ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
& Δρόµοι Υγείας και Δυναµικού Βαδίσµατος 10km,

5km

& Social Oﬀer Family Mile
ρόνια
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

www.thesshalfmarathon.org - info@thesshalfmarathon.org

10ος Διεθνής ΝΥΧΤΕΡΙΝOΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Θεσσαλονίκης - Zeniθ

ΠΡΙΝ τον Αγώνα σιγουρευτείτε ότι έχετε µαζί σας τα ακόλουθα:
Τον αριθµό και τις παραµάνες
Τον ειδικό πλαστικό σάκο για τα ρούχα, µε τον αριθµό ευκρινώς γραµµένο πάνω του.

Προσέλευση δροµέων στο χώρο Αφετηρίας
> Hµιµαραθώνιος: Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας, επί της Λεωφ. Νίκης στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας
µια ώρα πριν την έναρξη του Αγώνα, ώρα 18:30.
> 10.000µ.: Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Νίκης στο ύψος του Λ. Πύργου, µια
ώρα πριν την έναρξη του Αγώνα, δηλαδή ώρα 17:00.
> 5.000µ.: Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας, που βρίσκεται στo Δηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της
Β. Γεωργίου, µια ώρα πριν την έναρξη του Αγώνα, δηλαδή ώρα 20:30.
>Δρόµος του 1 Μιλίου (16.10.2022): Όλοι οι δροµείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας, που βρίσκεται επί της οδού Ναυάρχου
Κουντουριώτου (ΟΛΘ), µια ώρα πριν την έναρξη του Αγώνα, δηλαδή ώρα 11:30.

διαχείριση προσωπικών αντικειµένων
Οι δροµείς θα πρέπει να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό τους µέσα στον ειδικό πλαστικό σάκο τον οποίο θα
παραλάβουν από το Κέντρο Εγγραφών (Registration Center)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω στο σάκο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθµός συµµετοχής του δροµέα και δεν πρέπει να περιέχει ταξιδιωτικά
έγγραφα, τιµαλφή, χρήµατα ή φάρµακα. Οι διοργανωτές δε φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειµένων αξίας. Η διοργάνωση
δεν αναλαµβάνει την παραλαβή προσωπικών ποτών. Στο χώρο Αφετηρίας δε θα παραλαµβάνονται άλλα σακίδια ή τσάντες εκτός από
τους ειδικούς πλαστικούς σάκους της διοργάνωσης.

παράδοση - παραλαβή προσωπικών αντικειµένων
Ηµιµαραθώνιος: Οι δροµείς θα πρέπει να παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό τουλάχιστον 50'
πριν την έναρξη του κάθε αγώνα, στα ειδικά αυτοκίνητα τα οποία θα βρίσκονται στο χώρο της Αφετηρίας. Μετά τον τερµατισµό τους, η παραλαβή του
σάκου γίνεται µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής – bib number, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, αµέσως µετά τον Τοµέα Τροφοδοσίας των
δροµέων, στην παραλία στο άγαλµα Κ. Καραµανλή.
Δρόµος 10.000µ.: Οι δροµείς θα πρέπει να παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό σε ειδικά
διαµορφωµένο χώρο µετά τον Τοµέα Τροφοδοσίας των δροµέων στην παραλία στο άγαλµα Κ. Καραµανλή, από όπου και θα τον παραλαµβάνουν µετά
τον τερµατισµό τους, µε την επίδειξη του αριθµού συµµετοχής - bib number.
Δρόµος 5.000µ.: Οι δροµείς θα πρέπει να παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό σε ειδικά
διαµορφωµένο χώρο στο Δηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, από όπου και θα τον παραλαµβάνουν µετά τον τερµατισµό τους, µε την επίδειξη του
αριθµού συµµετοχής - bib number.
Δρόµος του Ενός Μιλίου: Οι δροµείς θα πρέπει να παραδίδουν τους πλαστικούς σάκους µε τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον ιµατισµό σε
ειδικά διαµορφωµένο χώρο πλησίον του Τερµατισµού, από όπου και θα τον παραλαµβάνουν µετά τον τερµατισµό τους, µε την επίδειξη του αριθµού
συµµετοχής - bib number.

