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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : 5ος ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ
Είναι ο γνωστός πια σε όλη την Ελλάδα -όπως δείχνουν οι συµµετοχές
αθλητών – Νικηφόρειος ∆ρόµος.
Μετρά µόλις 5 χρόνια ζωής.
∆ιανύει , στον κύριο αγώνα του, 22,400 µέτρα. . Έχει όµως και άλλες 6 παράλληλες
αγωνιστικές δράσεις. Σκυταλοδροµία, παιδικό αγώνα, ποδηλατοβόλτα., περιπατική
διαδροµή βουνού. Με απλά λόγια, κάθε δροµέας, µπορεί να διαλέξει τον αγώνα που θα
τρέξει , ανάλογα µε:
● Την ηλικία του (παιδί )
● Το φύλλο του (άντρας - γυναίκα )
● Την αντοχή του (22,400 µέτρα ή 5,300 µέτρα ή 11,200 µέτρα ή 2,000 µέτρα ή 1,200
µέτρα.
Και βέβαια, ανάλογα µε το χόµπι του : σκυταλοδροµία ή ποδήλατο ή διαδροµή βουνού.
Κάθε ενδιαφερόµενος λοιπόν ελαφρά αθλούµενος ή και απλά φίλος της φύσης, έχει
λόγο να σηµειώσει στο ηµερολόγιο του την ηµεροµηνία

Κυριακή 22 Απριλίου 2018.
Γιατί υπάρχει καλύτερη εποχή από την άνοιξη για ένα λαϊκό αγώνα δρόµου;
Ο αγώνας αυτός να περνά από έντεκα πανέµορφα χωριουδάκια της ενδοχώρας του
∆υτικού Ρεθύµνου;
Που εξαιτίας της απόστασης τους από τα τουριστικά παράλια, έχουν κρατήσει το
ιδιαίτερο χρώµα και την αυθεντικότητα τους;
Οι κάτοικοι των χωριών, να περιµένουν στις πόρτες τους να κεράσουν τους δροµείς .
Και οι πολιτιστικοί σύλλογοι στις πλατείες , µε τους σταθµούς ανεφοδιασµού για να
συνδράµουν όσο µπορούν στην κοπιώδη αλλά ευχάριστη αυτή δροµική εµπειρία τους
αθλούµενους.

Ο Νικηφόρειος Αγώνας δρόµου, θα γίνει για 5η συνεχόµενη χρονιά φέτος.
Στα χωριά του πρώην ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά .
∆ιοργανωτής ,από τον πρώτο χρόνο ,το Τµήµα Αθλητισµού του ∆ήµου Ρεθύµνου. Με
την υποστήριξη της Περιφεριακής Ενότητας Ρεθύµνης.
Σε συνεργασία µε τον Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας Ρεθύµνου, τον Ορειβατικό Σύλλογο
Ρεθύµνου καθώς και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της ∆ηµοτικής Ενότητας Νικηφόρου
Φωκά.
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύµνου έχει αναλάβει την φυσιολατρική διαδροµή βουνού.
Με δικό του αρχηγό . Άπαντες στις επάλξεις λοιπόν.
Κοντά στον αγώνα είναι και οι Πολιτιστικοί σύλλογοι των 11 χωριών που θα
συναντήσουν στη σειρά , οι δροµείς της µεγάλης διαδροµής, των 22,400 µέτρων.
Αναλυτικά τα χωριά, από την αφετηρία:
Ατσιπόπουλο, Πρινές, Γωνιά, Αγ. Ανδρέας, Φρατζεσκιανά Μετόχια , Κ.Βαλσαµόνερο,
Αγ. Κωνσταντίνος, Ρούστικα , Σαιτούρες, Παλαίλιµνος και τερµατισµός στην πλατεία του
Καλονύχτη.

Η παιδική διαδροµή των 1,200 µέτρων τερµατίζει στο Ατσιπόπουλο (ξεκινά από Πρινέ )
.
Όλες οι άλλες διαδροµές τερµατίζουν στον Καλονύχτη.
Επίσης , η εκκίνηση γίνεται διαδοχικά από τις 9 το πρωί , κάθε ένα τέταρτο και µέχρι τις
10 όπου έχουν αρχίσει να τρέχουν όλοι οι αγώνες.
Υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες και η συµµετοχή επιτρέπεται στα παιδιά που είναι
γεννηµένα από το 2008 και µετά.
Σε όλους τους τερµατίσαντες θα δοθούν διπλώµατα , µετάλλια και άλλα αναµνηστικά
δώρα.
Υπάρχει χρονικό όριο που είναι η µια ώρα για τα 5,300 µέτρα και οι τρεις ώρες για τα
22,400 µέτρα.
Αν θέλετε, την πιο ήπια εποχή του χρόνου . Σε µια διαδροµή που τα έχει όλα. Μέχρι και
τρέξιµο στην κοίτη ενός ποταµιού. Κάτω από σκιερά δέντρα και αρώµατα ενδηµικών
φυτών να « θεραπεύουν» τα λαχανιασµένα σας βήµατα. Αρχίστε την προθέρµανση.
Για τους εκτός Κρήτης, η ANEK LINES και η BLUE STAR FERRIES προσφέρουν
έκπτωση 50%.
Πληροφορίες και εγγραφές στο site του ∆ήµου Ρεθύµνης www.rethymno.gr
sports.rethymno@gmail.com. Τηλ. 2831 0 55645. ∆ήµος Ρεθύµνου, Τµήµα Αθλητισµού.
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