
                    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                            

Ο ΣΕΒΑΣ Αλεξ/πολης υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας  Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου (ΟΕΒΑΣ) και σε 

συνεργασία  με το Δήμο  Αλεξ/πολης  διοργανώνει Γκαλά Δρόμων, Οριζοντίων Αλμάτων, Ρίψεων και Συνθέτων 

Αγωνισμάτων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο «Φώτης Κοσμάς» με ώρα έναρξης στις  9:00 το πρωί  

και 15:45 το απόγευμα του Σαββάτου της  5ης Ιουνίου 2021. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:                    

ΔΡΟΜΟΙ: 110/100/80εμπ για άνδρες, 100/80εμπ για γυναίκες, 400/300/200εμπ για άνδρες και γυναίκες,           

100μ, 200μ, 400μ, 800μ, 1500μ, 5000μ, για άνδρες και γυναίκες                                                                                                                                                             

ΑΛΜΑΤΑ: Μήκος και Τριπλούν για άνδρες και γυναίκες                 

ΡΙΨΕΙΣ: Σφαίρα, Ακόντιο, Βαρύ Όργανο και Ελληνική Δισκοβολία για άνδρες και γυναίκες  

ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:                           

ΠΕΝΤΑΘΛΟ : Μήκος-Ακόντιο-200μ -Δίσκος-1500μ για άνδρες         

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΡΙΨΕΩΝ:  Σφύρα-Σφαίρα- Δίσκος- Ακόντιο-Βαρύ Όργανο για άνδρες και γυναίκες  

                                                                            

    ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  

      

ΑΝΔΡΕΣ/MEN 
    ΗΛΙΚΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΣΦΥΡΑ ΔΙΣΚΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ ΒΑΡΥ ΟΡΓΑΝΟ 

35-49 7,260 kg 7,260 kg 2 Kg 800 gr 15,880 Kg 

50-59 6 Kg 6 Kg 1,5 Kg 700 gr 11,340 Kg 

60-69 5 Kg 5 Kg 1 Kg 600 gr 9,080 Kg 

70-79 4 Kg 4 Kg 1 Kg 500 gr 7,260 kg 

80+ 3 Kg 3 Kg 1 Kg 400 gr 5,450 Kg 

                                 ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ       ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
    ΑΝΔΡΩΝ          ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
ΗΛΙΚΙΑ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

M35  W35 
 

35-39  
 

6/6/1981   -  5/6/1986 

M40  W40 

 
40-44  

 
6/6/1976   -  5/6/1981 

M45  W45 
 

45-49  
 

6/6/1971   -  5/6/1976 

M50  W50 
 

50- 54  
 

6/6/1966   -  5/6/1971 

M55  W55 
 

55-59  
 

6/6/1961   -  5/6/1966 

M60  W60 
 

60-64  
 

6/6/1956   -  5/6/1961 

M65  W65 
 

65-69  
 

6/6/1951   -  5/6/1956 

M70  W70 
 

70-74  
 

6/6/1946   -  5/6/1951 

M75  W75 
 

75-79  
 

6/6/1941   -  5/6/1946 

M80  W80 
 

80-84  
 

6/6/1936   -  5/6/1941 

M85  W85 
 

85-89  
 

6/6/1931   -  5/6/1936 

M90  W90 
 

90-94  
 

6/6/1926   -  5/6/1931 

M95  W95 
 

95-99  
 

6/6/1921   -  5/6/1926 

M100  W100 
 

100+  
 

ΑΠΟ  ΤΙΣ 5/6/1921 και ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ 



ΓΥΝΑΙΚΕΣ/WOMEN 
    ΗΛΙΚΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΣΦΥΡΑ ΔΙΣΚΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ ΒΑΡΥ ΟΡΓΑΝΟ 

35-49 4 Kg  4 Kg  1 Kg 600 gr 9,080 Kg 

50-59 3 Kg 3 Kg 1 Kg 500 gr 7,260 kg 

60-74 3 Kg 3 Kg 1 Kg 500 gr 5,450 Kg 

75+ 2 Kg 2 Kg 0,750 Kg 400 gr 4 Kg 

ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της IAAF και της WMA, που 

αφορούν  βετεράνους αθλητές  και αθλήτριες και  με τους κριτές στίβου του ΣΚΚΑ Θράκης. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες στις 5 Ιουνίου 2021 έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της  

ηλικίας τους και ανήκουν σε ΣΕΒΑΣ  που είναι μέλη της Ομοσπονδίας  Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών 

Στίβου (ΟΕΒΑΣ). 

