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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

           ΘΕΜΑ : 6oς ΛΑΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
                          

                         Λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του 6ου Λαϊκού Γύρου Πόλης 
Ρεθύµνου και το ενδιαφέρον µε τις αιτήσεις συµµετοχής έχει ξεπεράσει 
κάθε προηγούµενο. Ο αγώνας αυτός έχει γίνει θεσµός για την πόλη του 
Ρεθύµνου όπου χρόνο µε το χρόνο αναβαθµίζεται και δηµιουργεί τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις και ευχάριστες αναµνήσεις σε κάθε 
συµµετέχοντα. Οι πολίτες του Ρεθύµνου και όχι µόνο όπως φαίνετε έχουν 
ανάγκη για εκδηλώσεις αυτού του τύπου και για το λόγο αυτό η πόλη του 
Ρεθύµνου την Κυριακή το πρωί(10:00-11:30) 17 Μαΐου 2015 θα 
προσαρµοστεί και θα αφιερωθεί αποκλειστικά για αυτούς. Για 
αθλητές(άνδρες-γυναίκες) που θα διανύσουν την διαδροµή των 10.000µ. , 
για παιδιά(αγόρια-κορίτσια) από επτά έως δεκατεσσάρων ετών για την 
διαδροµή των 1.000 µέτρων αλλά και για ενήλικες και ανήλικους µε την 
συνοδεία των γονιών τους όπως και άτοµα µε ειδικές ανάγκες που θα 
διανύσουν µε το δικό τους τρόπο(περπατώντας, βαδίζοντας, τρέχοντας) 
την διαδροµή των 3.650 µέτρων. 
 

 
 
 
 

 



 Ο ∆ήµος Ρεθύµνου µε συνδιοργανωτή την Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύµνης είναι οι δηµιουργοί της προσπάθειας αυτής που έχει σαν στόχο 
την άθληση και ψυχική υγεία των συµµετεχόντων ξεφεύγοντας για λίγο 
από την πίεση και δυσκολίες της καθηµερινότητας. Το επίκεντρο της 
διοργάνωσης θα είναι η πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη µε αφετηρία και 
τερµατισµό των αθλητικών διαδροµών µε  µουσική κάλυψη και πολλές 
εκπλήξεις για όλους τους συµµετέχοντες αλλά και τους συνοδούς. 
 

 
 
 

Η εκκίνηση του αγώνα των 10.000µ. θα δοθεί στις 10:00 π.µ και επί της 
ευκαιρίας να αναφέρουµε ότι όλοι οι αθλητές(άνδρες-γυναίκες) θα πρέπει 
να βρίσκονται στην γραµµατεία του Αγνώστου Στρατιώτη το αργότερο 
µέχρι της 09:00π.µ για να παραλάβουν αριθµό ηλεκτρονικό τσιπάκι  
καθώς και αναµνηστικό µπλουζάκι. Σε όλους τους συµµετέχοντες αθλητές 
των 10.000µ. θα προσφερθεί δωρεάν αναµνηστικό µπλουζάκι, µετάλλιο 
και αναµνηστικό δίπλωµα. Επίσης στον παραπάνω αγώνα θα βραβευθούν 
οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες στην γενική καθώς και 
οι τρεις πρώτοι διαµένοντες άνδρες-γυναίκες από τους νοµούς Ηρακλείου, 
Χανίων, Ρεθύµνου και Λασιθίου στην ειδική. Η εκκίνηση του παιδικού 
αγώνα 1000µ. για παιδιά(αγόρια-κορίτσια) από 7 έως 14 ετών θα δοθεί 
στις 10:15π.µ  Όλα τα παιδιά που θα συµµετάσχουν θα λάβουν δωρεάν 
αναµνηστικό µπλουζάκι, µετάλλιο, καθώς και δίπλωµα. Αµέσως µετά και 
συγκεκριµένα στις 10:30π.µ θα δοθεί η εκκίνηση στον συµµετοχικό αγώνα 
3.650µ. όπου δεν θα υπάρξει κατάταξη αλλά η συµµετοχή όσων πολιτών 
επιθυµούν µε τον δικό τους τρόπο τρέχοντας, βαδίζοντας ή περπατώντας. 
Στην διαδροµή αυτή θα µπορούν να λάβουν µέρος άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες και αναπηρικά καρότσια καθώς και µητέρες µε παιδικά καρότσια. 
Όλοι όσοι συµµετάσχουν στην εν λόγο δράση θα λάβουν δωρεάν 
αναµνηστικό µπλουζάκι και δίπλωµα. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Μια ακόµα καινοτοµία των βραβεύσεων από τους διοργανωτές θα είναι η 
βράβευση των τριών πρώτων σχολείων καθώς και ακαδηµιών όλων των 
αθληµάτων σε συµµετοχές παιδιών µε αθλητικό υλικό(µπάλες, κώνους 
κ.α).  

