
 ΕΝΩΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΩΔΩΝΑΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

 

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η  
4ου Νάιου δρόμου 

Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης 
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 

Η Ε.Κ.Α. Δωδώνη Ιωαννίνων και οι Σύλλογοι της Δωδωναίας Κοιλάδας, με την υποστήριξη του 
Δήμου Δωδώνης, του Πνευματικού Κέντρου του Δ. Δωδώνης, της  Εφορείας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 
και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσουν τον «4ο Νάιο Δρόμο» στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δωδώνης. 

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, θα διεξαχθούν και Αγώνες Δρόμου:  

Α) 5 χλμ. σε Δημόσια Οδό  

Β) 2 χλμ.  σε Δημόσια Οδό (για παιδιά δημοτικού σχολείου) 

  

Οι αγώνες δρόμου θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

1. Ημερομηνία Διεξαγωγής Αγώνων 

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 

 2. Στοιχεία Αγώνων: 

2.1 Νάιος Δρόμος 18,5 Km: 

Ώρα Εκκίνησης: 10:00 

Αφετηρία: χώρος εισόδου αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης. 

Τερματισμός: αρχαίο στάδιο εντός αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης. 

 Συνοπτική περιγραφή διαδρομής: Εκκίνηση από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, κατεύθυνση 
ανατολικά προς Ιωάννινα (1 χλμ), βόρεια και πέρασμα πάνω από τη γέφυρα Εγνατίας οδού (5χλμ),   Δυτικά και 
στη συνέχεια Νότια περνώντας σε δημόσια οδό παράλληλα με τα χωριά της Δωδωναίας κοιλάδας και του 
αρχαιολογικού χώρου. Στα όρια της κοινότητας Μελιγγών και στη θέση πηγές Κεφαλοβρύσου (12 χλμ) οι 
αθλητές κάνουν αναστροφή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και επιστρέφουν προς τον τερματισμό. Εισέρχονται 
στον αρχαιολογικό χώρο από την νότια είσοδο και  τα 18,5 χλμ ολοκληρώνονται μέσα στο αρχαίο στάδιο 
διασχίζοντας  τα τελευταία 500μ ανάμεσα στα ιστορικά ευρήματα.   

2.2 Αγώνας Δρόμου 5 Km: 

Ώρα Εκκίνησης: 10:15 

Αφετηρία: Από την είσοδο αρχαιολογικού χώρου. 

Τερματισμός: αρχαίο στάδιο εντός αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης. 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ



 Συνοπτική περιγραφή της διαδρομής: Εκκίνηση από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, κατεύθυνση 
ανατολικά προς Ιωάννινα, στροφή  προς Δωδωνούπολη, διασχίζουν οι δρομείς τον οικισμό, στη διασταύρωση 
προς το χωριό Δραμεσοί στρίβουν  αριστερά, με κατεύθυνση νότια, επιστρέφοντας προς τον αρχαιολογικό 
χώρο και τερματίζουν στο αρχαίο στάδιο εισερχόμενοι εντός του αρχαιολογικού χώρου από την νότια είσοδο. 

2.3 Αγώνας Δρόμου 2 Km: 

Ώρα Εκκίνησης: 10:45 

Αφετηρία: Από την είσοδο αρχαιολογικού χώρου. 

Τερματισμός: αρχαίο στάδιο εντός αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να συμμετάσχει κάποιος στον 4ο  Νάιο Δρόμο θα πρέπει: 

Α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

Β. Να είναι άνω των 12 ετών αλλά με συγκατάθεση κηδεμόνα 

Για να συμμετάσχει κάποιος στο δρόμο 5 χλμ. θα πρέπει:  

Α. Να είναι άνω των 12 ετών  

Β. Όσοι είναι κάτω των 12 να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα. 

