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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΓΧΝΧΝ   ΓΡΟΜΟΤ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΟΓΟ 

<< ΚΤΡΙΑΚΙΓΔΙΑ 2020 >> 
 

O Αθληηικόρ Όμιλορ Φιλοθέηρ και ο ΓΗΜΟ ΦΙΛΟΘΔΗ - ΦΤΥΙΚΟΤ, ςπό ηην αιγίδα ηος 
.Δ.Γ.Α.,   διοπγανώνοςν αγώνερ δπόμος ζε δημόζια οδό, με ηην επωνςμία << ΚΤΡΙΑΚΙΓΔΙΑ 2020 >>.  

 
Οι αγώνερ διοπγανώνονηαι ζηη μνήμη  ηος ηέλιος Κςπιακίδη, ενόρ από ηοςρ μεγαλύηεποςρ αθληηέρ 

ζηην ιζηοπία ηος Δλληνικού Κλαζζικού Αθληηιζμού, Πανελληνιονίκη και Βαλκανιονίκη, ζηα 10.000 μέηπα 
και ζηο Μαπαθώνιο δπόμο, καθώρ επίζηρ νικηηή ηος διεθνούρ Μαπαθωνίος ηηρ Βοζηόνηρ ηο 1946. Ο 
ηιμώμενορ ςπήπξε ιδπςηικό μέλορ ηος Α. Ο. Φιλοθέηρ και επί ζειπά εηών διεςθςνηήρ ηος γςμναζηηπίος, ηο 
οποίο ζήμεπα θέπει ηο όνομά ηος . 
 

           ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  -  ΣΟΠΟ  ΣΔΛΔΗ  
   

Οι αγώνερ θα διεξασθούν ζηη Φιλοθέη, ηην Κςπιακή  26 Ιανοςαπίος 2020 και με ώπα έναπξηρ 
10.00, ζε δημόζια  οδό  και επί ηηρ διαδπομήρ πος δείσνει ηο επιζςναπηόμενο διάγπαμμα . Η εκκίνηζη και 
ο ηεπμαηιζμόρ θα γίνοςν ζηο Γημοηικό Γςμναζηήπιο Φιλοθέηρ (Καλλιγά 77). 

Η διαδπομή ηων 1.000 μέηπων αθοπά ηιρ καηηγοπίερ Αγοπιών – Κοπιηζιών, γεννημένοςρ μέσπι ηο 
2003 και μικπόηεποςρ – περ. 

Η διαδπομή ηων 10.000 μ.  αθοπά ζηιρ  καηηγοπίερ Δθήβων – Νεανίδων – Ανδπών – Γςναικών και  
Βεηεπάνων Ανδπών-Γςναικων  

 
Η διαδπομή είναι μεηπημένη και πιζηοποιημένη από επίζημο μεηπηηή IAAF-AIMS 
 
Για ηα 10.000 μ. η σπονομέηπηζη και η έκδοζη ηων αποηελεζμάηων θα γίνει ηλεκηπονικά και θα 

ςπάπσοςν ζηαθμοί ηποθοδοζίαρ ζηο 3ο και 7ο σλμ καθώρ επίζηρ και ζηον ηεπμαηιζμό. 
 
Τπάπσει σπονικόρ πεπιοπιζμόρ ηεπμαηιζμού ζηη μιάμιζη (1 1/2) ώπα από ηην εκκίνηζη. 
 

          ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 
 

Οι αθληηέρ- ηπιερ ππέπει να έσοςν εξεηαζθεί ιαηπικά με εςθύνη ηων ζςλλόγων ηοςρ. Οι ανεξάπηηηοι 
αθληηέρ θα ππέπει να εξεηαζθούν με δική ηοςρ εςθύνη .  

 Σε θάζε περίπηφζε όκφς, όιοη οη αγφληδόκελοη ζσκκεηέτοσλ κε δηθή ηοσς 
αποθιεηζηηθή εσζύλε.  



 Οη οργαλφηές δελ έτοσλ θακία εσζύλε γηα όηη ζσκβεί, θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ αγώλα 
ζτεηηθά κε ζέκαηα ΥΓΕΙΑΣ θαη οθείιεηαη ζε έιιεηυε προιεπηηθού ηαηρηθού ειέγτοσ. 

 

  ΔΠΑΘΛΑ  
ηον Αγώνα ηων 10.000 Km. θα απονεμηθούν μεηάλλια και αναμνηζηικά διπλώμαηα ζε όλοςρ ηοςρ 
ζςμμεηέσονηερ εθ’ όζον ηεπμαηίζοςν 
           Θα βπαβεςθούν οι ηπειρ (3) ππώηοι Άνδπερ και οι ηπειρ (3) ππώηερ Γςναίκερ ηηρ γενικήρ      
καηάηαξηρ καθώρ και οι ανηίζηοισοι νικηηέρ ηων επιμέποςρ ηλικιακών καηηγοπιών.       