 Συνιστάται στους συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες να φέρουν μαζί τους την αθλητική τους 

ταυτότητα. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να έχουν μαζί τους  την αστυνομική τους ταυτότητα ή 

οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους. 

 Συμμετοχές εκτός συναγωνισμού δε θα επιτραπούν. 

 Οι δηλώσεις  συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail :  eleftheo1@gmail.com      

 μέχρι την Τρίτη στις 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59:59μ.μ.. Πέρα απ’ αυτή την ημερομηνία καμία άλλη 

δήλωση δε θα γίνει δεκτή. Οι δηλώσεις θα περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, πλήρη ημερομηνία 

γέννησης, φύλο, σύλλογο, ατομικό αγώνισμα,  σύνθετο αγώνισμα, e-mail/τηλ.(συνιστάται). 

ΑΝΔΡΕΣ/MEN 
     

ΗΛΙΚΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΥΨΟΣ 

ΕΜΠΟΔΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

35-49 110μ 0,991μ 10εμπ 13,72μ 9,14μ 14,02μ 

50-59 100μ 0,914μ 10εμπ 13μ 8,50μ 10,50μ 

60-69 100μ 0,840μ 10εμπ 12μ 8μ 16μ 

70-79 80μ 0,762μ 8εμπ 12μ 7μ 19μ 

80+ 80μ 0,686μ 8εμπ 12μ 7μ 19μ 

35-49 400μ 0,914μ 10εμπ 45μ 35μ 40μ 

50-59 400μ 0,840μ 10εμπ 45μ 35μ 40μ 

60-69 300μ 0,762μ 7εμπ 50μ 35μ 40μ 

70-79 300μ 0,686μ 7εμπ 50μ 35μ 40μ 

80+ 200μ 0,686μ 5εμπ 20μ 35μ 40μ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ/WOMEN 
     

ΗΛΙΚΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΥΨΟΣ 

ΕΜΠΟΔΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

35-39 100μ 0,840μ 10 εμπ. 13μ 8,50μ 10,50μ 

40-49 80μ 0,762μ 8 εμπ. 12μ 8μ 12μ 

50-59 80μ 0,762μ 8 εμπ. 12μ 7μ 19μ 

60+ 80μ 0,686μ 8 εμπ. 12μ 7μ 19μ 

35-49 400μ 0,762μ 10εμπ 45μ 35μ 40μ 

50-59 300μ 0,762μ 7εμπ 50μ 35μ 40μ 

60-69 300μ 0,686μ 7εμπ 50μ 35μ 40μ 

70+ 200μ 0,686μ 5εμπ 20μ 35μ 40μ 

mailto:eleftheo1@gmail.com


 Όσοι βετεράνοι αθλητές/-τριες δεν έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές, μπορούν να στείλουν τις 

δηλώσεις τους τηλεφωνικά στο  6934036005 ή 6977769264, μέχρι όμως και την 1η Ιουνίου 2021 και 

ώρα 23:59:59μ.μ.. 

 Για κάθε ατομικό αγώνισμα το ποσό συμμετοχής ορίζεται στα 5€. Οι αθλητές μπορούν να λάβουν 

μέρος σε όσα αγωνίσματα επιθυμούν. Για το Πένταθλο (Α)-Πένταθλα Ρίψεων (Α/Γ) η συμμετοχή 

ορίζεται στα 15€. Τα ποσά θα καταβάλλονται με την προσέλευση των αθλητών στη Γραμματεία. Οι 

βετεράνοι αθλητές/-τριες  θα μπορούν να παραλαμβάνουν  τους αριθμούς τους από τη Γραμματεία των 

αγώνων από τις 08:00 π.μ. την ημέρα των αγώνων. 

 Οι αθλητές/-τριες οφείλουν να δηλώσουν την παρουσία τους στον Έφορο του αγωνίσματος και στον 

τόπο τέλεσής του 15΄πριν από την έναρξή του. 

 Σε ό, τι αφορά τα Σύνθετα Αγωνίσματα, αθλητής/-τρια που δε θα δηλώσει την παρουσία του στον 

έφορο του αγωνίσματος  και  δε θα συμμετάσχει καθόλου σε κάποιο αγώνισμα, δε θα έχει το δικαίωμα 

να συνεχίσει να αγωνίζεται στα επόμενα αγωνίσματα  και δε θα συμπεριληφθεί στη λίστα με τα ΤΕΛΙΚΑ 

αποτελέσματα των συνθέτων αγωνισμάτων. 

