπικών ποτών. Στο χώρο Αφετηρίας δε θα παραλαµβάνονται άλλα σακίδια ή τσάντες εκτός από
τους ειδικούς πλαστικούς σάκους της διοργάνωσης.

παράδοση - παραλαβή προσωπικών αντικειµένων
Μαραθώνιος: Οι δροµείς θα πρέπει να παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό σε δύο
διαφορετικούς χώρους, ανάλογα µε το Block εκκίνησής τους, στα ειδικά αυτοκίνητα τα οποία θα βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας στην Πέλλα.
Μετά τον τερµατισµό τους, η παραλαβή του σάκου γίνεται µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής – bib number, πλησίον του Τοµέα Τροφοδοσίας
των δροµέων, στην παραλία στο άγαλµα Κ. Καραµανλή.
Δρόµος 10.000µ.: Η παράδοση των ρούχων των συµµετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που θα διαθέσει η διοργάνωση σε όλους τους
συµµετέχοντες) θα γίνει σε δύο διαφορετικούς χώρους µε βάση την ώρα άφιξης των δροµέων στο χώρο της εκκίνησης και του block (θέση)
εκκίνησης στο οποίο έχουν τοποθετηθεί. Συγκεκριµένα, οι δροµείς του 1oυ και 2ου block, θα παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά
τους αντικείµενα και τον ιµατισµό στον ειδικό χώρο που ορίζεται πλησίον της Αφετηρίας, στο Δηµοτικό Στάδιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης.
Αντίστοιχα, οι δροµείς του 3ου και 4ου block στον ειδικό χώρο που θα βρίσκεται στο τέλος του τελευταίου block εκκίνησης. Μετά τον τερµατισµό
τους, η παραλαβή του σάκου γίνεται µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής – bib number, πλησίον του Τοµέα Τροφοδοσίας των δροµέων, στην
παραλία στο άγαλµα Κ. Καραµανλή.
Δρόµος 5.000µ.: Οι δροµείς θα πρέπει να παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό σε ειδικά
διαµορφωµένο χώρο στο Δηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, από όπου και θα τον παραλαµβάνουν µετά τον τερµατισµό τους µε την επίδειξη του
αριθµού συµµετοχής - bib number.
τεχνικές οδηγίες
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21 Νοεµβρίου 2021

αποδυτήρια
Λόγω της εφαρµογής των υγειονοµικών µέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, δεν θα λειτουργήσουν αποδυτήρια.

προθέρµανση
Ο χώρος προθέρµανσης των δροµέων και των τριών Δρόµων του Αγωνιστικού Προγράµµατος βρίσκεται πίσω από την Αφετηρία του
αγωνίσµατός τους. Για λόγους ασφαλείας ο χώρος µπροστά από την αψίδα εκκίνησης, θα παραµένει αποκλεισµένος και κενός.

κατά τη διάρκεια του αγώνα
▪ Σε κάθε χιλιόµετρο της Μαραθώνιας διαδροµής (Πέλλα - Θεσσαλονίκη) θα υπάρχει η σχετική χιλιοµετρική ένδειξη.
▪ Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονοµέτρησης, για την καταγραφή των χρόνων θα υπάρχουν:
> Μαραθώνιος: στην εκκίνηση, στο 10ο χλµ., στο 21,1ο χλµ. (ηµιµαραθώνιος), στο 30ο χλµ., στο 40ο και στον Τερµατισµό.
> Δρόµος 10.000µ.: στην εκκίνηση, στο 7,8ο χλµ., και στον Τερµατισµό.
> Δρόµος 5.000µ.: στην εκκίνηση, στην Πολυτεχνείου (αναστροφή Δικαστηρίων) και στον Τερµατισµό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αγωνιζόµενοι που δεν θα εµφανίζουν ηλεκτρονική ένδειξη στα παραπάνω αναφερόµενα σηµεία δεν θα κατατάσσονται.
Οι αισθητήρες ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης (chip RFID) είναι ενσωµατωµένοι στους αριθµούς συµµετοχής (BIB NUMBERS).

► ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 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

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Μαραθώνιος, 10km, 5km)
Χηµικές τουαλέτες: Στις Αφετηρίες, στους Σταθµούς Υποστήριξης της διαδροµής και στον Τερµατισµό.
Ιατρική υποστήριξη: Στις Αφετηρίες, στους Σταθµούς Υποστήριξης της διαδροµής και στον Τερµατισµό.
Επιπλέον δεκαπέντε Ιατρικοί Σταθµοί θα υπάρχουν σε επιλεγµένα σηµεία της διαδροµής για την πληρέστερη υποστήριξη
των συµµετεχόντων δροµέων
Αποκατάσταση: Αµέσως µετά τον Τερµατισµό, στη συνέχεια του Ιατρικού Σταθµού θα λειτουργεί Κέντρο Φυσικοθεραπείας
για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. Λόγω της πανδηµίας δε θα λειτουργήσει η Υπηρεσία Μάλαξης.

χρονικό όριο
Για το 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.

κέντρο πληροφοριών
Για τη διευκόλυνση των δροµέων και των θεατών, την Κυριακή 21 Νοεµβρίου, 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
της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου και 3ης Σεπτεµβρίου.

τεχνικές οδηγίες
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Υγειονοµική κάλυψη
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..............................................................................................................................
Παρακαλούνται οι δροµείς να φορούν προστατευτική µάσκα κατά την άφιξή τους στο χώρο του αγώνα µέχρι και την εκκίνησή τους, δηλαδή µέχρι να
λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής θέσης. Για την απόρριψη της προστατευτικής µάσκας θα υπάρχει µεγάλος αριθµός κάδων
απορριµµάτων σε ενδεδειγµένα σηµεία στα blocks προς την εκκίνηση.............................................................................................................................
Συστήνεται στους δροµείς που το επιθυµούν, να προθερµαίνονται ατοµικά (τρέξιµο, ασκήσεις ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους πίσω από την Αφετηρία
αποφεύγοντας να τρέχουν σε οµάδες και αποφεύγοντας σηµεία που παρατηρείται συγχρωτισµός δροµέων ή συνοδών προσώπων.
Συνιστάται στους δροµείς να µην φέρουν µαζί τους κατά την άφιξη τους και γενικά την παραµονή τους στους χώρους των αγώνων συνοδευτικά
πρόσωπα – θεατές....................................................................................................................................................................................................
Παρακαλούµε να λάβετε γνώση για το εγκεκριµένο από την Υ.Ε.Ε. της Γ.Γ.Α. υγειονοµικό πρωτόκολλο διεξαγωγής της διοργάνωσης, µέσω της
ειδικής κάρτας (QR CODE), που θα περιέχεται στο σακίδιο του εξοπλισµού των δροµέων, το οποίο παραλαµβάνεται από το Κέντρο Εγγραφών
(Registration Center), ή µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της διοργάνωσης www.atgm.gr & www.alexanderthegreatmarathon.org..........................

