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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

  

Σν πξόγξακκα ηνπ Απζεληηθνύ Μαξαζσλίνπ Κνιύκβεζεο 
 

Γείηε ηηο δηαδξνκέο ησλ αγώλσλ 

 
Αζήλα, 26 Απγνύζηνπ 2020 – Ο ρξόλνο κεηξάεη αληίζηξνθα γηα ηνλ ηζηνξηθό αγώλα The 

Authentic Marathon Swim πνπ αλαβηώλεη 2.500 ρξόληα κεηά, ζην Αξηεκίζην. 

Εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο θνιπκβεηέο ζα απνιαύζνπλ ην ζπνπδαίν αζιεηηθό γεγνλόο, 
ζηηο 4-6 επηεκβξίνπ 2020, ζην Πεπθί Δπβνίαο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο – Αηδεςνύ.  

 

Η απζεληηθή δηαδξνκή 

Γηα πξώηε θνξά, ζα αλαβηώζεη ύζηεξα από 2.500 ρξόληα ε ηζηνξηθή απζεληηθή δηαδξνκή 
ησλ 10ρικ. κε νλόκαηα παγθόζκηαο θιάζεο πνπ ζα θνιπκπήζνπλ πάλσ από ηα λαπάγηα 

ηεο ηζηνξηθήο λαπκαρίαο ηνπ Αξηεκηζίνπ ηνπ 480 π.Υ. Η απαηηεηηθή δηαδξνκή δηεμάγεηαη 

ζηα ζηελά ηνπ Αξηεκηζίνπ, ελώλνληαο ηε ηεξεά Διιάδα κε ηε Θεζζαιία θαη ηνπο 

λνκνύο Δπβνίαο, Μαγλεζίαο θαη Φζηώηηδαο. Η δηνξγάλσζε, ηηκώληαο ηελ ηζηνξία ηνπ 
ηόπνπ, ζα απνλείκεη ζπκβνιηθά ζηνπο ληθεηέο ησλ δηαδξνκώλ από έλα θιαδί ηεο 

Μαπξνειηάο ηνπ Αξηεκηζίνπ ή Διηάο Μαπξνκαλδήιαο. Πξόθεηηαη γηα έλα κλεκείν ηεο 

θύζεο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, κία από ηηο παιηόηεξεο ειηέο ηνπ θόζκνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

αξραίν νηθηζκό ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη έρεη ρξνλνινγεζεί άλσ ησλ 2.500 εηώλ. 

 
Σν πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν ηνπ Απζεληηθνύ Μαξαζσλίνπ Κνιύκβεζεο 
Η δηνξγάλσζε πνπ θέξεη ηελ έγθξηζε ηεο Κνιπκβεηηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο FINA θαη ην πγεηνλνκηθό 

πξσηόθνιιν πνπ έρεη ζεζπίζεη έκπεηξν πξνζσπηθό θαη πηζηνπνηεκέλν από ηνλ 
Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ-ζπλεξγαηώλ 

ηεο ΚΟΕ θαζώο θαη ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Υγεηνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ, κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ 

αζιεηώλ θαη ησλ παξεπξηζθόκελσλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 
πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν ηεο δηνξγάλσζεο κπνξείηε λα δείηε εδώ: https://bit.ly/2YwJKLR  
 

Σν πξόγξακκα  

Τν άββαην 5 επηεκβξίνπ ζηηο 16:00 ην απόγεπκα, ε δξάζε ζα μεθηλήζεη κε ηνλ αγώλα 

θνιύκβεζεο αλνηρηήο ζαιάζζεο ησλ 3ρικ, ελώ ζηηο 18:00 ζα αθνινπζήζεη ε εθθίλεζε 
ηνπ 1.5ρικ. Οη θνιπκβεηέο ζα θηλεζνύλ ζηελ ηξηγσληθή δηαδξνκή πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε 

ζεκείν εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηελ παξαιία Πεπθί. Τελ πξνζέξκαλζε ησλ αζιεηώλ ζα 

αλαιάβεη ε θαζεγήηξηα θπζηθήο αγσγήο, Μάληε Πεξζάθε. Αληίζηνηρα, ηελ Κπξηαθή 6 

επηεκβξίνπ, ε δηνξγάλσζε ζα θνξπθσζεί κε ηελ αλαβίσζε ηεο απζεληηθήο καξαζώληαο 
θνιπκβεηηθήο δηαδξνκήο ησλ 10ρικ. Σηα θνξπθαία νλόκαηα πνπ πξνζηέζεθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο ελ ιόγσ δηαδξνκήο πεξηιακβάλεηαη πιένλ θαη ε ηξεηο θνξέο 

