14ος ΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ –
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ, 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
• ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 21 χλµ.
• ΔΡΟΜΟΣ 5 χλµ. (ΛΟΦΟΣ ΑΣΠΙΔΑΣ, ΔΕΙΡΑΔΑ)
• ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 χλµ. (ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Το Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού του Δήµου
Άργους - Μυκηνών, ο Σύλλογος “Μαραθωνοδρόµοι - Δροµείς Αργολίδας”,
µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού, Μαζικού
Αθλητισµού – Υπεραποστάσεων συνδιοργανώνουν µε την υποστήριξη της
Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ:
1. ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 21 χλµ. µε αφετηρία την Πύλη των Λεόντων.
(Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών).
2. ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 5 χλµ. µε αφετηρία τους πρόποδες του λόφου της
Ασπίδας ( Ναός του Δειραδιώτη Απόλλωνα)
3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 χλµ. µε αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο Άργους.
4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α.Μ.Ε.Α. 1,5 ΚΜ µε αφετηρία τη πλατεία Αγίου Πέτρου.
Οι αγώνες όλων των κατηγοριών είναι ΔΩΡΕΑΝ, ΛΑΪΚΟΙ, ΑΝΟΙΧΤΟΙ.
Όλοι οι αγώνες έχουν τερµατισµό την κεντρική πλατεία Αγ. Πέτρου Άργους.
Ώρα εκκίνησης Ηµιµαραθώνιου: 09:00
Ώρα εκκίνησης Αγώνα 5 χλµ: 09:30
Ώρα εκκίνησης Παιδικής διαδροµής 1 χλµ.: 12:30 (για παιδιά ηλικίας 10-12
ετών, µαθητές Δηµοτικού).

Λεωφορεία για Μυκήνες θα ξεκινούν από τον χώρο της λαϊκής αγοράς
Άργους στις 07:15 – 07:45.
Οι δύο αγώνες θα έχουν ηλεκτρονική χρονοµέτρηση. Όριο χρόνου
τερµατισµού του Ηµιµαραθωνίου (3 ώρες) και των 5 χλµ. (50 λεπτά).
Στους συµµετέχοντες
θα δοθεί αναµνηστικό t-shirt , προσφορά της
διοργάνωσης και πολλές παροχές κατά τη διάρκεια και στο τέλος του
αγώνα .
Δικαίωµα συµµετοχής στον Ηµιµαραθώνιο έχουν όλοι όσοι είναι πάνω από
18 ετών, στα 5 χλµ πάνω από 12 ετών και στην παιδική διαδροµή όσοι
ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 10 έως 12 ετών.
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 14ου ΑΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
• ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2019
ridewithgps.com/routes/2232131

21 ΚΜ

• ΔΡΟΜΟΣ 2019 5 ΚΜ
ridewithgps.com/routes/20209092
• ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2019 1 ΚΜ
https://ridewithgps.com/routes/29472646
• Διαδροµή Α.Μ.Ε.Α. 1,5 ΚΜ
https://ridewithgps.com/routes/29472789

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
1) 18 – 29 ετών
2) 30 – 39 ετών
3) 40 – 49 ετών
4) 50 – 59 ετών
5) 60 – 69 ετών
6) 70 ετών και άνω
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 5 χλµ.
1) Γενική Ανδρών
2) Γενική Γυναικών
ΕΠΑΘΛΑ
Νικητές ανακηρύσσονται για τον Ηµιµαραθώνιο Δρόµο οι τρεις (3)
πρώτοι/ες της γενικής κατάταξης, οι οποίοι θα πάρουν κύπελλο και
µετάλλιο.
Κύπελλο και µετάλλιο επίσης θα πάρουν και οι πρώτοι/ες των ηλικιακών
κατηγοριών, ενώ οι δεύτεροι/ες, τρίτοι/ες ειδικό µετάλλιο.
Οι νικητές/ριες της γενικής κατάταξης δεν θα βραβευτούν στις κατηγορίες
τους.

