Προκήρυξη 2020
14ος ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30-10-5 ΧΛΜ
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «LIMNI» και ο Αθλητικός Όμιλος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», σε
συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιωαννιτών, και με την υποστήριξη τοπικών φορέων,
αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων της πόλης σας προσκαλούν σε:
Αγώνες δρόμου και παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα και περιλαμβάνουν:

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/09/2020

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/09/2020

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ

• Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

•
•
•

Δυναμικό βάδην 30 χλμ
Αγώνας Δρόμου 10 χλμ
Αγώνας Δρόμου 30 χλμ.

Η διοργάνωση έχει σαν κύριο στόχο την ανάδειξη και προβολή της Λίμνης Παμβώτιδας, την ανάπτυξη του λαϊκού
μαζικού αθλητισμού, του εθελοντισμού και του πολιτισμού.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
1.1. Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.
Αφετηρία - Τερματισμός: Πλατεία Μαβίλη, Μώλος Ιωάννινα.
Ώρα εκκίνησης: 18:00
Περιγραφή Διαδρομής: Πλατεία Μαβίλη → Κ.Καραμανλή → Γ. Ελιγιά → Γαριβάλδη → Ακτή
Μιαούλη → αναστροφή στο Ξενοδοχείο Ακτή και πίσω προς Ακτή Μιαούλη → Γαριβάλδη → Διονυσίου
Φιλοσόφου και τερματισμός στην Πλατειά Μαβίλη.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν όλοι οι δρομείς που είναι γεννημένοι το 2006 και πριν, άνω των 14 ετών (οι
ανήλικοι μόνο με έγγραφη δήλωση του γονέα, η οποία θα παραδοθεί κατά την παραλαβή του αριθμού ή στο
γραφείο της διοργάνωσης. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεση
του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της αίτησης). Ο δρομέας
συμμετέχει στον «αγώνα» με απόλυτη προσωπική του ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.
Χρονομέτρηση: Ηλεκτρονική
Χρονικό όριο: 60 λεπτά
Κατηγορίες:
Α. Ανδρών - Γυναικών
1. Μέχρι 39 ετών
2. 40 έως 49 ετών
3. 50 έως 59 ετών
4. 60 ετών και άνω
Β. Ανηλίκων
1. 14 – 17 ετών

Έπαθλα - Απονομές: Σε όλους όσοι τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα του αγώνα.
Στην γενική βαθμολογία αντρών-γυναικών θα απονεμηθεί κύπελλο στον 1ο νικητή-τρια. Μετάλλιο και
δίπλωμα στους τρεις πρώτους δρομείς των παραπάνω κατηγοριών. Η απονομή των επάθλων θα
πραγματοποιηθεί στον χώρο του τερματισμού με το πέρας του αγώνα (περίπου 20:00 μ.μ.).
Αναλυτικές πληροφορίες και χάρτη με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της διοργάνωσης
www.ioanninalakerun.gr

2. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
2.1. Δυναμικό Βάδισμα 30 χλμ.
Αφετηρία - Τερματισμός: Πλατεία Μαβίλη, Μώλος Ιωάννινα.
Ώρα εκκίνησης: 7:15 π.μ.
Για τους βαδιστές ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί και παροχές με τους δρομείς των 30 χλμ. Η διαδρομή είναι η ίδια
με τον αγώνα δρόμου εκτός από μία μικρή αλλαγή στην αρχή της διαδρομής, για λόγους ασφάλειας των
βαδιστών.
Χρονικό όριο: 6:30 ώρες
Έπαθλα: Σε όλους όσοι τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα του αγώνα.