Για να συμμετάσχει κάποιος στο δρόμο 2 χλμ. θα πρέπει:  

    Να είναι γεννημένος το 2004 και μετά  

 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

5.1 Δηλώσεις Συμμετοχής 

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το  Νάιο Δρόμο, τους δρόμους των 5 xλμ. και 2 χλμ., θα πρέπει να γίνουν μέχρι 
την Παρασκευή  28 Οκτωβρίου  2016. 

5.2 Τρόποι Εγγραφής 

Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε:   

α. Με οnline εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.naiosdromos.gr/eggrafes/ 

β. Αυτοπροσώπως στα παρακάτω σημεία:  

 Κατάστημα αθλητικών ειδών Fifth Element, Δαγκλή 2 & Παπάζογλου, Ιωάννινα. 

Σε περίπτωση προσθήκης νέων σημείων έγκαιρα θα πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι μέσα από την 
ιστοσελίδα.  

 5.3 Είδη Εγγραφής 

Οι εγγραφές στους αγώνες είναι: 

 α. Ατομικές, οι οποίες γίνονται από μεμονωμένα άτομα 



 Η εγγραφή είναι 10 ευρώ ανά άτομο για τον Νάιο δρόμο και τα 5χλμ ενώ η συμμετοχή στα 2χλμ των 
δημοτικών σχολείων είναι δωρεάν.  

Για πληροφορίες σχετικά με  εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασίλη Γιαννάκη στο 
τηλέφωνο 6974803322, τον κ. Λώλη Κώστα , στα τηλέφωνα 2651035435 και 6947207281 και τον κ. Γιάννη 
Τσιπούρη στο 6976140786.  

Τρόποι Πληρωμής 

α. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό Τράπεζα EUROBANK  0026.0370.95.0200373735 

Δικαιούχος λογαριασμού: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε έμβασμα από άλλη τράπεζα 

 Ο IBAN είναι: GR8502603700000950200373735 

β. Μετρητά στο Κατάστημα αθλητικών ειδών Fifth Element, Δαγκλή 2 & Παπάζογλου, Ιωάννινα 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίτιμο της συμμετοχής.  Στην 
αιτιολογία κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αγώνα στον οποίο 
επιθυμείτε να συμμετάσχετε. Εάν κάνετε έμβασμα από άλλη τράπεζα πλην Eurobank επιβαρύνεστε με τα 
έξοδα εμβάσματος (+3 ευρώ). 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

6.1  Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεταφέρουν τους δρομείς που συμμετέχουν στο Νάιο 
δρόμο με λεωφορεία, από τα Ιωάννινα στο χώρο της Αφετηρίας Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης. Η απόσταση 
από το κέντρο της πόλης ως το χώρο διεξαγωγής του αγώνα είναι 20χλμ και γίνεται μέσω της Εγνατίας οδού.  

Ώρα αναχώρησης λεωφορείων: Από 08:30 έως 09:00 μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου. Ώρα επιστροφής 
14.00 το μεσημέρι. 

 

7. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. 

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα 
ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Συστήνεται 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 – ουσες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των 
κηδεμόνων τους. 

 8. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Κατά μήκος της διαδρομής του Νάιου δρόμου θα υπάρχουν  σταθμοί υποστήριξης των δρομέων, αρχής 
γενομένης από το 5ο χλμ. και για κάθε 5000μ. Οι σταθμοί θα έχουν νερό, σφουγγάρια και μπανάνες. Τέλος, 
στον τερματισμό διατίθενται εμφιαλωμένα νερά και ισοτονικά ποτά καθώς και μπανάνες. 

Ιατρική υποστήριξη θα υπάρχει στην αφετηρία, καθώς και σε όλη τη διαδρομή και στον τερματισμό. 
Τουαλέτες θα υπάρχουν στην αφετηρία και τερματισμό σε σταθερές κατασκευές 

 10. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 



Σε κάθε 1χλμ. του Νάιου δρόμου  θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης. 

 11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Το χρονικό όριο τερματισμού για τον Νάιο δρόμο των 18χλμ είναι οι 2.30 ώρες , οι δρομείς θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα μέχρι τις 12:30.  