Η ηλικιακή κατηγορία θα συµπληρώνεται µε πάνω από πέντε (5)
αθλητές/τριες, διαφορετικά θα συγχωνεύονται µε την επόµενη κατηγορία.
Στον δρόµο των 5 χλµ. ο πρώτος/η θα παραλάβει µετάλλιο και κύπελλο, ενώ
οι δεύτεροι/ες, τρίτοι/ες θα παραλάβουν ειδικό µετάλλιο.
Όλα τα παιδιά που θα συµµετάσχουν θα παραλάβουν µετάλλιο και
αναµνηστικό δίπλωµα. Σε όλους όσοι θα τερµατίσουν θα δοθεί µετάλλιο.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Σταθµοί τροφοδοσίας θα υπάρχουν στο 4ο, 8ο, 12ο, 16ο και 18ο χλµ. για τον
Ηµιµαραθώνιο και για τα 5 χλµ. στο 2,5ο χλµ.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα καλυφθούν υγειονοµικά από την Ελληνική Οµάδα Διάσωσης
Αργολίδας, τον Ερυθρό Σταυρό (Περιφερειακό Τµήµα Άργους) και από το
Σώµα Εθελοντών – Διασωστών και Ναυαγοσωστών Σαµαρειτών του Ε.Ε.Σ.
Οι δροµείς θα φυλάσσονται από την Τροχαία Άργους και την ΦΙΛΜΑ
(Φίλοι Μοτοσυκλέτας Αργολίδας).
Τον αγώνα θα υποστηρίξει ιατρικά ο κ. Κώστας Παναγιωτόπουλος
(καρδιολόγος) και η Αναστασία Αργυροπούλου (βιοπαθολόγος).
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 15 Μαρτίου
µέχρι την Δευτέρα 1 Απριλίου .
1) Ηλεκτρονικά στο site του Δήµου www.newargos.gr, καθώς επίσης και στο
σχετικό link στο facebook της διοργάνωσης του Αργειακού Μυκηναϊκού
Δρόµου https://www.facebook.com/argeiakos.mykhnaikos
ή µε απλή αναζήτηση Αργειακός - Μυκηναϊκός Ηµιµαραθώνιος Δρόµος.
2) Μέσω fax: 2751360049
Πληροφορίες στο 2751360063
3) Για τις αιτήσεις συµµετοχής για την διαδροµή των Α.Μ.Ε.Α. όπως
επικοινωνήσατε µε την υπεύθυνη Νανοπούλου Μαριάνθη τηλ : 2751360074
και 6936248128

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη και οι διοργανωτές δεν
ευθύνονται για ό,τι συµβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα σχετικά µε θέµατα υγείας
και οφείλεται σε ελλείψεις προληπτικού ελέγχου.

•

Η φόρµα εγγραφής φιλοξενείται από server που πληροί τις προδιαγραφές για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Τα δεδοµένα κρατούνται και
επεξεργάζονται από τους διοργανωτές προκειµένου να είναι σε θέση να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους για την διεξαγωγή του αγώνα . Οι διοργανωτές επεξεργάζονται τα
δεδοµένα µόνο για το χρονικό διάστηµα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που
θέτουν . Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να εµφανίζεται το πλήρες ονοµατεπώνυµο

•

στα αποτελέσµατα του αγώνα, όπως µας ενηµερώσετε µε email στην παρακάτω
διεύθυνση : info@esportevents.gr
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν γενικά πλάνα
φωτογραφιών για την προβολή του αγώνα .

•

Η παραλαβή των αριθµών και των t-shirts θα γίνει στις 6 Απριλίου και ώρες 17:0021:00 στην πλατεία Αγίου Πέτρου (στο παλιό «Ηραίον») και στους χώρους
εκκίνησης µία (1) ώρα πριν από τον αγώνα.

•

Στους χώρους εκκίνησης θα υπάρχει αυτοκίνητο του Δήµου Άργους – Μυκηνών, το
οποίο µισή ώρα πριν από την εκκίνηση θα παραλαµβάνει τους σάκους των
συµµετεχόντων, για να τους µεταφέρει στον τερµατισµό (χώρος παλαιού
Δηµαρχείου), από όπου θα τους παραλαµβάνουν οι αγωνιζόµενοι.

•

Οι αγώνες δεν θα πραγµατοποιηθούν µόνο σε περίπτωση έντονων καιρικών
φαινοµένων.

