
 

2nd TRIMORE Syros Triathlon 2017 
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΑ 

Ο δήµος Σύρου και η TRIMORE, διοργανώνουν και προκηρύσσουν αγώνα 
τριάθλου ενηλίκων και παιδιών, Κολυµβητικό Παράπλου Ανοικτής θαλάσσης, 
αγώνα City Running καθώς και άλλων παράλληλων αθλητικών και πολιτιστικών 
δράσεων στις 15-18 Ιουνίου 2017, οι οποίοι θα λάβουν χώρα στο νησί της 
Σύρου. 
  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
Κολυµβητικός Παράπλους Ανοικτής Θάλασσας (Open Water Swimming) 
 
5,5 χλµ 
Εκκίνηση: Φάµπρικα 
Τερµατισµός: Μ. Γιαλός- Άγιος Αντώνιος 
 
3,5 χλµ 
Εκκίνηση: Βάρη 
Τερµατισµός: Μ. Γιαλός- Άγιος Αντώνιος 
 
0,5 χλµ 
Εκκίνηση: Άγιος Αντώνιος 



Τερµατισµός: Μ. Γιαλός- Άγιος Αντώνιος 
Αποστάσεις: 0,5k | 3,5k | 5,5k (τεκµήρια 1, 2 & 3) 
Θέση: Κοινός τερµατισµός όλων των αποστάσεων στην θέση Άγιος Αντώνιος -
Μέγα Γιαλός. Πρόκειται για έξοδο σε αµµώδη παραλία και τερµατισµός εντός 
θαλάσσης µε πέρασµα από αψίδα χρονοµέτρησης. 
Εκκίνηση της µεγάλης απόστασης (5,5k) από την επίσης αµµώδη παραλία της 
Φάµπρικας. Η Εκκίνηση θα δοθεί µε τους αθλητές να βρίσκονται όρθιοι στην 
άµµο εντός θαλάσσης (το νερό στη γάµπα) και µε κορδέλα εκκίνησης πίσω από 
την οποία θα βρίσκονται άπαντες. 
Μόλις δοθεί η εκκίνηση, θα τρέξουν στο σηµείο που επιθυµούν να ξεκινήσουν 
κολύµπι προς την πρώτη σηµαδούρα. 
Εκκίνηση της µεσαίας απόστασης (3,5k) από την επίσης αµµώδη παραλία της 
Βάρης µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι αθλητές αυτής της διαδροµής θα κινηθούν 
προς ενσωµάτωση στον κορµό των αθλητών της µεγάλης διαδροµής ακριβώς 
στην έξοδο του όρµου (µε υπολογισµό ώστε να ενσωµατωθούν ακριβώς πίσω 
από τους πρώτους της µεγάλης διαδροµής). 
Εκκίνηση της µικρής απόστασης (0,5k) από την αµµώδη παραλία του Αγίου 
Αντωνίου, παραπλεύρως του τερµατισµού, µε τριγωνική κίνηση εντός του 
όρµου, χωρίς όµως να ενοχλεί η κίνηση αυτών των αθλητών, εκείνους που 
έρχονται προς τερµατισµό των άλλων δύο αποστάσεων. Πρόκειται επίσης να 
γίνει ενσωµάτωση των γρήγορων πίσω από τους πρώτους, ώστε να ακολουθήσει 
ένας τερµατισµός µε διαχωρισµό των αθλητών από το χρώµα στα σκουφάκια 
τους. 
Προθέρµανση: Η προθέρµανση των αθλητών θα ξεκινήσει 20 λεπτά πριν την 
εκκίνηση και για 15 λεπτά. Η Τεχνική ενηµέρωση θα προηγηθεί της 
προθέρµανσης, συνολικά 35 λεπτά πριν την εκκίνηση και για 15 λεπτά, µέχρι 
την έναρξη της προθέρµανσης. 
Σήµανση διαδροµής: Η πρώτη (3,5k και 5,5k) και η τελευταία σηµαδούρα των 
διαδροµών, θα είναι χρώµατος κόκκινου. Όλες οι ενδιάµεσες των δύο µεγάλων 
διαδροµών θα είναι χρώµατος κίτρινου. 
Στη µικρή απόσταση θα είναι όλες οι σηµαδούρες κόκκινες. 
Κόκκινο χρώµα στη σηµαδούρα σηµαίνει πέρασµα από τη σηµαδούρα 
δεξιόστροφα, δηλαδή έχοντας τη σηµαδούρα στο δεξί µας ώµο. 
Κίτρινη σηµαδούρα σηµαίνει ότι είναι απλά δείκτης διαδροµής και αρκεί να 
περάσουµε κοντά σε αυτή (10 µέτρα εκατέρωθεν εκείνης) από όποια πλευρά 
επιθυµούµε. 
Όλες οι σηµαδούρες θα έχουν ύψος µεγαλύτερο του 1,5 µέτρου και συνολικά 
στη µεγάλη διαδροµή θα είναι 12. 
Υδροδοσία: Σταθµός επιθαλάσσιας υδροδοσίας θα υπάρχει περίπου στο µέσο 
της µεγάλης διαδροµής και περίπου 500 µέτρα µετά την ενσωµάτωση της 
µεσαίας απόστασης. Οι κολυµβητές δεν θα επιτρέπεται να ακουµπήσουν στην 
εξέδρα ή το σκάφος του σταθµού. 
Έξοδος αθλητών: Τους αθλητές, µετά το πέρασµα από την αψίδα του 
τερµατισµού, θα υποδέχονται στην παραλία εθελοντές που θα τους σκεπάζουν 
µε την πετσέτα που θα προσφέρει η διοργάνωση. 