 Στους δρόμους θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση (Photo-Finish). 

  Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα 

χωρίς να γίνει τελετή απονομών. Επιπλέον, θα δοθεί και ένα έπαθλο στο βετεράνο αθλητή και 

αθλήτρια,  που θα επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους υπόλοιπους συναθλητές τους, 

ξεχωριστά στο ΠΕΝΤΑΘΛΟ, στο ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΡΙΨΕΩΝ ανδρών και στο ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΡΙΨΕΩΝ γυναικών.   

 Όλοι οι αγωνιζόμενοι αθλητές/-τριες οφείλουν προηγουμένως να έχουν περάσει από ιατρικές εξετάσεις  

για την κατάσταση της υγείας τους,  που να τους  επιτρέπει τη συμμετοχή τους στους  αγώνες και στους  

οποίους  θα συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. Επιπλέον, οι αθλητές οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τους όρους και τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων, τα προσωπικά τους στοιχεία πρέπει να είναι 

αληθή και ακριβή, να συγκατατίθενται στην παροχή οποιασδήποτε ιατρικής υπηρεσίας στην περίπτωση 

τραυματισμού τους και να συναινούν στη χρήση των ονομάτων και φωτογραφιών τους με αποκλειστικό 

σκοπό την προβολή και προαγωγή των αγώνων για βετεράνους αθλητές/-τριες. 

 Ειδικότερα φέτος, λόγω της πανδημίας και  με βάση τα ισχύοντα έως σήμερα, πριν την κύρια είσοδο 

του σταδίου οι αθλητές, οι κριτές και το λοιπό προσωπικό θα υποβάλλονται σε θερμομέτρηση από 

αρμόδιο υπάλληλο και θα επιδεικνύεται  το αρνητικό αποτέλεσμα ενός Μοριακού ή ενός Rapid τεστ 

τα οποία διενεργήθηκαν για μεν το πρώτο έως 48 ώρες,  για δε το δεύτερο έως 24 ώρες πριν την 

ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Για όποια νεώτερη εξέλιξη στο υγειονομικό πρωτόκολλο θα 

υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.  

 Τα έξοδα συμμετοχής στους αγώνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους τους βετεράνους αθλητές 

και αθλήτριες. 

 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλ. 6934036005, 6977769264 

        ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Στους δρόμους, οι βετεράνοι μπορούν να εκκινήσουν όπως επιθυμούν, είτε να χρησιμοποιήσουν τη 

συσπειρωτική εκκίνηση με χρήση ή όχι βατήρα, είτε να εκκινήσουν όρθιοι.  

 Ύστερα  από απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, οι αθλητές θα ακυρώνονται κατά την εκκίνηση, 

μόνον εφόσον υποπέσουν στη δεύτερη άκυρη εκκίνηση του αγωνίσματος.  

 Σε όλες τις ρίψεις απαιτείται μόνο ένας αριθμός συμμετοχής, ο οποίος πρέπει να φοριέται στην πλάτη. 

 Ο βετεράνος αθλητής/-τρια θα πρέπει να αγωνίζεται στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκει και σε καμία 

άλλη, με εξαίρεση ό, τι επιτρέπεται από ειδικούς κανόνες σύστασης των ομάδων και τις 

σκυταλοδρομίες.

 Σ τις ρίψεις και τα οριζόντια  άλματα οι προσπάθειες θα είναι 6 (έξι) στα μεμονωμένα αγωνίσματα.. Σε 

όλα τα ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ οι προσπάθειες  θα είναι 3 (τρεις). 

 



 

 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΕΓΑΣ-ΓΓΑ 

 Η Οργανωτική Επιτροπή θα τηρήσει όλα τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέπει το Πρωτόκολλο που 

κατήρτισε ο ΣΕΓΑΣ και η ΓΓΑ, για την ασφαλέστερη συμμετοχή των αθλητών, κριτών και βοηθητικού 

προσωπικού στους αγώνες.  

 Η συμμετοχή των αθλητών/τριών σε αγώνισμα θα επιτρέπεται μόνον εφόσον προσκομίσουν στην 

γραμματεία του αγώνα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη «Υπεύθυνη Δήλωση»,  

σύμφωνα με την οποία  πληρούν τα κριτήρια για την ασφαλή συμμετοχή τους στους αγώνες. Για όσους 

δεν έχουν τη δυνατότητα να την προσκομίσουν, θα υπάρχουν διαθέσιμες φόρμες και στη Γραμματεία. 