2.2. Αγώνας δρόμου 30 χλμ.
Αφετηρία - Τερματισμός: Πλατεία Μαβίλη, Μώλος Ιωάννινα.
Ώρα εκκίνησης: 9:00 π.μ.
Χρονικό όριο: 4:30 ώρες
Όποιος δρομέας μετά το πέρας των 13:00 δεν έχει περάσει από την διασταύρωση Ακτής Μιαούλη και
Βογιάννου, θα συνεχίσει την διαδρομή του από τον παραλίμνιο πεζόδρομο, σύμφωνα με την οδηγία του
κριτή του αγώνα και θα τερματίσει με δική του ευθύνη.
Περιγραφή Διαδρομής: Πλατεία Μαβίλη → Λεωφ. Καραμανλή → Κουντουριώτη → Παπανδρέου
ης
→8 Μεραρχίας → Πέραμα → Είσοδος προς Αμφιθέα → Είσοδος προς Λογγάδες → Διασταύρωση
Βασιλικής → Διασταύρωση Δροσοχωρίου → Διασταύρωση Καστρίτσας → Διασταύρωση προς ξύλινα
γεφυράκια → Παραλίμνιος πεζόδρομος → μικρή παράκαμψη σε οδό Βογιάννου → Ακτή Μιαούλη →
Γαριβάλδη → Διονυσίου Φιλοσόφου → τερματισμός Πλατεία Μαβίλη.
• Η διαδρομή είναι πιστοποιημένη από τους IAAF/AIMS
Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν όλοι οι δρομείς άνω των 18 ετών. Ο δρομέας συμμετέχει στον «αγώνα» με
απόλυτη προσωπική του ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας
κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.
Χρονομέτρηση: Ηλεκτρονική
Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν 12 σταθμοί τροφοδοσίας ανά 2,5 χλμ επί της διαδρομής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι δρομείς να αφήνουν τα μπουκάλια και τα ποτήρια στη δεξιά πλευρά του
δρόμου, για να είναι εύκολη η συλλογή τους, ώστε να οδηγηθούν για ανακύκλωση.

Κατηγορίες: Ανδρών-Γυναικών:
1. Μέχρι 34 ετών
2. 35 έως 39 ετών
3. 40 έως 44 ετών
4. 45 έως 49 ετών
5. 50 έως 54 ετών
6. 55 έως 59 ετών
7. 60 έως 64 ετών
8. 65 ετών και άνω
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ικανού αριθμού δρομέων σε κάποια από τις κατηγορίες θα ισχύουν οι
δεκαετίες. Οι νικητές-τριες της γενικής βαθμολογίας δε θα βραβευθούν και στην κατηγορία τους.
Έπαθλα - Απονομές: Σε όλους όσοι τερματίσουν, θα δοθούν αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα του αγώνα.
Στη γενική βαθμολογία αντρών-γυναικών θα απονεμηθεί κύπελλο στον 1ο νικητή. Μετάλλιο και δίπλωμα στους
τρεις πρώτους δρομείς.
Χρηματικά έπαθλα: Θα δοθούν στους 3 πρώτους νικητές και νικήτριες της γενικής κατάταξης. Τα ποσά θα είναι
600€, 300€ και 150€ αντίστοιχα.
Στις κατηγορίες (πενταετίες) θα βραβευθούν οι τρείς πρώτοι δρομείς με μετάλλιο και δίπλωμα.
Τιμητικές βραβεύσεις θα δοθούν στον μεγαλύτερο ηλικιακά δρομέα που θα τερματίσει στα 30 χλμ. Απονομή
των επάθλων θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του τερματισμού με το πέρας του αγώνα (περίπου 12:30 μ.μ.).
Αναλυτικές πληροφορίες του χάρτη με τη διαδρομή και την τροφοδοσία μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της
διοργάνωσης www.ioanninalakerun.gr

