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Θα είσαι
στην εκκίνηση;
Είσαι νικητής!
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Φίλες και φίλοι,
Η Περιφέρεια Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει
στο νησί τους συμμετέχοντες
αθλητές του 5ου Ημιμαραθώνιου
Κρήτης. Τους καλωσορίζουμε σε έναν
αγώνα που έχει καθιερωθεί στην τοπική
κοινωνία και που τη φετινή χρονιά, λόγω
των αυξημένων συμμετοχών αθλητών από την
Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό θα λάβει διαστάσεις, οι οποίες θα ξεπεράσουν τα δεδομένα
μιας τοπικής αθλητικής διοργάνωσης.
Είμαστε βέβαιοι ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα,
αλλά και κατά την παραμονή τους στο νησί μας,
θα απολαύσουν τις μοναδικές ομορφιές του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, θα αισθανθούν
την κρητική φιλοξενία και βέβαια θα δοκιμάσουν
τις μοναδικές γεύσεις της κρητικής κουζίνας.
Ως Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρουμε θερμά τον
Αθλητικό Σύλλογο Υγείας (ΑΘΛΗ.ΣΥ.), του Δήμου
Μινώα Πεδιάδας, τους πολιτιστικούς συλλόγους
και τους φορείς της περιοχής, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια που καταβάλλουμε στην Περιφέρεια Κρήτης, για την ανάδειξη του νησιού και ως αθλητικού προορισμού.
Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τους
διοργανωτές.
Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Φίλες και φίλοι,
Είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο μας και
τους ανθρώπους του να σας υποδεχόμαστε στον 5ο Ημιμαραθώνιο Κρήτης.
Ταξιδέψατε από κάθε γωνιά του κόσμου
και ξέρουμε ότι θα ταξιδέψετε και τον τόπο
μας πίσω σε κάθε γωνιά της χώρας και της
οικουμένης. Εξάλλου για εμάς, τους ανθρώπους
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κάθε τέτοια διοργάνωση είναι μια ευκαιρία να γνωριστούμε, να αναπτύξουμε δεσμούς άμιλλας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και
μέσω της ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
του τόπου μας, της φιλοξενίας, του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, του συγκλονιστικού πολιτιστικού αποθέματος, να κάνουμε τα χωριά μας έναν τόπο που πάντα
θα επιστρέφετε.
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας , στη βάση της πίστης μας
ότι ο πολιτισμός κι ο αθλητισμός έχουν μια μετασχηματιστική δύναμη που συμβάλει στην προώθηση της
κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής της
νεολαίας στη διαμόρφωση του κόσμου μας, στέκεται αρωγός στη διοργάνωση του σπουδαίου αυτού
αθλητικού γεγονότος. Συγχαίρουμε και στηρίζουμε
τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου (ΑΘΛΗ.
Σ.Υ), τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής αλλά
και την καθεμία και τον καθένα από τους δημότες που
συνέβαλαν για να γίνει και φέτος πραγματικότητα το
μεγάλο και το ωραίο, ο 5ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης.
Σας καλωσορίζουμε στον φιλόξενο τόπο μας και σας
ευχόμαστε, να απολαύσετε την διαδρομή και να έχετε
ένα καλό τερματισμό.
Μανώλης Φραγκάκης
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

