
23οςΔρόμος Βουνού ‘ΥΜΗΤΤΟΣ 2023’

Διοργάνωση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος προκηρύσσει τον 23ο

Δρόμο Βουνού – “Υμηττός 2023".

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αθλητικό Κέντρο Χολαργού «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ»
(τέρμα οδού Σύρου)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα γίνονται αποκλειστικά διαδικτυακά στο παρακάτω link:
https://www.myrace.gr/event/4587/registrations.html από την Τρίτη 27/12/2022 έως και την Κυριακή
29/1/2023.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστέλλουν μία συμμετοχή.

ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών ανέρχεται στις 500 (πεντακόσιες).

ΤΗΛΈΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: 2106543879 (εσωτ. 1), 2106549408, 2106549033

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 Κόστος συμμετοχής 7,00 €, για ετεροδημότες
 Δημότες / Κάτοικοι Παπάγου - Χολαργού: Δωρεάν

Το ποσό θα κατατίθεται στον παρακάτω λογαριασμό του ΔΟΠΑΠ στην EUROBANK:
Αριθ. Λογαρ.: 00260644610200161813 - IBAN: GR5702606440000610200161813 (τα τραπεζικά
έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες).

https://www.myrace.gr/event/4587/registrations.html


ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ: Θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική χρονομέτρηση, από την εταιρείαDIHECO.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 - 15:00, στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π.,
της Κοινότητας Χολαργού, στο Αθλητικό Κέντρο Χολαργού «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ» (τέρμα
οδού Σύρου) και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, 08:00-09:30 (αυστηρά), από την γραμματεία του
αγώνα.
Η παράδοση των αριθμών θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης.

ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν κύπελλα στον 1ο και στην 1η της Γενικής Κατάταξης, στους 1ους κάθε
κατηγορίας, μετάλλια και αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.
Θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού διπλώματος, και επίσης θα δοθεί δωροεπιταγή,
για αγορά αθλητικού υλικού, στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της
γενικής κατάταξης.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Η υποβολή σε ιατρικό έλεγχο των αθλητών και των αθλητριών είναι
απαραίτητη για την συμμετοχή τους στον αγώνα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες μετέχουν στον 23ο

Δρόμο Βουνού “Υμηττός 2023", με δική τους ευθύνη.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Στον “23ο Δρόμο Βουνού" θα υπάρχει παρουσία ιατρών και ασθενοφόρου.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος Βουνού (21 χλμ.) διεξάγεται σε άσφαλτο και σκληρό
χωματόδρομο με υψομετρική 850μ. και θεωρείται δρόμος δύσκολος και με προχωρημένες
απαιτήσεις από πλευράς φυσικής κατάστασης για τον αθλητή και την αθλήτρια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Το όριο κάλυψης της αποστάσεως ορίζεται στις 3 ώρες. Μετά το πέρας των 3 ωρών, η

διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη.
- Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης αποδυτηρίων, αντίστοιχα και η φύλαξη προσωπικών

αντικειμένων.
- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών-τριών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
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