ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΤ ΔΡΟΜΟΤ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΕΙΑ 2019
Από σήμερα οι εγγραφές
Άουιραμ ξι εγγοατέπ για ςξ Παμελλήμιξ Ποωςάθλημα Οοειμξύ Δοόμξσ και ςξσπ αγώμεπ ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΔΘΑ 2019,
ςη γιξοςή ςηπ πόληπ και ςωμ πξλιςώμ ςηπ Δερκάςηπ αλλά και ςωμ Γοεβεμώμ, πξσ θα διεναυθξύμ ςημ Ισοιακή 7
Αποιλίξσ 2019.
Δτέςξπ, η πόλη ςηπ Δερκάςηπ τιλξνεμεί ςη διξογάμωρη ςξσ Παμελλήμιξσ Ποωςάθλημαςξπ Οοειμξύ Δοόμξσ.
Παοάλληλα θα διεναυθξύμ ςα ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΔΘΑ 2019, πξσ εκςόπ ςωμ αγώμωμ 5υλμ, 10υλμ και 1000μ για παιδιά
ρε δημόρια ξδό, πεοιλαμβάμξσμ και αγώμα Οοειμξύ ςοενίμαςξπ για αμενάοςηςξσπ δοξμείπ πξσ διενάγεςαι
παοάλληλα με ςξ Παμελλήμιξ Ποωςάθλημα Οοειμξύ Δοόμξσ.

ΔΗΜΑΡΥΕΙΟ ΔΕΚΑΣΗ (1ος όροφος - Γραφείο Δ.Ε.Π.Α.Π.) : Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00-13.00, Τηλ. : 2462 351117, email : dimosdes@otenet.gr
ΕΑ ΕΓΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : τηλ.: 24670 23555, email: segas-dm@otenet.gr

Σξσπ αγώμεπ διξογαμώμξσμ, ξ .Δ.Γ.Α.., η Πεοιτεοειακή Δμόςηςα Γοεβεμώμ, ξ Δήμξπ Δερκάςηπ και η Δ.Α..
.Δ.Γ.Α.. Δσς. Λακεδξμίαπ, με ςξπικξύπ υξοηγξύπ και σπξρςηοικςέπ, ςξμ ΔΟ δερκάςηπ…….

Οι αγώμεπ απεσθύμξμςαι ρε όλξσπ ςξσπ πξλίςεπ, από ηλικία 10 εςώμ και μεγαλύςεοξσπ – μεγαλύςεοεπ. Σξσπ
ποξςοέπει ρε έμαμ πιξ σγιειμό ςοόπξ ζωήπ, μέρα από ςημ άθληρη και ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ωπ δοξμείπ και
πεοιπαςηςέπ, αλλά και ωπ εθελξμςέπ και θεαςέπ ςωμ αγώμωμ.
Οι αγώμεπ ασςξί δεμ απξςελξύμ μόμξ έμα αθληςικό γεγξμόπ, αλλά δοάρειπ πξσ ατξοξύμ ρςξ ρύμξλξ ςηπ
κξιμωμίαπ μέρα από ςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςωμ ίδιωμ ςωμ πξλιςώμ και ςξμ κξιμωμικό υαοακςήοα πξσ ςξσπ
ποξρδίδει η ρςήοινη – μέρα από ςη διξογάμωρη – ςηπ ΛΙΟ ΑΚΛΑ ΕΩΖ.
Σξ ποόγοαμμα πεοιλαμβάμει ςέρρεοιπ διαδοξμέπ, πξσ ξι ρσμμεςέυξμςεπ μπξοξύμ μα ςιπ διαρυίρξσμ με όπξιξ
ςοόπξ επιθσμξύμ ΣΡΔΧΟΜΣΑ αλλά και ΒΑΔΘΕΟΜΣΑ, απξλαμβάμξμςαπ ςξ όμξοτξ ςξπίξ και ςη τύρη, αλλά και
ςξ υειοξκοόςημα και ςημ σπξρςήοινη ςωμ θεαςώμ ρςη διάοκεια ςηπ διαδοξμήπ και ςξσ ςεομαςιρμξύ ςξσπ, ρςημ
Ιεμςοική πλαςεία ςηπ Δερκάςηπ.
•

ΩΡΔ ΔΙΙΘΜΖΖ - ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΤΛΛΔΣΟΧΖ
09.00: Αγώμαπ 16υλµ Οοειμό Σοένιμξ (Λπξοξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ όρξι έυξσμ γεμμηθεί ςξ 1999 ή
μεγαλύςεοξι-επ)
11.00: Αγώμαπ 10υλµ (Λπξοξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ όρξι έυξσμ γεμμηθεί ςξ 2003 ή μεγαλύςεοξι-επ)
11.05: Αγώμαπ 1.000μ.Παιδιώμ (Λπξοξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ παιδιά ςηπ Δ΄, Δ΄& Σ΄ ςάνηπ δημξςικξύ γεμμημέμα ςξ 2007, 2008, 2009)
12.15: Αγώμαπ 5υλµ (Λπξοξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ γεμμηθεί ςξ 2006 ή μεγαλύςεοξι-επ)

•

ΖΛΔΘΑ ΙΑΣΑΗΔΖ ΣΩΜ ΑΘΣΖΔΩΜ – ΔΖΚΩΔΩΜ ΤΛΛΔΣΟΧΖ:
- Δημαουείξ Δερκάςηπ (1ξπ όοξτξπ - Γοατείξ Δ.Δ.Π.Α.Π.) : Δεσςέοα – Παοαρκεσή, 09.00-13.00 ή ρςξ email : dimosdes@otenet.gr και fax : 2462 351105
- Γοατεία Δ.Α.. Δσς. Λακεδξμίαπ, Αγ. Αθαμάριξσ 36, 52100 , Ιαρςξοιά: Δεσςέοα – Παοαρκεσή, 09.0013.00 ή ρςξ e-mail: segas-dm@otenet.gr και fax: 24670 23746
- Δπίρηπ η εγγοατή γίμεςαι και ηλεκςοξμικά ρςξ: https://dimos-deskatis.gr

