
 

ΕΝΤΡΨ ΦΟΡΜ 

Πλεασε τιχκ τηε αππροπριατε βλοχκσ 

 Φεµαλε  Μαλε  27Κµ  10Κµ  Ρυννερ  Ωαλκερ 
 

Λιχενσε Νυµβερ���.������.. Τεµποραρψ Νυµβερ������.. 

Συρναµε ����������������������������.. 

Φιρστ Ναµε ..���������������������������. 

Ποσταλ Αδδρεσσ ..�..������������������������ 

Ι.∆. Νο. ..����������������������������. 

Τελ: (Η) ����..��. Τελ: (Ω) ..������ Χελλ ��������.... 

∆ατε οφ Βιρτη ������������� Αγε ον δαψ οφ ραχε ����� 

Περµανεντ Νο. ��������  

Ρυννινγ Χλυβ ........������������������������ 

Προϖινχε ����������������������������. 

Εντρψ Φεε 

27Κµ    Ρ120.00 

10Κµ    Ρ  70.00 

Τεµπ. Λιχενσε  Ρ  30.00 

Αλλ Σχηολαρσ  Ρ  50.00 

ΕΠ Ατηλετεσ 65+ Ρ  70.00 

 
 

Τοταλ  Ρ������ 
 

Ινδεµνιτψ 

Ι δεχλαρε τηατ Ι ωιλλ αβιδε βψ τηε ρυλεσ ανδ ρεγυλατιονσ οφ ΑΣΑ ανδ ΕΠΑ 

ανδ ωιλλ οβεψ τραφφιχ οφφιχερσ ανδ οφφιχιαλσ ατ αλλ τιµεσ. Ι αµ µεδιχαλλψ φιτ  

ανδ παρτιχιπατε ατ µψ οων ρισκ ανδ ωιλλ νοτ ηολδ τηε οργανιζερσ, ΕΠΑ ορ 

τηε σπονσορσ λιαβλε φορ ανψ χλαιµ, λοσσ ορ ινϕυρψ ινχυρρεδ ασ α ρεσυλτ οφ 

 µψ παρτιχιπατιον ιν τηε εϖεντ. 

 

 Σιγνατυρε �������������.. 

 

 

 Παρεντ/Γυαρδιαν ιφ υνδερ 18 ������������. 

 

 

ΡΥΛΕΣ ανδ ΧΟΝ∆ΙΤΙΟΝΣ 

1. Ραχε ηελδ υνδερ τηε Ρυλεσ οφ ΑΣΑ ανδ ΕΠΑ. Αλλ ατηλετεσ ινδεµνιφψ 

τηε Νατιοναλ, Προϖινχιαλ ανδ Ρεγιοναλ Βοδιεσ, τηε Σπονσορσ ανδ 

τηε Οργανιζερσ αγαινστ αλλ ανδ ανψ αχτιονσ οφ ωηατσοεϖερ νατυρε. 

2. 27κµ ωιλλ σταρτ ατ 07η00 � Βατηυρστ Βιγ Πινεαππλε 

10κµ ωιλλ σταρτ ατ 08η00 ΠΑ Χουντρψ Χλυβ 

3. 27κµ: 

∗ 2017 Λιχενσε Νυµβερ ον τηε φροντ ΑΝ∆ βαχκ οφ ϖεστ. Νον 

ρεγιστερεδ ρυννερσ ωιλλ ρεχειϖε τεµποραρψ λιχενσε νυµβερσ το βε 

ωορν ον ΒΑΧΚ οφ ϖεστ. Τηισ τεµπ λιχενσε ωιλλ βε αν αδδιτιοναλ φεε 

ορ Ρ30 

∗ Αγε χατεγορψ ταγσ το βε ωορν το θυαλιφψ φορ αγε χατεγορψ πριζεσ 

∗ Μεδαλσ το αλλ φινισηερσ 

∗ Τεµπ λιχενσεδ ατηλετεσ αρε χοϖερεδ βψ ΑΣΑ Ινσυρανχε σχηεµε, 

αππλιχαβλε φορ ραχε δαψ ονλψ.  

∆εταιλσ οβταιναβλε φροµ ΕΠΑ Πηονε 041 374 2818. 

4. Ατηλετεσ µυστ βε ατ λεαστ 18 ψρσ ολδ φορ 27κµ ανδ 15ψρσ ολδ φορ 

10κµ ον ραχε δαψ.  

5. Νο περσοναλ σεχονδινγ αλλοωεδ. Τηερε ωιλλ βε συφφιχιεντ 

ρεφρεσηµεντσ ταβλεσ αλονγ τηε ρουτε.  

6. Αλλ τραφφιχ οφφιχιαλσ ανδ µαρσηαλσ µυστ βε οβεψεδ.  

7. Τηε ραχε χοµµιττεε ρεσερϖεδ τηε ριγητ το αχχεπτ ορ ρεϕεχτ ανψ 

εντρψ.  

8. Χλοσινγ δατε φορ εντριεσ ισ ΜΟΝ∆ΑΨ 9 Οχτοβερ 2017 φροµ αλλ σπορτ 

σηοπσ.  

9. Πριζε γιϖινγ ανδ λυχκψ δραωσ ωιλλ τακε πλαχε ατ 11η00 

10. Αλλ ατηλετεσ παρτιχιπατε ατ τηειρ οων ρισκ. 

11. Νο σεχονδινγ ωιλλ βε αλλοωεδ δυρινγ τηε ραχε. 

12. Τηε ωεαρινγ οφ εαρπηονεσ ορ ηεαδσετσ ισ προηιβιτεδ ανδ ωιλλ λεαδ το 

δισθυαλιφιχατιονσ.  

13. Πλεασε υσε ρεφυσε χονταινερσ προϖιδεδ.  

 

Φορ Φυρτηερ ινφορµατιον χονταχτ: 

Φριεδα − 046 624 5859 Στιχκσ � 046 6244948 

ινφο≅γρεενφουνταινφαρµ.χο.ζα 

Φολλοω υσ ον τηε Κοωιε Στριδερσ Πορτ Αλφρεδ     παγε. 

Εντρψ Φορµ αϖαιλαβλε ον: ωωω.ωηερεινπε.χο.ζα 
        παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα


