
 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ “RHODES TRIATHLON OLYMPIC DISTANSE” 

  

Ο αθλητικός σύλλογος της Ρόδου «Apollon Triathlon Club», συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου, αγώνα 
τριάθλου Ολυμπιακής απόστασης (1.5 χλμ κολύμπι, 40 χλμ ποδήλατο, 10 χλμ τρέξιμο) στο κέντρο 
της πόλης της Ρόδου. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 

Τόπος διεξαγωγής : πλατεία Κουντουριώτη, παραλιακό μέτωπο Κρητικών, Ψαροπούλας, Νεωρίου 

Ώρα εκκίνησης :  09.30 

Πληροφορίες για τις διαδρομές : Εκκίνηση – τερματισμός αγώνα: Ζώνη αλλαγής και τερματισμός 
στην πλατεία Κουντουριώτη, μεταξύ των κτηρίων «ΕΛΛΗ» και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κολυμβητική διαδρομή – περιγραφή: Οι αθλητές θα εκκινήσουν μαζικά από την παραλία ΕΛΛΗ.  Θα 
κινηθούν για 60μ. κάθετα στην ακτή, αριστερά στην πρώτη σημαδούρα για 325μ, αριστερά στη 
δεύτερη σημαδούρα για 30μ, αριστερά στην Τρίτη σημαδούρα για 300μ και έξοδος στην παραλία 
για να ολοκληρωθούν τα 750μ του πρώτου γύρου. Έξω στην παραλία θα υπάρχει κώνος τον οποίο 
θα πρέπει οι αθλητές να περάσουν, να δηλώσουν το νούμερό τους στους κριτές και να ξαναπέσουν 
στη θάλασσα για να συμπληρώσουν και το δεύτερο γύρο της κολυμβητικής διαδρομής. 

   

 

 

Ποδηλατική διαδρομή – περιγραφή: Οι αθλητές θα παραλάβουν το ποδήλατό τους από τη ζώνη 
αλλαγής και θα το σπρώχνουν μέχρι το σημείο που θα τους επιτρέψει ο κριτής να ανέβουν. Θα 
κινηθούν δεξιά στις οδούς Γ. Παπανικολάου, Ακτή Μιαούλη, Ακτή Κανάρη, κινούμενοι προς Ιαλυσό 
θα κάνουν αναστροφή στο ύψος του ξενοδοχείου ΑΚΤΗ (πρώην Καψής) πριν τα φανάρια της 
Φανερωμένης. Ακολουθούν την ίδια διαδρομή επιστροφής, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΩΡΙΔΑ μέχρι το άγαλμα του 
Διαγόρα και μετά το ξενοδοχείο GRAND HOTEL στρίβουν δεξιά στην Γ. Παπανικολάου, συνεχίζουν 
στην πλ. Ελευθερίας μέχρι την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου κάνουν αναστροφή. Για τα 40χλμ θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν 4 γύροι όπως περιγράφηκαν ανωτέρω. Με τη συμπλήρωσή τους, ο 
αθλητής θα πρέπει να κατέβει από το ποδήλατό του στο σημείο που θα του υποδειχθεί από τους 
κριτές και να το σπρώξει στη ζώνη αλλαγής. Τροφοδοσία θα υπάρχει στο άνοιγμα του δρόμου 
απέναντι από την οδό Παπαλουκά. 



 

 

ΠΡΟΣΟXH: Λόγω του γεγονότος ότι τα ποδήλατα θα κινούνται και στις δύο κατευθύνσεις 
αποκλειστικά στην παραλιακή λωρίδα στις «Κάτω Πέτρες» και στα «Κρητικά», υπάρχει ζώνη που 
απαγορεύεται ο ποδηλάτης να κάθεται στις μπάρες, λόγω της μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσεται 
στην κατωφέρεια και της επικινδυνότητας του οδοστρώματος. 

