
2ο Αθλητικό ∆ιήµερο Καβάλα 2016 

 

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου 2016 

 

 

Η Επιτροπή Νεολαίας, Αθλητισµού & Παιδείας του ∆ήµου Καβάλας σε συνεργασία 

µε τη ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και τους αθλητικούς συλλόγους (ΣΕΒΑΣ, ΟΚΑΚ, ΟΚΑΦ, 

ΑΟΚ, Σύλλογος Φίλων Κλασσικού Αθλητισµού, ΟΘΑΚ, ΝΟΚ και Κύκλοτρον) 

διοργανώνουν το 2ο  Aθλητικό ∆ιήµερο στην Καβάλα.  

Το Αθλητικό ∆ιήµερο θα περιλαµβάνει: 

• Κολύµβηση ανοιχτής θάλασσας 1.500 & 5.000  µ. 

• Αγώνες δρόµου 1.000  για παιδιά έως 12 ετών, 5 χιλ. & 10 χιλ. για άνω των 12 

ετών 

• Ποδηλασία 60 χιλιοµέτρων 

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής είναι το Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου 2016. 

Τόπος διεξαγωγής & ώρα έναρξη των αγώνων: 

• 24/09/2016, Κολύµβηση ανοιχτής θάλασσας 1.500 & 5.000µ.: Παραλία 

Καλαµίτσας, ώρα έναρξης 16.00 

• 25/09/2016, Ποδηλασία 60 χιλιοµέτρων  γύρος ∆ήµου Καβάλας:  Αφετηρία 

παραλιακή οδός (προτοµή Κανάρη), ώρα έναρξης 09.30 

• 25/09/2016, Αγώνες δρόµου 1.000 µ  για παιδιά έως 12 ετών , 5 χιλ & 10 χιλ. 

για άνω των 12 ετών: Αφετηρία & τερµατισµός παραλιακή οδός (προτοµή 

Κανάρη). Ώρα έναρξης 10.00 για τα 5 χιλ & 10 χιλ.  και 11.30 για τα 1.000  µ.   

 

Θα δοθούν µετάλλια σε όλους τους συµµετέχοντες, ξεχωριστά µετάλλια στους 

πρώτους τρεις και κύπελλα στους νικητές. Οι απονοµές θα γίνουν µετά το πέρας των 

αγώνων (αναµενόµενη ώρα λήξης αγώνων 12.30 µ.µ) 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες έχουν Έλληνες και αλλοδαποί αθλητές, Όλοι   

συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη. Ειδικότερα οι κάτω των 18 ετών µε ευθύνη των 

κηδεµόνων τους. Οι συµµετέχοντες µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής θα υπογράφουν 

και υπεύθυνη δήλωση.  

 

Εγγραφές Συµµετοχής:  

Αγώνες ∆ρόµου και Κολύµβησης: 

• Την ηµέρα διεξαγωγής των αγώνων έως και µία ώρα πριν την έναρξη  στα 

κισέ της διοργάνωσης     

• Αποστολή αιτήσεων έως και τη Πέµπτη  22 Σεπτεµβρίου 2016 στο e-mail 

mayorsoffice@dkavalas.gr και  fax  2510451401  

Αγώνες Ποδηλασίας:  

• Οι συµµετέχοντες στην ποδηλασία θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους 

το αργότερο µέχρι και την Πέµπτη 22 Σεπτεµβρίου 2016 στο e-mail 

mayorsoffice@dkavalas.gr και  fax  2510451401 (∆εν θα υπάρχει η 

δυνατότητα εγγραφής την ηµέρα των αγώνων). 

 

∆ιαθέσιµες αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καβάλας www.kavala.gov.gr    

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας συµµετοχής: σταθ. 2510451411. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή των αγώνων: 6948276131  

 



 

 