•

Όποιος από τους αθλητές/αθλήτριες ακυρώσει τη συµµετοχή του παρακαλείται να
επικοινωνήσει µε τους διοργανωτές έως την Τρίτη 2 Απριλίου στο τηλ. 27513 60063
και στο φαξ: 27510360049 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προστατεύεται από τους αυτοµατισµούς αποστολέων ανεπιθύµητων
µηνυµάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να µπορέσετε να τη
δείτε..">arg.myc@gmail.com.

•

Στον αγώνα θα παρέχονται Live Results σε ειδικά διαµορφωµένη σελίδα στο
διαδίκτυο, αποστολή email σε όλους τους συµµετέχοντες για το αποτέλεσµά τους, το
νούµερο του καθενός θα αναγράφει και το ονοµατεπώνυµο του και το τσιπ που θα
παραλάβει θα είναι µιας χρήσης. Επιπλέον θα παρασχεθεί Ηλεκτρονικό Δίπλωµα
συµµετοχής σε κάθε αθλητή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Συγκέντρωση προϊόντων για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, σε όποιον
δύναται να προσφέρει τρόφιµα µακράς διαρκείας (µακαρόνια, ρύζι,
ζάχαρη, κ.λπ.) για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήµου Άργους –
Μυκηνών, τα οποία θα συγκεντρωθούν στον τερµατισµό (Παλαιό
Δηµαρχείο –Δαναού 3).
Για δεύτερη χρονιά η πολύ σηµαντική δράση «HAIR for HELP» της
Bergmann Kord, την Κυριακή 7-4-2019 από τις 10:00 στο Παλαιό Δηµαρχείο,
µία διαδικασία στήριξης σε συνανθρώπους µας που πάσχουν από καρκίνο
ή αλωπεκία, η οποία ενθαρρύνει εθελοντές να προσφέρουν τα µαλλιά τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Τελετή Έναρξης : 6 Απριλίου 2019, ώρα 21:00
« Η αρχαιολογική, πολιτιστική και αθλητική µας κληρονοµιά »
1. Λαµπαδηδροµία µε κατάληξη την κεντρική πλατεία του Άργους.

2. Το «ένα». (soldiers of love). Ένας ύµνος για την παγκόσµια ειρήνη.
Αξιοποιώντας τις εκφραστικές δυνάµεις ενός χορευτικού ζευγαριού και την
παρουσία 16 γυναικών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κουλτούρες στη
φετινή τελετή Έναρξης του 14ου Αργειακού Μυκηναϊκού δρόµου, θα
παρουσιαστεί ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο δρώµενο.
Το «ένα» (soldiers of love). Αξιοποιώντας τις εκφραστικές δυνάµεις ενός
χορευτικού ζευγαριού και την παρουσία 16 γυναικών που αντιπροσωπεύουν
διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισµούς, στη φετινή τελετή Έναρξης του 14ου
Αργειακού Μυκηναϊκού δρόµου, θα παρουσιαστεί ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο
δρώµενο.
Η αλληγορική διαδροµή : Με έµπνευση από την αρχαία ιστορία αγάπης της
Υπερµνήστρας και του Λυγκέα δύο χορευτές, ένας άνδρας και µια γυναίκα, ως
ξεχωριστές µονάδες, προκειµένου στη συνέχεια να ενώσουν τα βήµατα και τις
ενέργειές τους. Αποφασίζουν να «αλλάξουν τον κόσµο» και να κοινωνήσουν µια νέα
γλώσσα που έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, αλλά επιθυµεί να επαναπροσδιορίσει
το µέλλον.Την µελετηµένη κίνηση του σώµατος των χορευτών και την ένωση τους
ακολουθούν στη συνέχεια 16 γυναίκες που φέρουν σύµβολα και διακριτικά 16
διαφορετικών πολιτισµών. Η κίνηση όλων µαζί γύρω από το χορευτικό ζευγάρι
συνθέτουν το «ένα». Το ένα είναι ο κύκλος που σταδιακά σχηµατίζεται, ένας
κύκλος που συµβολίζει την αγάπη αλλά την ένωση όλων µας σε µια νέα
διαπολιτισµική εποχή. Το «ένα» είναι η δύναµη της αγάπης που µπορεί να αλλάξει
το ρου της ιστορίας, η σηµασία της ατοµικής απόφασης που µπορεί να γίνει
συλλογική δράση, η πίστη µας ότι ο αθλητισµός µπορεί να γκρεµίσει όλα τα τείχη
της µάταιης αντιπαλότητας ανάµεσα στους ανθρώπους, ανάµεσα στα δύο φύλα,
αλλά και ανάµεσα στις διαφορετικές κουλτούρες και να χτίσει γέφυρες
κατανόησης, αρµονικής συνύπαρξης και αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ όλων µας .