ηον ππώηο  νικηηή-ηπια κάθε καηηγοπίαρ θα απονεμηθεί κύπελλο. ηοςρ ηπειρ ππώηοςρ νικηηέρ-
ηπιερ θα απονεμηθούν μεηάλλια και διπλώμαηα.  

Θα βπαβεςθούν με κύπελλα ηο ζσολείο και ο ζύλλογορ με ηην πολςπληθέζηεπη ζςμμεηοσή, 
ανεξαπηήηος καηηγοπίαρ. 
 

           ΓΙΚΑΙΧΜΑ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΗΛΧΔΙ 
 

Ο αγώναρ ηων 10.000μ. έσει όπιο 1200 ζςμμεηοσέρ. Με ηη ζςμπλήπωζη ηος οπίος κλείνοςν και οι 
εγγπαθέρ. 

ηον  αγώνα ηων 10.000μ. δικαίωμα ζςμμεηοσήρ έσοςν όλοι οι αθληηέρ και αθλήηπιερ από 18 εηών 
και άνω. (2002 και μεγαλύηεποι – περ) 

 
ηον αγώνα ηων 1.000μ. δικαίωμα  ζςμμεηοσήρ έσοςν:  
α) Αγόπια – Κοπίηζια  γεννημένα ηο 2009-2010-2011 
β) Αγόπια – Κοπίηζια  γεννημένα ηο 2007 - 2008 
γ) Αγόπια – Κοπίηζια  γεννημένα ηο 2005 - 2006 
δ) Αγόπια – Κοπίηζια  γεννημένα ηο 2003 - 2004 
 
Όιοη οη γολείς - θεδεκόλες ηωλ αζιεηώλ θαη ηωλ αζιεηρηώλ ποσ ζα ζσκκεηάζτοσλ ζηα 1000κ 

ζα σπογράθοσλ σπεύζσλε δήιωζε ζσκκεηοτής θαηά ηελ εγγραθή ηοσς ζηε Γρακκαηεία 
 

Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ για ηα 10.000μ θα γίνονηαι ηλεκηπονικά  
ζηο site ηος Α.Ο.Φιλοθέηρ 
 

www.filothei.org  
 
 Σο θόζηος ζσκκεηοτής γηα εγγραθές - πιερωκές κέτρη ηελ Παραζθεσή 17 Ιαλοσαρίοσ 2020 

είλαη 7€, κε ηο όλοκα ηοσ αγωληδόκελοσ λα αλαγράθεηαη ζηολ αρηζκό ζσκκεηοτής. 
             Γηα εγγραθές - πιερωκές από ηης 18 Ιαλοσαρίοσ έως θαη ηης 22 Ιαλοσαρίοσ 2020 ηο θόζηος 

ζσκκεηοτής ορίδεηαη ζηο ποζό ηωλ 10€, τωρίς λα αλαγράθεηαη ηο όλοκα ηοσ αγωληδόκελοσ ζηολ 
αρηζκό ζσκκεηοτής. 

Γηα εγγραθές - πιερωκές από ηο άββαηο 25  Ιαλοσαρίοσ έως θαη ηελ εκέρα ηοσ αγώλα Κσρηαθή 
26 Ιαλοσαρίοσ 2020 ηο θόζηος ζσκκεηοτής ορίδεηαη ζηο ποζό ηωλ 15€, τωρίς λα αλαγράθεηαη ηο 
όλοκα ηοσ αγωληδόκελοσ ζηολ αρηζκό ζσκκεηοτής. 

 
 

Γηα ηολ Αγώλα  ηωλ 1.000κ, οη δειώζεης ζσκκεηοτής είλαη ΔΩΡΕΑΝ θαη γίλοληαη ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ (ON LINE) 
ζηο site ηοσ Α.Ο.Φηιοζέες,  έως θαη Παραζθεσή, 24 Ιαλοσαρίοσ 2020 

 

www.filothei.org 
 

Όζον αθοπά ζηιρ ΟΜΑΓΙΚΔ ΓΗΛΧΔΙ ζςλλόγων - ζσολείων, δεν θα επιηπαπεί καμία αλλαγή πποζώπων 
      

Η παραιαβή των παθέηωλ ζσκκεηοτής και των αρηζκώλ για τοσς αγώνες των 10.000κ. και 
των 1,000κ., θα γίνει το άββαηο 25/1 από το Δεκοηηθό Γσκλαζηήρηο Φηιοζέες, Καιιηγά 77, 
Φηιοζέε τις ώρες 11:00 - 18:00 

 



 
  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 
       Οι Αγώνερ θα διεξασθούν ζύμθωνα με ηοςρ επίζημοςρ κανονιζμούρ ηος ΔΓΑ έκδοζηρ 2018 / 2019. 