Οι

πρωταγωνιστές μιας αθλητικής διοργάνωσης σαν τον ημιμαραθώνιο Κρήτης, είστε εσείς οι αθλητές που συμμετέχετε ταξιδεύοντας από τον τόπο σας, για να ανταμώσουμε στο καθιερωμένο
ετήσιο ραντεβού μας στο Αρκαλοχώρι. Περιμένοντας να ολοκληρωθεί με
επιτυχία κάθε αγώνισμα, επιβραβεύουμε όχι μόνο τους πρώτους οι οποίοι
έτσι κι αλλιώς το αξίζετε, αλλά και όλους όσους είσασταν στην εκκίνηση
και μας χαρίζετε απλόχερα την ικανοποίηση να σας φιλοξενήσουμε με την
πατροπαράδοτη Κρητική φιλοξενία. Η προσπάθειά μας, να φύγετε όλοι
χαρούμενοι και γελαστοί και να ανταμώνουμε κάθε χρόνο με υγεία, είναι
διαρκής και μεγαλώνει με μαθηματική πρόοδο, απορροφώντας μεγάλο
μέρος του ελεύθερου χρόνου των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής και
όλων των εθελοντών που μας συμπαραστέκονται και ιδρώνουν για να σας
εξυπηρετήσουν.
Σας υποσχόμαστε μια ασφαλή και ευχάριστη διαδρομή και μια αξέχαστη
γαστρονομική, μουσικοχορευτική εμπειρία, αμέσως μετά τις απονομές.
Καθένας από εσάς είναι μοναδικός για εμάς και θέλουμε να ζήσει μοναδικές στιγμές στον ημιμαραθώνιο Κρήτης, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του νησιού μας. Για αυτό το στόχο εργαζόμαστε, μέχρι να συναντηθούμε πάλι στην επόμενη διοργάνωση!

Πάντα με το καλό να σμίγουμε, λοιπόν!
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
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ΑΘΛΗ.Σ.Υ.
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1. Αγαπητού Ρουμπίνη 2. Αλεβυζάκης Γιώργος 3. Αντωνιάδου
Ελευθερία 4. Γρινιεζάκης Μπάμπης 5. Καραγιώργης Κυριάκος
6. Δερμιτζάκης Ζαχαρίας 7. Κασσωτάκης Μανώλης 8. Λαμπράκη
Μυρτώ 9. Μελεμενής Γιώργος 10. Μουράτη Μαρίνα
11. Μουράτη Νίκη 12. Παναγιωτάκης Μαρίνος
13. Παπαδοπούλου Πωλίνα 14. Πετράκης Γιάννης
15. Ρασιδάκης Τάκης 16. Σακαβέλης Γιώργης
17. Σμυρνάκης Μανώλης 18. Σταυρόπουλος
Σάκης 19. Τερζάκης Γιάννης 20. Φασουλά
Ρένα 21. Χριστάκης Γιώργος
22. Ψυλλάκης Στέφανος

ΗΜ
ΗΤ Ι
ΗΣ ΜΑ

ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗ.Σ.Υ.: Μέλη: Χριστάκης Γιώργος,
Σταυρόπουλος Σάκης, Έφορος Τένις: Φασουλά Ρένα, Έφορος Στίβου: Αγαπητού Ρουμπίνη, Ταμίας: Σακαβέλης
Γιώργης, Γραμματέας: Αντωνιάδου Ελευθερία,
Αντιπρόεδρος: Παναγιωτάκης Μαρίνος,
Πρόεδρος: Αλεβυζάκης Γιώργος

ΚΡ

Τίποτα δεν θα μπορούσε
να γίνει χωρίς την συλλογική
και ομαδική προσπάθεια πολλών
ανθρώπων που ο κοινός τους
παρανομαστής δεν είναι άλλος από
την αμέριστη αγάπη για τον τόπο τους
και τον αθλητισμό.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ με
διακριτικό τίτλο ΑΘΛΗ.Σ.Υ. είναι ένας μη
κερδοσκοπικός σύλλογος που συστάθηκε από
42 ιδρυτικά μέλη, αμέσως μετά τον πρώτο Αγώνα
ArkalochoriStreetRun το 2014. Αφορμή για την ίδρυση του
ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ήταν η απόλυτη ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου συλλόγου στο Δήμο μας που θα είχε την δυνατότητα να βρει τα κίνητρα για
τους κατοίκους της περιοχής μας ώστε να αθληθούν με σκοπό την βελτίωση
της υγείας τους. Μέσα σε 5 χρόνια έχουν διοργανωθεί από τον ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 11 αγώνες,
ενώ παράλληλα λειτουργούν τμήματα εκμάθησης τένις και στίβου.
Όνειρο των μελών του συλλόγου είναι η ολοκλήρωση του Δημοτικού σταδίου
Αρκαλοχωρίου. Ο ΑΘΛΗ.Σ.Υ. είναι μέλος της ομοσπονδίας αντισφαίρισης
(ΕΦΟΑ) και της ομοσπονδίας κλασικού αθλητισμού (ΣΕΓΑΣ).