 

 

 



Διαδρομή τρεξίματος :  Θα είναι από τη ζώνη αλλαγής στην πλατεία Κουντουριώτη, μπροστά από 
την Περιφέρεια, συνεχίζουμε στο οδόστρωμα μέχρι τη Νέα Αγορά, ανεβαίνουμε στον πεζόδρομο, 
στρίβουμε αριστερά μετά το Νεώριο, περνάμε τους μύλους, κάνουμε αναστροφή στο ελαφάκι και 
επιστρέφουμε στη ζώνη αλλαγής. Η διαδρομή αυτή θα γίνει 4 φορές για να συμπληρωθούν τα 10 
χλμ. Τροφοδοσία θα υπάρχει στις αναστροφές. 
 

 
 

Όροι Συμμετοχής : Ατομικές συμμετοχές και σκυτάλες δύο ή τριών ατόμων, αντρών και γυναικών 
άνω των 18 ετών. Οι αθλητές / τριες κάτω των 18 ετών επιτρέπονται μόνο στις σκυτάλες με την 
συγκατάθεση – γραπτή συναίνεση γονέων – κηδεμόνων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την φυσική τους κατάσταση και απαραίτητη κρίνεται η 
παρουσίαση της κάρτας αθλητή, ή το χαρτί από γιατρό που να πιστοποιεί ότι είναι καλά στην υγεία 
του. Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν θάνατο, τραυματισμό , ατύχημα των συμμετεχόντων 
οι οποίοι με την εγγραφή τους δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή 
τους στον αγώνα και ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια που τους επιτρέπει να λάβουν 
μέρος. Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους δηλώνουν ότι δεν θα στραφούν ενάντια στους 
διοργανωτές εάν επέλθει οποιαδήποτε υλική, σωματική ή ηθική βλάβη, εξαιτίας της συμμετοχής 
τους στον αγώνα. Επίσης, δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί, έλεγξαν τα μέτρα ασφαλείας και 
συμμορφώθηκαν με αυτά. Δήλωση αποποίησης ευθύνης θα υπογραφεί από  τους αθλητές κατά την 
παραλαβή του φακέλου συμμετοχής τους. Οι αθλητές παραιτούνται από οποιαδήποτε απαίτηση 
από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα, ή έμμεσα με τη διεξαγωγή 
του αγώνα και αποδέχονται ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι 
μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή τους.  



Κόστος Συμμετοχής : Ατομικές συμμετοχές 70€   /  Ομαδικές συμμετοχές 90€ ανά ομάδα. Τυχόν 
τραπεζικά έξοδα κατάθεσης από άλλη τράπεζα βαρύνουν τον καταθέτη. Η δήλωση συμμετοχής 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συλλόγου 
www.apollontriathlon.gr, όπου θα συμπληρώνονται τα στοιχεία των αθλητών στη φόρμα 
συμμετοχής. Η υποβολή της, δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης. 
Απαραίτητη είναι η ξεχωριστή αναγραφή του ονοματεπώνυμου του κάθε αθλητή που θα λάβει 
μέρος ατομικά, καθώς και το ονοματεπώνυμο των αθλητών που θα λάβουν μέρος σαν ομάδα. Οι 
δηλώσεις συμμετοχής κλείνουν στις 23 Οκτωβρίου. Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου στα στοιχεία που θα κοινοποιούνται στο συμμετέχοντα με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όποιος δεν έχει ολοκληρώσει την πληρωμή του μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 
δεν μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα. Καμία εγγραφή δεν γίνεται την ημέρα του αγώνα. 

Πολιτική Ακυρώσεων : Σε περίπτωση ακύρωσης, το αντίτιμο συμμετοχής επιστρέφεται στον αθλητή. 
Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται περίπου 10 ημέρες μετά τον αγώνα. Κανένα άλλο 
κόστος του αθλητή δεν επιστρέφεται. Οι αγώνες πραγματοποιούνται την ήμερα που έχει οριστεί, 
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών, ή άλλου γεγονότος 
ανωτέρας βίας, ή αν τίθενται σοβαρά θέματα ασφάλειας οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να 
αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης, ή την ακύρωση του αγώνα. Αθλητής/τρια που δηλώσει 
συμμετοχή και δεν προσέλθει στον αγώνα δε δικαιούται επιστροφής χρημάτων. 