 

      ΓΔΝΙΚΑ 
 

       Όηι δεν πποβλέπεηαι από ηην παπούζα πποκήπςξη θα επιλύεηαι από ηον Αλςηάπση και ηον Σεσνικό 
Γιεςθςνηή. 
 

Για οποιαδήποηε πληποθοπία ζσεηικά με ηοςρ αγώνερ μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηα ηηλέθωνα 
  210 6841218 – 210 6812450 καθημεπινά 7.30μ.μ. – 9.30μ.μ. και άββαηο 10π.μ. – 12π.μ. 

 
 
 

 ΗΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 
 
 

ΑΓΧΝΑ 1.000 μ.  
 

 
ΑΓΟΡΙΑ   

(γεννηθένηερ 2009-2010-2011) 
 

ΑΓΟΡΙΑ   
 (γεννηθένηερ 2007-2008) 

 
ΑΓΟΡΙΑ  

(γεννηθένηερ 2005-2006) 
 

ΑΓΟΡΙΑ  
(γεννηθένηερ 2003-2004) 

 

 
ΚΟΡΙΣΙΑ  

(γεννηθείζερ 2009-2010-2011) 
 

ΚΟΡΙΣΙΑ 
 (γεννηθείζερ 2007-2008) 

 
ΚΟΡΙΣΙΑ 

 (γεννηθείζερ 2005-2006) 
 

ΚΟΡΙΣΙΑ 
(γεννηθείζερ 2003-2004) 

 
  

ΑΓΧΝΑ 10.000 μ.  
 

 
ΔΦΗΒΟΙ ( γεννηθένηερ 2001-2002 ) 

 
ΑΝΓΡΔ ( γεννηθένηερ 1986-2000 ) 

 
ΝΔΑΝΙΓΔ ( γεννηθείζερ 2001-2002) 

 
ΓΤΝΑΙΚΔ ( γεννηθείζερ 1991-2000 ) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
ΒΔΣΔΡΑΝΟΙ ΑΘΛΗΣΔ 

 

 
ΑΝΓΡΔ 

 
35 – 39  ( 1981-85 ) 

40 – 44  ( 1976-80 ) 

45 – 49  ( 1971-75 ) 

50 – 54  ( 1966-70 ) 

55 – 59  ( 1961-65 ) 

60 – 64  ( 1956-60 ) 

65 – 69  ( 1951-55 ) 

70 – 75 ( 1946-50 ) 

 
ΓΤΝΑΙΚΔ 

 

30 – 34  ( 1986-90 ) 

35 – 39  ( 1981-85 ) 

40 – 44  ( 1976-80 ) 

45 – 49  ( 1971-75 ) 

50 – 54  ( 1966-70 ) 

55 – 59  ( 1961-65 ) 

60 – 64  ( 1956-60 ) 

65 – 69  ( 1951-55 ) 

70 – 75 ( 1946-50 ) 

 
 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ  -  ΑΠΟΣΑΔΙ  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
10.00 Κήπςξη-Έναπξη ηων Αγώνων από ηο Γήμαπσο Φιλοθέηρ-Ψςσικού. 
 
10.05    1.000μ. Κοπιηζιών  2009 – 2010 - 2011  
10.05    1.000μ  Αγοπιών     2009 – 2010 - 2011 
 
10.12    1.000μ.  Κοπιηζιών 2007 - 2008 
10.12    1.000μ.  Αγοπιών    2007 - 2008 
 
10.20    1.000μ.  Κοπιηζιών 2005 - 2006 
10.20    1.000μ.  Αγοπιών    2005 - 2006 
 
10.30    1.000μ.  Κοπιηζιών   2003 - 2004 
10.30    1.000μ.  Αγοπιών      2003- 2004 
 

ΗΜΕΙΩΗ : Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ, 
ΕΝΔΕΥΕΣΑΙ ΝΑ ΤΓΥΩΝΕΤΘΟΤΝ ΚΑΠΟΙΕ ΚΟΤΡΕ 

 
10.45   10 ΥΛΜ. Νεανίδων, Γςναικών και Βεηεπάνων Γςναικών                                                     
10.45   10 ΥΛΜ. Δθήβων, Ανδπών και Βεηεπάνων Ανδπών 

 
 

Για ηο Γ.. ηος Αθληηικού Ομίλος Φιλοθέηρ 
 

    Ο  Ππόεδπορ                                                         Η Γενική Γπαμμαηέαρ 
 
 

                  Ιωάννηρ Πποβελέγγιορ                                               Διπήνη Γημηηπάκη 