Τόπος διεξαγωγής:

Δήμος Μινώα Πεδιάδας
Εκκίνηση Τερματισμός:

α

Δημοτικό θέατρο Αρκαλοχωρίου

πρ
όγ
ρα

07:10 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

το

Ημερομηνία:
Κυριακή
6 Οκτωβρίου 2019

μμ

(Συντεταγμένες: 35.1380 25.2727)

08:50 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
09:10 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

09:15 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 1000 ΜΕΤΡΩΝ
12:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
12:40 ΑΓΩΝΑΣ ΑΜΕΑ
13:05 ΑΠΟΝΟΜΕΣ
14:10 ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ – ΚΕΡΑΣΜΑ
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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ

Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου με έκτακτα δρομολόγια
θα εξυπηρετήσει τους αθλητές με έκπτωση
50% (4 ευρώ και οι 2 διαδρομές)

• 1o δρομολόγιο από ΚΤΕΛ Ηράκλειου στο
Λιμάνι αναχώρηση 7:20 το πρωί και επιστροφή από Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου 15:15

• 2o δρομολόγιο από Ηράκλειο αναχώρηση 10:00 το πρωί και επιστροφή από Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου 15:15
ιΠληροφορίες για την ηλεκτρονική
έκδοση εισιτηρίων
στο www.CreteHalfMarathon.com
Αν έρθετε με αυτοκίνητο από Ηράκλειο όταν
φτάσετε στο Αρκαλοχώρι εθελοντές της διοργάνωσης θα σας ενημερώσουν για τον
τρόπο τον οποίο θα φτάσετε στο εκθεσιακό
κέντρο Αρκαλοχωρίου.
Προσοχή: Η απονομή
των επάθλων στην γενική
κατηγορία και στις ηλικιακές
κατηγορίες θα γίνει βάσει του
μικτού χρόνου και όχι του καθαρού.
Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε όσους
στοχεύουν σε διάκριση να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
κατά την εκκίνηση των
αγώνων.

Προσοχή: Όσοι βραβευτούν στην Γενική Κατηγορία
δεν θα βραβευτούν ξανά στις ηλικιακές κατηγορίες.

Η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική με την
χρήση chip. Προσοχή το chip είναι ενσωματωμένο πάνω στον αριθμό συμμετοχής.
Εκτός από την εκκίνηση και τον τερματισμό θα
υπάρχουν αρκετά σημεία ελέγχου για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
Τα στελέχη της οργανωτικής επιτροπής και οι
επίσημοι κριτές μπορούν οποτεδήποτε να ακυρώσουν αθλητές σε περίπτωση μη τήρησης
των κανόνων, καθώς και να τους διαγράψουν
μετά τον αγώνα από τα αποτελέσματα αξιολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό και οπτικό
υλικό.
Τα αποτελέσματα θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και όποιος τερματίσει θα μπορεί
να δει το χρόνο του στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης την ίδια στιγμή.
Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εως Τρίτη 8
Οκτωβρίου, ημέρα που θα αναρτηθούν και τα
τελικά αποτελέσματα.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ

Ώρα έναρξης απονομών: 13:05
Θα απονεμηθούν χειροποίητα έπαθλα στους
πρώτους και μετάλλια στον δεύτερο και τον
τρίτο των παρακάτω κατηγοριών:

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Γενική κατάταξη:
1ος 2ος 3ος - 1η 2η 3η
Ηλικιακές κατηγορίες:
18-29, 30-39, 40-49, 5059, 60 και άνω
Δημότες Μινώα Πεδιάδας:
1ος 2ος 3ος - 1η 2η 3η.

