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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ο Πνιηηηζηηθόο Αζιεηηθόο Οξγαληζκόο Αγίνπ Νηθνιάνπ δηνξγαλώλεη ηνλ Αγώνα
δπόμος «ΔΡΗΡΕΙΟ 2017» ηελ Σξίηε 15 Αςγούζηος 2017 ζηε Νεάπολη
Λαζιθίος, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ
ηεο Νεάπνιεο.
Ο ΔΡΗΡΕΙΟ δπόμορ 2017 έρεη πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο θπζηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ησλ πνιηηώλ κέζα από καδηθέο εθδειώζεηο αζιεηηθήο δξάζεο,
ηελ αλάπηπμε ηεο επγελνύο άκηιιαο θαη ηνπ «επ αγσλίδεζζαη» θαη ηελ πξνώζεζε
ησλ αμηώλ ηνπ ηόπνπ ηεο πεξηνρήο ηεο Νεάπνιεο θαη ησλ νξεηλώλ ηεο όγθσλ.
ηόρνο ηνπ ΠΑΟΓΑΝ είλαη λα ζηεξίμεη ηνλ αγώλα απηό ν νπνίνο δηνξγαλώλεηαη
ηελ εκέξα ενξηαζκνύ ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, σο έλα ζεζκό ηεο πεξηνρήο
θαη λα απνηειέζεη κηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα όινπο ηνπο αζιεηέο πνπ
επηζπκνύλ λα επηδείμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο θαη λα απνθνκίζνπλ όιεο ηηο
ζεηηθέο εκπεηξίεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό.
Ο «ΓΡΗΡΔΙΟ δξόκνο 2017» ζα έρεη αθεηεξία ηελ πιαηεία ηεο Νεάπνιεο θαη ζα
πεξάζεη από ηελ αξραία πόιε ΓΡΗΡΟ, κηα πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηνρή
θνηηίδα πνιηηηζκνύ, (βξίζθεηαη ζην βνπλό Καδεζηόο, 2 ρικ. αλαηνιηθά από ηε
Νεάπνιε, ηδξύζεθε ηνλ 12. αη. π.Χ θαη άθκαζε από ηα Γεσκεηξηθά/Αξρατθά κέρξη
θαη ηα Διιεληζηηθά ρξόληα) θαη ζα θαηαιήμεη ζηελ πιαηεία ηεο Νεάπνιεο.
O ΓΡΗΡΔΙΟ δξόκνο πινπνηείηαη ζε κηα πεξηνρή ηδηαίηεξα θπζηθνύ θάινπο, ζην
βνπλό Καδεζηόο θαη ζηεξίδεηαη από όινπο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ππεξεζίεο.
Λίγα λόγια για ηην Απσαία Πόλη Δπήπορ
(από ηο site http://art-hellas.blogspot.gr/2012/11/blog-post_18.html)

