ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Athens Company Run
Ημερομηνία
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Εγκατάσταση
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»

Κατηγορίες
 Άνδρες ‘’Κάτω των 40 Class & ‘’ Άνω 40’’
 Γυναίκες ‘’Κάτω των 40 Class & ‘’ Άνω 40’’
 Ομαδική μεικτή: Οι 5 πρώτοι κάθε εταιρίας συμμετέχουν στην ομαδική βαθμολογία. Αθροίζεται ο τελικός
χρόνος των 5 καλύτερων (μεικτή κατάταξη για άνδρες και γυναίκες) και προκύπτει ο τελικός χρόνος κάθε
ομάδας-εταιρίας.

Αποστάσεις
 Αγώνας Δρόμου 5km
 Αγώνας Δρόμου 10km

Δικαίωμα Συμμετοχής
 Δικαίωμα συμμετοχής στο Athens Company Run έχουν μόνο όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης.
 Οι αγώνες είναι ανοιχτοί σε δρομείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος μόνο στην εκδήλωση Athens
Company Run χωρίς να συνοδεύονται από τη συμμετοχή τους στα Παγκόσμια Αθλητικά Παιχνίδια. Σε
αυτήν την περίπτωση υπάρχει κόστος συμμετοχής όπως αναφέρεται παρακάτω

Πρόγραμμα Αγώνων
8.50 Εκκίνηση 10χλμ Γυναικών έως και 39 ετών
8.55 Εκκίνηση 10χλμ Γυναικών από 40 ετών και πάνω
9.00 Εκκίνηση 10χλμ Ανδρών έως και 39 ετών
9.05 Εκκίνηση 10χλμ Ανδρών από 40 ετών και πάνω
10.30 Εκκίνηση 5χλμ Γυναικών έως και 39 ετών
10.30 Εκκίνηση 5χλμ Γυναικών από 40 ετών και πάνω
10.40 Εκκίνηση 5χλμ Ανδρών έως και 39 ετών
10.45 Εκκίνηση 5χλμ Ανδρών από 40 ετών και πάνω
11.15 απονομές 10χλμ
11.30 απονομές 5χλμ
* Το τελικό πρόγραμμα θα καθοριστεί από τον τελικό αριθμό συμμετοχών ανά απόσταση και τους περιορισμούς
ατόμων ανά εκκίνηση με βάση το τελικό εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο.

Διαδρομή - Χάρτης
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε σημασμένη διαδρομή 5χλμ στον περιβάλλον χώρο του ΟΑΚΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Registrations - Participations
Οι ατομικές εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης
https://www.athens2020.org/ellinikes-symmetohes

Κόστος Συμμετοχής
 Έως την 19/9 12,00€
 Από 20/9 έως 29/9 15,00€
 Το κόστος περιλαμβάνει:
o Bib Number με timing chip
o Υπηρεσίες κατά την διάρκεια κ μετά τον αγώνα (feed zones & medical assistance)
o Clothing management κατά την διάρκεια του αγώνα
o Official T-shirt του αγώνα
o Μετάλλιο τερματισμού
o Online Results
o Sport bag
o Εκπτωτικό voucher από το ‘’The Mall Athens’’
Online εγγραφές θα είναι ανοιχτές έως την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παράδοση υλικού αγώνα (bib number, chip etc)
Η Παραλαβή του υλικού του αγώνα ((bib number, chip etc) θα γίνει από τη γραμματεία της διοργάνωσης τις
ώρες και στις τοποθεσίες όπου αυτή θα λειτουργήσει. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε τα τρέχοντας
υγειονομικά μέτρα του ΕΟΔΥ για αποφυγή συγχρωτισμού
Η Γραμματεία της διοργάνωσης θα λειτουργήσει στις παρακάτω ώρες και τοποθεσίες:
Τετάρτη 6/10
Εμπορικό Κέντρο ‘’The Mall Athens’’ 12.00-20.00
Πέμπτη 7/10
Εμπορικό Κέντρο ‘’The Mall Athens’’ 10.00-20.00
Παρασκευή 8/10
Εμπορικό Κέντρο ‘’The Mall Athens’’ 10.00-20.00
Σάββατο 9/10
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – Έναντι σταθμού ΗΣΑΠ ‘’Ειρήνης’’ 7.30 - 10.30

Τροποποίηση προκήρυξης
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας προκήρυξης, για ότι δεν προβλέπεται
ή και για οποιαδήποτε μεταβολή. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων.