Τσάντες αθλητών: Ο κάθε κολυµβητής θα έχει από τη διοργάνωση µια τσάντα 
αριθµηµένη (µοναδικός αριθµός αθλητή) εξωτερικά. Όλες οι τσάντες των 
κολυµβητών των δύο µεγάλων αποστάσεων, θα παραληφθούν στο σηµείο 
εκκίνησης του αγώνα τους (Φάµπρικα, Βάρη, Άγιος Αντώνιος) µία ώρα πριν την 
εκκίνηση. Κατόπιν και πριν την εκκίνηση, θα τοποθετηθούν από τους αθλητές 
κλειστές εντός ειδικής µπαγκαζιέρας και θα µεταφερθούν στον τερµατισµό. 
Κατόπιν του τερµατισµού του ο κάθε κολυµβητής θα µπορεί µε την επίδειξη του 
αριθµηµένου σκουφιού του να παραλάβει από τους εθελοντές στη µπαγκαζιέρα 
µόνο την τσάντα µε τον αριθµό του. 
Προϋπόθεση για την απόκτηση του Athletes Kit είναι η συµµετοχή και η 
παρουσία του αθλητή την ηµέρα του αγώνα, πριν την εκκίνηση στο σηµείο 
εκκίνησης. 
Για τις εγγραφές της τελευταίας στιγµής, το Athletes Kit µπορεί να µην 
περιλαµβάνει πλήρες περιεχόµενο. 
Οι αθλητές που θα εγγραφούν και δεν θα προσέλθουν στην αφετηρία, δεν θα 
δικαιούνται να λάβουν το Atletes kit κατόπιν του αγώνα. 
Ασφάλεια γενικά: Όλοι οι κολυµβητές θα φορούν ειδικό αριθµηµένο (µοναδικό 
αριθµό ο καθένας) σκουφί της διοργάνωσης, το οποίο θα έχει χρώµα 
αναγνωρίσιµο στη θάλασσα από µακριά. 
Θα προηγηθεί τεχνική ενηµέρωση τόσο για τη σήµανση των διαδροµών αλλά 
κυρίως για θέµατα ασφάλειας. Θα τονιστεί ότι αν κάποιος αθλητής χρειαστεί 
βοήθεια, σταµατά, γυρνά ανάσκελα και σηκώνει το χέρι ώστε να τον δει η οµάδα 
βοήθειας στη θάλασσα. 
Σχεδιάζεται (πρόκειται για πρόσθετο µέτρο ασφάλειας που δεν έχει ακόµη 
δοκιµαστεί η εφαρµογή του σε άλλον αγώνα) η κατασκευή ειδικών µπαλονιών 
ηλίου, τα οποία θα φέρουν όλοι οι κολυµβητές (µε ελαφριά λεπτή κορδέλα 
δεµένα στη µέση τους), ώστε η θέση του κάθε αθλητή να είναι εµφανής από 
πολύ µακριά. 
Ασφάλεια στη θάλασσα: Η ασφάλεια στη θάλασσα θα έχει τρία επίπεδα. 
Πρώτο επίπεδο, εσωτερικά (στην πλευρά της ακτής) της νοητής γραµµής των 
κολυµβητικών διαδροµών, θα κινούνται κανό µε ναυαγοσώστες της lifeguard 
Hellas. 
Δεύτερο επίπεδο, εξωτερικά (στην αντίθετη πλευρά από την ακτή) της νοητής 
γραµµής των κολυµβητικών διαδροµών, θα βρίσκονται 10-12 αγκυροβοληµένα 
σκάφη (κατά προτίµηση φουσκωτά), τα οποία εκτός του ότι θα ορίζουν και τον 
κολυµβητικό διάδροµο (ανάµεσα στη γραµµή αυτών και εκείνη των 
σηµαδούρων) θα βρίσκονται ανάµεσα από σηµαδούρα σε σηµαδούρα και θα είναι 
έτοιµοι εθελοντές να βοηθήσουν σε περίπτωση ανάγκης. 
Τρίτο επίπεδο, εξωτερικά και της νοητής γραµµής των αγκυροβοληµένων 
σκαφών, θα κινούνται 2 φουσκωτά σκάφη µε Ιατρό αγώνα, εξοπλισµό βοήθειας 
και µεταφοράς, εξοπλισµό επικοινωνίας. Επίσης, σκάφος του Λιµενικού θα πλέει 
µε στόχο τον αποκλεισµό περίπτωσης εισαγωγής στη διαδροµή παραπλεόντων 
σκαφών. 
Ασφάλεια στη στεριά: Ειδικό για τη διοργάνωση νοσοκοµειακό όχηµα θα 
βρίσκεται στην εκκίνηση το πρωί και στον τερµατισµό στη συνέχεια, σε ειδική 



