
           

       

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

6ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 & 10 ΧΛΜ ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

Ο Αθλητικός Όμιλος Τυχερού σας προσκαλεί στον 6ο αγώνα δρόμου Τυχερού 
με σύνθημα «τρέχουμε για την ζωή». 

Εκκίνηση και τερματισμός κεντρική πλατεία Τυχερού 

➢ Αγώνας 5 & 10 χλμ. ώρα έναρξης 7 μ.μ 
➢ Αγώνας 600 μ. για παιδιά 6-12 ετών έναρξη 6.30 μ.μ  

Κόστος συμμετοχής: ο αγώνας για 6η συνεχόμενη χρονιά είναι ΔΩΡΕΑΝ 

Σχετικά: Στον 5ο Αγώνα Δρόμου Τυχερού που έλαβε χώρα στην κεντρική 

πλατεία του χωριού το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 πήραν μέρος 250 

αθλητές στα 5 και 10 χλμ και 80 μαθητές δημοτικού στα 600 μέτρα.  

Φέτος στοχεύουμε στην προσθήκη παράλληλων εκδηλώσεων με σκοπό την 

προβολή του Τυχερού αλλά και του Νομού Έβρου και την προσέλκυση 

τουρισμού για την οικονομική ενίσχυση της περιοχής. 

Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική φόρμα του αγώνα κάνοντας κλίκ 
ΕΔΩ και στη γραμματεία του αγώνα μέχρι και 1 ώρα πριν την έναρξη του 
αγώνα (παρακαλούνται οι δρομείς για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα να 
δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθερα αθλούμενοι ηλικίας 13 ετών 
και άνω για τα 5 χλμ και 17 ετών και άνω για τα 10 χλμ.. Όλοι οι 
συμμετέχοντες και οι γονείς θα υπογράψουν την παρακάτω δήλωση. 

«Δηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι παίρνω μέρος στον 6ο Αγώνα δρόμου 
Τυχερού  αποκλειστικά με δική μου ευθύνη. Για κάθε τραυματισμό που 
ενδεχομένως θα μου συμβεί ,παραιτούμαι ατομικά και για λογαριασμό των 
δικαιούχων μου από κάθε σχετική αποζημίωση. Επίσης δηλώνω πως έχω 
πρόσφατη βεβαίωση εξειδικευμένου ιατρού για την καλή μου υγεία και φυσική 
μου κατάσταση, που απαιτείται για τη δοκιμασία του αγώνα. Τέλος, δηλώνω 
ότι επιτρέπω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου και η φωτογραφία μου ελεύθερα 
από τους διοργανωτές προς τα μέσα ενημέρωσης και οπουδήποτε κριθεί 
σκόπιμο από αυτούς.» 

Έπαθλα: Θα δοθεί κύπελλο στον πρώτο αθλητή κάθε κατηγορίας, μετάλλια 
και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους αθλητές που θα συμμετέχουν. 

Υγειονομική κάλυψη:  Στο χώρο του αγώνα θα υπάρχει ασθενοφόρο και 
γιατρός. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelg6MGgNg1YJB_n36XiqW4X02CC93DZE_K_GYd2f_NipBzqA/viewform?fbclid=IwAR1-8AtDWW-oTC_TpcqxwmGqUogGF67uBAe0RRHwJBk2OiYngHnm47g4OwE


           

       

Παροχές: Η χρονομέτρηση θα είναι απλή, με ρολόι χειρός, δωρεάν διανομή 
νερού σε 2 σημεία κατά την διαδρομή και στον τερματισμό όπου θα διατεθούν 
και προϊόντα από τοπικές επιχειρήσεις όπως φρούτα εποχής, γλυκά, παγωτά. 

Διαδρομή:  Ασφάλτινη διαδρομή εκτός από ένα μικρό μέρος στην περίμετρο 
της λίμνης. Ήπιες κλίσεις με πολύ μικρό βαθμό δυσκολίας. 

Εθελοντισμός: Η επιτυχία της διοργάνωσης στηρίζεται στην φιλοσοφία του 
εθελοντισμού.  Όσοι αγαπούν τον αθλητισμό και την φύση και ενδιαφέρονται 
να βοηθήσουν την ημέρα του αγώνα και στην διοργάνωσή του να 
επικοινωνήσουν με τον Θάνο Λούδο στο tloudos@gmail.com. 

Διαμονή: Δυνατότητα οικονομικής διαμονής σε καταλύματα του χωριού μετά 
από συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή. 

Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας, χωρίς αυτούς θα ήταν 
αδύνατη η πραγματοποίηση του 6ου Αγώνα Δρόμου Τυχερού 

Μέγας Χορηγός: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AEGEAN ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Χρυσοί Χορηγοί:  

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΡΑΓΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

• CAFE BAR ECCENTRICO 

Αργυρός Χορηγός:  

• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Χορηγοί: 

• ALTER EGO CAFE BAR 

• SPORTNET CAFE BAR 

• LIBIDO CAFE BAR  

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΛΑΜΠΙΔΗΣ 

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 

• TZIKOS CAFE  

• ΣΟΥΠΕΡ ΜARKET ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΘΑΝΟΣ 

• ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

• ΚΡΕΠΩΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

• ΕΒΡΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΠΑΘΕΩΔΟΡΟΥ 

• XENOS PACKAGING SA 

• SANYO COM ΔΑΡΟΥΣΗΣ 

• ΤΑΒΕΡΝΑ «ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ» ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

• ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΞ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

mailto:tloudos@gmail.com


           

       

Σας περιμένουμε στο Τυχερό σε μια ημέρα γιορτής για τον Αθλητισμό! 

Η οργανωτική επιτροπή 

Ο δρομέας Πέτρος Λούδος | p.loudos@gmail.com | 6977412034 

Α.Ο. Τυχερού Μαρία Λαμπούδη | marialampoudi@yahoo.gr  | 6936963623 

Υπ. Επικοινωνίας Θάνος Λούδος | tloudos@gmail.com | 6973507282 

 

*Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό και η αφισά του 6ου Αγώνα Δρόμου 
Τυχερού – παρακαλούμε να κοινοποιηθεί μαζί με το δελτίο τύπου* 
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