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                                                               «SPETSATHLON» 

 

1. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

Α. Κάκε ςυμμετζχων πρζπει να ζχει ςυμπλθρώςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, με τθν 

εξαίρεςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτον κολυμβθτικό αγώνα των 1000μ, όπου επιτρζπεται θ 

ςυμμετοχι ςε άτομα άνω των 12 ετών (πριν τισ 10.5.2007), κακώσ και ςτο Spetsathlon 

Triathlon Sprint ςε άτομα άνω των 15 (πριν τισ 10.5.2004). 

Β. ε περίπτωςθ ςυμμετοχι ανθλίκου ςτουσ ωσ άνω αγώνεσ, ο ανιλικοσ ςυμμετζχων 

πρζπει να ζχει εξαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ των αςκοφντων τθν επιμζλειά του. Προσ απόδειξθ 

τθσ ςυναίνεςθσ αυτισ, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του/των αςκοφντοσ/αςκοφντων 

τθν 

γονικι μζριμνα, κατά πλιρθ ςυμμόρφωςθ ςτο πρότυπο «ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ» 

που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διοργάνωςθσ του αγώνα. Προσ απόδειξθ τθσ 

αγωνιςτικισ επάρκειασ του ανθλίκου προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προπονθτι του 

ανιλικου ςυμμετζχοντοσ, κατά πλιρθ ςυμμόρφωςθ ςτο πρότυπο «ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ» που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διοργάνωςθσ του αγώνων. 

Γ. Για τθ ςυμμετοχι ςτα αγωνίςματα επιβάλλεται να φοριζται το chip χρονομζτρθςθσ, ενώ 

για τουσ ακλθτζσ του ποδθλατικοφ αγώνα θ χριςθ κράνουσ είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ! 

Δ. Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτα αγωνίςματα με ομάδεσ ςκυταλοδρομίασ. 

Ε. Κάκε ςυμμετζχων πρζπει να καταβάλλει το αντίςτοιχο αντίτιμο ςυμμετοχισ εντόσ τριών 

θμερών από τθν online εγγραφι του. To αντίτιμο τθσ ςυμμετοχισ καταβάλλεται μζςω 



τραπεηικισ κατάκεςθσ ςτον κάτωκι λογαριαςμό και με αναγραφι ςτθν αιτιολογία 

κατάκεςθσ 

το Ονοματεπώνυμό του ςυμμετζχοντοσ ι/και τον αρικμό εγγραφισ που αναγράφεται και 

ςτο 

e-mail που λαμβάνει κατά τθν εγγραφι του. 

2. Αποποίθςθ ευκφνθσ διοργανωτι 

Όλοι οι ακλθτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν καλι φυςικι κατάςταςι τουσ και οφείλουν να 

εξεταςτοφν από γιατρό πριν τον αγώνα για να διαπιςτωκεί θ ικανότθτά τουσ για ςυμμετοχι 

ςε αγώνα. Επίςθσ, οφείλουν να είναι αςφαλιςμζνοι για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά 

τθν 

διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αγώνα. Οι ςυμμετζχοντεσ γνωρίηουν τον ενδεχόμενο 

κίνδυνο ςωματικισ βλάβθσ ι φκοράσ του εξοπλιςμοφ τουσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον 

αγώνα κακώσ και τισ ςυνζπειεσ αυτών. 

Ο διοργανωτισ δεν ευκφνεται για το κάνατο, τραυματιςμό ι οποιαδιποτε βλάβθ τθσ 

υγείασ 

των ςυμμετεχόντων, οι οποίοι, υποβάλλοντασ τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, δθλώνουν ότι 

γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ που εμπεριζχει θ ςυμμετοχι ςτον αγώνα, ζχουν τθν ανάλογθ 

εμπειρία, είναι αςφαλιςμζνοι για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ και ότι θ κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ είναι καλι και τουσ επιτρζπει να 

αγωνιςτοφν. 

Με τθν αίτθςι τουσ ςτον αγώνα δθλώνουν ότι ςε καμία περίπτωςθ δε κα ςτραφοφν ι κα 

προβάλλουν απαίτθςθ εναντίων των διοργανωτών ι εκπροςώπων αυτών ι των χορθγών ι 

τθσ εποπτεφουςασ αρχισ αν πάκουν υλικι, ςωματικι ι θκικι βλάβθ οι ίδιοι ι οι ςυνοδοί 

τουσ ι οποιοςδιποτε τρίτοσ εξ αιτίασ τουσ από τθν εγγραφι ι τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον 

ςυγκεκριμζνο αγώνα. Με τθν αίτθςι του ο ςυμμετζχων βεβαιώνει ότι ενθμερώκθκε και 

ζλεγξε τα μζτρα αςφαλείασ και διλωςε ςυμμόρφωςθ προσ τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ 

αςφαλείασ του αγώνα που του επιδείχκθκαν. Ο ςυμμετζχων παραιτείται από τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ από οποιαδιποτε αγωγι ι άλλο ζνδικο βοικθμα επί διαφοράσ ι 

ηθτιματοσ που αφορά τθν ςυμμετοχι του και τθν διεξαγωγι του αγώνα. 