θέση για άµεση προσέγγιση σκάφους και διακοµιδή ανθρώπου που χρειάζεται 
βοήθεια. 
Το Νοσοκοµείο θα είναι σε επιφυλακή. 
Η διαδροµή στεριάς, παραλλήλως του παράπλου, θα έχει ελεγχόµενη 
κυκλοφορία ενός ρεύµατος ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση οχήµατος 
πρώτης ανάγκης παραλλήλως της κίνησης θεατών. 
Χρονοµέτρηση: Όλοι οι κολυµβητές όλων των αποστάσεων, θα φέρουν στο 
χέρι ειδικό εξοπλισµό χρονοµέτρησης που θα λάβουν µε το τσαντάκι της 
διοργάνωσης και θα επιστρέψουν κατά την έξοδό τους από τη θάλασσα στον 
εθελοντή που θα τους σκουπίσει. 
Συµµετοχές: Οι συµµετοχές που θα γίνουν δεκτές κατά την πρώτη διοργάνωση, 
θα έχουν ως ανώτερο όριο συνολικά τις 300 (100 στη µεγάλη απόσταση και 200 
στις άλλες δύο). 
Βράβευση: Κάθε κολυµβητής που θα τερµατίσει εντός χρόνου και σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς της διοργάνωσης θα λάβει µετάλλιο συµµετοχής. 
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ βράβευσης: χωρίς WETSUIT 
- Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών 
- Ηλικιακές κατηγορίες 

ΑΝΤΡΕΣ    
Μ1 έως 19 χρονών 
M2 20-29 χρονών  
M3 30-39 χρονών    
M4 40-49 χρονών 
M5 50-59 χρονών    
M6 60+ χρονών    
                
ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
W1 έως 19 ετών 
W2 20-29 χρονών  
W3 30-39 χρονών    
W4 40-49 χρονών 
W5 50-59 χρονών  
W6 60+ χρονών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ βράβευσης: µε WETSUIT 
- Γενικές κατηγορίες αντρών και γυναικών 
Για να συµπληρωθεί µία ηλικιακή κατηγορία απαιτούνται τουλάχιστον 4 
συµµετοχές. Σε αντίθετη περίπτωση οι αθλητές µίας κατηγορίας µεταφέρονται 
αυτόµατα στην επόµενη ηλικιακή κατηγορία. Οι νικητές της γενικής κατηγορίας 
εξαιρούνται από τις βραβεύσεις των ηλικιακών κατηγοριών. 
Θεατές: Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παραβρεθούν στην εκκίνηση και 
στον τερµατισµό, δεν θα µπορούν όµως να κινηθούν µε µηχανοκίνητο όχηµα 
παρά µόνο µε ποδήλατο στο παράκτιο οδικό δίκτυο, ώστε να παρακολουθήσουν 



τους κολυµβητές στη διάρκεια της προσπάθειας, κυρίως στην ευθεία του Μέγα 
Γιαλού. 
Κριτές: Οι κριτές του κολυµβητικού αγώνα θα είναι 12 και θα βρίσκονται στην 
εκκίνηση και αφετηρία, καθώς και στα αγκυροβοληµένα σκάφη. Ο αλυτάρχης 
του αγώνα θα βρίσκεται στο ένα από τα δύο φουσκωτά παραπλέοντα σκάφη 
ώστε να επέµβει σε κάθε περίπτωση που θα αναφερθεί. 
Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές µόνο κατά τον τερµατισµό και µόνο για την 
επόµενη µία ώρα στον αλυτάρχη του αγώνα. 
Κόστος εγγραφής - Entry fee (περιλαµβανοµένης ασφάλισης) 
Πρόκειται να εφαρµοστεί εµπορική πολιτική επιβράβευσης γρήγορης 
προνοµιακής εγγραφής – early bird, αλλά και επιβράβευση των 
προεγγεγραµµένων αθλητών. Θα υπάρξουν τρείς τιµές εγγραφών. Αθλητές που 
κατά το άνοιγµα των προεγγραφών έχουν ήδη δηλώσει τη βούλησή τους να 
είναι κοντά στη διοργάνωση, εξασφαλίζουν αυτόµατα το πιο οικονοµικό πακέτο 
εγγραφής του στα αγωνίσµατα της διοργάνωσης.  
 
Θα ακολουθήσουν οι early bird εγγραφές που θα ολοκληρωθούν στις 15.3.2017 
και οι last call εγγραφές έως 20.5.2017. ενηµερωθείτε πλήρως για το τιµολόγιο 
αγώνα στον Τιµοκατάλογο αθλητικών δραστηριοτήτων του 2nd TRIMORE Syros 
Triathlon. 
 
