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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

3Ο BEACH RUNNING 
                      Όλα είναι έτοιµα για την διεξαγωγή του 3ου BEACH RUNNING  
όπου θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου 2016 στην παραλία Ρεθύµνου 
µε δύο (2) αγώνες για αθλητές, µη αθλητές και για παιδιά. 
 

 
 

                     O ∆ήµος Ρεθύµνου και το Τµήµα Αθλητισµού σε συνεργασία 
µε το σωµατείο ΟΚΑ ΠΡΕΒΕΛΗ διοργανώνουν µια συναρπαστική εκδήλωση 
που έχει γίνει θεσµός στο Ρέθυµνο και θα πραγµατοποιηθεί για ακόµα µια 
χρονιά σε αµµώδες τµήµα της παραλίας Ρεθύµνου. Συγκεκριµένα η διαδροµή 
των 5.000 µέτρων θα έχει αφετηρία το κτήριο ∆ελφίνι µε κατεύθυνση προς τα 
ανατολικά για δυόµιση χιλιάδες (2.500) µέτρα, περίπου µέχρι το ξενοδοχείο 
Perl και επιστροφή στην εκκίνηση, ενώ ο παιδικός αγώνας των 800 µέτρων 
θα έχει την ίδια αφετηρία και κατεύθυνση για τετρακόσια (400)µέτρα και 
επιστροφή στην εκκίνηση. 

                ∆ικαίωµα συµµετοχής για την διαδροµή των 5.000 µέτρων θα  
έχουν όλοι οι πολίτες ηλικίας 15 ετών και µεγαλύτεροι (γεννηµένοι πριν το 
2001) ενώ στον Παιδικό αγώνα των 800 µέτρων θα µπορούν να λάβουν 
µέρος παιδιά από 7 έως και 14 ετών (γεννηµένοι  2009-2002).  

                    Η ώρα εκκίνησης για τον Παιδικό Αγώνα των 800 µέτρων θα 
είναι στις 18:30 µ.µ ενώ για τα 5.000 µέτρων στις 19:00 µ.µ 



                     Για όλους τους συµµετέχοντες ανεξαρτήτου κατηγορίας(Παιδιά-
Ενήλικες) και αγώνα η συµµετοχή θα είναι δωρεάν και θα τους απονεµηθεί 
αναµνηστικό δίπλωµα, ενώ οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες 
γυναίκες που θα τερµατίσουν στην διαδροµή των 5.000 µέτρων θα λάβουν 
αναµνηστικό κύπελλο.  
                     Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνου www.rethymno.gr , ή µε Fax στο 
2831055645 ή στο email: sports.rethymno@gmail.com µε χειρόγραφη 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα βρείτε στο www.rethymno.gr , ή την ηµέρα 
της εκδήλωσης 1 ώρα πιο πριν στον χώρο της εκκίνησης (ΚΤΗΡΙΟ ∆ΕΛΦΙΝΙ). 
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