Για τον αγώνα δρόμου των 5χλμ. το χρονικό όριο είναι 50 λεπτά.   

 12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

12.1 Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση 

Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση όλων των αθλητών (πλην των 2.000μ), καθώς και έκδοση των 
αποτελεσμάτων από εταιρία διοργάνωσης  αθλητικών event.  Για το λόγο αυτό, όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς 
στο Νάιο δρόμο και στα 5.000μ., θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με τον 
αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών. 

 Τάπητας ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης, για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων θα υπάρχει 
στην εκκίνηση, στο σημείο αναστροφής 12χλμ και τον τερματισμό. 

12.2 Αποτελέσματα 

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλλει ένσταση εντός πέντε ημερολογιακών ημερών. Τα επίσημα 
αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός δέκα εργασίμων ημερών. 

 13. Έπαθλα – Κατηγορίες 

Αναμνηστικά διπλώματα  και μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους δρομείς που θα συμμετάσχουν στον 2ο Νάιο  
δρόμο καθώς και στους δρομείς των 5 χλμ.  Τα μετάλλια που είναι αναπαραγωγή της μιας όψης του αρχαίου 
τετράδραχμου της Ηπείρου του 2ου-1ου αι. π.Χ. απεικονίζει τις κεφαλές του Δία και της Διώνης. Ο Δίας είναι 
στεφανωμένος με φύλλα βελανιδιάς, ενώ η Διώνη φοράει πέπλο και χιτώνα.  

 

 

13.1 κατηγορίες.  

Ιδιαίτερα βραβεία με το ίδιο θέμα όμως θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας του 4ου 
Νάιου δρόμου. Οι κατηγορίες για άνδρες και γυναίκες είναι οι εξής: 

Α) Νικητής νικήτρια 4ου Νάιου δρόμου (ανεξάρτητης ηλικίας) 

Β) 40-49 ετών (ηλικία γεννημένοι-ες 1967-1976) 

Γ) 50-59 ετών (ηλικία γεννημένοι-ες 1957-1966) 

Δ) 60 και άνω (ηλικία γεννημένοι-ες 1956 και πριν) 

Στον αγώνα των 5χλμ θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι νικητές της γενικής κατάταξης ανεξαρτήτως φύλου και 
οι τρεις πρώτες νικήτριες της κατηγορίας γυναικών. 



14. Παραλαβή αριθμού συμμετοχής και λοιπού υλικού: 

Οι δρομείς οφείλουν να παραλάβουν αποκλειστικά από το Κέντρο Εγγραφών (θα ενημερωθούν έγκαιρα για 
τον τρόπο και τόπο παράδοσης) τον αριθμό συμμετοχής τους, το chip χρονομέτρησης και το υπόλοιπο υλικό 
της διοργάνωσης με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφές την ημέρα των αγώνων 
δεν θα πραγματοποιούνται για τον Νάιο Δρόμο, και 5 Χλμ. 

15.  Τεχνικοί υπεύθυνοι των αγώνων: 

Βασίλειος Γιαννάκης   

Κωνσταντίνος Λώλης. 

 

  



 

 

4ος Νάιος δρόμος 

Δωδώνη Ιωαννίνων 30 Οκτωβρίου 2016 

ΑΤΟΜΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (με κεφαλαία) 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. 
   

E‐MAIL  ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ‐ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

  ΝΑΙ‐ΟΧΙ 1.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ    2.

    3.

Δήλωσε συμμετοχή 

2 km αγόρια και κορίτσια δημοτικού      

5km ηλικία άνω των 12 ετών 

Νάιος δρόμος 18χλμ 

 με τη δήλωση αυτή αποδέχομαι  τους κανόνες διεξαγωγής των αγώνων 
έτσι όπως περιγράφονται στην προκήρυξη. 

 θα φροντίσω μόνος μου για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής από 
το χώρο που θα ορίσουν οι διοργανωτές. 

Ημερομηνία υποβολής …………………………………….. 

 

 

 