 
Όλοι οι αθλητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε άθληµα του event, θα 
απολαύσουν το προνόµιο της ακτοπλοϊκής µετακίνησής τους προς και από το 
νησί µαζί µε το/η συνοδό τους (ένα ή και παραπάνω άτοµα) και το όχηµά τους 
µε 50% έκπτωση µέσω της Blue Star (υποστηρικτής της διοργάνωσης), καθώς 
και άλλα προνόµια που θα εξασφαλίσει η διοργάνωση.  
 
Η συµµετοχή του κάθε αθλητή γίνεται µε την συµπλήρωση ηλεκτρονικής φόρµας 
εγγραφής που βρίσκεται στο www.syrostriathlon.gr 
  
  
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
Half Olympic Distance Triathlon (750µ κολύµβησης, 20χλµ ποδηλασίας, 
5χλµ τρεξίµατος) 
Εκκίνηση: Περιοχή νησάκι. 
Τερµατισµός: Πλατεία Μιαούλη (δηµαρχείο). 
Διαδροµή: κολύµβηση (τριγωνική διαδροµή εντός του λιµένος, ορισµένη µε 
σηµαδούρες), ποδηλασία (1 κύκλος 20 χλµ), τρέξιµο (1 κύκλος 5.3 χλµ). 
Ώρα εκκίνησης: 8.00 π.µ.. 
Για λεπτοµέρειες διαδροµών, δείτε τους χάρτες. 
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ βράβευσης: 
- Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών 
- Ηλικιακές κατηγορίες 
  

http://syrostriathlon.gr/images/Syros_Triathlon/entypa/timokatalogos.xlsx
http://syrostriathlon.gr/images/Syros_Triathlon/entypa/timokatalogos.xlsx


ΑΝΤΡΕΣ    
M1 18-24 χρονών  
M2 25-29 χρονών    
M3 30-34 χρονών 
M4 35-39 χρονών  
M5 40-44 χρονών    
M6 45-49 χρονών    
M7 50-54 χρονών 
M8 55-59 χρονών 
Μ9 60-64 χρονών 
Μ10 65+ χρονών 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
W1 18-24 χρονών  
W2 25-29 χρονών    
W3 30-34 χρονών 
W4 35-39 χρονών  
W5 40-44 χρονών    
W6  45-49 χρονών    
W7 50-54 χρονών 
W8 55-59 χρονών 
W9 60-64 χρονών 
W10 65+ χρονών 

Για να συµπληρωθεί µία ηλικιακή κατηγορία απαιτούνται τουλάχιστον 4 
συµµετοχές. Σε αντίθετη περίπτωση οι αθλητές µίας κατηγορίας µεταφέρονται 
αυτόµατα στην επόµενη ηλικιακή κατηγορία. Οι νικητές της γενικής κατηγορίας 
εξαιρούνται από τις βραβεύσεις των ηλικιακών κατηγοριών. 
Όλοι οι συµµετέχοντες που θα συµµετέχουν στον αγώνα του τριάθλου θα 
πάρουν πλούσιο Triathletes Kit το οποίο θα βρίσκεται στη θέση του κάθε αθλητή, 
στην ζώνη αλλαγής πριν την έναρξη του αγώνα. 
Προϋπόθεση για την απόκτηση του Triathletes Kit είναι η συµµετοχή και η 
παρουσία του αθλητή την ηµέρα του αγώνα, πριν την εκκίνηση στην ζώνη 
αλλαγής. 
Για τις εγγραφές της τελευταίας στιγµής, το Triathletes Kit µπορεί να µην 
περιλαµβάνει πλήρες περιεχόµενο. 
Οι αθλητές που θα εγγραφούν και δεν θα προσέλθουν στην αφετηρία, δεν θα 
δικαιούνται να λάβουν το Triathletes kit κατόπιν του αγώνα. 
  
Κόστος εγγραφής - Entry fee (περιλαµβανοµένης ασφάλισης) 
Πρόκειται να εφαρµοστεί εµπορική πολιτική επιβράβευσης γρήγορης 
προνοµιακής εγγραφής – early bird, αλλά και επιβράβευση των 
προεγγεγραµµένων αθλητών. Θα υπάρξουν τρείς τιµές εγγραφών. Αθλητές που 
κατά το άνοιγµα των προεγγραφών έχουν ήδη δηλώσει τη βούλησή τους να 
είναι κοντά στη διοργάνωση, εξασφαλίζουν αυτόµατα το πιο οικονοµικό πακέτο 
εγγραφής του στα αγωνίσµατα της διοργάνωσης.  



 
Θα ακολουθήσουν οι early bird εγγραφές που θα ολοκληρωθούν στις 15.3.2017 
και οι last call εγγραφές έως 20.5.2017. ενηµερωθείτε πλήρως για το τιµολόγιο 
αγώνα στον Τιµοκατάλογο αθλητικών δραστηριοτήτων του 2nd TRIMORE Syros 
Triathlon. 
 