πξσηαζιήηξηα Ειιάδνο, ζηα 5 ρικ θαη 10 ρικ, πνπ έρεη δηαζρίζεη 2 θνξέο ηε Μάγρε, νθία 

Φηιόιηγλνπ. Οη θνιπκβεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα ζα ζπλαληεζνύλ ζηελ πξνβιήηα ηεο 
παξαιίαο Πεπθί, ζηηο 07:45 ην πξσί, γηα λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπο κε ζθάθνο, ακέζσο κεηά, 

ζηηο 08:00, ζην ζεκείν εθθίλεζεο. Ο αγώλαο ζα μεθηλήζεη ζηηο 08:30 κε ζεκείν ηεξκαηηζκνύ 

ηελ παξαιία Πεπθί. Παξάιιεια, ζηηο 09:30 ην πξσί, ζα δηεμαρζεί ν παηδηθόο αγώλαο 

https://bit.ly/2YwJKLR
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800κ. Δείηε εδώ ην πιήξεο πξόγξακκα ηεο δηνξγάλσζεο: 

www.authenticmarathonswim.com/schedule 

 
Οη θνιπκβεηηθέο δηαδξνκέο 

Όιεο νη δηαδξνκέο ηνπ Απζεληηθνύ Μαξαζσλίνπ Κνιύκβεζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί από ηνλ 

Οκνζπνλδηαθό Τερληθό κε Οιπκπηαθέο & παγθόζκηεο δηαθξίζεηο ζηελ θνιύκβεζε αλνηρηήο 

ζαιάζζεο, Νίθν Γέκειν. Δείηε εδώ ηηο δηαδξνκέο: 
www.authenticmarathonswim.com/routes 

 

Ση ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ & λα έρνπλ νη θνιπκβεηέο 

Η δηνξγάλσζε έρνληαο σο γλώκνλα ηελ απόιπηε αζθάιεηα ησλ αζιεηώλ, ζα παξέρεη ζε 
όινπο ζσζίβην πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πνηόηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο ηεο 

ΚΟΕ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ καδί ηνπο ην αληίζηνηρν δειηίν πγείαο θαη όινη νη ππόινηπνη 

θνιπκβεηέο λα πξνζθνκίζνπλ ηαηξηθή βεβαίσζε θαξδηνιόγνπ. H ρξήζε νιόζσκεο 

θόξκαο θνιύκβεζεο (wetsuit), δελ επηηξέπεηαη ζηε δηαδξνκή ησλ 10ρικ, ελώ ζηηο 
ππόινηπεο δηαδξνκέο νη θνιπκβεηέο δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα επίζεκα απνηειέζκαηα. 

Δείηε εδώ ηνπο αλαιπηηθνύο όξνπο ζπκκεηνρήο ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο: https://bit.ly/3j5LoMz  

 

Δγγξαθέο & Παξαιαβή παθέηνπ ζπκκεηνρήο 
Οη εγγξαθέο γηα ηε δηαδξνκή ησλ 10ρικ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί, ελώ ζπλερίδνληαη κε 

ακείσην ξπζκό νη εγγξαθέο ζηα 3ρικ, ην 1,5ρικ θαη ηνλ παηδηθό αγώλα ησλ 800κ. Οη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο, ζπκπιεξώλνληαο ηελ εηδηθή θόξκα πνπ είλαη 

δηαζέζηκε ζην αθόινπζν link: https://www.myrace.gr/event/2407/registrations.html 
Να ζεκεησζεί όηη ηελ εκέξα ησλ αγώλσλ δελ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη εγγξαθέο. Η 

δηνξγάλσζε παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπ παθέηνπ ζπκκεηνρήο κε courier, 

πξηλ ηνπο αγώλεο, γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ζηε γξακκαηεία ησλ εγγξαθώλ. 