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ & ΜΕΤΑ
Διαδικασία Αγώνα – Τερµατισµός και µετά τον Τερµατισµό
> Κατά τη διάρκεια του αγώνα συνιστάται και εποπτεύεται οι δροµείς να διατηρούν όσο δυνατό µεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρµόζονται µε τα
παρακάτω:
✓ Το τρέξιµο των δροµέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές µόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας µεταξύ των δροµέων 2µ.
✓ Το τρέξιµο των δροµέων σε κλιµακωτό σχηµατισµό (ο ένας µπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές µόνο όταν τηρείται
νοητή πλαϊνή απόσταση µεταξύ των δροµέων 2µ.
✓ Το τρέξιµο των δροµέων σε οµάδες µε αποστάσεις µεταξύ των µικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.
> Οι δροµείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά τον
τερµατισµό µέχρι και την παραλαβή της τσάντας µε τα ρούχα τους.
> Το ωρολόγιο πρόγραµµα του αγώνα και η τµηµατική εκκίνηση των block των δροµέων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστούν απόλυτα
διαχειρίσιµη και ελεγχόµενη τη συνάθροιση των δροµέων, τόσο κατά τη διαδροµή, όσο και στον τερµατισµό.
> Μετά τον τερµατισµό οι δροµείς παραλαµβάνουν από τους ειδικούς σταθµούς τροφοδοσίας και µεταλλίων το εµφιαλωµένο νερό, αναψυκτικό και/ή
ισοτονικό ποτό. Παράλληλα παραλαµβάνουν και το µετάλλιο τερµατισµού. Οι εθελοντές που στελεχώνουν τους συγκεκριµένους σταθµούς
τροφοδοσίας και µεταλλίων εποπτεύουν τη διανοµή των προϊόντων και του µεταλλίου στους δροµείς, ακουµπώντας τα επάνω σε ένα τραπέζι από
όπου ο δροµέας τα παραλαµβάνει ο ίδιος, χωρίς άµεση φυσική επαφή µε τον εθελοντή.
> Τέλος, οι δροµείς κατευθύνονται προς το χώρο όπου παρέδωσαν τα ρούχα τους και παραλαµβάνουν την ειδική τσάντα που παρέδωσαν κατά την
άφιξή τους.
> Οι δροµείς καλούνται να απολυµάνουν τα χέρια τους µε αντισηπτικό διάλυµα που θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό.
> Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες αναχωρούν για τον τόπο διαµονής τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ περί µετακινήσεων.
> Όσοι θεατές και συνοδευτικά πρόσωπα παρευρίσκονται στο χώρο θα κινούνται αποκλειστικά έξω από τα κιγκλιδώµατα που έχουν τοποθετηθεί
δεξιά και αριστερά του δρόµου που είναι προς χρήση από τους συµµετέχοντες. Με συνεχείς ανακοινώσεις µέσω µεγαφώνων αλλά και µε
παρότρυνση των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, θα γίνεται σύσταση προς τους θεατές για τήρηση των φυσικών αποστάσεων και
των κανόνων της διοργάνωσης.
> Οι µετακινήσεις συµµετεχόντων δροµέων, εθελοντών, εργαζοµένων, κριτών, συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και
µετά τον αγώνα θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε το Υγειονοµικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις µετακινήσεις και θα ισχύει τον Οκτώβριο
και το Νοέµβριο του 2021. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται οχήµατα των διοργανώσεων ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής µάσκας.

τεχνικές οδηγίες
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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 αγώνων, 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
Για κάθε πληροφορία που αφορά τη συµµετοχή σας στη διοργάνωση επισκεφθείτε την επίσηµη ιστοσελίδα της ή αποτανθείτε στο
info@atgm.gr ή στο τηλέφωνο 2310200360.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κέντρο εγγραφών (Registration Center), ΔΕΘ - HELEXPO:
Παραλαβή αγωνιστικού εξοπλισµού • Διαγωνισµοί χορηγών • Εκδηλώσεις

Δευτέρα 15 /11, έως Σάββατο 20/11, ώρες: 10:00 - 19:00
* Τετάρτη 17/11 το περίπτερο θα είναι κλειστό λόγω αργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

08:00
07:00 - 07:30
07:30 - 07:45
07:45 - 07:51
10:15
11:15
14:00

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | Πέλλα
Προβλεπόµενη ώρα άφιξης δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Παράδοση των προσωπικών αντικειµένων των δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Είσοδος των δροµέων στα block εκκίνησης
Προβλεπόµενη ώρα Τερµατισµού 1 δροµέα (Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης)
Απονοµή Επάθλων νικητών - νικητριών Μαραθωνίου
Πέρας χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Μαραθωνίου

ΔΡΟΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

09:00
08:00 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 08:54
09:30
10:00
11:00

12:00
11:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 11:57
12:15
12:45
13:30