 
Όλοι οι αθλητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε άθληµα του event, θα 
απολαύσουν το προνόµιο της ακτοπλοϊκής µετακίνησής τους προς και από το 
νησί µαζί µε το/η συνοδό τους (ένα ή και παραπάνω άτοµα) και το όχηµά τους 
µε 50% έκπτωση µέσω της Blue Star (υποστηρικτής της διοργάνωσης), καθώς 
και άλλα προνόµια που θα εξασφαλίσει η διοργάνωση.  
 
Η συµµετοχή του κάθε αθλητή γίνεται µε την συµπλήρωση ηλεκτρονικής φόρµας 
εγγραφής που βρίσκεται στο www.syrostriathlon.gr 
  
  
Olympic Distance Triathlon (1500µ κολύµβησης, 40χλµ ποδηλασίας, 
10χλµ τρεξίµατος) 
Εκκίνηση: Περιοχή νησάκι. 
Τερµατισµός: Πλατεία Μιαούλη (δηµαρχείο). 
Διαδροµή: κολύµβηση (κολυµβητική διαδροµή που ξεκινά από την περιοχή 
βαπόρια, περνά από τον φάρο του λιµανιού στη δεξιά πλευρά της εισόδου και 
καταλήγει παραπλεύρως του παλιού κολυµβητηρίου στη θέση νησάκι. Η 
διαδροµή θα είναι ορισµένη µε σηµαδούρες. Εναλλακτικό σχέδιο Β’ για την 
περίπτωση υψηλού κυµατισµού, είναι ο παράπλους στον λιµενοβραχίονα 
ξεκινώντας από την περιοχή νησάκι µέχρι το ναυπηγείο και κάθετα προς το παλιό 
κολυµβητήριο στη θέση νησάκι), ποδηλασία (2 κύκλοι των 20 χλµ), τρέξιµο (2 
κύκλοι 5 χλµ). 
Ώρα εκκίνησης: 8.00 π.µ.. 
Για λεπτοµέρειες διαδροµών, δες στους χάρτες. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ βράβευσης: 
- Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών 
- Ηλικιακές κατηγορίες 

ΑΝΤΡΕΣ    
M1 18-24 χρονών  
M2 25-29 χρονών    
M3 30-34 χρονών 
M4 35-39 χρονών  
M5 40-44 χρονών    
M6 45-49 χρονών    
M7 50-54 χρονών 
M8 55-59 χρονών 
Μ9 60-64 χρονών 
Μ10 65+ χρονών 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
W1 18-24 χρονών  
W2 25-29 χρονών    
W3 30-34 χρονών 
W4 35-39 χρονών  
W5 40-44 χρονών    
W6  45-49 χρονών    
W7 50-54 χρονών 
W8 55-59 χρονών 
W9 60-64 χρονών 
W10 65+ χρονών 

Για να συµπληρωθεί µία ηλικιακή κατηγορία απαιτούνται τουλάχιστον 4 
συµµετοχές. Σε αντίθετη περίπτωση οι αθλητές µίας κατηγορίας µεταφέρονται 
αυτόµατα στην επόµενη ηλικιακή κατηγορία. Οι νικητές της γενικής κατηγορίας 
εξαιρούνται από τις βραβεύσεις των ηλικιακών κατηγοριών.  

Όλοι οι συµµετέχοντες που θα συµµετέχουν στον αγώνα του τριάθλου θα 
πάρουν πλούσιο Triathletes Kit το οποίο θα βρίσκεται στη θέση του κάθε αθλητή, 
στην ζώνη αλλαγής πριν την έναρξη του αγώνα. 
Προϋπόθεση για την απόκτηση του Triathletes Kit είναι η συµµετοχή και η 
παρουσία του αθλητή την ηµέρα του αγώνα, πριν την εκκίνηση στην ζώνη 
αλλαγής. 

Για τις εγγραφές της τελευταίας στιγµής, το Triathletes Kit µπορεί να µην 
περιλαµβάνει πλήρες περιεχόµενο. 
Οι αθλητές που θα εγγραφούν και δεν θα προσέλθουν στην αφετηρία, δεν θα 
δικαιούνται να λάβουν το Triathletes kit κατόπιν του αγώνα. 
Κόστος εγγραφής - Entry fee (περιλαµβανοµένης ασφάλισης) 
Πρόκειται να εφαρµοστεί εµπορική πολιτική επιβράβευσης γρήγορης 
προνοµιακής εγγραφής – early bird, αλλά και επιβράβευση των 
προεγγεγραµµένων αθλητών. Θα υπάρξουν τρείς τιµές εγγραφών. Αθλητές που 
κατά το άνοιγµα των προεγγραφών έχουν ήδη δηλώσει τη βούλησή τους να 
είναι κοντά στη διοργάνωση, εξασφαλίζουν αυτόµατα το πιο οικονοµικό πακέτο 
εγγραφής του στα αγωνίσµατα της διοργάνωσης.  
 
