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ΠΡΟΣ: 

• Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ρεθύµνης 

• Σ.∆.Υ.Ν. Ρεθύµνης 

• Αθλητικά Σωµατεία 

• Συλλόγους και Φορείς του Ρεθύµνου              

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  5ου ΛΑΙΚΟΥ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Α : Αγώνα δρόµου 10.000 µέτρων 
 

                    Β: Συµµετοχικός Αγώνας δρόµου 3.650 µέτρων 
«ΤΡΕΧΩ – ΒΑ∆ΙΖΩ – ∆ΙΑΣΧΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

 
                                   Γ: Παιδικός Αγώνας 1.000 µέτρων 

             O ∆ήµος Ρεθύµνου και το Τµήµα Αθλητισµού µε συνδιοργανωτή την 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης έχοντας ως στόχο την παροχή επιπλέον 
ευκαιριών και κινήτρων αθλητικής δραστηριότητας στους κατοίκους του 
∆ήµου και όχι µόνο, προκηρύσσει τρεις (3) παράλληλους αγώνες δρόµου για 
αθλητές, µη αθλητές και για παιδιά. 
 

 1.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2014 
      2.  ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 10:30 π.µ 

3.  ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ 
4.  ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Πλ. Αγνώστου Στρατιώτη 

 
5.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
             Για τον ‘Α’ αγώνα δρόµου 10.000 µέτρων δικαίωµα συµµετοχής 
έχουν όλοι όσοι είναι άνω των δεκαοχτώ(18) ετών. 
             Για τον ‘Β’ αγώνα δρόµου 3.650 µέτρων έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής όλοι οι πολίτες ηλικίας 10 ετών και µεγαλύτεροι (γεννηµένοι 
πριν το 2004). 
             Και για τον Παιδικό αγώνα ‘Γ’  1.000 µέτρων από 7 έως και 14 
ετών (γεννηµένοι  2007-2000)  
  
6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ωρεάν 
 
7. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Τις δηλώσεις συµµετοχής ατοµική ή οµαδική ( εάν πρόκειται για σχολείο, 
σύλλογο, δηµόσια υπηρεσία ή οποιονδήποτε άλλο φορέα και οµάδα «παρέα» 
δηµοτών, µπορείτε να τις προµηθεύεστε από το Τµήµα Αθλητισµού ∆ήµου 
Ρεθύµνου, Στάδιο Ρεθύµνου(Σοχώρα) κάθε µέρα(∆ευτέρα-Παρασκευή) 8:00-
15:00µµ.Τηλ. Επικοινωνίας 2831057044   fax: 28310-29550, email:  

                                                    



 sports.rethymno@gmail.com καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Ρεθύµνου www.rethymno.gr  Οι αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές έως 
την  Παρασκευή 2 Μαΐου  και ώρα 14:00 στα γραφεία µας(Στάδιο Ρεθύµνου).                                             
Επίσης την ηµέρα της εκδήλωσης (Κυριακή 04/05/2014) από 8:30-10:00πµ 
θα γίνονται δηλώσεις συµµετοχής στον χώρο της εκκίνησης.                                     
Σηµείωση: Σε περίπτωση ατοµικής δήλωσης ανηλίκου θα πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένη από τον κηδεµόνα του συµµετάσχοντα. 
 

8. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ: 
Α) Αγώνας δρόµου 10.000 µέτρων :  
Πλατεία Αγνώστου (εκκίνηση) - Αρκαδίου - Σαλαµίνος - Μελισσινού - Πλατεία 
Ηρώων Πολυτεχνείου - Πρεβελάκη - Πλατεία ∆ικαστηρίων -  
Κεφαλογιάννηδων - Αρκαδίου - Πετυχάκη - Ελ. Βενιζέλου - Σοφ Βενιζέλου - 
Αρη Βελουχιώτη - Pearl (αναστροφή) - Άρη Βελουχιώτη - 
Σοφ Βενιζέλου – Γ. Παπανδρέου - Γιαµπουδάκη - Πλατεία Αγνώστου - 
Αρκαδίου - Πετυχάκη - Λύκειο Ελληνίδων - Ελ. Βενιζέλου - Πλατεία Αγνώστου 
(τερµατισµός). 
Στοιχεία συµµετοχής: Η παραλαβή του αριθµού συµµετοχής είναι 
υποχρεωτική και θα γίνεται από την γραµµατεία στον χώρο εκκίνησης 09:00-
10:00. 
Σταθµοί νερού: Στα 5km (µέσο 10.000µ.) θα υπάρχει σταθµός εφοδιασµού 
µε νερό και φυσικά στον τερµατισµό στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.  
Υγειονοµική Κάλυψη: Θα υπάρχει σε ετοιµότητα το Σώµα εθελοντών 
Σαµαρειτών ∆ιασωστών Ν. Ρεθύµνης επίσης Γιατρός και ασθενοφόρο για 
οποιονδήποτε χρειαστεί ιατρική βοήθεια. 
 