Η ζεκαληηθή αξραία πόιε ηεο θεληξναλαηνιηθήο Κξήηεο Δξήξνο βξίζθεηαη ζην
βνπλό Καδεζηόο, 2 ρικ. αλαηνιηθά από ηε Νεάπνιε. Ιδξύζεθε ηνλ 12. αη. π.κ.Χ. θαη
άθκαζε από ηα Γεσκεηξηθά/Αξρατθά κέρξη θαη ηα Ειιεληζηηθά ρξόληα.
Η πόιε έγηλε γλσζηή όηαλ ζηα 1855 ην άξνηξν δύν γεσξγώλ από ηε Νεάπνιε
έθεξε ζην θσο έλαλ πεζζό (αξραία θύβξηο) κε επηγξαθή ηνπ ηέινπο ηνπ 3. αη.
π.θ.Φ. ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο. Η επηγξαθή πεξηιακβάλεη ηνλ όξθν 180 εθήβσλ κε
ηελ αθνζίσζε πξνο ηελ πόιε ηνπο, ην κίζνο πξνο ηνπο ερζξνύο Μηιάηηνπο θαη
Λύηηηνπο θαη ηελ πίζηε πξνο ηνπο ζπκκάρνπο Κλώζηνπο (ε επηγξαθή βξίζθεηαη
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε). Οη πξώηεο ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο έγηλαλ ην 1917 από
ηνπο αξραηνιόγνπο Ξαλζνπδίδε, Μαξηλάην θαη ζπλερίζηεθαλ ην 1932 από ηνπο
Demargne θαη Van Effenterre.
Η θαηνίθεζε ζηελ πεξηνρή μεθηλά από ηνπο ππνκηλσηθνύο ρξόλνπο (1050-900
π.θ.Φ.) όπσο θαίλεηαη από έλαλ ηάθν ηεο πεξηόδνπ απηήο. Γύξσ ζηα κέζα ηνπ 3νπ
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αηώλα π.θ.Χ. ζπκκεηέρεη καδί κε άιιεο πόιεηο ηεο Κξήηεο ζηε ζπλζήθε πνπ
ζπλάπηεη ε Κλσζόο κε ηελ ηζρπξή Μίιεην ηεο Μ. Αζίαο. Όπσο θαίλεηαη από ην
θείκελν ηνπ όξθνπ ησλ λέσλ ηεο πόιεο ζηα ηέιε ηνπ 3νπ αηώλα π.θ.Χ, νη ζρέζεηο
ηεο κε ηηο γεηηνληθέο πόιεηο Λύηην θαη Μίιαην ήηαλ ηεηακέλεο, ελώ θαη κέζα ζηελ
ίδηα
Τν πην ζεκαληηθό κλεκείν όκσο είλαη ην Δειθίληνλ, ν κνλαδηθόο θαη αξραηόηαηνο
λαόο ηνπ Δειθίληνπ Απόιισλα, πνπ δεζπόδεη ζηελ Αγνξά. Εδώ αλαθαιύθζεθαλ
ηα κνλαδηθά ζθπξήιαηα ράιθηλα αγάικαηα ηνπ Απόιισλα, ηεο Άξηεκεο θαη ηεο
Λεηνύο, πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 7ν αη. π.θ.Χ. Ο λαόο έρεη 80 η.κ. έθηαζε θαη
ζώζεθε ζε κεγάιν ύςνο (2,5 κ.). Είλαη έλαο κνλόρσξνο νίθνο κε ηελ είζνδν ζηε
ζηελή βόξεηα πιεπξά. Σην θέληξν είλαη ε θηηζηή νξζνγώληα εζράξα κε δύν βάζεηο
θηόλσλ κπξνζηά θαη πίζσ. Ελδηαθέξνλ έρνπλ θαη ην θηηζηό ζξαλίν όπνπ έζηεθαλ ηα
αγάικαηα θαζώο θαη ε πεηξόθηηζηε θαζέια (ν θεξάηηλνο βσκόο) πνπ βξέζεθε
γεκάηε από ηα θέξαηα ησλ ζπζηαζκέλσλ αηγώλ. Όκνηνο βσκόο ππάξρεη ζην λαό
ηνπ Απόιισλα ζηε Δήιν.
Σηνλ αξραηνινγηθό ρώξν απηήο ηεο αξραίαο ειιεληθήο πόιεο πεξηιακβάλνληαη
δύν αθξνπόιεηο θη αλάκεζα ηνπο αγνξά αξρατθήο επνρήο λόηηα ηεο αγνξάο λαόο
γεσκεηξηθήο επνρήο ην Δειθίλην, αθηεξσκέλνο ζηνλ Απόιισλα θαη κεγάιε
δεμακελή ζθακκέλε αλάκεζα ζην ηέινο ηνπ 3νπ θαη αξρέο ηνπ 2νπ αη. π.θ.χ.
Άπθπο 1 :
ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ &

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αγώλα νξίδεηαη Δθηειεζηηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ε νπνία
απνηειείηαη από ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΟΓΑΝ θαζώο επίζεο
θαη εθπξνζώπνπο ηεο ηνπηθήο αζιεηηθήο θνηλόηεηαο θαη ζηειέρε ηνπ Γήκνπ
Αγίνπ Νηθνιάνπ.
Ραθατιάθεο Λεπηέξεο
πιιηγάξδνο Νίθνο
Σδώξηδεο Γηώξγνο

