
                          

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ‘’DROMIA 2021’’ 

INTERNATIONAL SPRINT & RELAY MEETING                                     

with national permit 

 

 

Ο Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ συνδιοργανώνει, 

 με τον Ο.Α.Π.Π.Α ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και  την έγκριση  του  

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τους Αγώνες στίβου με την επωνυμία ‘’ΔΡΟΜΕΙΑ 2021’’ σύμφωνα με 

τους παρακάτω όρους: 

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ::      ΤΤεεττάάρρττηη  2233  ΙΙοουυννίίοουυ  22002211  

2.  ΤΟΠΟΣ: ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣττάάδδιιοο    ΒΒάάρρηηςς    ““ΚΚ..  ΜΜΠΠΑΑΓΓΛΛΑΑΤΤΖΖΗΗΣΣ””  κκααιι  μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  1199::3300        

33..  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ::  

α. ΑΝΔΡΕΣ :    100m  - 110m Eμπόδια  - 200m -  400m - 400m Εμπόδια – 4Χ100                                       
 
β.  ΓΥΝΑΙΚΕΣ : 100m -100m Eμπόδια  - 200m - 400m - 400m Εμπόδια – 4Χ100                                  

 
 4.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Αθλητές – τριες ΜΟΝΟ  των Κατηγοριών Α/Γ – K20  και K18 
που ανήκουν σε σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας 
αθλητού-τριας στίβου που έχει εκδώσει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών 
καθώς και της εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ 

2. Οι Αθλητές και Αθλήτριες πρέπει να έχουν μαζί τους τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας  και 
κάρτα υγείας αθλητή, νόμιμα θεωρημένα από Ιατρό όπως προβλέπεται και η συμμετοχή 
τους στους Αγώνες γίνεται με ευθύνη δική τους και του Σωματείου τους . 

 

 



5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

         Α)  Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι τη  ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  και 

ώρα 22.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ easathinas2014@gmail.com και 

του διοργανωτή συλλόγου “A.O Βάρης Δρομέας aodromeas@gmail.com  χρησιμοποιώντας 

αποκλειστικά και μόνο την συνημμένη φόρμα. Γράφουμε πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα. Όχι  

χειρόγραφες και σκαναρισμένες ούτε και σε μορφή pdf. Σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, θα θεωρείται άκυρη.          

ΒΒ))  ΣΣττηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  τταα  οοννόόμμαατταα  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν  ––  

ττρριιώώνν  πποουυ  θθαα  σσυυννοοδδεεύύοουυνν  ττοουυςς//ττιιςς  ααθθλληηττέέςς--ττρριιεεςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  όόννοομμαα  εεννόόςς  ((11))  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  

εεκκππρροοσσώώπποουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττηηρρηηθθοούύνν  τταα  ππρρωωττόόκκοολλλλαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώννωωνν  κκααιι  νναα  

υυππάάρρξξεειι  εελλεεγγχχόόμμεεννηη  εείίσσοοδδοοςς  ––  έέξξοοδδοοςς  ααππόό  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη..  

  

  ΓΓ))  ΚΚααμμίίαα  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  δδεενν  θθαα  γγίίννεειι  δδεεκκττήή  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν    ππααρρααππάάννωω  ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααιι  

κκααμμίίαα  σσυυμμμμεεττοοχχήή  δδεενν  θθεεωωρρεείίττααιι  δδεεδδοομμέέννηη  μμόόννοο  μμεε  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή  ττηηςς    δδήήλλωωσσηηςς  ..  

 

          ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρξξεειι  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ααπποοδδοοχχήήςς  ττηηςς  

σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  μμεε  ττοο  δδιιοορργγααννωωττήή  ααθθλληηττιικκόό  σσωωμμααττεείίοο  ΑΑ..ΟΟ..  ΒΒΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΕΕΑΑ  ((κκ..  ΠΠααππααδδιιάά  

ΧΧααρράάλλααμμπποο))..  

  

6. ΙAΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

ΑΑ))  ΜΜεε  φφρροοννττίίδδαα  κκααιι  εευυθθύύννηη  ττωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  ττοουυςς  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ––ττρριιεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  εεξξεετταασσθθεείί  

ααππόό  γγιιααττρρόό  ππρριινν  ααππόό  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς..  