Παξάιιεια, γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα παξαιαβήο 
ηνπ παθέηνπ 24 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε αγσλίζκαηνο, θαζώο ε γξακκαηεία 

εγγξαθώλ ζα είλαη αλνηθηή ηελ Παξαζθεπή 4 επηεκβξίνπ, από ηηο 17:00 ην απόγεπκα 

έσο ηηο 20:00 ην βξάδπ θαη αληίζηνηρα ην άββαην 5 επηεκβξίνπ από ηηο 10.00 ην πξσί 

έσο ηηο 20:00 ην βξάδπ, ζηελ παξαιία Πεπθί. Οη ζπκκεηέρνληεο θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ησλ εγγξαθώλ ηνπιάρηζηνλ 45 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 
αγώλα ηνπο, γηα λα παξαιάβνπλ ην παθέην ζπκκεηνρήο ηνπο, ώζηε λα απνθεπρζεί 

νπνηνζδήπνηε πηζαλόο ζπλσζηηζκόο. Οη θνιπκβεηέο θαη επηζθέπηεο ζπληζηάηαη λα θνξνύλ 

πξνζηαηεπηηθή κάζθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ρώξν ηνπ θέληξνπ 

εγγξαθώλ.  
Η δηνξγάλσζε ζα παξέρεη επίζεο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο, 

ελεκέξσζεο θαη αληαπόθξηζεο live chat ησλ αγώλσλ κέζσ Viber, Facebook 

Messenger θαη sms θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, γηα ηελ απνθπγή πξνζέιεπζεο θόζκνπ ζηε 

γξακκαηεία, όπσο νξίδνπλ νη θαλόλεο GDPR πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Μεηαμύ άιισλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα παξαιάβνπλ ζην παθέην ζπκκεηνρήο ηνπο: ηζάληα θαη 

κπινύδα ηεο δηνξγάλσζεο από ηε Luanvi, ζθνπθάθη θνιύκβεζεο από ηε Mosconi, πεηζέηα, 

λνύκεξν ζπκκεηνρήο ηαηνπάδ, chip ρξνλνκέηξεζεο θαη πινύζηα δώξα από ηνπο ρνξεγνύο ηεο 
δηνξγάλσζεο.  

Σε όινπο ηνπο αζιεηέο ζα δνζεί κεηάιιην θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπο, ελώ ιόγσ ησλ 

πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηειεηή απνλνκήο.  

 

Δύθνιε πξόζβαζε & πξνζηηέο ηηκέο δηακνλήο ζηνλ Γήκν Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ 
Ο Απζεληηθόο Μαξαζώληνο Κνιύκβεζεο, ζπλεξγάδεηαη ήδε κε πεξηζζόηεξα από 30 

μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο, κε ζηόρν ηελ ηόλσζε ηνπ αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ ηεο Βόξεηαο 

Δύβνηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. Οη ρνξεγνί 

http://www.authenticmarathonswim.com/schedule/
http://www.authenticmarathonswim.com/routes/
https://bit.ly/3j5LoMz
https://www.myrace.gr/event/2407/registrations.html
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θηινμελίαο, πνπ κε εηδηθέο πξνζθνξέο θαη ηηκέο πνπ μεθηλνύλ από 40 επξώ, πξνσζνύλ θαη 

πξνζθέξνπλ ηεξάζηηα ππνζηήξημε ζηε δηνξγάλσζε κέρξη ζηηγκήο είλαη νη: Maria Louiza 

Apartments, Hydna Studios, Hotel 40 Platania, Altamar Hotel, Ellaeon Throesma, 
Artemision Hotel, Galini Hotel Edipsos, Ilios Studios, Villa Anastasia, Κochili 

Apartments, Mirtia Hotel, Island, Irene Studios, Aidipsos Hotel, Aktaion Hotel, 

Aenaon Studios, Alex Spa Hotel, Anesis Pefki, Athina Studios, Artemis Rooms 

Pefki, Arethousa Hotel, Avli Hotel, Dimitra Apartments, Ermis Spa Hotel, Evia 
Dream, Galini Hotel Pefki, Kallithea Hotel, Katerina Apartments, Konstantinos 

Hotel, Lito Hotel, Mitho Hotel, Jenny Studios, Papadioti Αpartments, Rodon Hotel, 

Drosia Studios, Garden Studios Pefki.   

                                                                                                                    
Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ελδηαθεξόκελνη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο εηδηθέο 

πξνζθνξέο, πνπ κεηαμύ άιισλ πξνζθέξνπλ κεησκέλεο ηηκέο δηακνλήο θαη δπλαηόηεηα late 

check out θαη λα αλαθαιύςνπλ παλέκνξθα θαηαιύκαηα ζηηο πεξηνρέο Πεπθί, Λνπηξά 

Αηδεςνύ, Αξηεκίζην, Ιζηηαία, Καλαηάδηθα, Νέν Πύξγν, Χξενύο θαη Αγηόθακπν. 
Μπείηε ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε ζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο θαη αλαθαιύςηε ηα παθέηα 

θηινμελίαο θαη ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

www.authenticmarathonswim.com/accommodation 

 