Πξόεδξνο ΠΑΟΓΑΝ
Δθπξόζσπνο Σνπηθώλ Αξρώλ ΝΔΑΠΟΛΗ

Δθπξόζσπνο Κ.Φ.Α

πληνληζηήο ηνπ αγώλα νξίδεηαη ν θ. Διεπζέξηνο Ραθατιάθεο, Πξόεδξνο ηνπ
ΠΑΟΓΑΝ (ηει: 6977507054).
Έξγν ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο είλαη :
Η γεληθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζεο ηνπ αγώλα.
Η εθαξκνγή ησλ ηεο πξνθήξπμεο απηήο.
Ο έιεγρνο θαη έγθξηζε ησλ δειώζεσλ - αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
βεβαηώζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ
νη ζπκκεηέρνληεο.
Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα.
Η επηινγή θαη ε θιήξσζε νξηζκνύ ησλ θξηηώλ ηνπ αγώλα.
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Η επηινγή θαη ν νξηζκόο ησλ ηαηξώλ ησλ αγώλσλ (έγθξηζε ιίζηαο ηαηξώλ
θαη αλαπιεξσκαηηθώλ).
Ο θαζνξηζκόο ησλ αγσληζηηθώλ ρώξσλ ηέιεζεο ηνπ αγώλα.
Η εθδίθαζε ελζηάζεσλ θαη ε επηβνιή πνηλώλ.
Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα.
Η πξνθνξηθή θαη έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηνπ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
Η αλάπηπμε παξάιιεισλ εθδειώζεσλ γηα ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ.
Η εύξεζε ρνξεγώλ γηα ηελ εθδήισζε.
Η αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αγώλα.
Η δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αγώλα ζηνλ έληππν θαη
ειεθηξνληθό Σύπν.
Η επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ
αγώλα θαη ζηελ γεληθόηεξε εθαξκνγή ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο.
Άπθπο 2.: Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ – Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Αγώλα έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο Έιιελεο θαη
αιινδαπνί αζιεηέο - αζιήηξηεο

πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 15ο έηορ ηηρ

ηλικίαρ ηνπο θαη βξίζθνληαη ζηα άξηηα θπζηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε αξθεί λα
ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ ην απαξαίηεην έληππν αίηεζεο θαη
απνπνίεζεο επζύλεο/
Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο βξίζθνληαη ζην site www.dimosagn.gr.
Σα αζιεηηθά ζσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, με απεπιόπιζηο απιθμό ζε
κάθε καηηγοπία κεηά από απόθαζε ηεο Οξγαλσηηθήο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ μία ώπα ππιν ηην έναπξη ηος αγώνα ζηελ
γξακκαηεία ηνπ αγώλα.
Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα νξίδεηαη ηην Σπίηη 15 Αςγούζηος 2017,
ζύκθσλα κε ην παξαθάησ πξόγξακκα:
16:30 - 17:30 κ.κ

18:00 μ.μ

18:40-19:30 κ.κ

Δγγξαθέο
Δλεκέξσζε Αζιεηώλ
Πξνζέξκαλζε
Δθθίλεζε 10.000 κ (Αλδξώλ – Γπλαηθώλ)
Διαδρομή: Εκκίνηζη από ηην περιοχή ηης αρχαίας
ΔΡΗΡΟΥ
Σεξκαηηζκόο 10.000 κ

(Αλδξώλ – Γπλαηθώλ)

Πλαηεία Νεάπολης – Παραλαβή αναμνηζηικών μεηαλλίων
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20:00

Απνλνκέο ζε ληθεηέο
Παξαιαβή αλακλεζηηθώλ – Μπνπθέο

21:00

Δπηζηξνθή ζπκκεηερόλησλ

Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ αγώλα, κε επζύλε ηεο Οξγαλσηηθήο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζα αλαξηώληαη ζην Site ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, θαζώο
επίζεο θαη ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα.
Άπθπο 3: Ηλικιακέρ Καηηγοπίερ