2.3. Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.
Αφετηρία - Τερματισμός: Πλατεία Μαβίλη, Μώλος Ιωάννινα.
Ώρα εκκίνησης: 8:45 π.μ.
Περιγραφή Διαδρομής: Πλατεία Μαβίλη → Διονυσίου Φιλοσόφου → Γαριβάλδη → Ακτή Μιαούλη προς
Παραλίμνιο Πάρκο → παραλίμνιος Πεζόδρομος και αναστροφή πριν το 2ο ξύλινο γεφυράκι και πίσω προς Ακτή
Μιαούλη → Γαριβάλδη → Διονυσίου Φιλοσόφου και τερματισμός στην Πλατειά Μαβίλη.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν όλοι οι δρομείς που είναι γεννημένοι το 2004 και πριν, άνω των 16 ετών (οι
ανήλικοι μόνο με έγγραφη δήλωση του γονέα, η οποία θα παραδοθεί κατά την παραλαβή του αριθμού ή στο
γραφείο της διοργάνωσης. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεση του
για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της αίτησης). Ο δρομέας
συμμετέχει στον «αγώνα» με απόλυτη προσωπική του ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.
Χρονομέτρηση: Ηλεκτρονική
Χρονικό όριο: 90 λεπτά.
Σταθμοί Τροφοδοσίας Νερού: Στα 2,5 χλμ – 5 χλμ - 7,5 χλμ. και στον τερματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι δρομείς να αφήνουν τα μπουκάλια και τα ποτήρια στη δεξιά πλευρά του δρόμου,
για να είναι εύκολη η συλλογή τους, ώστε να οδηγηθούν για ανακύκλωση.

Κατηγορίες:
Α. Ανδρών-Γυναικών:
1. Μέχρι 39 ετών
2. 40 έως 49 ετών
3. 50 έως 59 ετών
4. 60 ετών και άνω
Β. Ανηλίκων:
1. 16 – 17 ετών (2004-2003)
Έπαθλα - Απονομές: Σε όλους όσοι τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα του αγώνα.
Στην γενική βαθμολογία ανδρών-γυναικών θα απονεμηθεί κύπελλο στον 1ο νικητή-τρια. Μετάλλιο και
δίπλωμα στους τρεις πρώτους δρομείς.
Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του τερματισμού με το πέρας του αγώνα (περίπου
12:30μ.μ.).
Αναλυτικές πληροφορίες του χάρτη με τη διαδρομή και την τροφοδοσία μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της
διοργάνωσης www.ioanninalakerun.gr

3.Κίνητρα συμμετοχής
Χρηματικά έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες της γενικής κατάταξης του δρόμου των 30
χλμ. Τα ποσά θα είναι 600€, 300€ και 150€ αντίστοιχα.

4. Δηλώσεις Συμμετοχής – Τρόποι Εγγραφής – Είδη Εγγραφής
4.1 Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 14ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων, θα πρέπει να γίνουν μέχρι τη Δευτέρα 7
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00.
Προσοχή: Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμες δεν θα αναγράφεται πάνω στο bib number το ονοματεπώνυμο τους, θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητάς.

4.2. Τρόποι Εγγραφής
Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε:
α. Με οnline εγγραφή: http://www.ioanninalakerun.gr/pages/participation
β. Αυτοπροσώπως: Στα σημεία εγγραφής που θα ανακοινωθούν
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή για να είναι ολοκληρωμένη θα πρέπει να έχει καταβληθεί το αντίστοιχο αντίτιμο
συμμετοχής εντός 48 ωρών από την στιγμή που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή.

4.3.Είδη Εγγραφής
Οι εγγραφές διακρίνονται σε:
α. Ατομικές: οι οποίες γίνονται από μεμονωμένα άτομα .
β. Ομαδικές: Οι ομαδικές εγγραφές αφορούν στην εγγραφή μιας ομάδας τουλάχιστον 10 ατόμων οι οποίοι θα
συμμετέχουν σε όποιους από τους αγώνες επιθυμούν των 30, 10 και 5 χλμ., απευθύνονται σε αθλητικούς
συλλόγους, συλλόγους δρομέων που ανήκουν στην ομοσπονδία ΕΟΛΣΜΑ-Υ, γυμναστήρια, εταιρείες, σχολεία,
ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά και απλές παρέες ανθρώπων που

επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομάδα.
Κατά την ομαδική εγγραφή θα πρέπει να οριστεί ένας Αρχηγός της Ομάδας. Σε κάθε περίπτωση ο Αρχηγός της
Ομάδας εκπροσωπεί την ομάδα για διάφορα θέματα στην επικοινωνία με τους διοργανωτές.

5. Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής για την εγγραφή του κάθε συμμετέχοντα, ανά αγώνα παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ &
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ
30Κ
10Κ
5Κ

ΑΤΟΜΙΚΟ

ΟΜΑΔΙΚΟ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ*

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΣΕΓΑΣΕΟΛΣΜΑ-Υ

20 €

17 €

17 €

14 €

15 €
10 €

12 €
8€

12 €
8€

10 €
8€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ &
25 €
23 €
23 €
19 €
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ
30Κ
10Κ
20 €
17 €
17 €
15 €
5Κ
15 €
13 €
13 €
13 €
*Το εκπτωτικό πακέτο αφορά στους άνεργους, φοιτητές, μαθητές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή αποστείλουν το εν ισχύι αποδεικτικό παραστατικό ιδιότητας
τους με email, αμέσως μετά την εγγραφή τους. Το φοιτητικό αντίτιμο ισχύει για φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί
το 30ο έτος της ηλικίας τους.
Το Πακέτο Συμμετοχής περιλαμβάνει:
1. Τεχνικό μπλουζάκι του αγώνα
2. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip.
3. Αριθμό Συμμετοχής δρομέα
4. Συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού
5. Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής
6. Ενεργειακή τροφοδοσία διαδρομής
7. Ιατρικές υπηρεσίες
8. Φωτογραφίες
9. Βραχιολάκι εκπτώσεων σε συνεργαζόμενα καταστήματα
Προσοχή: Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου εφόσον
υπάρχουν διαθέσιμες δεν θα αναγράφεται πάνω στο bib number το ονοματεπώνυμο τους, θα τηρηθεί
αυστηρά σειρά προτεραιότητάς.
• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ: Ακυρώσεις συμμετοχών γίνονται δεκτές μόνο
κατόπιν γραπτής αίτησης και μόνο μέχρι τις 24 Αυγούστου 2020. Μετά από αυτή την ημερομηνία,
κανένα αίτημα ακύρωσης συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτό. Σε περίπτωση ακύρωσης, το αντίτιμο
συμμετοχής επιστρέφεται στον αιτούντα, με παρακράτηση 2 ευρώ (αντίτιμο τραπεζικών συναλλαγών). Οι
επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται περίπου έναν μήνα μετά τον αγώνα. Σε περίπτωση
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται μόνο εφόσον ζητηθεί και απαιτείται η καταβολή πλέον Φ.Π.Α.
24% , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας η Οργανωτική Επιτροπή
του Ioannina Lake Run κατόπιν συνεννόησης με τους επίσημους κρατικούς φορείς και θεσμικούς
υποστηρικτές καθώς επίσης και των φορέων ασφάλειας και υγείας αποφασίσουν την αναβολή
εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες η συνδρομή
συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς, αλλά παρέχετε η

δυνατότητα αποστολής του πακέτου συμμετοχής όπως επίσης ο δρομέας μπορεί να συμμετέχει στο
« Ioannina Lake Run – Virtual Version», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία.

6. Υγειονομική Κάλυψη – Περισυλλογή Δρομέων –
Προσωπικά Είδη
6.1. Υγειονομική Κάλυψη
Η υγειονομική κάλυψη του αγώνα γίνεται με την πολύτιμη βοήθεια φορέων υγείας, εθελοντών ιατρών και
του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (παράρτημα
Ιωαννίνων), καθ’ όλη τη διάρκεια και τη διαδρομή του αγώνα.
Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα
υγείας που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να
έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση.
Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανέναν δρομέα, αφού όλοι οι
συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων
τους.
Σχετικά με τα νέα υγειονομικά πρωτοκολλά θα υπάρξουν ανακοινώσεις πριν την διεξαγωγή
των αγώνων.

6.2.

Περισυλλογή Δρομέων 30 χλμ.

Αυτοκίνητο της διοργάνωσης με εθελοντές Σαμαρείτες θα ακολουθεί τους τελευταίους δρομείς, έτσι ώστε
να περισυλλέγει δρομείς που εγκαταλείπουν. Όσοι δεν χρειάζονται ιατρική βοήθεια, αλλά εγκαταλείπουν
μπορούν να περιμένουν και στους σταθμούς τροφοδοσίας μέχρι αυτοκίνητο της διοργάνωσης να τους
επιστρέψει στον τερματισμό.