Θα ακολουθήσουν οι early bird εγγραφές που θα ολοκληρωθούν στις 15.3.2017 
και οι last call εγγραφές έως 20.5.2017. ενηµερωθείτε πλήρως για το τιµολόγιο 
αγώνα στον Τιµοκατάλογο αθλητικών δραστηριοτήτων του 2nd TRIMORE Syros 
Triathlon. 
 
 
Όλοι οι αθλητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε άθληµα του event, θα 
απολαύσουν το προνόµιο της ακτοπλοϊκής µετακίνησής τους προς και από το 
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νησί µαζί µε το/η συνοδό τους (ένα ή και παραπάνω άτοµα) και το όχηµά τους 
µε 50% έκπτωση µέσω της Blue Star (υποστηρικτής της διοργάνωσης), καθώς 
και άλλα προνόµια που θα εξασφαλίσει η διοργάνωση.  
 
Η συµµετοχή του κάθε αθλητή γίνεται µε την συµπλήρωση ηλεκτρονικής φόρµας 
εγγραφής που βρίσκεται στο www.syrostriathlon.gr 
  
   
5k & 10k City Running: 
Εκκίνηση και τερµατισµός: Πλατεία Μιαούλη (Δηµαρχείο) 
Ώρα εκκίνησης: 18.30 
Για λεπτοµέρειες διαδροµών, δείτε τους χάρτες. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ βράβευσης: 
- Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών 
- Ηλικιακές κατηγορίες: 

ΑΝΤΡΕΣ    
Μ1 έως 17 
M2  18-29 χρονών 
M3  30-39 χρονών    
M4  40-49 χρονών 
M5  50-59 χρονών 
M6 60+ χρονών 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
W1 έως 17 
W2  18-29 χρονών 
W3  30-39 χρονών    
W4  40-49 χρονών 
W5  50-59 χρονών  
W6 60+ χρονών 

Όλοι οι συµµετέχοντες θα βρουν στο σηµείο της εκκίνησης µία ώρα πριν την 
εκκίνηση του αγώνα τους ένα πλούσιο Running Kit. 
Προϋπόθεση για την απόκτηση του Athletes Kit είναι η συµµετοχή και η 
παρουσία του αθλητή την ηµέρα του αγώνα, πριν την εκκίνηση στο σηµείο 
εκκίνησης. 
Για τις εγγραφές της τελευταίας στιγµής, το Athletes Kit µπορεί να µην 
περιλαµβάνει πλήρες περιεχόµενο. 
Οι αθλητές που θα εγγραφούν και δεν θα προσέλθουν στην αφετηρία, δεν θα 
δικαιούνται να λάβουν το Athletes kit κατόπιν του αγώνα. 
Κόστος εγγραφής - Entry fee (περιλαµβανοµένης ασφάλισης) 
Πρόκειται να εφαρµοστεί εµπορική πολιτική επιβράβευσης γρήγορης 
προνοµιακής εγγραφής – early bird, αλλά και επιβράβευση των 
προεγγεγραµµένων αθλητών. Θα υπάρξουν τρείς τιµές εγγραφών. Αθλητές που 
κατά το άνοιγµα των προεγγραφών έχουν ήδη δηλώσει τη βούλησή τους να 



είναι κοντά στη διοργάνωση, εξασφαλίζουν αυτόµατα το πιο οικονοµικό πακέτο 
εγγραφής του στα αγωνίσµατα της διοργάνωσης.  
 
Θα ακολουθήσουν οι early bird εγγραφές που θα ολοκληρωθούν στις 15.3.2017 
και οι last call εγγραφές έως 20.5.2017. ενηµερωθείτε πλήρως για το τιµολόγιο 
αγώνα στον Τιµοκατάλογο αθλητικών δραστηριοτήτων του 2nd TRIMORE Syros 
Triathlon. 
 
 
Όλοι οι αθλητές που θα εγγραφούν σε οποιοδήποτε άθληµα του event, θα 
απολαύσουν το προνόµιο της ακτοπλοϊκής µετακίνησής τους προς και από το 
νησί µαζί µε το/η συνοδό τους (ένα ή και παραπάνω άτοµα) και το όχηµά τους 
µε 50% έκπτωση µέσω της Blue Star (υποστηρικτής της διοργάνωσης), καθώς 
και άλλα προνόµια που θα εξασφαλίσει η διοργάνωση.  
 
Η συµµετοχή του κάθε αθλητή γίνεται µε την συµπλήρωση ηλεκτρονικής φόρµας 
εγγραφής που βρίσκεται στο www.syrostriathlon.gr 
   
  
THE BRAVES & THE BRAVES light 
Θα υπάρξουν δύο επιπρόσθετες συνδυαστικές κατηγορίες για τους τολµηρούς 
του αγώνα που θα έχουν και ξεχωριστή κατηγορία βράβευσης. 
 
