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ΕΠΩΝΥΜΟ _____________________________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ________________________________________________________________________________
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΚΙΝΗΤΟ _________________________________________________________
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ (μόνον ένα) _______________________________________________________
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΜΑΤΟΣ ____________________________________________________________________
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΡΙΨΕΩΝ ______________________________________________________________________

• Η συμμετοχή επιτρέπεται σε δύο μόνον αγωνίσματα, σε ένα μόνον αγώνισμα δρόμου

και σε ένα μόνον αγώνισμα άλματος ή ρίψεων. Ελεύθερη είναι η συμμετοχή στα
αγωνίσματα του Δόλιχου. Οι λοιποί όροι συμμετοχής περιέχονται στην πίσω σελίδα,
πρέπει να αναγνωσθούν από τους αθλητές με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι αγώνες της
11ης Αναβίωσης να γίνουν με επιτυχία.

Τα Δελτία Συμμετοχής θα απευθύνονται από τους ενδιαφερόμενους στους παρακάτω,
με γράμμα ή με τηλέφωνο ή με fax ή και προσωπικά :
1. Στο Δήμο Μεγαλόπολης, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Μεγαλόπολη 22200,
τηλ/fax. 2791025405, τηλ.2791360300, fax.2791024542
2. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καρυωτών Αρκαδίας ΄΄Ο ΛΥΚΑΙΟΣ ΔΙΑΣ΄΄, Σανταρόζα 3,
Αθήνα 10564, τηλ.2106821057, τηλ/fax. 2103211450
3. Στον Ε.Α.Σ. – ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου – Δημοτικό Στάδιο Τριπόλεως,
τηλ. 2710222093
4. Στις Άνω Καρυές Μεγαλόπολης, τηλ/fax. 2791026873, κινητό 6974119689
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
• Οι αθλητές και οι αθλήτριες, πριν δηλώσουν συμμετοχή στα αγωνίσματα, πρέπει να
έχουν τύχει, όπως ο Νόμος ορίζει, ιατρικής εξετάσεως. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή
όλων στα αγωνίσματα γίνεται με αποκλειστική δική τους ευθύνη.
• Στο χώρο του Σταδίου όπου αναβιώνουν οι Αγώνες έχει χωμάτινο στίβο και επιβάλλεται η
αποκλειστική χρήση κοινών αθλητικών παπουτσιών χωρίς καρφιά.
• Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στα αγωνίσματα θα πρέπει να βρίσκονται
στο Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου Όρους στις 7:30 το πρωί για να παραλάβουν τους αριθμούς
τους και να είναι έτοιμοι για την παράταξη.
• Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα λάβουν μέρους στα Λύκαια 2013 πρέπει να γνωρίζουν ότι,
όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, θα αγωνισθούν με εντελώς ουδέτερα χρώματα
(όχι όμιλοι, ομάδες, σωματεία, κ.α.), θα αντιπροσωπεύουν μόνον τον τόπο γεννήσεώς τους ή
καταγωγής τους, δηλαδή μόνον την ιδιαίτερη πατρίδα τους, όπως γινόταν και στην πανάρχαια
εποχή.
• Στα Λύκαια δεν υπάρχουν αθλητικές επιδόσεις και ρεκόρ, παρά μόνον Στεφανίτες –
Λυκαιονίκες. Η μεγαλύτερη τιμή θεωρείται η συμμετοχή πρώτα και μετά η διάκριση, η οποία
πρέπει να κατακτάται με τίμια και καθαρή νίκη επί των αντιπάλων.
• Τα αγωνίσματα, και αυτά που γίνονται σε ξεχωριστή κατάταξη, θα διεξάγονται εφόσον υπάρχει
συμμετοχή τριών τουλάχιστον αθλητών/αθλητριών. Σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεως ενός
αγωνίσματος, οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους θα έχουν την
ευχέρεια, κατ΄ εξαίρεση, να αγωνισθούν σε άλλο αγώνισμα της αρεσκείας τους.
ΕΠΑΘΛΑ
• Οι τρεις πρώτοι νικητές σε κάθε σειρά αγωνισμάτων δρόμου (και κάθε κατηγορίας στα
αγωνίσματα που γίνονται σε ξεχωριστή κατάταξη, όπως της λιθοβολίας, της σφαιροβολίας, του
άλματος σε μήκος και του Δόλιχου) θα στεφανωθούν Λυκαιονίκες με αγριελιά ή βελανιδιά,
όπως στην αρχαιότητα, και θα τους απονεμηθούν καλλιτεχνικοί χάλκινοι τριποδίσκοι (κατά το
αρχαίο πρότυπο), μετάλλια και περγαμηνές.
• Σε όλες και όλους γενικά που θα λάβουν μέρος στα αθλητικά αγωνίσματα, ανεξάρτητα αν
διακρίθηκαν ή όχι, θα τους απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα σε ανάμνηση της συμμετοχής
τους στα Λύκαια 2013.
• Οι απονομές των επάθλων στους τρεις πρώτους νικητές κάθε αγωνίσματος που έχει τελειώσει,
θα γίνονται ενδιάμεσα των αγωνισμάτων. Την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο θα γίνουν και οι
απονομές των επάθλων στους τρεις πρώτες νικητές των Διαγωνισμάτων:
1.Φωτογραφίας και
2.Ζωγραφικής
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