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Γενική κατάταξη:
1ος 2ος 3ος - 1η 2η 3η

5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Γενική κατάταξη:
1ος 2ος 3ος - 1η 2η 3η

1000 μέτρα

(ώρα βράβευσης 10:20)
Γενική κατάταξη:
1ο 2ο 3ο αγόρι και
1ο 2ο 3ο κορίτσι
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ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΣ

21,1 ΧΛΜ: DOUGLAS HAMERLOK 1:11:47 2018
10 ΧΛΜ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 33:42 2017
5 ΧΛΜ: ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15:48 2017
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

201 9

21,1 ΧΛΜ: ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1:20:32 2018
10 ΧΛΜ: ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 40:27 2016
5 ΧΛΜ: ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΡΑΝΙΑ 19:12 2017

Θ

α δοθούν χειροποίητα μετάλλια
σε όσους τερματίσουν και
έχουν επιλέξει το πλήρες πακέτο
συμμετοχής, ενώ μεταλλικό μετάλλιο
θα δοθεί σε όσους έχουν επιλέξει το
βασικό πακέτο.
Το αναμνηστικό μετάλλιο
στο πλήρες πακέτο του
Ημιμαραθωνίου Κρήτης είναι
μια χειροποίητη μινιατούρα
από πηλό αντίγραφο
παπουτσιού
τρεξίματος.
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ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Ώρα Εκκίνησης: 9:10
Ώρα προσέλευσης: 8:00-8:25
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Εκκίνηση: Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου

• 2ο χλμ.: Αρκαλοχώρι [σταθμός με νερό]
• 5ο χλμ.: Χουμέρι [σταθμός με νερό]
• 7ο χλμ.: Γαλατάς [σταθμός με νερό]
• 9ο χλμ.: Βόνη [σταθμός με νερό]

• 10,5ο χλμ.: Ζωφόροι [σταθμός με νερό]

• 13ο χλμ.: Θραψανό [ενεργειακό ποτό, νερό, φρούτα]
• 15ο χλμ.: [σταθμός με νερό, σφουγγάρι, φρούτα]

• 17ο χλμ.: [σταθμός με ενεργειακό ποτό, νερό, φρούτα]

• 19ο χλμ.: Αρκαλοχώρι [σταθμός με νερό, σφουγγάρι]

Τερματισμός: Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου [νερό,

φρούτο]

Το νερό θα προσφέρεται σε μπουκάλια των 500 ml.
Το ισοτονικό θα προσφέρεται σε πλαστικά ποτήρια.
Σεβαστείτε το περιβάλλον και μην πετάτε μπουκάλια στο
δρόμο όταν απομακρυνθείτε από το σταθμό τροφοδοσίας.
(Να πετάτε μπουκάλια μόνο σε κάδους ή κοντά στους σταθμούς
τροφοδοσίας ώστε να είναι εύκολη η περισυλλογή τους).
Το πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής είναι πριν το Γαλατά που θα συναντήσετε μια απότομη ανηφόρα 300
μέτρων (από 6,7 χλμ. έως 7 χλμ)
• Το δυσκολότερο μέρος της διαδρομής είναι από το 15ο χλμ.
εως το 18,5 χλμ., γι’ αυτό κρατήστε δυνάμεις για το τέλος!
• Το υψηλότερο σημείο της διαδρομής είναι 391 μέτρα (εκκίνηση τερματισμός). Το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής είναι
301 μέτρα (10ο χιλιόμετρο).
• Θα υπάρχουν χιλιομετρικές ενδείξεις ανά χιλιόμετρο (κόκκινες σημαίες και κίτρινες στάμπες στο οδόστρωμα)
Παρακαλείστε έως το 5ο χλμ. να κινήστε στην δεξιά λωρίδα
του δρόμου καθώς θα κινούνται αθλητές των 10χλμ. στο αντίθετο ρεύμα.

