
 
 

 
Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2017 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Άριστη υποστήριξη των δρομέων και μία μοναδική εμπειρία υπόσχεται 

ο Stoiximan.gr 12ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
Παράταση Εγγραφών έως 8 Μαρτίου. 

 
 
Ιδανική υποστήριξη των συμμετεχόντων δρομέων, αλλά και μία αξεπέραστη δρομική εμπειρία, 
υπόσχεται ο Stoiximan.gr 12ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» σε κάθε έναν 
από όσους βρεθούν στην εκκίνηση, την Κυριακή 2 Απριλίου! 
 
Η Τεχνική Επιτροπή της διοργάνωσης καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της 
παρεχόμενης υποστήριξης προς τους δρομείς που θα συμμετάσχουν στους τέσσερις Δρόμους του 
αγωνιστικού προγράμματος, προκειμένου να απολαύσουν μία αξέχαστη αγωνιστική και όχι μόνο 
εμπειρία συμμετοχής. 
 
Αναλυτικά, οι παροχές υποστήριξης προς τους δρομείς του Stoiximan.gr 12ου Διεθνούς Μαραθωνίου 
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» έχουν ως εξής:  
 

Μαραθώνιος Δρόμος (ώρα εκκίνησης 08:00) 

 
 
Η διαδρομή, πέραν της άριστης υποστήριξης των δρομέων, εξασφαλίζει υψηλές αγωνιστικές 
επιδόσεις. 
Αφετηρία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της Πέλλας και τερματισμός της κούρσας των 
42,195 χιλιομέτρων στην παραλία της Θεσσαλονίκης στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος 

http://skya.r.bh.d.sendibt3.com/t43gdxlqduazk.html


του αγάλματος του Μακεδόνα στρατηλάτη. 
 
Κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής υπάρχουν 15 σταθμοί υποστήριξης των μαραθωνοδρόμων, 
αρχής γενομένης από το 5ο χλμ.. 
Εμφιαλωμένο νερό διατίθεται στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό, καθώς και ανά 2,5χλμ. μετά το 5ο 
χλμ. για τους δρομείς του Μαραθωνίου. 
Ισοτονικά ποτά διατίθενται στο 10ο χλμ., 15ο χλμ., 20ό χλμ., 25ο χλμ., 30ό χλμ., 35ο χλμ. και 40ό 
χλμ.. 
Ενεργειακό ρόφημα (energy gel) διατίθεται στο 20ό χλμ. και 30ό χλμ.. 
Μπανάνες διατίθενται στο 15ο χλμ., 25ο χλμ. και 35ο χλμ. και στον Τερματισμό. 
Αναψυκτικό τύπου cola διατίθεται στο 30ό χλμ. και στο 35ο χλμ.. 
Στον Τερματισμό: διατίθενται νερά, ισοτονικά ποτά, χυμοί, μπάρες δημητριακών, και μπανάνες για 
τους δρομείς του Μαραθωνίου. 
 
 
 

Δρόμος Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. (ώρα εκκίνησης 08:45) 
 

 
 
Αφετηρία το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων και Τερματισμός στην παραλία της Θεσσαλονίκης στη 
Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  
Η διαδρομή θεωρείται ιδανική για την επίτευξη υψηλής επίδοσης. 
 
Εμφιαλωμένο νερό διατίθεται στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό, ενώ οι σταθμοί στο 37,5ο χλμ. και 
στο 40ό χλμ. (Δικαστήρια) του Μαραθωνίου Δρόμου θα υποστηρίζουν με εμφιαλωμένο νερό τους 
δρομείς του Δρόμου των 10.000μ.. 
Επίσης στον Τερματισμό θα διατίθενται νερά, χυμοί, μπάρες δημητριακών και μπανάνες στους 
δρομείς των 10.000μ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skya.r.bh.d.sendibt3.com/t43gdye6duazk.html


Δρόμος Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. (ώρα εκκίνησης 12:30) 
 

 
 
Αφετηρία το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και Τερματισμός στην παραλία της Θεσσαλονίκης 
στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  
Διαδρομή υψηλών προδιαγραφών η οποία προσφέρει αγωνιστικές επιδόσεις και ιδιαίτερες 
συγκινήσεις και ευχαρίστηση στους συμμετέχοντες δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου. 
 
Εμφιαλωμένο νερό διατίθεται στην Εκκίνηση και τον Τερματισμό. Επίσης στον Τερματισμό θα 
διατίθενται νερά, χυμοί, μπάρες δημητριακών και  μπανάνες   στους δρομείς των 5.000μ.. 
 
 
Σε όλους τους Δρόμους του αγωνιστικού προγράμματος θα υπάρχουν Χημικές τουαλέτες στις 
Αφετηρίες, σε όλους τους Σταθμούς της διαδρομής και στον Τερματισμό, ενώ Ιατρική υποστήριξη 
στις Αφετηρίες, σε όλους τους Σταθμούς Υποστήριξης, καθώς και στον Τερματισμό. Επιπλέον θα 
υπάρχουν οκτώ Ιατρικοί Σταθμοί σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής για την πλήρη υποστήριξη 
των συμμετεχόντων δρομέων. 
 
 

Παράταση Εγγραφών έως τις 8 Μαρτίου - Κλείστε θέση τώρα! 
 
 

Με σημερινή απόφαση η Ο.Ε. της διοργάνωσης αποφάσισε την παράταση υποβολής των 
Ομαδικών εγγραφών οι οποίες ολοκληρώνονται την Τετάρτη 8 Μαρτίου, ημέρα ολοκλήρωσης και 
των Ατομικών εγγραφών, λόγω της αυξημένου ενδιαφέροντος συμμετοχής. 
 
Οι εγγραφές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 8 Μαρτίου, με τους εξής τρόπους:  
 
α. Με online δήλωση συμμετοχής στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης, 
www.alexanderthegreatmarathon.org και www.atgm.gr. 
 
β. Με αποστολή της έντυπης φόρμας εγγραφής με e-mail στο info@atgm.gr και 
info@alexanderthegreatmarathon.org ή με fax στο 2310 200361 (ΜΕΑΣ Τρίτων) 
 
γ. Αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 
Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο (τηλ.: 2310 200360) 
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Ο Stoiximan.gr 12ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ο οποίος είναι αφιερωμένος στον 
Έλληνα Μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη, διοργανώνεται από τον «ΜΕΑΣ Τρίτων», τελεί υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του ΣΕΓΑΣ και της AIMS, καθώς επίσης 
τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Χαλκηδόνας, Δέλτα και Κορδελιού 
- Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών 
Φορέων. 
 
Δρόμος Αθλητισμού, Διαδρομή Πολιτισμού. Να είστε όλοι εκεί! 
 
 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 


