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10Ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα-Τρίκαλα “Θανάσης Σταμόπουλος” 

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 

 

 

 

 

Ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα-Τρίκαλα “Θανάσης Σταμόπουλος” διοργανώνεται για 10η 

συνεχόμενη χρόνια από τον Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.  

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο δρόμο (21,1 χλμ) θα διεξαχθεί αγώνας 5χλμ μέσα στην πόλη των 

Τρικάλων καθώς και αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά 8-14 ετών. 

Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίστηκε η Κυριακή 12 Μαρτίου 2017. Οι εγγραφές για τους 

αγώνες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 5 Μαρτίου και ώρα 24:00. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Οι αγώνες 21,1 χλμ και 5 χλμ θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει ο 

ΣΕΓΑΣ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Οι αγώνες 21,1 χλμ και 5 χλμ είναι ανοιχτοί σε όλους τους δρομείς άνω των 18 ετών.  

Δρομείς άνω των 16 ετών στα 21,1χλμ. και άνω των 14 ετών στα 5  χλμ., θα μπορούν να συμμετάσχουν 

με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους. Η κατάταξη των δρομέων θα γίνει και με ηλικιακές κατηγορίες 

σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΣΕΓΑΣ. Οι δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη. 

Ο αγώνας 1000 μέτρων είναι ανοιχτός σε παιδιά ηλικίας 8 έως και 14 ετών με υπεύθυνη δήλωση του 

κηδεμόνα τους. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κάθε συμμετοχή θεωρείτε ως μη ακυρώσιμη και εμπεριέχει πλήρη αποδοχή των κανονισμών. Αθλητές 

που δε μπορούνε να πάρουν μέρος στον αγώνα μπορούν να μεταβιβάσουν την εγγραφή τους σε 

κάποιον άλλο δρομέα μέχρι τις 5  Μαρτίου 2017. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Κάθε αθλητής θα μπορεί να παραλάβει  το τσιπ χρονομέτρησης (Bib), τον αριθμό, το Τ-Shirt και διάφορα 

άλλα αναμνηστικά του αγώνα, το Σάββατο, την προηγούμενη ημέρα του αγώνα από τις 10:00 – 19:00 

στο χώρο λειτουργίας και έκθεσης του αγώνα, στην κεντρική πλατεία Τρικάλων. Η παράδοση των (Bibs) 

και των αριθμών θα είναι δυνατή και την ημέρα του αγώνα στο χώρο της αφετηρίας, στην κεντρική 

πλατεία Καλαμπάκας, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη 

η παρουσίαση της επιβεβαίωσης εγγραφής και της αστυνομικής ταυτότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Σταθμοί ανεφοδιασμού και υδροδοσίας θα υπάρχουν στον Ημιμαραθώνιο στα 5χλμ, 10χλμ, 15χλμ, 

18χλμ και στον τερματισμό, ενώ για τον αγώνα 5 χλμ στο 3 χλμ. Οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου θα 

πρέπει να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους εντός 3 ωρών, ενώ των 5 χλμ εντός μίας ώρας. Μετά το 

πέρασμα και του «αυτοκινήτου τερματισμού αγώνα» στον Ημιμαραθώνιο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 

να σεβαστούν την κυκλοφορία των οχημάτων και η συνέχιση του αγώνα γίνεται με δική τους ευθύνη.  

ΑΡΘΡΟ 6 

Η ασφάλεια των  αγώνων θα είναι υπό τον έλεγχο του Τμήματος Τροχαίας της Ελληνικής αστυνομίας 

και της Δημοτικής αστυνομίας Τρικάλων. Ιατρικές υπηρεσίες θα χορηγούνται από τον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό και από τους γιατρούς αγώνα, ενώ ο πρώτος σταθμός παροχής ιατρικών υπηρεσιών για τον 

Ημιμαραθώνιο θα βρίσκεται στο 5χλμ. Οι επόμενοι σταθμοί θα βρίσκονται στο 10χλμ, 15χλμ., 18χλμ και 

στον τερματισμό. Στον αγώνα οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους ευθύνη, ενώ για 

ιατρικούς λόγους οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί  να εμποδιστεί να συνεχίσει τον αγώνα. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Το σύστημα ChampionChip θα χρησιμοποιηθεί για τη χρονομέτρηση των αγώνων. Σε κάθε 

συμμετέχοντα θα δοθεί ένα τσιπ  χρονομέτρησης (Bib) την ώρα συλλογής των απαραίτητων για τη 

συμμετοχή του στον αγώνα.   Για τον έλεγχο των συμμετεχόντων θα υπάρχουν για τον Ημιμαραθώνιο 