αποδυτήρια
Αποδυτήρια Ανδρών και Γυναικών θα βρίσκονται στον Κύκλο Συντριβανίου Ξαρχάκου, ακριβώς απέναντι από την πλατεία του αγάλµατος του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

προθέρµανση
Ο χώρος προθέρµανσης των δροµέων και των τριών Δρόµων του Αγωνιστικού Προγράµµατος βρίσκεται πίσω από την Αφετηρία του αγωνίσµατός
τους. Για λόγους ασφαλείας ο χώρος µπροστά από την αψίδα εκκίνησης, θα παραµένει αποκλεισµένος και κενός.

κατά τη διάρκεια του αγώνα
▪ Σε κάθε χιλιόµετρο της αγωνιστικής διαδροµής θα υπάρχει η σχετική χιλιοµετρική ένδειξη.
▪ Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονοµέτρησης, για την καταγραφή των χρόνων θα υπάρχουν:
> Ηµιµαραθώνιος: στην εκκίνηση, στο σηµείο της αναστροφής στο τέλος της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Πολυτεχνείου
(αναστροφή Δικαστηρίων) και στον τερµατισµό.
> Δρόµος 10.000µ.: στην εκκίνηση, στο σηµείο της αναστροφής στο τέλος της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Πολυτεχνείου
(αναστροφή Δικαστηρίων) και στον τερµατισµό.
> Δρόµος 5.000µ.: στην εκκίνηση, στην Πολυτεχνείου (αναστροφή Δικαστηρίων) και στον τερµατισµό.
Οι αγωνιζόµενοι που δεν θα εµφανίζουν ηλεκτρονική ένδειξη στα παραπάνω αναφερόµενα σηµεία δεν θα κατατάσσονται.
Οι αισθητήρες ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης (chip RFID) είναι ενσωµατωµένοι στους αριθµούς συµµετοχής (BIB NUMBERS).
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τεχνικές οδηγίες

ΠΡΟΣΟΧΗ

15-16 Οκτωβρίου 2022

• ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (CHIP RFID) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (BIB NUMBER)
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΣΑΣ
• ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΤΕ ή ΤΣΑΛΑΚΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ
• ΜΗΝ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ηµιµαραθώνιος, 10km, 5km)
Χηµικές τουαλέτες: Στις Αφετηρίες, στους Σταθµούς Υποστήριξης της διαδροµής και στον Τερµατισµό.
Ιατρική υποστήριξη: Στις Αφετηρίες, στους Σταθµούς Υποστήριξης της διαδροµής και στον Τερµατισµό.
Επιπλέον δεκατρείς Ιατρικοί Σταθµοί θα υπάρχουν σε επιλεγµένα σηµεία της διαδροµής για την πληρέστερη υποστήριξη
των συµµετεχόντων δροµέων
Αποκατάσταση: Αµέσως µετά τον Τερµατισµό, στη συνέχεια του Ιατρικού Σταθµού θα λειτουργεί Κέντρο Αποθεραπείας και
Υπηρεσία Μάλαξης για όλους τους δροµείς.

χρονικό όριο
Το χρονικό όριο τερµατισµού για τον Ηµιµαραθώνιο είναι οι τρεις ώρες, για τον Δρόµο Υγείας Δυναµικού Βαδίσµατος των 10.000µ. είναι τα εκατόν
είκοσι λεπτά και για το Δρόµο Υγείας Δυναµικού Βαδίσµατος των 5.000µ. είναι τα ενενήντα λεπτά. Εάν η ολοκλήρωση της προσπάθειας του δροµέα
απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον καθορισµένο, τότε θα πρέπει να διακόψει την προσπάθειά του. Εάν αποφασίσει ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ευθύνη να συνεχίσει
την πορεία του, θα πρέπει να µετακινηθεί υποχρεωτικά στο πεζοδρόµιο.

κέντρο πληροφοριών
Για τη διευκόλυνση των δροµέων και των θεατών, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, ώρα 16:00 - 22:00, θα λειτουργούν δύο Κέντρα Πληροφοριών (info
point). Το πρώτο στην πλατεία του αγάλµατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το δεύτερο στο χώρο της Αφετηρίας των 5.000µ., στη συµβολή των οδών
Βασιλέως Γεωργίου και 3ης Σεπτεµβρίου.