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΆ



ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Ώρα Εκκίνησης: 8:50
Ώρα προσέλευσης: 07:45 - 08:10
Εκκίνηση: Εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου
• 5ο χλμ.: Χουμέρι αναστροφή και
Τερματισμός: Εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου
ΠΡΟΣΟΧΉ στο 5ο χιλιόμετρο θα γίνει αναστροφή, ακολουθήστε
τις οδηγίες των μελών τις οργανωτικής επιτροπής που θα βρίσκονται στο σημείο.

ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Ώρα Εκκίνησης: 12:00
Ώρα προσέλευσης: 08:30 - 11:00
Η διαδρομή των 5 χιλιομέτρων θα είναι και φέτος
ο γύρος του Αρκαλοχωρίου με εκκίνηση και τερματισμό το Εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου.
• Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει σε δύο block.
Kαι στους δύο αγώνες θα υπάρχουν χιλιομετρικές ενδείξεις
ανά χιλιόμετρο. Θα υπάρχει έλεγχος στη διαδρομή με μηχανικά
μέσα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.



ΠΡΟΣΟΧΉ! Για την διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων θα υπάρχουν στην διαδρομή: α) Ενδιάμεσα σημεία ηλεκτρονικού ελέγχου
β) 10 επίσημοι κριτές και 2 κριτές κινούμενοι στη διαδρομή με μηχανικά μέσα. Σε περίπτωση που κάποιος δεν θα περάσει σε ένα από τα παραπάνω
σημεία ελέγχου, θα ακυρώνεται και θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα σχετική ένδειξη. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους εθελοντές που θα σας
υποδεικνύουν να περάσετε πάνω από τον τάπητα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και να έχετε τον αριθμό συμμετοχής πάντα σε εμφανή σημείο.
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Ένα
«ευχαριστώ»
από τους αθλητές
είναι η μεγαλύτερη
ανταμοιβή
για αυτούς!

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Περισσότεροι από

400 εθελοντές

με τα φωσφοριζέ μπλουζάκια
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
δωρεάν, τις προηγούμενες ημέρες
και την ημέρα των αγώνων.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Στον αριθμό συμμετοχής σας υπάρχει το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης που ανήκει στον υπεύθυνο υγειονομικής κάλυψης.
Παρακαλούμε καλέστε άμεσα σε περίπτωση
ανάγκης για να ειδοποιηθούν τα ασθενοφόρα
της διοργάνωσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα θα ανέβουν φωτογραφίες όλων των αθλητών στην ιστοσελίδα

www.energyphotos.gr

Αναζητήστε τις δικές σας φωτογραφίες απλά
γράφοντας τον αριθμό συμμετοχής σας.
Ο αριθμός συμμετοχής είναι
στο μπροστινό μέρος της
μπλούζας σας και να είναι
Mπορείτε
ευδιάκριτος.

να κατεβάσετε
τις φωτογραφίες σας
ΔΩΡΕΑΝ!
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
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Την ιατρική κάλυψη του αγώνα θα αναλάβουν εθελοντές ιατροί, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Υγείας
Αρκαλοχωρίου με οργανωμένο ιατρείο. Επίσης θα
υπάρχουν 4 ασθενοφόρα στην διαδρομή των αγώνων. Μέλη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης
και μέλη της ομάδας μοτοσυκλετιστών V-strom θα ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ
βρίσκονται σε σημεία της διαδρομής ώστε να συν21,1 χλμ DOUGLAS HAMERLOK 1:11:47 2018
21,1 χλμ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1:20:32 2018
δράμουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
10χλμ
10χλμ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
33:42 2017
40:27 2016
ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
5χλµ
ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15:48 2017
5χλμ
19:12 2017
ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΡΑΝΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Για την ασφάλεια των αθλητών σε συνεργασία
με την Ελληνική Αστυνομία και τους εθελοντές
της διοργάνωσης οι δρόμοι θα είναι κλειστοί
κατά την διάρκεια του αγώνα για την κυκλοφορία οχημάτων.

ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

κοντά στην Εκκίνηση/Τερματισμό θα
υπάρχει χώρος φύλαξης προσωπικών συμμετέχοντες.
αντικειμένων. Παρόλο που ο χώρος θα φυλάσσεται σας συνιστούμε μέσα στην τσάντα
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
σας να μην έχετε αντικείμενα αξίας και χρήματα.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Στο χώρο του θεάτρου
θα λειτουργεί κυλικείο
με καφέ και σνακ.

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ / ΝΤΟΥΖ / WC

Θα υπάρχουν τουαλέτες και χώρος για την αλλαγή
των ρούχων σας. Θα υπάρχει κι ένα ντουζ.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εκκίνηση/τερματισμό υπάρχει άνετο parking για να
εξυπηρετήσει όλους τους συμμετέχοντες.
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Στο χώρο
της εκδήλωσης
θα μπορείτε
να αγοράσετε
αναμνηστικά-συλλεκτικά
μπλουζάκια
που έχουν σχεδιαστεί
αποκλειστικά για τον
Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Eσύ πιο
προτιμάς;

Τρέχουμε
για καλό
σκοπό!

Στο πλαίσιο
του προγράμματος
κοινωνικής προσφοράς
ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης
στηρίζει δύο συλλόγους!
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Στην Κρήτη
η φιλοξενία
ξεκινάει και τελειώνει
με καλό φαγητό!
Γυναίκες από τους πολιτιστικούς συλλόγους
Αρκαλοχωρίου, Χουμερίου, Γαλατά και
Βόνης θα φτιάξουν και θα κερνάνε
παραδοσιακά Κρητικά εδέσματα
στο χώρο του τερματισμού!
O Αθλητικός
Σύλλογος Υγείας
Αρκαλοχωρίου θα προσφέρει παραδοσιακά προϊόντα
σε ένα παραδοσιακό Κρητικό
καφενείο που θα βρίσκεται
στο χώρο διεξαγωγής
του αγώνα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Αρκαλοχωρίου, θα προσφέρει
ένα κέρασμα αμέσως μετά
την λήξη των απονομών
με συνοδεία
παραδοσιακής λύρας
και άφθονης ρακής!

Γλακοπίλαφο!

O μεγαλύτερος αγώνας χρώματος
στην Ελλάδα
επιστρέφει
για 6η χρονιά
το Μάϊο του 2020

!
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Τ ρ έ ξ ε κ α www.xromarun.com

Φέτος την ημέρα
του αγώνα
θα μπορείς να υι
οθετήσεις
ένα αδέσποτο σκ
υλάκι.
Στο χώρο της εκ
δήλωσης
θα υπάρχει κιόσκι
του συλλόγου
ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
- Μινώα Πεδιάδας
με σκυλάκια που
δίνονται
δωρεάν για υιοθ
εσία.
Τρέξε τις υπόλοι
πες μέρες της ζω
ής
σου παρέα με το
νέο σου φίλο!

Το µπλουζάκι του Ηµιµαραθωνίου Κρήτης
που θα δωθεί στο πλήρες πακέτο!

Oι διαδρομές
των αγώνων
είναι πιστοποιημένες
και μετρημένες από:

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ!
Αριθμό συμμετοχής
Παπούτσια
Καπέλο
Γυαλιά ηλίου
Παραμάνες
Μπλουζάκι - σορτσάκι - κάλτσες
Καθαρά ρούχα για το γλέντι
Το χαμόγελό μου :)

Με τα σύµβολα των 4 Νοµών της Κρήτης:
Φάρος - Χανιά
Μονή Αρκαδίου - Ρέθυµνο
Ανάκτορο Κνωσού - Ηράκλειο
Μύλος - Λασίθι και
ο Διπλός Πέλεκυς του Αρκαλοχωρίου
που είναι ένα µπρούτζινο
Ιερό τσεκούρι που ανακαλύφθηκε
το 1934 από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο
στη σπηλιά του Προφήτη Ηλία
στο Αρκαλοχώρι

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