10.000μ.
19
30
40
50
60

εηώλ
εηώλ
εηώλ
εηώλ
εηώλ

έσο
έσο
έσο
έσο
θαη

29 εηώλ
39 εηώλ
49 εηώλ
59 εηώλ
άλσ

Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ

Κάζε αζιεηήο ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη αίηεζε ζπκκεηνρήο θαζώο επίζεο θαη
ππεύζπλε δήισζε ηθαλόηεηαο άζιεζεο θαη ζπκκεηνρήο γηα λα έρεη δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα.
Άπθπο 4: ύζηημα διεξαγυγήρ & Κανονιζμοί Αγώνα
ηνλ αγώλα ηζρύνπλ νη θαλόλεο δηεμαγσγήο αγώλσλ δξόκνπ θαη ν θώδηθαο
αζιεηηθήο δενληνινγίαο.
Οη αζιεηέο πξέπεη λα ηξέμνπλ, ρσξίο βνεζεηηθό εμνπιηζκό , θαη κε αζιεηηθή
πεξηβνιή ζηελ δηαδξνκή αθνινπζώληαο ηελ ζήκαλζε πνπ ζα έρεη γίλεη κε
κεγάιεο επδηάθξηηεο πηλαθίδεο ή αθνινπζώληαο ηεο νδεγίεο ησλ εζεινληώλ πνπ
ζα είλαη ζηελ δηαδξνκή.
Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ ζήκαλζε ζα νξηνζεηεί ηελ δηαδξνκή
θαη νη αζιεηέο-ηξηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα κελ παξαθάκπηνπλ ηελ νξηνζέηεζε
απηή.
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ ληώζεη αδηαζεζία θαη δελ
κπνξεί λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα θάλεη λεύκα κε ην ρέξη ηνπ νύησο ώζηε λα ηνλ
εληνπίζνπλ νη δηαζώζηεο θαη λα ηνλ θξνληίζνπλ.
Η ρξνλνκέηξεζε ζα είλαη ειεθηξνληθή ρεηξόο.
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Άπθπο 5: Ιαηπική εξέηαζη διαγυνιζομένυν& Ιαηπική κάλςτη ηυν
αγώνυν.
Η ηαηξηθή θαηάζηαζε θαη δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηαζρόλησλ ζην
ζηνλ αγώλα είλαη επζύλε ησλ ηδίσλ. Οη δηνξγαλσηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
παξάζρνπλ ηαηξηθή ζπλδξνκή ζε έθηαθην ηαηξηθό γεγνλόο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
αγώλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηαηξηθή νκάδα πνπ ζα θαηαξηηζηεί.
Η ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα είλαη δπλαηή μόνο για ηοςρ ενήλικερ κε θαηάζεζε
ππεύζπλεο δήισζεο από ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Οη δηνξγαλσηέο αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε νξηζκνύ θαη παξνπζίαο εηδηθεπκέλνπ
ηαηξνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηέιεζεο ηνπ αγώλα, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην ΔΚΑΒ. Η
παποςζία ιαηπού ζηοςρ αγώνερ πιζηοποιείηαι από ηον κπιηή αγώνα ππιν
ηην έναπξη ηος αγώνα, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα κελ μεθηλήζεη ή λα δηαθόςεη
ην παηγλίδη εάλ δελ ππάξρεη ηαηξόο.
Δάλ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή αζζέλεηαο δηαγσληδνκέλνπ (αζινύκελνπ ή θξηηή) θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, πξνθύςνπλ ζηελ ζπλέρεηα αζθαιηζηηθέο ή άιιεο
απαηηήζεηο, νη δηνξγαλσηέο θαη ν δήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ δελ θέξεη θακία επζύλε.
Άπθπο 6 - Τποσπεώζειρ ζςμμεηεσόνηυν
Ο αζιεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην αγώλα ππνρξενύηαη:
o
Να ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη
δενληνινγία ησλ αζιεηώλ.
o
Να θέξνπλ θαηάιιειε αζιεηηθή πεξηβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ε
νπνία λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπο.
o
Να θέξνπλ θαηάιιειε ππόδεζε θαη ηκαηηζκό θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
o
Να πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα 45’ πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ αγώλα.
Άπθπο 7. Ενζηάζειρ
Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη έλζηαζε ή ελζηάζεηο κόλν γηα
πεξηπηώζεηο θαθήο ζπκκεηνρήο θαη πιαζηνπξνζσπίαο. Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη
ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγώλα θαη θξίλνληαη από ηελ Δθηειεζηηθή νξγαλσηηθή
Δπηηξνπή.
Άπθπο 8. Έπαθλα αναμνηζηικά
ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα απνλεκεζνύλ αλακλεζηηθά κπινπδάθηα.
ε όινπο ηνπο αζιεηέο ησλ θαηεγνξηώλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ από ηελ Πξώηε
ζέζε ζα απνκνλσζεί θύπειιν θαη κεηάιιην.
ηνπο αζιεηέο ηεο Γεύηεξεο θαη Σξίηεο ζέζεο ζα απνλεκεζνύλ αλακλεζηηθά
κεηάιιηα.
ελίδα 7/8

Σα έπαζια απηά θαη νη απνλνκέο ζα απνδνζνύλ ζε εηδηθή ηειεηή ιήμεο πεξίπνπ
ζηηο 20:00 ζηελ πιαηεία Νεαπόιεσο.
Άπθπο 9.Άλλερ διαηάξειρ:
Σν θάπληζκα θαη ε ρξήζε αιθννινύρσλ πνηώλ δελ επηηξέπεηαη ζε όινπο ηνπο
ρώξνπο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα
Γελ θαιύπηνληαη έμνδα δηακνλήο ηελ πξνεγνύκελε ή ηελ επόκελε ηνπ αγώλα,
ελώ δελ απαηηνύληαη ζπλνδνί ησλ αζιεηώλ
Πξνηείλεηαη ηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ επαξθή ξνπρηζκό αγώλσλ (ώζηε
λα αληαπνθξηζνύλ όιεο ηηο θάζεηο ηνπ αγώλα).
Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα ξπζκίδεηαη από ηελ Οξγαλσηηθή
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ αγώλα.
Γηα ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ΠΑΟΓΑΝ
Ο Πξόεδξνο
Διεπζέξηνο . Ραθατιάθεο
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