Υγειονοµική κάλυψη
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δε φέρουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί
κατά τη διάρκεια του αγώνα σχετικά µε θέµατα υγείας που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Συνιστάται στους συµµετέχοντες να
έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή – τρια, αφού όλοι οι
συµµετέχοντες – σες αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους. Παρακαλούµε κατά την
προσέλευση παραλαβής του αγωνιστικού εξοπλισµού σας να δηλώσετε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ιατρικού ιστορικού το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει
το ιατρικό επιτελείο της διοργάνωσης.
Στην επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.thesshalfmarathon.org υπάρχουν χρήσιµες συµβουλές αγωνιστικής προετοιµασίας, διατροφής,
καθώς και προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

αποτελέσµατα - πιστοποιητικά συµµετοχής
Τα ανεπίσηµα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο αµέσως µετά τη λήξη των αγώνων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να
υποβάλλει ένσταση εντός πέντε ηµερολογιακών ηµερών. Τα επίσηµα αποτελέσµατα ανακοινώνονται εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών. Αµέσως
µετά την ανακοίνωση των επισήµων αποτελεσµάτων οι δροµείς θα µπορούν να εκτυπώνουν το πιστοποιητικό συµµετοχής τους από την επίσηµη
ιστοσελίδα της διοργάνωσης, www.thesshalfmarathon.org και www.thesshalfmarathon.gr
Η τήρηση των κανονισµών είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και ισότιµη συµµετοχή όλων των δροµέων σε αυτό το µαζικό αθλητικό
γεγονός. Επιπλέον, απαιτείται η αλληλοκατανόηση και εξυπηρέτηση των δροµέων µεταξύ τους. Μεµονωµένοι δροµείς αλλά και οµάδες δροµέων
οφείλουν να σέβονται τους υπόλοιπους συναθλητές τους, να αλληλοβοηθούνται στην προσπάθεια τους και γενικά να διευκολύνουν την οµαλή
διεξαγωγή του αγώνα.
Για κάθε πληροφορία που αφορά τη συµµετοχή σας στη διοργάνωση επισκεφθείτε την επίσηµη ιστοσελίδα της ή απευθυνθείτε στο
info@thesshalfmarathon.org ή στο τηλέφωνο 2310200360.
τεχνικές οδηγίες
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Κέντρο εγγραφών (Registration Center): ΔΕΘ - HELEXPO, Αιθ. «Αιµίλιος Ριάδης»
Παραλαβή αγωνιστικού εξοπλισµού • Διαγωνισµοί χορηγών • Εκδηλώσεις
Πέµπτη - Παρασκευή 13 -14/10, ώρες: 10:00 - 19:00 και Σάββατο 15/10, ώρες: 10:00 - 13:00

Αγωνιστικό πρόγραµµα και παράλληλες εκδηλώσεις
19:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:25
19:30
20:40
21:45
22:30

18:00
17:00 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 17:50
18:00
18:30
20:00
20:00

21:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:15
21:15 - 21:25
21:30
21:45
22:15
23:00

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Λεωφ. Νίκης, πλατεία Ελευθερίας

Προβλεπόµενη ώρα άφιξης δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Παράδοση των προσωπικών αντικειµένων των δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Τοποθέτηση των δροµέων στην Αφετηρία
Εκκίνηση
Προβλεπόµενη ώρα Τερµατισµού 1 δροµέα (Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης)
Απονοµή Επάθλων νικητών - νικητριών Ηµιµαραθωνίου
Πέρας χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Ηµιµαραθωνίου Δρόµου

ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 10χλµ.
Προβλεπόµενη ώρα άφιξης δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Παράδοση των προσωπικών αντικειµένων των δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Τοποθέτηση των δροµέων στην Αφετηρία
Εκκίνηση
Προβλεπόµενη ώρα Τερµατισµού 1 δροµέα (Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης)
Απονοµή Επάθλων νικητών - νικητριών Αγώνα Δρόµου 10.000µ.
Πέρας χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Δρόµου 10χλµ.

ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 5χλµ.

HALFMARATHON NIGHT PARTY

23:30

1ος Διεθνής Σκακιστικός Νυχτερινός Mαραθώνιος

Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης

ΔΡΟΜΟΣ 1 Μιλίου (1.609,34µ.)

