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Θα είσαι 
στην εκκίνηση;
Είσαι νικητής!
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Φίλες και φίλοι,
Ο Ημιμαρα-
θώνιος Κρήτης 

επιστρέφει δυνα-
μικά δια ζώσης και 

διοργανώνεται φέτος 
με τους παράλληλους 

αγώνες δρόμου 5 και 10 χι-
λιομέτρων, αγώνα 1000 μέτρων 
για παιδιά Δημοτικού, καθώς και 
αγώνα ΑΜΕΑ 200 μέτρων.
Ένα χρόνο μετά το πλήγμα που 
προκάλεσε ο ισχυρός εγκέλαδος, 
το Αρκαλοχώρι στέκεται όρθιο, 
επουλώνει τις πληγές του και χάρη 
στην έμπρακτη στήριξη της Πολι-
τείας και κυρίως την αφοσίωση 
των κατοίκων της περιοχής, μπο-
ρεί να ατενίζει το μέλλον με αισι-
οδοξία.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα 
μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής 
Ημιμαραθωνίου Κρήτης και στον 
Αθλητικό Σύλλογο Υγείας ΑΘΛΗ.Σ.Υ, 
διότι με συνέπεια και αποφασιστι-
κότητα επενδύουν στην ανάπτυξη 
του δρομικού κινήματος και προ-
ωθούν την αξία της άσκησης για 
την υγεία μας και για μια καλύτερη 
κοινωνία. 
Επιπλέον, χάρη στην αξιοποίηση 
των ιδιαίτερων γεωγραφικών χα-
ρακτηριστικών του τόπου μας, 
στην προσέλκυση συμμετεχόντων 
από το εξωτερικό και στην ορθή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων, 
αναπτύσσεται το έδαφος για την 

προβολή του, αναβαθμίζεται η 
αθλητική κουλτούρα, καθώς  ενι-
σχύεται και η πολιτιστική ταυτότη-
τα της ευρύτερης περιοχής.
Στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, ερ-
γαζόμαστε συστηματικά για να κα-
θιερώσουμε την Ελλάδα ως τόπο 
φιλοξενίας μικρών και μεγάλων 
αθλητικών διοργανώσεων και να 
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξη του 
αθλητικού τουρισμού στη χώρα 
μας, γεγονός που εσείς ήδη κάνετε 
και σας συγχαίρουμε γι’ αυτό! 
Αγκαλιάζουμε όλα τα αθλήματα, 
πάντα σε στενή συνεργασία με την 
αθλητική μας οικογένεια. Η συμ-
βολή σας, μέσα από την υλοποί-
ηση του Ημιμαραθωνίου Κρήτης 
είναι σημαντική και συνάμα απα-
ραίτητη.
Είμαι βέβαιος πως η φετινή δι-
οργάνωση θα ανεβάσει τον πήχη 
ακόμη ψηλότερα!
Ένα μεγάλο μπράβο στους διορ-
γανωτές και ακόμα περισσότερα 
μπράβο στους εθελοντές και υπο-
στηρικτές αυτού του μοναδικού 
αθλητικού event.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους 
τους συμμετέχοντες!

Με εκτίμηση,
Λευτέρης Αυγενάκης

Υφυπουργός Πολιτισμού  
& Αθλητισμού

Μια σπουδαία αθλητική δι-
οργάνωση, ένα σημαντικό 
αθλητικό γεγονός, η φήμη του 
οποίου έχει ξεπεράσει τα σύνορα 
της χώρας, διεξάγεται φέτος, ύστε-
ρα από τη ματαίωση των δύο προη-
γούμενων χρόνων, λόγω της πανδημίας 
και του καταστροφικού σεισμού πέρυσι.
Ο 6ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης, επιστρέφει στον 
τόπο που γεννήθηκε. Τη φετινή χρονιά η διοργάνω-
ση αποκτά ιδιαίτερους συμβολισμούς. Η δύναμη της 
διαρκούς προσπάθειας, ο αγώνας, η αισιοδοξία, η 
επιμονή, το θάρρος, η προσφορά, η αλληλοβοήθεια, 
ο εθελοντισμός, είναι έννοιες που αποτελούν πλέον 
κομμάτι της καθημερινότητας για τους ανθρώπους 
των χωριών που ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους 
χιλιάδες δρομείς.
Στις 2 του Οκτώβρη, με χιλιάδες συμμετοχές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με το πάθος των ανθρώπων 
που συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή, με τη 
θέληση για τους αγώνες στους δρόμους της ζωής, το 
σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός αναμένεται να διε-
ξαχθεί με επιτυχία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Ως Περιφέρεια Κρήτης, συγχαίρουμε ιδιαίτερα τον 
Αθλητικό Σύλλογο Υγείας (ΑΘΛΗ.ΣΥ.), του Δήμου Μι-
νώα Πεδιάδας, τους φορείς που συμμετέχουν στην 
οργανωτική επιτροπή, καθώς μέσα από τη συνεργα-
σία τους, αναδεικνύουν και προβάλλουν το νησί μας 
στον αθλητικό χάρτη των επιτυχημένων αθλητικών 
διοργανώσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν καθο-
ριστικά στην προσπάθεια για την «επούλωση των 
τραυμάτων» που άφησε στην περιοχή ο σεισμός.