σταθμοί ελέγχου στην εκκίνηση, στο 10χλμ και στον τερματισμό, ενώ για τον αγώνα των 5 χλμ στην 

εκκίνηση και στον τερματισμό. Δρομείς που δε θα ακολουθήσουν τη διαδρομή και τα προβλεπόμενα   

σημεία ελέγχου θα ακυρώνονται. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Καταστροφή περιουσίας: ο διοργανωτής απεκδύεται πάσης ευθύνης για καταστροφή, κλοπή, απώλεια, 

κτλ της προσωπικής περιουσίας των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες δε θα έχουν το δικαίωμα να 

στραφούν κατά του διοργανωτή για οποιαδήποτε καταστροφή που μπορεί να προκληθεί στον 

εξοπλισμό τους ή το όχημά τους. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Οι συμμετέχοντες σαφώς και αποκλειστικά παραχωρούν στο διοργανωτή το ανέκκλητο δικαίωμα 

χρήσης του ονόματός τους, των στοιχείων τους, των φωτογραφιών τους ή οποιουδήποτε εγγράφου του 

αγώνα για μελλοντική εκμετάλλευση ή χρήση σε δικαστικές υποθέσεις , ρυθμιστικές αρχές, διαφήμισης ή 

χρήσης τους για στατιστικά δεδομένα.  

ΑΡΘΡΟ 10 

Ποδήλατα ή φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση του αγώνα θα είναι δυνατά μόνο μετά την έγκριση από 

την οργανωτική επιτροπή αγώνα και την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν γνώση και αποδέχονται όλα τα άρθρα των κανονισμών ταυτόχρονα με την 

εγγραφή τους στον αγώνα . Επίσης οι συμμετέχοντες συμφωνούν με λόγο τιμής να μην επισπεύσουν 

την εκκίνηση και να καλύψουν την πλήρη απόσταση των αγώνων, πριν περάσουν τη γραμμή του 

τερματισμού. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Συνολικά οι παροχές στο δρομέα με την ολοκλήρωση της εγγραφής του είναι οι ακόλουθες: 

1. Αριθμός συμμετοχής του αθλητή. 

2. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με τσιπ. 
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3. Αναμνηστικό εγχαραγμένο Μετάλλιο. 

4. Αναμνηστικό τεχνικό T-Shirt  

5. Παροχή νερού, ισοτονικών ποτών και ιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του 
αγώνα . 

6. Μεταφορά του δρομέα του ημιμαραθωνίου  στην αφετηρία και επιστροφή αμέσως μετά το τέλος του 
αγώνα . 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Για την εξυπηρέτηση των δρομέων την ημέρα του αγώνα θα υπάρξουν λεωφορεία τόσο για τη μεταφορά 

των δρομέων από την κεντρική πλατεία Τρικάλων προς την Καλαμπάκα για την εκκίνηση του αγώνα, 

όσο και μετά το τέλος του αγώνα για την επιστροφή δρομέων από τα Τρίκαλα στην Καλαμπάκα.   Τα 

λεωφορεία θα αναχωρήσουν το πρωί της Κυριακής από την κεντρική πλατεία Τρικάλων για την 

Καλαμπάκα στις 7:45 - 8:00 π.μ. και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, λεωφορεία θα επιστρέψουν 

δρομείς στην Καλαμπάκα αμέσως μετά τις απονομές (στις 12:45 μ.μ. και στις 14:00 μ.μ. περίπου). 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Όσοι δρομείς επιθυμούν μπορούν να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στον ατομικό τους 

σάκο και να τον παραδώσουν στο λεωφορείο, που θα υπάρχει ειδικά γι’ αυτό το σκοπό στην αφετηρία, 

αφού πρώτα  τοποθετήσουν τον αυτοκόλλητο αριθμό που θα παραλάβουν μαζί με τον αριθμό 

συμμετοχής τους και το chip χρονομέτρησης από τη γραμματεία του αγώνα.  

 

Η παράδοση των προσωπικών αντικειμένων θα πρέπει να γίνει το αργότερο 30 λεπτά πριν την 

εκκίνηση του αγώνα. Η παραλαβή των προσωπικών αντικειμένων, αμέσως μετά τον τερματισμό, θα 

γίνεται από τους ίδιους τους δρομείς και από συγκεκριμένο σημείο στην κεντρική πλατεία Τρι κάλων, με 

την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους και αφού έχουν παραδώσει το chip χρονομέτρησης.  