10.000µ. - Δήµητρα Ιορδανίδου | Δηµ. Στάδιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης
Προβλεπόµενη ώρα άφιξης δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Παράδοση των προσωπικών αντικειµένων των δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Είσοδος των δροµέων στα block εκκίνησης
Προβλεπόµενη ώρα Τερµατισµού 1 δροµέα (Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης)
Απονοµή Επάθλων νικητών - νικητριών Αγώνα Δρόµου 10.000µ.
Πέρας χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Δρόµου 10χλµ

5.000µ. | Δηµαρχιακό Μέγαρο Θεσ/νίκης
Προβλεπόµενη ώρα άφιξης δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Παράδοση των προσωπικών αντικειµένων των δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Είσοδος των δροµέων στα block εκκίνησης
Προβλεπόµενη ώρα Τερµατισµού 1 δροµέα (Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης)
Απονοµή Επάθλων νικητών - νικητριών Αγώνα Δρόµου 5.000µ.
Πέρας χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Δρόµου 5χλµ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άγαλµα Μεγάλου Αλεξάνδρου
τεχνικές οδηγίες
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15ος Διεθνής ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” - bwin

ΧΑΡΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Kordelio
-Evosmos

21.1km

S

S

Kordelio
-Evosmos

S

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ
Σταθµός Εφοδιασµού

Ισοτονικό ποτό
(POWERADE)

Αναψυκτικό
(Coca Cola)

Ενεργ. ρόφηµα-τζελ
(HIGH5)

Χυµός
(AMITA)

Μπανάνα
(DOLE)

Μπάρα δηµητριακών

r

ba

B

B

Ηλεκτρ. Χρονοµέτρηση
Ιατρική υποστήριξη Σταθµού
Ιατρικός Σταθµός

θΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΚΟΛΠΟΣ

Χηµικές Τουαλέτες
Νερό (ΑΥΡΑ)

S

Αλµυρό γεύµα

Μπύρα χωρίς αλκοόλ
(AMSTEL free)

B

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΛΛΑ

S

S
B

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕ Σ
ΡΑΠΕΙΑΣ

D.C.
ΚΕΜ
ΤΡΟΦΟΔΟΣ

m

5k

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜ
ΟΣ
FINISH

ΒΑΣ. ΘΕΑΤΡΟ

ΙΑ ΔΡΟΜΕΩ

Ν ΤΕΡΜΑΤ

ΙΣΜΟΥ

ΑΓΑΛΜΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΕΞΕΔΡΑ
ΑΠΟΝΟΜΩΝ

AΦΕΤΗΡΙΑ
ΠΕΛΛΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

τεχνικές οδηγίες
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AΦΕΤΗΡΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
10m

ΠΑΡ
ΑΔΟ
ΣΗ
Ρ
ΔΗΜ ΟΥΧΙΣ -ΠΑΡΑ
ΛΑΒ
ΑΡΧ ΜΟΥ
Η
5
ΙΑΚ
Ο Μ km
ΕΓΑ
ΡΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 10km

ΑΦ

ST ΕΤΗ
AR ΡΙ
T Α
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ΧΑΡΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 10km - Δήµητρα Ιορδανίδου

Εκκίνηση
Start

Aristotelous square

S1

S2

Nikis ave.

Τερµατισµός
Finish

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ
S

Σταθµός εφοδιασµού

Ιατρική υποστήριξη

Νερό (ΑΥΡΑ)

Χυµός (AMITA)

Ιατρικός σταθµός

Χηµικές Τουαλέτες

Μπανάνα (DOLE)

Μπάρα δηµητριακών

ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 5km

Tsimiski str.

Εκκίνηση
Start

Politechniou str.
Aristotelous square
Karatassou str.
Nikis ave.

Τερµατισµός
Finish

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ
Ιατρικός σταθµός

Χηµικές Τουαλέτες

Νερό (ΑΥΡΑ)

Χυµός (AMITA)

Μπανάνα (DOLE)

Μπάρα δηµητριακών

τεχνικές οδηγίες
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εθνική
Επιτροπή
για την UNESCO
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός
και Πολιτιστικός Οργανισμός των
Ηνωμένων Εθνών

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ

MEDIA PARTNER

www.atgm.gr | info@atgm.gr