Β) Αγώνας δρόµου 3.650 µέτρων <<Βαδίζω – Τρέχω – ∆ιασχίζω την 
πόλη>>:  
Πλατεία Αγνώστου (εκκίνηση) - Αρκαδίου - Σαλαµίνος - Μελισσινού - Πλατεία 
Ηρώων Πολυτεχνείου - Πρεβελάκη - Πλατεία ∆ικαστηρίων -  
Κεφαλογιάννηδων - Αρκαδίου - Πετυχάκη - Ελ. Βενιζέλου - Πλατεία Αγνώστου 
(τερµατισµός). 
Στοιχεία συµµετοχής:  
Οι συµµετέχοντες µετά την εκκίνηση θα ακολουθήσουν την παραπάνω 
διαδροµή και θα χρησιµοποιούν οποιαδήποτε µορφή άσκησης επιθυµούν 
πάντα µε τα πόδια και σε καµία περίπτωση µε µηχανικά µέσα (απαγορεύονται 
τα ποδήλατα κ.λ.π): 
ΤΡΕΞΙΜΟ ή ΒΑ∆ΙΣΜΑ ή ΤΡΕΞΙΜΟ – ΒΑ∆ΙΣΜΑ, ΕΝΑΛΛΑΞ ( και σύµφωνα 
πάντα µε τις ατοµικές δυνατότητες και επιθυµία του κάθε συµµετέχοντα). 
Το µόνο µηχανικό µέσο που επιτρέπεται είναι η τροχήλατη καρέκλα για άτοµα 
µε κινητικά προβλήµατα που θα συµµετέχουν, καθώς και τα καροτσάκια 
µωρού σε µητέρες που θέλουν να περπατήσουν την διαδροµή. 
Σταθµός νερού: Θα υπάρχει σταθµός εφοδιασµού µε νερό στον τερµατισµό  
(Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη). 
Υγειονοµική Κάλυψη: Θα υπάρχει σε ετοιµότητα το Σώµα εθελοντών 
Σαµαρειτών ∆ιασωστών Ν. Ρεθύµνης επίσης Γιατρός και ασθενοφόρο για 
οποιονδήποτε χρειαστεί ιατρική βοήθεια. 
Σηµείωση: ∆ε θα δίνεται σειρά κατάταξης – τερµατισµού. 
Έχουν τερµατίσει όλοι όσοι έχουν κάνει µια φορά τη κυκλική διαδροµή.  

                                              



Γ) Παιδικός αγώνας 1.000 µέτρων:  
Πλατεία Αγνώστου (εκκίνηση) - Αρκαδίου – Πετυχάκη - Ελ. Βενιζέλου - 
Πλατεία Αγνώστου (τερµατισµός). 
Στοιχεία συµµετοχής:  
Οι συµµετέχοντες µετά την εκκίνηση θα ακολουθήσουν την παραπάνω 
διαδροµή και θα χρησιµοποιούν οποιαδήποτε µορφή άσκησης επιθυµούν 
πάντα µε τα πόδια και σε καµία περίπτωση µε µηχανικά µέσα (απαγορεύονται 
τα ποδήλατα κ.λ.π):ΤΡΕΞΙΜΟ ή ΒΑ∆ΙΣΜΑ ή ΤΡΕΞΙΜΟ – ΒΑ∆ΙΣΜΑ, 
ΕΝΑΛΛΑΞ ( και σύµφωνα πάντα µε τις ατοµικές δυνατότητες και επιθυµία του 
κάθε συµµετέχοντα). 
Σταθµός νερού: Θα υπάρχει σταθµός εφοδιασµού µε νερό στον τερµατισµό  
(Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη). 
Υγειονοµική Κάλυψη: Θα υπάρχει σε ετοιµότητα το Σώµα εθελοντών 
Σαµαρειτών ∆ιασωστών Ν. Ρεθύµνης επίσης Γιατρός και ασθενοφόρο για 
οποιονδήποτε χρειαστεί ιατρική βοήθεια. 
Σηµείωση: ∆ε θα δίνεται σειρά κατάταξης – τερµατισµού. 
Έχουν τερµατίσει όλοι όσοι έχουν κάνει µια φορά τη κυκλική διαδροµή.  

 
     9. ΕΠΑΘΛΑ: 
Στον αγώνα ‘Α’(δρόµου 10.000µ): Οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες 
γυναίκες των παρακάτω κατηγοριών που θα τερµατίσουν θα λάβουν 
αναµνηστικό κύπελλο.: 
                   1η Κατηγορία- Γενική Ανδρών(1ος,2ος,3ος) 
                   2η Κατηγορία- Γενική Γυναικών(1η,2η,3η) 
                   3η Κατηγορία Ανδρών: έως 29 ετών 
                   4η Κατηγορία Ανδρών:30-39 ετών 
                   5η Κατηγορία Ανδρών:40-49 ετών 
                   6η Κατηγορία Ανδρών: 50 και άνω 
                   7η Κατηγορία-Γυναικών: έως 29 ετών  
                   8η Κατηγορία-Γυναικών: 30-39 ετών  
                   9η Κατηγορία-Γυναικών: 40-49 ετών 
                 10η Κατηγορία-Γυναικών: 50 και άνω 
              Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες  θα δοθούν µετάλλιο, και 
αναµνηστικό δίπλωµα. 
              Στον αγώνα ‘Β’(δρόµου 3.650µ) σε όλους που θα τερµατίσουν: 
δίπλωµα συµµετοχής. 
               Στον Παιδικό αγώνα ‘Γ’(δρόµου 1.000µ) σε όλα τα παιδιά που θα 
τερµατίσουν αναµνηστικό µετάλλιο και δίπλωµα συµµετοχής 

 
10.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό µε ευθύνη δική 
τους ή των γονέων τους, πριν από τους αγώνες.  
Σε κάθε περίπτωση όµως, όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους 
αποκλειστική ευθύνη. 
Οι οργανωτές δεν έχουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί, κατά την διάρκεια του 
αγώνα, σχετικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού 
Ιατρικού Ελέγχου. 
Εποµένως από τους Οργανωτές δε θα ζητηθούν Ιατρικές Βεβαιώσεις για 
κανένα αφού όλοι οι συµµετέχοντες αγωνίζονται µε δική τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους ή των συνοδών τους. 



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

                                                          