 

( ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δρομείς θα πρέπει να τοποθετήσουν σε σε ευδιάκριτο σημείο τον αυτοκόλλητο αριθμό 

συμμετοχής και ο σάκος τους θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένος. Επίσης συστήνεται να μην περιέχει  

σημαντικά έγγραφα, χρήματα, τιμαλφή ή φάρμακα καθώς οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε 

περίπτωση απώλειάς τους). 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Το κόστος εγγραφής για τους αγώνες των 21,1χλμ και 5 χλμ είναι : 

 15€ μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και 20€ μετά την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου έως 

την 5 Μαρτίου για ατομική εγγραφή ,είτε είστε ανεξάρτητος δρομέας είτε ανήκετε σε κάποιον 

Σύλλογο.  

 12€ μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και 17€ μετά την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου έως 

την 5 Μαρτίου για μέλη των συλλόγων δρομέων όλης της χώρας που θα εγγράφονται 

ομαδικά καθώς και οι συμμετέχοντες σε ομαδική εγγραφή (5 ατόμων και άνω). 

Ακυρώσεις δεν θα είναι δυνατές, αλλά θα είναι δυνατή η μεταβίβαση της συμμετοχής σε άλλο 

δρομέα με δήλωση έως και μια εβδομάδα πριν τον αγώνα .  Οι εγγραφές για τον  αγώνα  των 

παιδιών θα γίνονται  το Σάββατο 11 Μαρτίου στη γραμματεία του αγώνα, στην κεντρική 

πλατεία Τρικάλων, από τις 10:00 έως και τις 17:00. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα των 

παιδιών είναι δωρεάν.  
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ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει όριο συμμετοχών τόσο στον Ημιμαραθώνιο όσο και στον αγώνα των 

5  χιλιομέτρων: 

ΑΓΩΝΑΣ  ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 1800  

ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ. 800 

* ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ κ.ΓΙΟΝΤΖΗ ΒΥΡΩΝΑ ΣΤΟ 6946905953 ΚΑΙ  ΩΡΕΣ 10:00-13:00 

ΚΑΙ 18:00-20:00 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ  26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 5χλμ 

Ατομική Εγγραφή (με τεχνικό T-Shirt) € 15 € 15 

Ομαδική Εγγραφή (με τεχνικό T-Shirt) € 12 € 12 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 & ΕΩΣ 

ΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 5χλμ 

Ατομική Εγγραφή  € 20 € 20 

Ομαδική Εγγραφή  € 17 € 17 

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 

ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 

ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

A. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  

Μέσω της ιστοσελίδας: www.trikalahalfmarathon.org  

Mέσω κατάθεσης του αντίτιμου στον τραπεζικό λογαριασμό:  

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Αριθμ. Λογαριασμού: GR55 0171 2610 0062 6111 6258 269 

BIC: PIRBGRAA 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ :ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ  

e-mail Επικινωνίας : info@trikalahalfmarathon.org 

e-mail Εγγραφών : registrations@trikalahalfmarathon.org 

τηλ. επικοινωνίας : 6946905953 

 

B. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 

 Στο κατάστημα “TRENCH  ” στα Τρίκαλα, Καποδιστρίου 10 ,καθημερινά 10:00 – 

14:00 και απογεύματα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή) 18:00 – 20:30, τηλ. 2431 

072170, Υπεύθυνος Διβάνης Ευάγγελος. 

 Στο κατάστημα “URBAN PRINT  ” στα Τρίκαλα, Βενιζέλου 5, απογεύματα (Δευτέρα – 

Τετάρτη – Παρασκευή) 18:00 – 20:30 , τηλ. 24310-21213, Υπεύθυνος Αριστείδης 

Δημήτρης. 

 

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

http://www.trikalahalfmarathon.org/
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ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΕΡΣΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Δωρεάν θα είναι η συμμετοχή των τριών πρώτων της γενικής κατάταξης ανδρών - γυναικών . 

Επιπλέον, στο νικητή της κατηγορίας των ανδρών και στη νικήτρια της κατηγορίας των γυναικών, του 

ημιμαραθωνίου του 2016, θα υπάρχουν και οι παροχές της δωρεάν διαμονής . 

 

ΕΛΙΤ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  

Δωρεάν θα είναι και η συμμετοχή των Ελίτ Αθλητών/τριών . Η διοργάνωση έχει κατατάξει με βάση τις 

επιδόσεις τους τα τελευταία δύο χρόνια, σε δύο κατηγορίες, τους Ελίτ Αθλητές/τριες   κι ανάλογα με 

αυτές θα υπάρχουν και κάποιες επιπλέον παροχές.  

