
Για την καλύτερη διοργάνωση του αγώνα παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω : 

 Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει καθοριστεί στους 40. Ήδη έχουν δηλώσει πρόθεση να 

συμμετάσχουν 50 αθλητές και ίσως να δηλώσουν και περισσότεροι. Για λόγους στενότητας 

χρόνου κι επειδή όλοι όσοι θα εργαστούν γι αυτόν τον αγώνα (κριτές, δύτες ασφαλείας, 

γραμματεία κλπ) θα το κάνουν αφιλοκερδώς δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε και τους 50. Αυτό 

που εξασφαλίζει την συμμετοχή σας είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή του παραβόλου συμμετοχής. 

Σε περίπτωση υπεράριθμων αθλητών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Αν σκοπεύετε 

να την κάνετε μέσω e-banking από άλλη τράπεζα, υπολογίστε 2-3 εργάσιμες ημέρες που 

χρειάζονται για να φανεί η πληρωμή σας.  

 Φροντίστε (ειδικά οι πρωτοεμφανιζόμενοι) να έρθετε στην ενημέρωση του Σαββάτου για να 

(i)ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να κάνετε τη μέρα του αγώνα, (ii) προσκομίσετε την ιατρική 

βεβαίωση και τη δήλωση απαλλαγής ευθυνών και (iii) να λύσετε όποια απορία έχετε σχετικά με 

τον κανονισμό (αν και θα πρέπει να τον γνωρίζετε). 

 Δεκτές θα γίνονται μόνο πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις ή θεωρημένα αντίτυπα τα οποία στο 

τέλος του αγώνα θα σας επιστραφούν. Medical statement ή  οτιδήποτε άλλο έντυπο δε θα γίνει 

δεκτό με αποτέλεσμα να μη γίνετε δεκτοί στον αγώνα. 

 Αποφύγετε να κάνετε «δήλωση επίδοσης» σε αγωνίσματα στα οποία δε σκοπεύετε να 

συμμετέχετε. Καθυστερείτε τον αγώνα χωρίς λόγο ταλαιπωρώντας όλους όσους χάλασαν τη μέρα 

τους για να βοηθήσουν αφιλοκερδώς. 

 Φροντίστε να στείλετε έγκαιρα τη δήλωση επίδοσης στο webmaster@aidahellas.gr μόνο, και 

μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα περιλαμβάνοντας με σαφήνεια το αγώνισμα (STA, 

DYN, DNF ) και τα λεπτά ή τα μέτρα αντίστοιχα. Αν δεν την στείλετε έγκαιρα δεν πρόκειται να 

σας αναζητήσει κανείς και θα μείνετε εκτός αγώνα. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα. Οι 

δυνατότητες δεν αλλάζουν μέσα σε λίγες ημέρες. 

 Μετά το τέλος της προσπάθειάς σας φροντίστε να απομακρύνεστε από τον χώρο της πισίνας. 

Κάποιος άλλος αθλητής θα ετοιμάζεται εκείνη την ώρα για την προσπάθειά του και οι φωνές και οι 

συζητήσεις πιθανόν να τον ενοχλούν. Σεβαστείτε τους συναθλητές σας. 

 

Καλή επιτυχία σε όλους και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. 
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