 Στην γραμματεία του αγώνα οι αθλητές/τριες θα παραλαμβάνουν τον αριθμό τους και θα παραδίδουν την 

Υπεύθυνη Δήλωση τηρώντας τις αποστάσεις του 1,5μ σε όλα τα επίπεδα και φορώντας την 

προστατευτική τους μάσκα μέχρι την έναρξη της αθλητικής τους δραστηριότητας.(ζέσταμα-αγώνας) 

 Το προσωπικό της γραμματείας καθώς και οι κριτές θα φορούν προστατευτικές μάσκες και όπου 

χρειάζεται θα χρησιμοποιούν γάντια μιας χρήσης. 

 Στους χώρους διεξαγωγής των αγωνισμάτων αλλά και στην γραμματεία θα υπάρχει αντισηπτικό για τους 

κριτές, αλλά και τους συμμετέχοντες αθλητές. 

  Θα προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος, που θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους 

χώρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα. 

 Στα δρομικά αγωνίσματα οι αθλητές θα αγωνίζονται κανονικά σε όλους τους διαδρόμους. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους μία μικρή ατομική πετσέτα χειρός. 

 Οι αθλητές φροντίζουν, ώστε τα προσωπικά τους αντικείμενα, ο ρουχισμός  και το σακίδιό τους να 

βρίσκονται σε ικανή απόσταση, τουλάχιστον 1,5μ από τα αντίστοιχα των συναθλητών τους. 

 Τελετές απονομών δε θα γίνουν. Τα διπλώματα και τα μετάλλια θα τα παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως  οι 

αθλητές/τριες από τη γραμματεία. 

 Στους  χώρους πλησίον της διεξαγωγής των αγωνισμάτων θα απαγορεύεται η προσέγγιση σε πρόσωπα  

που δεν έχουν  συγκεκριμένη αρμοδιότητα. 

 Για την ενημέρωση των αθλητών, σχετικά με τους κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου, θα υπάρχουν 

ειδικές σημάνσεις και θα γίνονται τακτικές ενημερώσεις με οδηγίες και συστάσεις της Οργανωτικής 

Επιτροπής κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών στις κερκίδες. Οι αθλητές που επιθυμούν  να 

παραμείνουν εντός του σταδίου μετά τον αγώνα τους,  θα κατευθύνονται στις κερκίδες  και θα κάθονται 

απέχοντας μεταξύ τους 4 οριζόντια καθίσματα και με δύο κενά καθίσματα στις κάθετες σειρές. 

 

 

  



 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ * 

ΣΑΒΒΑΤΟ  5/6/2021 
 ΠΡΩΙ 

 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 9:00  Σφύρα (ΠΕΝΤ.  ΡΙΨ./Α) 35+ 15:45 200μ (ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ/Α) 35+ 

9:50 Σφύρα (ΠΕΝΤ.  ΡΙΨ./Γ) 35+   16:00 110/100/80εμπ (Α) 35+ 

10:00 Μήκος (ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ/Α) 35+ 
 

Ακόντιο (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Α) 35+ 

10:15 Σφαίρα (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Α) 35+ 16:20 100/80εμπ (Γ) 35+ 

11:05 Σφαίρα (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Γ) 35+ 16:30 Δίσκος (ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ/Α) 35+ 

11:20 Ακόντιο (ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ/Α) 35+ 16:35 100μ (Α) 35+    

11:30 Δίσκος (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Α) 35+ 16:45 Σφαίρα (Γ) 35+ 

12:20 Δίσκος (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Γ) 35+ 16:55 100μ (Γ) 35+    

12:30 Τριπλούν (Α/Γ) 35+ 
 

Ακόντιο (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Γ) 35+ 

 
Ελλην. Δισκ.(Α) 35+ 17:10 400/300/200εμπ (Α) 35+ 

  
17:25  400/300/200εμπ (Γ) 35+ 

  
17:30 Β. Όργ. (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Α) 35+ 

  
17:35 400μ (Α) 35+    

   
Μήκος (Γ) 35+ 

  
17:50 400μ (Γ) 35+    

  
17:55 Ακόντιο (Γ) 35+ 

  
18:00 1500μ (ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ/Α) 35+ 

  
18:15 1500μ (Α) 35+ 

   
Σφαίρα (Α) 35+ 

  
18:25 1500μ (Γ) 35+ 

   
Β. Όργ. (ΠΕΝΤ. ΡΙΨ./Γ) 35+ 

  
18:40 200μ (Α) 35+    

  
18:55 200μ (Γ) 35+ 

  
19:00 Μήκος (Α) 35+ 

   
Ακόντιο (Α) 35+ 

  
19:10 800μ (Α) 35+    

  
19:20 Βαρύ Όργανο (Γ) 35+ 

  
19:25 800μ (Γ) 35+    

  
19:40 5000μ (Α/Γ) 35+ 

  
20:00 Βαρύ Όργανο (Α) 35+ 

  
  

 

 

*Τυχόν τροποποίηση του  ωρολογίου προγράμματος  θα ανακοινωθεί μετά την ημερομηνία λήξης των 

δηλώσεων συμμετοχής. 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα υπογραφή μου ο/η ……………………………………………………………..δηλώνω πως συμφωνώ πλήρως με 

τους όρους και τις συνθήκες διεξαγωγής των  παρόντων αγώνων  για Μάστερς αθλητές στίβου,  στις 5 Ιουνίου 

2021 στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. 

 Βεβαιώνω πως τα προσωπικά μου στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 

 Έχω εξεταστεί από γιατρό και η κατάσταση της υγείας μου είναι φυσιολογική, που επιτρέπει τη συμμετοχή 

μου στους συγκεκριμένους αγώνες. Ειδικότερα δεν έχω νοσήσει πρόσφατα από τον COVID 19, ούτε έχω 

συμπτώματα συμβατά με την ανωτέρω ασθένεια. Επιπλέον έχω ενημερωθεί για τα μέτρα και τις 

προφυλάξεις καθώς και τους κινδύνους υγείας, που μπορεί να προκαλέσει ο κορωνοϊός. 

 Συμμετέχω με προσωπική μου ευθύνη,  χωρίς να έχω καμία αξίωση από τους διοργανωτές σε οτιδήποτε 

σχετίζεται με  την απώλεια των  προσωπικών  μου αντικειμένων, των χρημάτων μου  και ό, τι άλλο μού 

συμβεί κατά τη διάρκεια των αγώνων, ως απόρροια από τη συμμετοχή μου σ’ αυτούς. 

 Συγκατατίθεμαι στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση τραυματισμού ή νόσησής μου. 

 Συναινώ στη χρήση του ονόματός μου και φωτογραφιών μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που 

μοναδικό  και αποκλειστικό στόχο έχουν την προβολή και διάδοση αγώνων που αφορούν σε βετεράνους 

αθλητές.         Ο δηλών/Η δηλούσα 

 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα υπογραφή μου ο/η ……………………………………………………………..δηλώνω πως συμφωνώ πλήρως με 

τους όρους και τις συνθήκες διεξαγωγής των  παρόντων αγώνων  για Μάστερς αθλητές στίβου,  στις 5 Ιουνίου 

2021 στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. 

 Βεβαιώνω πως τα προσωπικά μου στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 

 Έχω εξεταστεί από γιατρό και η κατάσταση της υγείας μου είναι φυσιολογική, που επιτρέπει τη συμμετοχή 

μου στους συγκεκριμένους αγώνες. Ειδικότερα δεν έχω νοσήσει πρόσφατα από τον COVID 19, ούτε έχω 

συμπτώματα συμβατά με την ανωτέρω ασθένεια. Επιπλέον έχω ενημερωθεί για τα μέτρα και τις 

προφυλάξεις καθώς και τους κινδύνους υγείας, που μπορεί να προκαλέσει ο κορωνοϊός. 

 Συμμετέχω με προσωπική μου ευθύνη,  χωρίς να έχω καμία αξίωση από τους διοργανωτές σε οτιδήποτε 

σχετίζεται με  την απώλεια των  προσωπικών  μου αντικειμένων, των χρημάτων μου  και ό, τι άλλο μού 

συμβεί κατά τη διάρκεια των αγώνων, ως απόρροια από τη συμμετοχή μου σ’ αυτούς. 

 Συγκατατίθεμαι στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση τραυματισμού ή νόσησής μου. 

 Συναινώ στη χρήση του ονόματός μου και φωτογραφιών μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που 

μοναδικό  και αποκλειστικό στόχο έχουν την προβολή και διάδοση αγώνων που αφορούν σε βετεράνους 

αθλητές.         Ο δηλών/Η δηλούσα 

 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή) 



 

            

      

 

                 

  

 