 

 

ΕΛΙΤ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Επίδοση Μαραθωνίου <2:25 <2:40 

Επίδοση Ημιμαραθωνίου <1:08 <1:15 

ΕΛΙΤ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
  

Επίδοση Μαραθωνίου <2:50 <3:10 

Επίδοση Ημιμαραθωνίου <1:20 <1:29 

Οι Ελίτ Αθλητές/τριες μπορούν να εγγραφούν απευθείας ηλεκτρονικά, είτε μέσω αποστολής των 

στοιχείων τους στο email των εγγραφών της διοργάνωσης.: registrations@trikalahalfmarathon.org , 

Είναι όμως απαραίτητο να αποστείλουν μαζί, φωτοτυπία της ταυτότητάς τους κι αποδεικτικά των 

επιδόσεών τους, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.  

Στους Ελίτ Αθλητές/τριες της Κατηγορίας Α παρέχεται από τη διοργάνωση, δωρεάν διαμονή και 

συμμετοχή στον αγώνα , ενώ  στους αθλητές/τριες της Κατηγορίας Β  παρέχεται από τη διοργάνωση 

δωρεάν συμμετοχή στον αγώνα .  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
Οι αθλητές που αγωνίζονται στον Ημιμαραθώνιο δρόμο «Θανάσης Σταμόπουλος» χωρίζονται σε 

ηλικιακές κατηγορίες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

1 Μέχρι 19 Μέχρι 24 

2 20-24 25-34 

3 25-29 35-44 

4 30-34 45 ετών και άνω 

5 35-39 
 

6 40-44 
 

7 45-49 
 

mailto:registrations@trikalahalfmarathon.org
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8 50-54 
 

9 55-59 
 

10 60-64 
 

11 65-69 
 

12 70-74 
 

13 75 ετών και άνω 
 

 

Αγώνες Συλλόγων – Ομάδων Δρομέων: Για τον Ημιμαραθώνιο δρόμο και για τον αγώνα των 5  χλμ. 

θα υπάρξει ομαδική βαθμολογία και βράβευση των τριών πρώτων Συλλόγων-Ομάδων. Κάθε ομάδα θα 

πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) δρομείς (άνδρες ή γυναίκες) και η κατάταξη θα γίνεται 

με βάση το άθροισμα των καθαρών χρόνων τερματισμού των πέντε (5) πρώτων δρομέων κάθε ομάδας. 

Νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή με τον μικρότερο χρόνο. 

 

 
ΕΠΑΘΛΑ 

Για τους τρεις πρώτους αθλητές της γενικής κατάταξης ανδρών και γυναικών θα διανεμηθούν χρηματικά 

έπαθλα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

1ος/η € 150 € 150 

2ος/η € 100 € 100 

3ος/η € 50 € 50 

+30% για επιδόσεις < 1:07:00  < 1:18:00  

+50% για επιδόσεις < 1:05:00  < 1:14:00  

Επιπλέον στους/στις τρεις πρώτους -ες της γενικής κατάταξης και στους/στις τρεις πρώτους-ες κάθε 

κατηγορίας θα απονεμηθούν ξεχωριστά μετάλλια και στους νικητές των κατηγοριών κύπελλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 10ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ   - 12/03/2017 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  

Κυριακή 12 Μαρτίου, 2017 - Εκκίνηση στις 10:00 π.μ. από την κεντρική πλατεία Καλαμπάκας. 

 

Η συνολική απόσταση της διαδρομής είναι 21.097 μέτρα (επίσημη μέτρηση από την AIMS), με αφετηρία 

την Καλαμπάκα και τερματισμό τα Τρίκαλα, σε ασφάλτινο δρόμο και με κλίση ελαφρώς κατηφορική  σε 

όλο το μήκος της. 

 
 
ΑΓΩΝΑΣ 5  χλμ. 

Κυριακή 12  Μαρτίου, 2017 - Εκκίνηση στις 10:00 π.μ από την κεντρική πλατεία Τρικάλων.  

Οι δρομείς θα ξεκινήσουν από την κεντρική πλατεία Τρικάλων και αφού κατευθυνθούν προς την 

Καλαμπάκα, θα κάνουν αναστροφή σε κάποιο σημείο της διαδρομής και θα τερματίσουν στο ίδιο σημείο 

από όπου ξεκίνησαν στην κεντρική πλατεία Τρικάλων. Η διαδρομή είναι κυκλική σχεδόν επίπεδη σε όλο 

της το μήκος. 

 
 
ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 1.000 μ. 

 

Κυριακή 12 Μαρτίου, 2017 - Εκκίνηση στις 9:45 π.μ. από την κεντρική πλατεία Τρικάλων για τον 

αγώνα των 1.000μ. (παιδιά ηλικίας 9 έως και 14 ετών). 

 
 
 
ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

 

10:45 - 10:50 - Βράβευση νικητών/τριών αγώνα 5 χλμ. 

12:00 - 12:30 - Βράβευση νικητών/τριών αγώνα 21,1 χλμ και όλων των κατηγοριών.  

 