Πακέτο Συμμετοχής:  

  Συμμετοχή στον αγώνα με ηλεκτρονική ατομική χρονομέτρηση. 

  Ατομική τσάντα 

  Τροφοδοσία κατά τη διάρκεια του αγώνα 

  Αναμνηστικό μπλουζάκι με το λογότυπο του αγώνα και χορηγών. 

  Αναμνηστικό μετάλλιο 

  Μπουφέ στο τέλος του αγώνα 

  Φωτογραφικό υλικό αγώνα 

  Ενημέρωση αποτελεσμάτων με Email 
 

 

 

 

 

 

 



Πρόγραμμα Αγώνα : 

Σάββατο 29 Οκτωβρίου    18.00  Παραλαβή ατομικού υλικού στην αίθουσα του Plaza Hotel. 

                                              19.00  Τεχνική ενημέρωση από τον Γαρέφη Χρήστο στο Plaza Hotel. 

Κυριακή 30 Οκτωβρίου   07.30  Άνοιγμα ζώνης αλλαγής 

     09.00  Κλείσιμο ζώνης αλλαγής   

     09.30  Έναρξη κολυμβητικής διαδρομής 

     10.30  Αποκλεισμός αθλητών που δεν ολοκλήρωσαν την κολύμβηση 

     13.30  Αποκλεισμός αθλητών που δεν ολοκλήρωσαν την ποδηλασία 

13.30  Έναρξη απονομών 

     15.30 Αποκλεισμός αθλητών που δεν ολοκλήρωσαν το τρέξιμο  

     15.30  Λήξη αγώνα 

 

Ασφάλεια – Ιατρική Κάλυψη: 

Γιατρός και ασθενοφόρο στη ζώνη αλλαγής. 
Μέλη Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ρόδου. 
Αστυνομική κάλυψη. 
Ναυαγοσώστες.  
Ομάδα εθελοντών σε όλη την διαδρομή. 
Ασφάλεια ποδηλατικής διαδρομής με μηχανές από εθελοντές. 
 

 

Βραβεύσεις: 

Αναμνηστικά μετάλλια και μπλουζάκια θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Κύπελλα στους 3 πρώτους αθλητές/τριες. 
Κύπελλα στους 3 πρώτους άντρες. 
Κύπελλα στις 3 πρώτες γυναίκες. 
Βράβευση 3 πρώτων ανά ηλικιακή κατηγορία:  
Άντρες έως 29, 30 έως 39, 40 έως 49, 50 και άνω. 
Γυναίκες  έως 29, 30 έως 39, 40 έως 49, 50 και άνω. 
Αν σε κάποια κατηγορία δεν υπάρχουν πάνω από 3 άτομα, ενσωματώνεται με την προηγούμενη. 

 

Υπεύθυνος Ασφαλείας :  Θεοδωράκη Αικατερίνη, πρόεδρος συλλόγου «Απόλλων» 

Γιατρός Αγώνα :  Παπαντωνίου Παναγιώτης, αναισθησιολόγος 

Τεχνικός Διευθυντής Αγώνα: Γαρέφης Χρήστος 

Ναυαγοσώστες :  Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ). 
 

 



Γενικοί όροι – Οδηγίες – Υποχρεώσεις :  

  Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς των αγωνισμάτων.  

  Είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με 

τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις, επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα 

όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. 

Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης 

όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή 

Αγώνα. 

  Η παρουσία των αθλητών στην τεχνική ενημέρωση είναι υποχρεωτική. 

  Στην κολύμβηση ο αθλητής είναι υποχρεωτικό να φοράει το σκουφάκι της διοργάνωσης. 