ΗΗ  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  ααθθλληηττρριιώώνν  σσττηηνν  κκάάρρτταα  υυγγεείίααςς  ααθθλληηττήή  εείίννααιι  

υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  ππρροοπποοννήήσσεειιςς  κκααιι  ααγγώώννεεςς..    

  ΟΟιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  κκλλήήσσηηςς  θθαα  κκααττααχχωωρροούύνν  σστταα  ππιιννάάκκιιαα  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ––  

ααθθλλήήττρριιεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ηη  κκάάρρτταα  υυγγεείίααςς  ααθθλληηττήή  εείίννααιι  θθεεωωρρηημμέέννηη  σσύύμμφφωωνναα    μμεε  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  

ννοομμοοθθεεσσίίαα..      

ΣΣΕΕ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΔΔΕΕΝΝ  ΘΘΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΠΠΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ..  

►►  ΟΟιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  κκλλήήσσηηςς  θθαα  εελλέέγγχχοουυνν  τταα  δδεελλττίίαα  ττωωνν  ααγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  κκααιι  ττιιςς  κκάάρρττεεςς  

υυγγεείίααςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ––  ααθθλληηττρριιώώνν  κκααιι  δδεενν  θθαα  κκααττααχχωωρροούύνν  σστταα  ππιιννάάκκιιαα  κκααννέένναα  ααθθλληηττήή  ––  

ααθθλλήήττρριιαα  οο    οοπποοίίοοςς  δδεενν    έέχχεειι  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  υυγγεείίααςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  

 

ΒΒ))  ΕΕππίίσσηηςς,,  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  γγιιαα  ττηηνν  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  CCOOVVIIDD  ––  1199,,    ππρρέέππεειι  σσεε  

κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  νναα  ττηηρροούύννττααιι  τταα  υυγγεειιοοννοομμιικκάά  ππρρωωττόόκκοολλλλαα  ττοουυ  ΕΕ..ΟΟ..ΔΔ..ΥΥ..  κκααιι    τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  

ππρρωωττοοκκόόλλλλαα  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώννωωνν  σσττίίββοουυ,,  μμεε  ττιιςς  οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  

ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  θθαα  ιισσχχύύοουυνν  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  

mailto:easathinas2014@gmail.com
mailto:aodromeas@gmail.com


ΓΓ))  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ!!!!!!  ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππεερριιοορριισσττεείί  σσττοο  μμέέττρροο  ττοουυ  δδυυννααττοούύ  ηη  δδιιαασσπποορράά  ττοουυ  

ιιοούύ  σσττιιςς  δδιιοορργγααννώώσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣΕΕΓΓΑΑΣΣ,,  σσαανν  εελλάάχχιισσττοο  μμέέττρροο  εεππιιδδηημμιιοολλοογγιικκήήςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  

κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ηη  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  μμοορριιαακκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ((RRTT--PPCCRR))  2244--4488  ώώρρεεςς  ππρριινν  

ττηηνν  ηημμέέρραα  ττοουυ  ααγγώώνναα  ήή  μμεε  άάμμεεσσοο  ττεεσσττ  ααννττιιγγόόννοουυ  ((RRaappiidd  AAnnttiiggeenn  TTeesstt,,  RRAATT))  ττοουυ  κκοορροοννωωιιοούύ  

SSAARRSS--CCooVV--22,,  ττηηνν  ηημμέέρραα  ττοουυ  ααγγώώνναα  ήή  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  2244ωωρροο  ππρριινν  ττοονν  ααγγώώνναα,,  γγιιαα  ττιιςς  ααθθλλήήττρριιεεςς  

κκααιι  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη..  

ΕΕξξυυππαακκοούύεεττααιι  όόττιι  γγιιαα  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααππααιιττεείίττααιι  ααρρννηηττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  σσττοο  ττεεσσττ..  

Δ)  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ   
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ 

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 

➢ Προβλέπεται χρηματικό έπαθλο για τον καλύτερο αθλητή-τρια  ΔΡΟΜΕΙΑ 2021. 

➢ ΠΠρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  κκάάλλυυψψηη  εεξξόόδδωωνν  μμεετταακκίίννηησσηηςς  --  δδιιααμμοοννήήςς  --  δδιιααττρροοφφήήςς 

  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  μμεεττάά  ααππόό  ππρροο  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοουυςς  δδιιοορργγααννωωττέέςς..  