THE BRAVES: όσοι αθλητές διαγωνιστούν και τερµατίσουν στο Olympic 
Triathlon, στα 10k City Running και στα 5,5km Swimming. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙA βράβευσης: 
Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών 
THE BRAVES light: όσοι αθλητές διαγωνιστούν και τερµατίσουν στο Half 
Olympic Triathlon, στα 5k City Running και στα 3km Swimming. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙA βράβευσης: 
Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών 
  
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
 
Αγώνας τριάθλου για παιδιά – Kids Distance Triathlon 
 
Κατηγορία Α: έτος γέννησης 2005-2007 (50µ κολύµβησης, 1.000µ 
ποδηλασίας, 200µ τρεξίµατος) 
Κατηγορία Β: έτος γέννησης 2002-2004 (100µ κολύµβησης, 2.000µ 
ποδηλασίας, 400µ τρεξίµατος) 
Εκκίνηση και τερµατισµός: Περιοχή νησάκι 
Ώρα εκκίνησης: 9.30πµ 
Για λεπτοµέρειες διαδροµών, δείτε τους χάρτες. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: 
- Αγόρια µε έτος γέννησης 2005-2007 
- Αγόρια µε έτος γέννησης 2002-2004 
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- Κορίτσια µε έτος γέννησης 2005-2007 
- Κορίτσια µε έτος γέννησης 2005-2007 
Όλοι οι συµµετέχοντες στο παιδικό τρίαθλο θα βρούν στη θέση εκκίνησης (ζώνη 
αλλαγής) πλούσιο Kids Kit. 
Η εγγραφή των παιδιών στο 2nd TRIMORE Syros Triathlon θα είναι και δωρεάν 
µέχρι και τις 15.3.2017. Με το πέρας της ηµεροµηνίας αυτής η εγγραφή θα είναι 
10 ευρώ µέχρι και την λήξη των εγγραφών στις 20.5.2017 
  
Αναβίωση κολύµβησης µετ’ εµποδίων (Obstacle Swimming) 
Εκκίνηση και τερµατισµός: Περιοχή νησάκι 
Ώρα εκκίνησης: 11.00πµ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙA βράβευσης: 
Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών 
Βραβεύσεις-απονοµές : 
Όλοι οι αθλητές που θα τερµατίσουν εντός χρόνου και σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του αγώνα θα λάβουν στο τέλος αναµνηστικό µετάλλιο. 
Συγκεκριµένα οι αθλητές του Half Olympic Distance και του Olympic Distance 
που θα τερµατίσουν εντός χρόνου και σύµφωνα µε τους κανονισµούς του αγώνα 
θα παραλάβουν τα µετάλλιά τους στην τελετή απονοµών βραβείων, στην πλατεία 
Μιαούλη το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στις 20.30. 
Παράβολο και προϋποθέσεις συµµετοχής 
Οι αθλούµενοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά την ιατρική βεβαίωση 
και την υπεύθυνη δήλωση του αγώνας τις οποίες µπορούν να βρουν και να 
συµπληρώσουν στο www.syrostriathlon.gr. καθώς και να έχουν πληρώσει το 
παράβολο συµµετοχής µέχρι το χρονικό διάστηµα που ορίζει ο αγώνας. 
Έγκυρο έγγραφο θεωρείται η ιατρική βεβαίωση 12µηνης ισχύος (από 
18/6/2017) ή ενηµερωµένο δελτίο ΕΟΜΠ / ΕΟΠ / ΚΟΕ / ΣΕΓΑΣ (στο οποίο 
αναγράφεται εµφανώς στο αποδεικτικό που θα σταλεί η ηµεροµηνία εντός του 
χρονικού πλαισίου που αναφέρεται ανωτέρω). 
Η διοργάνωση θέτει ως πρώτιστο µέληµα την υγεία των συµµετεχόντων 
αθλητών και για το λόγο αυτό έχει αυστηρές προϋποθέσεις στο θέµα Ιατρικής 
βεβαίωσης. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό οι αθλητές συµµετέχοντες να δουν την 
υποχρέωση αυτή ως µία ευκαιρία να ελέγξουν την υγεία τους, έστω και µε αυτό 
τον τυπικό επιφανειακό έλεγχο, προτρέποντάς τους µάλιστα να προβούν 
προληπτικά σε εκτενέστερο έλεγχο, ασχέτως αυτής της υποχρέωσης. 
Παράλληλα, γνωρίζοντας την Ελληνική αθλητική πραγµατικότητα, διαχωρίζει 
ευκρινώς τη θέση της. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα τροποποίησης της παρούσας προκήρυξης 
και για οποιαδήποτε µεταβολή θα υπάρξει έγκαιρη ενηµέρωση των αθλητών (site 
διοργάνωσης, facebook page, e-mail στους ήδη εγγεγραµµένους). 
Η διοργάνωση θα ορίσει µέγιστο αριθµό συµµετοχών ανά αγώνισµα -αριθµός ο 
οποίος θα ανακοινωθεί µε την έναρξη των εγγραφών-, στα οποία προτεραιότητα 
θα έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει νωρίς την εγγραφή τους. 
  