6.3.

Διαχείριση Προσωπικών Αντικειμένων

Οι αγωνιζόμενοι συμμετέχοντες θα παραδίδουν - παραλαμβάνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, στον χώρο
της αφετηρίας. Επίσης οι αθλητές παρακαλούνται να μην φέρουν αντικείμενα αξίας μέσα στην τσάντα τους.
Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια αντικειμένων.

7. Χιλιομετρικές Ενδείξεις
Σε κάθε χιλιόμετρο της αγωνιστικής διαδρομής των 30χλμ., θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης.

8. Χρονικό όριο ολοκλήρωσης αγώνων
Αγώνας Δρόμου
30χλμ
4:30 ώρες

Δυναμικό Βάδισμα
30χλμ.

Αγώνας Δρόμου
10χλμ.

Αγώνας Δρόμου
5χλμ.

6:30 ώρες

90 λεπτά

60 επτά

9. Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση – Αποτελέσματα
9.1. Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση
Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση όλων των αγώνων της διοργάνωσης καθώς και την έκδοση των
αποτελεσμάτων έχει αναλάβει επίσημη εταιρεία χρονομέτρησης. Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει
να φέρουν το chip χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο
Εγγραφών.
Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης θα υπάρχουν στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και
σε σημεία της διαδρομής για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων. Όποιος δρομέας δεν περάσει από τον
τάπητα ηλεκτρονικού ελέγχου στην εκκίνηση, στις ζώνες έλεγχου και στον τερματισμό αυτομάτως
ακυρώνεται.

9.2. Αποτελέσματα
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο μετά τη λήξη των αγώνων. Τυχόν ενστάσεις
μπορούν να υποβληθούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων
στο Website της διοργάνωσης.
Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του
αγώνα.

10. Κέντρο Εγγραφών – Παραλαβή Αριθμών
Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των αγώνων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παραλάβουν αποκλειστικά από το Κέντρο Εγγραφών τον αριθμό
συμμετοχής τους, το chip χρονομέτρησης, καθώς επίσης και το υπόλοιπο υλικό της διοργάνωσης.
Η παραλαβή αριθμών των ομαδικών εγγραφών θα γίνεται υποχρεωτικά από τον εκπρόσωπο της ομάδας.

11. Ειδικές Πληροφορίες
Καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, θα ισχύουν ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια για
τους δρομείς και τους συνοδούς τους.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εβδομάδας του Γύρου Λίμνης θα αναρτηθεί λεπτομερώς στο site.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα www.ioanninalakerun.gr
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνείτε με τα γραφεία του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων στο τηλ.6940 620
555

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 19-09-2020 Πλατεία Μαβίλη
18:00: Εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ.
20:00: Απονομές στους 3 πρώτους (ανδρών, γυναικών) 5 χλμ.

Κυριακή 20-09-2020 Πλατεία Μαβίλη
07.15: Εκκίνηση του Δυναμικού Βαδίσματος 30 χλμ.
08:45: Εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 10χλμ.
09.00: Εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 30 χλμ.
12.30: Απονομή μεταλλίων
.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
1. Στους αγώνες της διοργάνωσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι
δρομείς.
2. Η διοργάνωση πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του αγώνα,
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος
ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα η Οργανωτική Επιτροπή του Ioannina lake Run να αποφασίσει την
αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια
περίπτωση, κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης των επίσημων κρατικών φορέων και θεσμικών
υποστηρικτών και των φορέων ασφάλειας και υγείας, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν
επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς, , αλλά παρέχεται η δυνατότητα αποστολής του πακέτου
συμμετοχής όπως επίσης ο δρομέας μπορεί να συμμετέχει στο « Ioannina Lake Run – Virtual Version»,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία.
3. Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του
αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση,
με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του Ioannina Lake Run.
4. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης
συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από
τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων
προς την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.
5. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς
χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας
αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται
αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων
συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF & της AIMS. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των
δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
6. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη
διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για
σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική
αποζημίωση για το λόγο αυτό.
7. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες
διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά
τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος. Οι
συμμετέχοντες στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους
σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους.
8. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των συμμετεχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του αγώνα, είναι ορατές
από τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και παραμένουν ως τέτοιες χωρίς χρονικό περιορισμό.
9. H Οργανωτική Επιτροπή του Ioannina Lake Run έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές

