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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξε έρασε τις ροσδοκίες των διοργανωτών, η συµµετοχή των αθλητών στον
«3ο Νικηφόρειο ∆ρόµο» ου ραγµατο οιήθηκε την . Κυριακή 10 Α ριλίου,
σε Οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά του ∆ήµου µας. Τη
διοργάνωση ανέλαβαν το Τµήµα Αθλητισµού του ∆ήµου Ρεθύµνης και ο
Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Ρεθύµνου µε τη στήριξη της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύµνου και τη συνεργασία των Πολιτιστικών Συλλόγων του Νικ.
Φωκά.
Ο Νικηφόρειος Αγώνας, εριελάµβανε αγώνα δρόµου και οδηλατοβόλτα
µήκους 22.600µ µε αφετηρία το Ατσι ό ουλο και τερµατισµό το Καλονύκτη,
αιδικό αγώνα 1.200µ. α ό τον Πρινέ έως το Ατσι ό ουλο,
αγώνα
σκυταλοδροµίας 2 Χ 11.300 µ. µε εκκίνηση το Ατσι ό ουλο και τερµατισµό
το Καλονύκτη, αγώνα δρόµου και δυναµικό βάδισµα 5.300µ α ό το χωριό
Αγ. Κωνσταντίνος και τερµατισµό το Καλονύκτη, αιδικό αγώνα 2000µ. α ό
την Παλαίληµνο και τερµατισµό το Καλονύκτη, και φυσιολατρική διαδροµή
βουνού µε αφετηρία την διασταύρωση αλαιάς εθνικής ρος Καλονύκτη και
τερµατισµό ε ίσης το χωριό Καλονύκτη συνολικού χρόνου τεσσάρων ωρών.
Η µεγάλη συµµετοχή αθλητών όλων των ηλικιών ( άνω α ό 400
συµµετέχοντες στα αθλήµατα), α ό όλη την Κρήτη και την υ όλοι η Ελλάδα
καθώς και η άψογη συνεργασία των Πολιτιστικών Συλλόγων των χωριών µε
τους διοργανωτές, ε ιβεβαίωσαν την καθιέρωση του Νικηφόρειου αγώνα ως,
σηµαντικού για το ∆ήµο µας, αθλητικού θεσµού, ο ο οίος έραν των
κινήτρων ου ροσφέρει σε όλους για ενασχόληση µε τον αθλητισµό υ ηρετεί
και την ροσ άθεια του ∆ήµου µας να αναδείξει µέσα α ό υγιείς και
συλλογικές δράσεις το φυσικό λούτο της ενδοχώρας την ιστορικότητα των
Οικισµών αλλά και τη δυναµική των κατοίκων τους.
Μετά το έρας των αγωνισµάτων, α ονεµήθηκαν µετάλλια στους νικητές α ό
τους Αντιδηµάρχους ∆. Ρεθύµνου κ. Γεωργαλή Γιώργο, κ. Λελεδάκη ∆ηµήτρη
και α ό τον Εντεταλµένο σε θέµατα Αθλητισµού του ∆.Ρ. κ. Λαχνιδάκη
∆ηµήτρη καθώς και α ό εκ ροσώ ους των συνεργαζόµενων φορέων και
Συλλόγων .

Τη λήξη του Νικηφόρειου αγώνα σηµατοδότησε η θερµή φιλοξενία των
κατοίκων της εριοχής µε την αράθεση αραδοσιακού γεύµατος σε όλους
τους συµµετέχοντες,
στο χωριό Καλονύχτι, το ο οίο
ροσέφεραν ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλονυκτίου.
Την ε ιτυχία της διοργάνωσης συνέδραµαν µε εθελοντική συµµετοχή και
χορηγίες οι: Τροχαία Ρεθύµνου, Εθελοντές Σαµαρείτες, ΕΚΑΒ, Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσιοθερα ευτών Π.Τ. Ρεθύµνου, ΣΥ.ΜΟ.ΡΕ (Σύλλογος
Μοτοσυκλετιστών Ρεθύµνης), ΑΝΕΚ Lines και το ΚΤΕΛ Χανίων- Ρεθύµνου
και τα MME του Ρεθύµνου και Τ/Σ της Κρήτης ου ρόβαλλαν τη δράση.
Ό ως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ολύτιµη βοήθεια τους κατέστησε τη
µεγάλη αυτή διοργάνωση εφικτή κι ε ιτυχηµένη.
(Σας ε ισυνά τουµε κατάλογο µε τα ονόµατα αθλητών)
Αό το ∆ήµο