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2nd TRIMORE Syros Triathlon 2017 
Πέµπτη 15. Ιουνίου 217 
22.00: Προκριµατικοί Water Polo, Νησάκι 
Παρασκευή 16.Ιουνίου 2017 
9.30: Obstacle Shooting Race (προκριµατικοί), Πεδίο Βολής Βάρης 
17.00: Water Triathlon, Γαλησσάς 
22.00: Tελικοί Water Polo, Νησάκι 
Σάββατο 17.Ιουνίου 2017 
13.30: Obstacle Shooting Race (τελικοί), Πεδίο Βολής Βάρης 
Κυριακή 18.Ιουνίου 2017 
17.00: Ποδηλατική βραδυπορία, πλατεία Μιαούλη 
  
Πρόγραµµα εκδηλώσεων  
2nd TRIMORE Syros Triathlon 2017 
(ενδεικτικό, ενδέχεται ν’ αλλάξει) 
ΠΕΜΠΤΗ 15. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
µετά τις 20:30: Προσέλευση αθλητών και συνοδών 
20:30 - 22:00: Pasta Party (Γεύµα αθλητών και όχι µόνο, Υδατάνθρακες και 
άλλα!) (Θερινός κινηµατογράφος) 
22:00 - 23:00: Προκριµατικοί Water Polo (στο πλαίσιο Ναυτικής εβδοµάδος και 
σε συνδυασµό µε εκδηλώσεις του Ν.Ο.Σ.) (Νησάκι) 
23:00 - 24:00: Ήπια διασκέδαση (Νησάκι) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
09:00: Εκκίνηση κολυµβητικού Παράπλου ανοικτής θαλάσσης 5,5k (Φάµπρικα) 
09:45: Εκκίνηση κολύµπι ανοικτής θαλάσσης 3,5k (Βάρη) 
10:15: Εκκίνηση κολύµπι ανοικτής θαλάσσης 0,5k (Άγιος Αντώνιος) 
10:15 - 11:30: Τερµατισµοί (Μ. Γιαλός - Άγιος Αντώνιος) 
09:30 - 11:30: Obstacle Shooting Race - Dirty Biathlon (Πεδίο βολής Βάρης) 
12:00 – 13:00: “Άδακρυς Μάχη” Παρουσίαση Βιβλίου Δηµ. Θωµά (Θέατρο 
Απόλλων)  
17:00 - 18:30: Water-Obstacle Triathlon (Pilot Version) (Γαλησσάς) 
19:15 - 20:30: Επιστηµονικό Workshop - Εκτενής τεχνική ενηµέρωση (Θέατρο 
Απόλλων) 
20:30 - 21:30: Pasta Party (Γεύµα αθλητών-συνοδών, Υδατάνθρακες και άλλα) 
(Θερινός κινηµατογράφος) 
21:30 - 23:00: Δεξίωση Δηµοσιογράφων και Χορηγών (Θερινός 
κινηµατογράφος) 
22:00 - 23:00: Τελικοί Water Polo (Νησάκι) 
23:00 - 24:00: Ήπια διασκέδαση (Νησάκι) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
07:15 - 07:30: Τεχνική ενηµέρωση διαδροµών (Νησάκι) 
07:30 - 07:45: Ζέσταµα κολύµβησης - Μεταφορά αθλητών Olympic Distance 
στα Βαπόρια 
08:00 - (12:30): Έναρξη Olympic και Half Olympic distance Triathlon (Λιµάνι - 
Βαπόρια)  



12:00 – 13:30: SUP Event - (Παραλία Φοίνικα)  
13:30 – 14:30: Kayak Event - (Παραλία Φοίνικα) 
13:00 Άρση ποδηλάτων από Racks 
13:30 - 15:30: Obstacle Shooting Race (τελικοί) (Πεδίο βολής Βάρης) 
18:30 - 19:45: 5k & 10k City Running (Πλατεία Μιαούλη) 
20:00 – 20:30: Επίδειξη στη θάλασσα – SUP Support Παραλία Ερµούπολής – 
Οδός Ερµού  
20:30 - 22:00: Τελετή απονοµών βραβείων - Μικρή γιορτή (Πλατεία Μιαούλη) 
22:00 - DJ Party: (Πλατεία Μιαούλη) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
09:00 - 09:15: Τεχνική ενηµέρωση παιδιών (Νησάκι) 
09:15 - 09:30: Ζέσταµα 
09:30 - (10:30): Έναρξη παιδικών τριάθλων (δύο εκκινήσεις βάσει ηλικιών) 
11:00 - 13:00: Αναβίωση κολύµβησης µετ’ εµποδίων (προκριµατικοί - Τελικοί) 
(Νησάκι) 
13:30 - 14:15: Απονοµές και φωτογράφιση παίδων και Ειδικών κολυµβητών 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
09:30 - 11:30: Δενδροφύτευση (Περιοχή, θα ανακοινωθεί)