Σα δξνκνιόγηα ησλ ferries 
Γηα ηελ θαιύηεξή πξόζβαζε ζην Πεπθί Επβνίαο, δείηε εδώ ηα δξνκνιόγηα ησλ ferries γηα 

ηηο γξακκέο Αηδεςόο – Αξθίηζα θαη Αγηόθακπνο – Γιύθα: 

www.authenticmarathonswim.com/location  

 
Ο The Authentic Marathon Swim ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηελ Αηγίδα ηνπ Διιεληθνύ 

Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ), ελώ έρεη εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ Δπεηεηαθνύ Έηνπο 

«Θεξκνπύιεο – αιακίλα 2020». Ο αγώλαο απνηειεί δηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-

Αηδεςνύ. Τν Sports Production ηεο δηνξγάλσζεο έρεη αλαιάβεη ε Active Media Group. 
Ο The Authentic Marathon Swim έρεη εληαρζεί ζηηο ειιεληθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

#BeactiveHellas 2020 ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο θαη ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ. 

Ο Απζεληηθόο Μαξαζώληνο Κνιύκβεζεο απνηειεί κέινο ηεο παγθόζκηαο θνιπκβεηηθήο 

θνηλόηεηαο αγώλσλ ηνπ Global Swim Series (GSS).  
 

Η πξσηνπόξνο εηαηξεία ζηνλ θιάδν ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Ειιάδα Philosofish, 

επίζεκνο ρνξεγόο ηνπ The Authentic Marathon Swim, παξάγεη αλώηεξεο πνηόηεηαο 

Tζηπνύξα, Λαβξάθη, Φαγθξί θαη Μπηάθη. Με ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ, εθαξκόδεη λέεο 
ηερληθέο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ηερλνινγίεο παξαγσγήο πνπ αμηνπνηνύλ ην αληαγσληζηηθό 

πιενλέθηεκα ησλ ειιεληθώλ πδάησλ θαη αθηώλ γηα ηελ παξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο ςαξηνύ. 

Απνζηνιή ηεο εηαηξίαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνώζεζε κηαο πινύζηαο θαη ηζνξξνπεκέλεο 

δηαηξνθήο κε βάζε ην ςάξη. Όξακά ηεο είλαη λα γίλεη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εηαηξίεο ηνπ 
θιάδνπ ζηελ Επξσπατθή θαη δηεζλή αγνξά, ζπκβάιινληαο πάληα ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

παξαγσγή κε βαζηθό γλώκνλα ην βηώζηκν κέιινλ ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Official Water ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ην Φπζηθό Μεηαιιηθό Νεξό Βίθνο. 
Official Clothing Partner είλαη ε Luanvi. 

Official Sports Supplier είλαη ε Mosconi. 

Official Car Rental Partner ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε Avance. 

Official Beauty Partner είλαη ε Messinian Spa θαη Security Partner ε Target Security. 

Partners ηεο δηνξγάλσζεο είλαη νη Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ ηεξεάο Διιάδαο, 
Syconia, Almanda, Μαληηάξηα Γίξθπο, Fysiotek Sports Lab. 

http://www.authenticmarathonswim.com/accommodation
http://www.authenticmarathonswim.com/location
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Athletic Partners ηνπ The Authentic Marathon Swim είλαη νη Red Swim Academy, 

Swim Academy, Λέαλδξνο, Swimmingclub.gr, LA Elite Fitness, ΑΠ ΣΡΙΑ, 

Kallithea Open Water Team. 
Media Partner είλαη ην Swimbikerun.gr 

Αξσγνί ηεο δηνξγάλσζεο είλαη νη Lifeguard Patrol, Μειίξξπηνλ, Σν Κνρύιη 

 

Hashtag: #authenticmarathonswim 
 
Website: www.authenticmarathonswim.com   
Facebook Page: www.facebook.com/AuthenticMarathonSwim  

Instagram Page: www.instagram.com/authenticmarathonswim  

Twitter Account: https://twitter.com/themarathonswim  

YouTube Channel: www.youtube.com/channel/UCYxMgl-j5wgosL10lyRay5Q  
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπληάθηεο: 

Τει.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505 
e-mail: pr@activemedia.gr  
 

 

http://www.authenticmarathonswim.com/
http://www.facebook.com/AuthenticMarathonSwim
http://www.instagram.com/authenticmarathonswim
https://twitter.com/themarathonswim
http://www.youtube.com/channel/UCYxMgl-j5wgosL10lyRay5Q
mailto:pr@activemedia.gr
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