Ένα δρώµενο µε την Μαρία Μπαβέλα και το Γιάννη Κατσιπόδη, συµµετέχει
ο Σύλλογος « Κίνηση Γυναικών Κουρτακίου » , σε ενδυµατολογική
επιµέλεια της Σωτηρίας Σταθόγιαννη .
3. Μουσικές επιλογές εµπνευσµένες από τη Μεσόγειο (µετά το τέλος της
τελετής έναρξης).

Κυριακή, 7 - 4 - 2019
• Ηµιµαραθώνιος Δρόµος: έναρξη 09:00
• Αγώνας 5 χλµ: έναρξη 09:30
• Παιδική διαδροµή 1 χλµ.: έναρξη 12:30 (για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών)

• Διαδροµή Α.Μ.Ε.Α. 1,5 χλµ : έναρξη 12:00
https://ridewithgps.com/routes/29472789
Με το µήνυµα «όλοι µοναδικοί, όλοι ίσοι» µια ιδιαίτερη παράλληλη δράση για
πρώτη φορά στον 14ο Αργειακό Μυκηναϊκό Δρόµο 2019: µια όµορφη διαδροµή
για Α.Μ.Ε.Α. και µια προσπάθεια ενηµέρωσης για τα θέµατα και τις ενεργές
δράσεις των Α.Μ.Ε.Α.
• Τελετή Απονοµής επάθλων στην Πλατεία Αγίου Πέτρου 13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα τροποποίησης της παρούσας
προκήρυξης για ό,τι δεν προβλέπεται ή και για οποιαδήποτε µεταβολή. Σε
κάθε περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρη ενηµέρωση των αθλητών από την
ιστοσελίδα και τα social media της διοργάνωσης και των χορηγών
επικοινωνίας.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Τζαβέλλας Βαγγέλης (Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριµνα και
Αθλητισµός 6944170746)
Μποζιονέλος Τρύφωνας (Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριµνα και
Αθλητισµός 6972078001 )
Δελής
Νίκος
(Μέλος
Δ.Σ
Ν.Π.Δ.Δ
Κοινωνική
Μέριµνα
και
Αθλητισµός 6937579375)
Αποστολόπουλος Γιάννης (Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριµνας και
Αθλητισµού )
Κονοµάρας Δηµήτρης
(Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριµνα και
Αθλητισµός)
Σπανού Σπυριδούλα (Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριµνα και
Αθλητισµός)
Κουρτέση Σόνια (Αν. Μέλος Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριµνα και
Αθλητισµός 6992803872)
Μπόλας Ιωάννης (εκπρόσωπος Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου)
Βύρλας
Δηµήτρης
(Πρόεδρος
Μαραθωνοδρόµων
Δροµέων
Αργολίδας 6974481474)
Σαµαρτζής Δηµήτριος (Μαραθωνοδρόµοι – Δροµείς Αργολίδας 6978611666)
Δαµάλας Σωτήρης (καθηγητής Φυσικής Αγωγής )
Νανοπούλου Μαριάνθη (ειδική σύµβουλος σε θέµατα Α.Μ.Ε.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πιπέρος Νίκος (καθηγητής Φυσικής Αγωγής 6955432560)
Πιπέρος Χρήστος
Μαυρούλης Περικλής
Πολίτη Τζίνα
Ντούλια Κατερίνα
Μαρλαγκούτσου Νατάσα
Κουγιά Γιούλα

Αλεξάκου Ματίνα

Ο Πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριµνα και Αθλητισµός Δήµου Άργους - Μυκηνών
Βαγγέλης Π. Τζαβέλλας