             Για όσους δεν έχουν κάνει αίτηση µέχρι στιγµής οι διοργανωτές    
     ενηµερώνουν όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν ότι µπορούν και την ίδια    
     ηµέρα(17 Μαΐου) αλλά µόνο 08:00-09:00 στην αφετηρία πλατεία Αγ.   
     Στρατιώτη. Οι αθλητές µόνο των 10.000µ. θα µπορούν να παραλάβουν  
     αριθµό και τσιπάκι το Σάββατο 16 Μαΐου 14:00-20:00 από τα γραφεία του    
     Τµήµατος Αθλητισµού που βρίσκονται στο κλειστό γυµναστήριο «Μελίνα    
     Μερκούρη».  Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν για ακόµα άλλη µια φορά  
     όλοι οι συµµετέχοντες αθλητές για την οµαλή λειτουργία της διοργάνωσης  
     ότι θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον µία ώρα πιο πριν τον αγώνα τους   
     στην γραµµατεία της Πλατείας Αγνώστου Στρατιώτη ακόµα και αυτοί που  
     έχουν εγγραφεί για να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους και να 
     παραλάβουν µπλουζάκια κ.α που είναι απαραίτητα για την συµµετοχή  
     τους.            
              Οι διαδροµές και των τριών δράσεων είναι οι εξής:            
 
Α) Αγώνας δρόµου 10.000 µέτρων : 
Ώρα εκκίνησης: 10:00 π.µ 
∆ιαδροµή: Πλατεία Αγνώστου (εκκίνηση) – Χορτάτζη – Λ. Κουντουριώτου- 
Ε.Πορτάλιου– Ελευθερίας  – Άρη Βελουχιώτη(δεξιά)- Τέρµα Άρη 
Βελουχιώτη(πιάτσα ΤΑΧΙ)- Αναστροφή- Άρη Βελουχιώτη - Μαρίνα- Σοφ. 
Βενιζέλου -  Ελ. Βενιζέλου - Τ.Πετυχάκη    –  Αρκαδίου – Εµπορικό Λιµάνι -  
Εµµ. Κεφαλογιάννη –Περιφερειακός-Πλατεία ∆ικαστηρίων- Π. Πρεβελάκη - 
∆ηµακοπούλου- Γερακάρη-Βάρδα Καλέργη- Ελ. Βενιζέλου– Πλατεία 
Αγνώστου(τερµατισµός). 
 
Β) Παιδικός αγώνας 1.000 µέτρων:  
Ώρα εκκίνησης: 10:15 π.µ 
∆ιαδροµή: Πλατεία Αγνώστου (εκκίνηση) - Αρκαδίου – Πετυχάκη - Ελ. 
Βενιζέλου - Πλατεία Αγνώστου (τερµατισµός). 



 
 
 
 
 
Γ) Αγώνας δρόµου 3.650 µέτρων <<Βαδίζω – Τρέχω – ∆ιασχίζω την 
πόλη>>:  
Ώρα εκκίνησης: 10:30 π.µ 
∆ιαδροµή:Πλατεία Αγνώστου (εκκίνηση) - Αρκαδίου - Σαλαµίνος - 
Μελισσινού - Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου - Πρεβελάκη - Πλατεία 
∆ικαστηρίων - Κεφαλογιάννηδων - Αρκαδίου - Πετυχάκη - Ελ. Βενιζέλου - 
Πλατεία Αγνώστου (τερµατισµός). 
  

 
 

                                                                                            Με τιµή                                        
                                                                       Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος για 
                                                                     θέµατα αθλητισµού ∆. Ρεθύµνου  
              
                                                                              Λαχνιδάκης  ∆ηµήτριος   
 

 
 
 
 
 
 
 

 