Καλή επιτυχία σε όλους. 
Σταύρος Αρναουτάκης

Περιφερειάρχης Κρήτης

Μετά από τρία ολόκληρα χρό-
νια παύσης λόγω των ειδι-
κών συνθηκών της πανδη-

μίας και του σεισμού της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2021, είμαστε ιδιαί-

τερα χαρούμενοι για τη φετινή διε-
ξαγωγή του Ημιμαραθωνίου Κρήτης. 

Ένα κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό 
γεγονός για την Κρήτη και το Δήμο Μινώα 

Πεδιάδας, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι που 
επιστρέφει και φέρνει ξανά τα χαμόγελα στις «λα-
βωμένες» περιοχές και τους κατοίκους του Δήμου 
μας. 
Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης έχει γίνει πλέον θεσμός. 
Ένας αγώνας για όλους, από επαγγελματίες αθλη-
τές, μέχρι ερασιτέχνες δρομείς, οι οποίοι κάθε 
φορά απολαμβάνουν την άρτια και επιτυχημένη 
αυτή διοργάνωση.  Μια μεγάλη γιορτή του Αθλη-
τισμού, του Πολιτισμού και της Αλληλεγγύης,  που 
κάθε φορά «μαγνητίζει» όλο και περισσότερους 
αθλητές, απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ως Δήμαρχος της περιοχής όπου διεξάγεται ο Ημι-
μαραθώνιος, εκφράζω τη στήριξη μου στην εν 
λόγω -υψηλού επιπέδου- αθλητική διοργάνωση, η 
οποία- εκτός από τις αξίες του Αθλητισμού- συμ-
βάλλει στην ανάδειξη του εθελοντισμού και της 
φιλοξενίας των ανθρώπων του τόπου μας. 
Ταυτόχρονα, επιθυμώ να συγχαρώ θερμά τον 
Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου που δι-
οργανώνει τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, όπως επί-
σης και το  σύνολο  των  χορηγών, υποστηρικτών,  
αλλά  και  εθελοντών για τη συνδρομή που παρέ-
χουν στην υλοποίηση του Ημιμαραθωνίου Κρήτης, 
που προσφέρει μία  μοναδική  και αξέχαστη εμπει-
ρία στους δρομείς και στους θεατές. 
Με αυτές τις σκέψεις, περιμένουμε να υποδεχθού-
με, με χαρά αλλά και ασφάλεια, στο Δήμο μας όλους 
τους συμμετέχοντες δρομείς και τους  επισκέπτες, 
οι οποίοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους 
σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού!

Εμμανουήλ Φραγκάκης
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας
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Τόπος διεξαγωγής:  
Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Εκκίνηση Τερματισμός:  
Δημοτικό θέατρο Αρκαλοχωρίου 

(Συντεταγμένες: 35.1380 25.2727)

Ημερομηνία:  
Κυριακή  

2 Οκτωβρίου 2022

6ο
ς Η

ΜΙΜ
ΑΡΑ

ΘΩΝΙΟΣ 

ΚΡΗΤΗ
Σ

το
 πρόγρ

αμμα

07:10 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

08:50 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

09:10 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

12:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

12:40 ΑMEA 

13:05 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

13.40 ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

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.

 ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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 διοργανω-
θεί από τον ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 12 αγώνες, ενώ παράλληλα λειτουργούν τμήματα 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).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗ.Σ.Υ.: Μέλη: Χριστάκης Γιώργος, 
Σταυρόπουλος Σάκης, Αντωνιάδου Ελευθερία, Σακαβέλης Γιώργης, 

Έφορος Τένις: Φασουλά Ρένα, Ταμίας- Έφορος Στίβου: 
Αγαπητού Ρουμπίνη, Γραμματέας: Ψυλλάκης Στέφανος, 

Αντιπρόεδρος: Παναγιωτάκης Μαρίνος,  
Πρόεδρος: Αλεβυζάκης Γιώργος

 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 
 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
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6ο
ς Η

ΜΙΜ
ΑΡΑ

ΘΩΝΙΟΣ 

ΚΡΗΤΗ
Σ

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 7:15 το πρωί και επιστρο-
φή από Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου 14:40
• 2o δρομολόγιο από Ηράκλειο αναχώρη-
ση 10:00 το πρωί και επιστροφή από Εκθεσι-
ακό Αρκαλοχωρίου 14:40

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική  
έκδοση εισιτηρίων  

στο www.CreteHalfMarathon.com
Αν έρθετε με αυτοκίνητο από Ηράκλειο όταν 
φτάσετε στο Αρκαλοχώρι εθελοντές της δι-
οργάνωσης θα σας ενημερώσουν για τον 
τρόπο τον οποίο θα φτάσετε στο εκθεσιακό 
κέντρο Αρκαλοχωρίου.

