
Την Κυριακή ο «Κολοκοτρώνειος Δρόμος» 
 
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας 
Τρίπολης διοργανώνουν τον 21ο Κολοκοτρώνειο δρόμο 10.000 μέτρων 
και τον 3ο Κολοκοτρώνειο δρόμο 2.000 μέτρων για παιδιά έως 15 ετών 
την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 10.00 π.μ.  
Ο αγώνας των παιδιών θα ξεκινήσει δέκα λεπτά μετά την εκκίνηση του 
αγώνα των 10.000 μέτρων. 
 
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Οι συμμετέχοντες τρέχουν με δική τους 
ευθύνη και πρέπει να έχουν εξετασθεί πρόσφατα(το τελευταίο εξάμηνο) 
από γιατρό. 
 
Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στην επέτειο της απελευθέρωσης της 
Τριπολιτσάς και το Γέρο του ΜΩΡΙΑ και θα καλυφθούν από την 
Τροχαία Τρίπολης και το ΕΚΑΒ  του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. 
Εκκίνηση και τερματισμός επί της Πλατείας Άρεως. Οι αγώνες θα 
πραγματοποιηθούν με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.  
 
Σταθμοί νερού θα υπάρχουν στο 3ο και 7ο χιλιόμετρο της διαδρομής των 
10.000 μέτρων και στο 1ο χιλιόμετρο της διαδρομής των 2.000 μέτρων. 
Ανά χιλιόμετρο θα υπάρχει σχετική πινακίδα. Στον τερματισμό θα 
υπάρχουν νερό, χυμοί και γλυκά. 
 
ΕΠΑΘΛΑ: Σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθεί αναμνηστικό-τιμητικό 
μετάλλιο και δίπλωμα με τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στους 
3 πρώτους άνδρες και τις 3 πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης θα 
δοθούν κύπελλα και μετάλλια. Στους πρώτους και πρώτες των ηλικιακών   
κατηγοριών κύπελλα, μετάλλια. Στους 2ο, 3ο, και 2η, 3η των ηλικιακών 
κατηγοριών θα δοθούν μετάλλια. 
 
Κύπελλα θα δοθούν στην 1η Ομαδική συμμετοχή (σύλλογος με τον 
μεγαλύτερο αριθμό αθλητών που τερμάτισαν) (Έπαθλο Δημήτρη 
Γιαννούλη) και στον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή (Έπαθλο Σούλη 
Αγγελάκου) (απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα). 
Κατηγορίες ανδρών: Έως 19 ετών, 20-29,30-39,40-49,50-59,60-69,70 
και άνω. 
Κατηγορίες γυναικών: Έως 19 ετών,20-29,30-39,40-49,50-59,60 και 
άνω. 
 
Στον αγώνα των παιδιών κύπελλα θα δοθούν στον 1ο και 1η της γενικής 
κατάταξης ενώ 2ος, 3ος και 2η, 3η θα λάβουν μετάλλια. Σε όλα τα παιδιά 
που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα. 



Δηλώσεις συμμετοχής: Οι σύλλογοι καλό θα είναι να στείλουν 
καταστάσεις με τα ονόματα και τις ηλικίες των αθλητών και αθλητριών 
έως το τέλος Αυγούστου για να μην υπάρξει συνωστισμός στην 
γραμματεία, ταχυδρομικώς, με φαξ(2710 223804) ή με e-mail 
(v.papanton@yahoo.gr) 
Διεύθυνση γραφείου ΣΔΥΤ: 28ης Οκτωβρίου 34 22100 Τρίπολη 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2710 223804 
    693 4169565 (κος Παπαντωνίου) 
    697 4719858 (κος Τούντας) 
    698 6564482 (κα Μπακούρη) 
Οι ανεξάρτητοι αθλητές και αθλήτριες θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους 
τουλάχιστον μισή ώρα πριν την εκκίνηση. 
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