  Δεν επιτρέπονται βατραχοπέδιλα, βοηθητικά χεράκια, αναπνευστήρες. 

  Ο αθλητής έχει το δικαίωμα να φορά κολυμβητική στολή. Η στολή απαγορεύεται αν η θερμοκρασία 

της θάλασσας είναι πάνω από 24,9ο C ενώ είναι υποχρεωτική αν είναι κάτω από 18ο C. 

  Το chip χρονομέτρησης τοποθετείται στο αριστερό πόδι. Σε περίπτωση που κατά την αλλαγή το chip 

ξεχαστεί στη ζώνη αλλαγής, ο αθλητής θα αποκλειστεί. 

  Εντός της ζώνης αλλαγής ο αθλητής απαγορεύεται να καβαλήσει το ποδήλατο του, το οδηγεί με το 

χέρι περπατώντας ή τρέχοντας μέχρι να εξέλθει από την ζώνη αλλαγής. 

  Ο αθλητής απαγορεύεται να ανέβει στο ποδήλατο αν δεν φοράει κράνος. 

  Οι ποδηλάτες των ομάδων θα πρέπει να είναι εντός ζώνης αλλαγής με την έναρξη της κολύμβησης. 

  Όλες οι αλλαγές σκυτάλης γίνονται στην ζώνη αλλαγής δίπλα στο ποδήλατο από τα δυο άτομα ενώ το 

τρίτο μέλος βρίσκεται εκτός ζώνης αλλαγής. 

  Ο αριθμός του αθλητή τοποθετείται με αυτοκόλλητο στο σωλήνα της σέλας του ποδηλάτου, στο 

μπροστινό και στο δεξί μέρος του κράνους. Ο αριθμός του ποδηλάτη θα βρίσκεται στην πλάτη του 

(είναι πολύ πρακτικό να υπάρχει ελαστική ζώνη για τον αριθμό του αθλητή). 

  Στο ποδηλατικό σκέλος ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π. 

  Στο τρέξιμο ο αριθμός πρέπει να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος σε εμφανές σημείο. 

  Απαγορεύονται ακουστικά και οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. 

  Οι αθλητές δεν λαμβάνουν εξωτερική βοήθεια πουθενά, ούτε στην ζώνη αλλαγής. Οποιαδήποτε 

στιγμή ο αθλητής χρειαστεί ιατρική ή άλλη βοήθεια που σχετίζεται με την ασφάλεια του, εγκαταλείπει 

τον αγώνα και ζητά βοήθεια από προσωπικό της διοργάνωσης. 

  Κατά τον τερματισμό ο αθλητής μπορεί να τερματίσει με συνοδεία μη αθλητών. Επίσης, δύναται οι 

αθλητές των ομάδων να περάσουν την αψίδα του τερματισμού όλοι μαζί.  



Ενστάσεις: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο μία 
(1) ώρα μετά τον τερματισμό του. 

Αποτελέσματα: Τα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα θα δημοσιοποιηθούν, μόλις παραδοθούν αυτά 
στους διοργανωτές από τον υπεύθυνο διενέργειας της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και επιλυθούν οι 
υπάρχουσες ενστάσεις, οι αποφάσεις των οποίων δεν αμφισβητούνται. 

Πνευματικά δικαιώματα: Η διοργάνωση και οι συνεργάτες της διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα 
της φωτογράφησης και κινηματογράφησης του αγώνα από εξουσιοδοτημένες ομάδες που 
αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, 
αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε 
φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια 
αποζημίωση από την όποια δημοσίευση. 

Άλλα θέματα: Η οργανωτική επιτροπή έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την παρούσα προκήρυξη 
με ταυτόχρονη ενημέρωση των ήδη δηλωθέντων αθλητών. 

Πληροφορίες:  Τηλέφωνο 6949009222 κα Θεοδωράκη Κατερίνα. 

   www.apollontriathlon.gr 

   apollontriathlon@gmail.com 

   Facebook: Apollon Triathlon Club 

    

   

 

 

 


