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Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών με τον 

ΑΡΚΤΟΥΡΟ, επισκεφθείτε το www.arcturos.gr/marathon για περισσότερες πληροφορίες και 

για  να  κατεβάσετε  την αίτηση συμμετοχής.  Δήλωσε συμμετοχή μέχρι  τις 30  Σεπτεμβρίου 

και τρέξε με την ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ!  

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  μας  στο 

2310555920 και στο marathon@arcturos.gr  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Πακέτα Συμμετοχής 

Βασικό Πακέτο 

 Αριθμό Συμμετοχής δρομέα 

 Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip 

 Αναμνηστικό Μετάλλιο Τερματισμού 

 Μεταφορά Δρομέα στην αφετηρία του Μαραθώνα (ισχύει για τους αθλητές 

του Μαραθωνίου και του Δυναμικού Βαδίσματος) 

 Παροχή  νερού,  αθλητικών  ποτών,  χυμών,  αναψυκτικών  και  ιατρικών 

υπηρεσιών κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα 

 Πιστοποιητικό Συμμετοχής με το χρόνο τερματισμού του δρομέα 

 

Ενισχυμένο Πακέτο 

 Αριθμό Συμμετοχής δρομέα 

 Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip 

 Αναμνηστικό Μετάλλιο Τερματισμού 

 Μεταφορά Δρομέα στην αφετηρία του Μαραθώνα (ισχύει για τους αθλητές 

του Μαραθωνίου και του Δυναμικού Βαδίσματος) 

 Παροχή  νερού,  αθλητικών  ποτών,  χυμών,  αναψυκτικών  και  ιατρικών 

υπηρεσιών κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα 

 Πιστοποιητικό Συμμετοχής με το χρόνο τερματισμού του δρομέα 

 Αθλητική Ζώνη Μέσης με διάφορες θήκες, 

 το Επίσημο T‐shirt του αγώνα 

 

Πλήρες Πακέτο 

 Αριθμό Συμμετοχής δρομέα 

 Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip 

 Αναμνηστικό Μετάλλιο Τερματισμού 

 Μεταφορά Δρομέα στην αφετηρία του Μαραθώνα (ισχύει για τους αθλητές 

του Μαραθωνίου και του Δυναμικού Βαδίσματος) 

 Παροχή  νερού,  αθλητικών  ποτών,  χυμών,  αναψυκτικών  και  ιατρικών 

υπηρεσιών κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα 

 Πιστοποιητικό Συμμετοχής με το χρόνο τερματισμού του δρομέα 

 Αθλητική Ζώνη Μέσης με διάφορες θήκες, 

 το Επίσημο T‐shirt του αγώνα 



 Υφασμάτινη Αθλητική Τσάντα 

 Κάρτα  δωρεάν  μετακινήσεων  με  όλα  τα  Μέσα  Μαζικής  Μεταφοράς  στο 

δίκτυο της Αθήνας για διάστημα 3 ημερών πριν και δύο ημερών μετά τον 

Αγώνα 

 50% έκπτωση στα εισιτήρια εισόδου στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Νέο 

Μουσείο της Ακρόπολης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ/Πάνος Στεφάνου 2310 555920 & 6977415873 

 

 

 



                                               

31ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 
Ατομική αίτηση συμμετοχής  

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και στείλτε την αίτηση στη διεύθυνση 
marathon@arcturos.gr  
(Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη) 
 

Αγώνισμα & πακέτο συμμετοχής: 
 

Αγώνας δρόμου 5 χλμ.  
Βασικό 20,00€      Αγώνας δρόμου 5 χλμ.  

Ενισχυμένο 35,00€   Αγώνας δρόμου 5 χλμ.  
Πλήρες 75,00€   

Αγώνας δρόμου 10 χλμ.   
Βασικό 25,00€   

Αγώνας δρόμου 10 χλμ.  
Ενισχυμένο 40,00€   Αγώνας δρόμου 10 χλμ.   

Πλήρες 80,00€   

Μαραθώνιος Δρόμος   
Βασικό 30,00€   

Μαραθώνιος Δρόμος   
Ενισχυμένο 45,00€   Μαραθώνιος Δρόμος   

Πλήρες 95,00€   

 

Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Ονοματεπώνυμο: _____________________________________________________________________ 
 
Ονοματεπώνυμο (με ελληνικούς χαρακτήρες): _______________________________________________________ 
 
Όνομα πατρός: ___________________________________________________________________________ 
 
Ημερομηνία γέννησης: _____/_______/______________                         Φύλο: _______ 
 
Εθνικότητα: _____________________________________________________________ 
 
Μέγεθος φανέλας (S, M, L, XL, XXL): __________________________________________ 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 
Διεύθυνση: ________________________________________________________  ΤΚ: ___________________ 
 
Πόλη: _______________________________________       Νομός: __________________________________ 
 
Χώρα διαμονής________________________________________________________________________________ 
 
Σταθερό τηλέφωνο: ________________________________       Κινητό τηλέφωνο: __________________________ 
 
Email: ___________________________________________________________________ 
 



 

Αθλητικά Στοιχεία: 
 
Σύλλογος/Ομάδα/Club: _____________________________________________________________________ 
 
Καλύτερη Επίδοση (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν μόνο αν έχετε τερματίσει σε 
αντίστοιχο αγώνα τα τελευταία τρία έτη). 
 
Απόσταση: ________________ 
 
Χρόνος (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ): _____:_______:____________ 
 
Διοργάνωση: __________________________________________________________________ 
 
Ημερομηνία: _____/_______/______________ 
 
 

Υπεύθυνη Δήλωση:  
 
Συμμετέχω  στο Μαραθώνιο  Δρόμο/Δυναμικό  Βάδισμα/Αγώνα  10χλμ/Αγώνα  5χλμ  με  απόλυτη  προσωπική  μου 
ευθύνη,  έχοντας  προβεί  στις  απαραίτητες  ιατρικές  εξετάσεις  και  έχοντας  κάνει  τον  απαραίτητο  καρδιολογικό 
έλεγχο. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε 
αιτία  και  συναινώ  στην  ελεύθερη  χρήση  του  ονόματος/εικόνας  μου  από  τα  Μέσα Μαζικής  Ενημέρωσης,  τον 
ΣΕΓΑΣ,  και  των  χορηγών  του  Αγώνα  για  προωθητικούς  λόγους.  Δηλώνω  ότι  έχω  διαβάσει  όλους  τους  όρους 
συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι. 
 
 
Υπογραφή: ___________________________________ Ημερομηνία: _____________________ 
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