  

88..  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

  ΑΑ))  ΌΌλλαα  τταα  ααγγωωννίίσσμμαατταα    θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσεε  ττεελλιικκέέςς  σσεειιρρέέςς  κκααιι  οοιι  ννιικκηηττέέςς  ––  ννιικκήήττρριιεεςς  

θθαα  ααννααδδεειικκννύύοοννττααιι  ββάάσσεειι  χχρρόόννοουυ  ααππόό  όόλλεεςς  ττιιςς  σσεειιρρέέςς..  

  

ΒΒ))  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ββάάσσηη  ττοουυ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  πποουυ  έέχχεειι  κκααττααρρττήήσσεειι  οο  ΣΣΕΕΓΓΑΑΣΣ  κκααιι  

ααφφοορράά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττίίββοουυ,,  θθέέλλοοννττααςς  νναα  σσυυμμββάάλλεειι  σσττηηνν  αασσφφααλλέέσσττεερρηη  

δδυυννααττήή  ππααρροουυσσίίαα  ττόόσσοο  ττωωνν  ααθθλληηττρριιώώνν  κκααιι  ττωωνν    ααθθλληηττώώνν    όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν,,  

κκρριιττώώνν,,  εερργγααζζοομμέέννωωνν,,  ιιααττρριικκοούύ  κκααιι  εερργγααττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  

  

ΤΤοο  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ττοο  οοπποοίίοο  εεππιισσυυννάάππττεεττααιι  θθαα  ααννααθθεεωωρρεείίττεε  σσεε  τταακκττάά  χχρροοννιικκάά  δδιιαασσττήήμμαατταα,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  εεππιισσττηημμόόννωωνν  ––  σσυυννεερργγααττώώνν  ττοουυ  ΣΣΕΕΓΓΑΑΣΣ  μμεε  ββάάσσηη  τταα  

εεππιιδδηημμιιοολλοογγιικκάά  δδεεδδοομμέένναα  κκααιι  ττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττηηςς  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  ΓΓΓΓΑΑ..  

  

ΓΓ))  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ααγγώώννωωνν  σσττίίββοουυ  22002200  ––  

22002211..  

          

  

  



99..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ::  

Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Αλυτάρχη και τον Τεχνικό 
Υπεύθυνο των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Το πρόγραμμα θα μπορεί να τροποποιηθεί με ευθύνη του τεχνικού συμβούλου, ανάλογα με 
τον αριθμό συμμετοχών και τις γενικότερες συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Η Πρόεδρος Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ‘’ΔΡΟΜΕΑ                                         Η Γεν Γραμματέας  

           Αριάδνη     Δάδα                                                                   Ελένη Κόντη        

                                                       

                                     Ο Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας 

                                                              

                                        Χαράλαμπος  Γεωργακόπουλος  

 

   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1.  Πρόγραμμα  αγώνων   

                             2.  Δήλωση συμμετοχής                              

                                3. Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων στίβου 

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::  ΓΓρρααφφεείίοο  ααγγώώννωωνν  ––  υυψψηηλλόόςς  ααθθλληηττιισσμμόόςς  ––  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΣΣΕΕΓΓΑΑΣΣ  --ΚΚ..ΕΕ..ΚΚ..  ΣΣΕΕΓΓΑΑΣΣ  ––  

ΟΟΑΑΠΠΠΠΑΑ    

  

  



  

  

Ενδεικτικό Ωρολόγιο πρόγραμμα 

‘DROMIA 2021’ 

INTERNATIONAL SPRINT & RELAY MEETING 

With National Permit 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ 
                          

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

19:30 100m ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

19:40 110m ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
 

19:50 

19:1919:00 

Τελετή Έναρξης  

20:00 100m ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ) 

20:20 100m ΑΝΔΡΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ) 

20:40 200m ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ) 

21:00 200m ΑΝΔΡΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ) 

21:20 400m ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 21:30 400m ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

 21:45 400m ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

21:55 400m ΑΝΔΡΩΝ 

22:10 4Χ100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

22:20 4Χ100 ΑΝΔΡΩΝ 

Σημείωση: Το ωρολόγιο Πρόγραμμα των Αγώνων θα οριστικοποιηθεί μετρά την ολοκλήρωση 

των συμμετοχών. 

  