χωρίς πρότερη ενημέρωση.
10. Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας
εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα
υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.
11. Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς
αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εγγραφών, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη
ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο
εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό
συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, με απλή εξουσιοδότηση, με δική
του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο
ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα.
12. Αντικατάσταση δρομέων ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές
σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο Κέντρο Εγγραφών της
διοργάνωσης. Στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων
του ήδη εγγεγραμμένου δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.
13. Αριθμοί συμμετοχής και το υλικό που περιλαμβάνεται στο πακέτο εγγραφής αποστέλλονται
ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, στο τέλος του αγώνα με δική τους
χρέωση.
14. Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του
αγώνα όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της διοργάνωσης.
15. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του
προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή
και να διακόψουν τον αγώνα.
16. Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο
δρομέα σε καμία περίπτωση.
17. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την
Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που
προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
18. Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί
της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύουν άτομο.
19. Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από
τη στιγμή που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.
20. Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι
ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.
21. Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα εγγυάται ότι δεν θα συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί,
αναπαράγει, διαβιβάζει, διαδίδει και εν γένει επεξεργάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο Προσωπικά
Δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, πέραν από αυτή που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης όπως ισχύει.
22. Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που
επεξεργάζεται και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία αυτών γίνεται αποκλειστικά από τα απολύτως αναγκαία
και ρητά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία θα έχουν ενημερωθεί και θα έχουν αναλάβει έγγραφη
δέσμευση τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας έναντι του Εκτελούντος την Επεξεργασία και
τήρησης του παρόντος άρθρου της σύμβασης και του κανονιστικού πλαισίου για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία LIMNI και ο Αθλητικός Όμιλος Ποσειδών Ιωαννίνων ως διοργανωτές
του Ioannina Lake Run και η ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ Ε.Ε. ως χρονομέτρης αποθηκεύουν σε βάση δεδομένων τα
στοιχεία που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στην αθλητική εκδήλωση. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα
εκδώσουν δημόσια τα αποτελέσματα από την συμμετοχή σας. Επίσης, με βάση αυτά θα σας ενημερώνει για
θέματα που αφορούν τη διοργάνωση ή άλλα σχετικά νέα.
Τα στοιχεία επικοινωνίας και η ηλικία σας είναι απαραίτητα για τη σωστή επεξεργασία των αποτελεσμάτων
και για την ασφάλειά σας ως συμμετέχοντες στην αθλητική εκδήλωση στην οποία δηλώνετε συμμετοχή. Για
το λόγο αυτό, στη βάση δεδομένων θα αποθηκεύσουμε τα εξής:

•

Ονοματεπώνυμο

•

Ηλικία και φύλο

•

Τηλέφωνο επικοινωνίας

•

E-mail

•

Ταχυδρομικό κώδικα και πόλη

•

Είδος αγώνα

Τα στοιχεία αυτά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο η ΑΜΚΕ LIMNI,
ο Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ως διοργανώτριες αρχές και η ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ Ε.Ε. ως εταιρεία
χρονομέτρησης. Τα στοιχεία δεν υπόκεινται σε καμία επεξεργασία και δεν παραδίδονται σε τρίτους. Έχετε τη
δυνατότητα να διαγράψετε τα δεδομένα σας στο μέλλον αν το επιθυμείτε, επικοινωνώντας μαζί μας
στο info@ioanninalakerun.gr ή στο 2651607404.

Η Οργανωτική Επιτροπή
14ου Γύρου Λίμνης

