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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
ΘΕΜΑ : 2ος ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ  
 
              Με πυρετώδεις εργασίες συνεχίζονται οι προετοιµασίες για τον «2ο 
ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ ∆ΡΟΜΟ» που θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 και θα 
λάβει χώρα όπως προσδιορίζει η ονοµασία του και φέτος στην ∆ηµοτική 
Ενότητα Νικηφόρου Φωκά. Το Τµήµα Αθλητισµού του ∆ήµου Ρεθύµνου και ο 
Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Ρεθύµνου µε την στήριξη της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύµνης, και σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της 
παραπάνω περιοχής συνεργάζονται για µια διοργάνωση που τείνει να γίνει 
θεσµός για τον ∆ήµο Ρεθύµνου προσελκύοντας και φέτος αρκετούς αθλητές 
από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Σκοπός των διοργανωτών είναι η 
γνωριµία µε την ενδοχώρα του ∆ήµου και του Νοµού Ρεθύµνου γενικότερα 
αναδεικνύοντας τις οµορφιές και το φυσικό κάλος και προβάλλοντας την 
ζεστασιά και φιλοξενία των κατοίκων της εν λόγο περιοχής όπου και φέτος 
υπόσχονται µια αξέχαστη εµπειρία για κάθε συµµετέχοντα θεατή ή επισκέπτη.                
   

 



 
Το πρόγραµµα της διοργάνωσης περιλαµβάνει: 

1) Αγώνα ∆ρόµου απόστασης 22.600µ., 
2) Αγώνα ∆ρόµου και ∆υναµικό Βάδισµα 5.300µ., 
3) Σκυταλοδροµία 2 Χ 11.300µ.,  
4) Παιδικό αγώνα  1.200µ. 
5) Παιδικό αγώνα 2.000µ.  
6) Ποδηλατοβόλτα 22.600µ., 
7) Φυσιολατρική Περιπατητική ∆ιαδροµή Βουνού 
 
 
 

 
 

Όπως είναι λογικό η παραπάνω διοργάνωση δεν θα ήταν δυνατόν να 
πραγµατοποιηθεί εάν δεν είχε την συµπαράσταση και ουσιαστική συµβολή 
χορηγών, υποστηριχτών καθώς και χορηγών επικοινωνίας που οι 
διοργανωτές θα ήθελαν επί της ευκαιρίας να ευχαριστούν και αυτοί 
µέχρι σήµερα είναι οι εξής ΧΟΡΗΓΟΙ: Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, 
ΑΝΕΚ LINES, all about sneakers,  zipvit, Holidays in Crete, Creta Carod, 
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ, COCO – MAT, Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική 
ΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΒΕΚΤΕ, Οπτικά 
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ, Αναψυκτικά ΑΡΚΑ∆Ι, Εµπορεία Σιδήρου ΒΕΡΝΑ∆ΟΣ, 
Εταιρεία ΠΕΡΝΙΕΤΑΚΗΣ ∆. ΑΕΒΕ,  ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕΣ: Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, Ε.Ο.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΣΥ.ΜΟ.ΡΕ. , Πάνθηρες των ∆ρόµων, ΑΤΛΑΣ 
Ποδηλατικός Σύλλογος και  
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  Γραφοτεχνική ΚΡΗΤΗΣ, tv CRETA, Ρέθυµνο 
sports, Ρέθυµνο spor fm 103.3, Studio Ρέθυµνο 9.80, Team fm 102 και Astro 
fm 9.64. 
 



 
 
           Οι δηλώσεις συµµετοχής συνεχίζονται µε αµείωτους ρυθµούς και όπως 
δείχνουν τα πράγµατα για την ώρα θα ξεπεράσουν τις περυσινές αφού το 
ενδιαφέρον είναι πολύ µεγάλο. Για όσους επιθυµούν να λάβουν µέρος   
µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
 α) µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ∆ήµου: http://www.rethymno.gr  
µετά από συµπλήρωση  της ηλεκτρονικής αίτησης . 
β) Με την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής στο  γραφείο του τµήµατος  
Αθλητισµού  (Κλειστό Γυµν.«Μελίνα Μερκούρη») 08.00-15.00    
Εmail: sports.rethymno@gmail.com                                                                                              
γ) Στο φαξ : 28310 - 55645   
 
 
                                                                                           Με τιµή                                        
                                                                       Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος για 
                                                                     θέµατα αθλητισµού ∆. Ρεθύµνου  
                         

                                                                      Λαχνιδάκης  ∆ηµήτριος 

 

 

 

 