Λεωφ. Ναυάρχου Κουντουριώτου (ΟΛΘ)

Προβλεπόµενη ώρα Τερµατισµού 1 δροµέα (Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης)
Απονοµή Επάθλων νικητών - νικητριών

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Άγαλµα Μεγάλου Αλεξάνδρου
3

ΔΕΘ - HELEXPO,
Αίθουσα «Αιµίλιος Ριάδης»

Έναρξη: Σάββατο 15 Οκτωβρίου
Λήξη: Κυριακή 16 Οκτωβρίου

12:30
12:40
13:30

Δηµαρχιακό Μέγαρο Θεσ/νίκης

Προβλεπόµενη ώρα άφιξης δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Παράδοση των προσωπικών αντικειµένων των δροµέων στο χώρο της Αφετηρίας
Τοποθέτηση των δροµέων στην Αφετηρία
Εκκίνηση
Προβλεπόµενη ώρα Τερµατισµού 1 δροµέα (Άγαλµα Μεγ. Αλεξάνδρου, παραλία Θεσσαλονίκης)
Απονοµή Επάθλων νικητών - νικητριών Αγώνα Δρόµου 5.000µ.
Πέρας χρονικού ορίου ολοκλήρωσης Δρόµου 5χλµ.

22:30

23:30
11:30

Λευκός Πύργος

τεχνικές οδηγίες

15-16 Οκτωβρίου 2022

ΧΑΡΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
S2 S6

S4
tr.

ss

lou

tote

FINISH

Aris

S1 S5
START

S3 S7

Ηµιµαραθώνιος

5ο

Αφετηρία

7,5ο

10ο

12,5ο

17,5ο

15ο

20ο

Τερµατισµός

Νερό (ΑΥΡΑ)
Ισοτονικό ποτό
(POWERADE)
Ενεργειακό τζελ (HIGH5)
Αλµυρό γεύµα
(SALTY Mr Grand)
(Tsakiris Chips)

Χυµός AMITA
Μπάρα Πρωτεΐνης
(Mr. Grand Masoutis)

Μπανάνα (DOLE)

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕ Σ
ΡΑΠΕΙΑΣ

D.C.
ΑΦΕΤΗΡ
ΙΑ 10
START 10 km
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ΤΕΡΜΑΤΙΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘ ΜΟΣ
HALFMAR ΩΝΙΟΥ
ATHON
FINISH

AΦΕΤΗΡΙΑ
s
lou ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
tote ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
is
r
A

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΡ
ΑΔΟ
ΣΗ
Ρ
ΔΗΜ ΟΥΧΙΣ -ΠΑΡΑ
ΛΑΒ
ΑΡΧ ΜΟΥ
Η
5
ΙΑΚ
Ο Μ km
ΕΓΑ
ΡΟ
ΑΦ
ST ΕΤΗ
AR Ρ
T ΙΑ 5
5k k
m m

ΚΕΔ
ΤΡΟΦΟΔΟΣ

ΙΑ ΔΡΟΜΕΩ

ΒΑΣ. ΘΕΑΤΡΟ

S

Ν ΤΕΡΜΑΤ

ΙΣΜΟΥ

Halfmarathon
Night Party
ΑΓΑΛΜΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΕΞΕΔΡΑ
ΑΠΟΝΟΜΩΝ

str.

AΦΕΤΗΡΙΑ
ΔΡΟΜΟΥ 1 ΜΙΛΙΟΥ

(Λεωφ. Νίκης, ύψος Βενιζέλου)

(Λεωφ. Ναυάρχου Κουντουριώτη ΟΛΘ)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 10km / 1 mile

START
START

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

τεχνικές οδηγίες

4

10ος Διεθνής ΝΥΧΤΕΡΙΝOΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Θεσσαλονίκης - Zeniθ

ΧΑΡΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 10km
S1

FINISH

tr.

ss

lou

ote

t
Aris

START

S2

ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 5km

FINISH

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΜΙΛΙΟΥ

5

τεχνικές οδηγίες

15-16 Οκτωβρίου 2022

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 10km
5ο

Αφετηρία

7,5ο

Τερµατισµός

Νερό (ΑΥΡΑ)

Μπανάνα (DOLE)

Χυµός (AMITA)
Μπάρα δηµητριακών
(Mr. Grand Masoutis)

ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 5km
Αφετηρία

Τερµατισµός

Νερό (ΑΥΡΑ)

Μπανάνα (DOLE)

Χυµός (AMITA)

Μπάρα δηµητριακών
(Mr. Grand Masoutis)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΜΙΛΙΟΥ
Αφετηρία

Τερµατισµός

Νερό (ΑΥΡΑ)

Μπανάνα (DOLE)

Χυµός (AMITA)
Μπάρα δηµητριακών
(Mr. Grand Masoutis)

τεχνικές οδηγίες

6

ρόνια

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

www.thesshalfmarathon.org - info@thesshalfmarathon.org