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
Γενική κατάταξη:  

1ος 2ος 3ος - 1η 2η 3η

5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Γενική κατάταξη:  

1ος 2ος 3ος - 1η 2η 3η

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

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

Ηλικιακές κατηγορίες: 18-29, 30-39, 40-49,  
50-59, 60-67 και 70 και άνω

Δημότες Μινώα Πεδιάδας: 
1ος 2ος 3ος - 1η 2η 3η.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
Η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική με την 
χρήση chip. Προσοχή το chip είναι ενσωματω-
μένο πάνω στον αριθμό συμμετοχής. 
Εκτός από την εκκίνηση και τον τερματισμό θα 
υπάρχουν αρκετά σημεία ελέγχου για να εξα-
σφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
Τα στελέχη της οργανωτικής επιτροπής και οι 
επίσημοι κριτές μπορούν οποτεδήποτε να ακυ-
ρώσουν αθλητές σε περίπτωση μη τήρησης 
των κανόνων, καθώς και να τους διαγράψουν 
μετά τον αγώνα από τα αποτελέσματα αξιολο-
γώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό και οπτικό υλι-
κό. 
Τα αποτελέσματα θα ενημερώνονται σε πραγ-
ματικό χρόνο και όποιος τερματίσει θα μπορεί 
να δει το χρόνο του στην ιστοσελίδα της διορ-
γάνωσης την ίδια στιγμή. 
Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εως Τρίτη 5 Όκτω-
βρίου, 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:

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

Απονομές - Έπαθλα: 
Απονομές φέτος θα γίνουν 

μόνο στις γενικές Κατηγορίες 
στους 3 άγωνες. Οι νικητές 

στις ηλικιακές Κατηγορίες  θα 
ανακοινωθούν και θα παραλάβουν 

τα  Έπαθλά τους από την 
Γραμματεία.
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Θα 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.

 ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

ΑΝΔΡΕΣ
 21,1 ΧΛΜ: AMOUARY PAQUET 1:09:49  2019

 10 ΧΛΜ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 33:42  2017
 5 ΧΛΜ: ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15:48  2017

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 21,1 ΧΛΜ: ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1:20:32  2018

 10 ΧΛΜ: ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 40:27  2016
 5 ΧΛΜ: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 18:33  2019

20
22
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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  [Powerade, νερό, μπανάνες]
•  15ο χλμ.: [σταθμός με νερό]
•  17ο χλμ.: [σταθμός με Powerad, νερό, μπανάνες]
•  19ο χλμ.: Αρκαλοχώρι [σταθμός με νερό]
Τερματισμός: Εκθεσιακό Αρκαλοχωρίου [νερό, 
φρούτο] 

Το νερό θα προσφέρεται σε μπουκάλια των 500ml. 
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 (εκκί-
νηση τερματισμός). Το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής είναι 
301 μέτρα (10ο χιλιόμετρο). 
•  Θα υπάρχουν χιλιομετρικές ενδείξεις ανά χιλιόμετρο (κόκκι-
νες 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 αντί-
θετο ρεύμα. 

 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 
ΠΡΟΣΟΧΗ στο 5ο χιλιόμετρο θα γίνει αναστροφή, ακολουθή-
στε 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 4 block. 

 Kαι στους δύο αγώνες θα υπάρχουν χιλιομετρικές ενδείξεις 
ανά χιλιόμετρο. Θα υπάρχει έλεγχος στη διαδρομή με μηχανι-

κά μέσα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 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.

ΥΨ
Ο

Μ
ΕΤ

ΡΙ
ΚΑ
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Στον αριθμό συμμετοχής σας υπάρχει το τη-
λέφωνο έκτακτης ανάγκης που ανήκει στους 
υπεύθυνους υγειονομικής κάλυψης. 
Παρακαλούμε καλέστε άμεσα σε περίπτωση 
ανάγκης για να ειδοποιηθούν τα ασθενοφόρα 
της διοργάνωσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα θα ανέβουν φω-
τογραφίες 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 
ευδιάκριτος. Mπορείτε  

να κατεβάσετε  
τις φωτογραφίες σας 
ΔΩΡΕΑΝ!

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Περισσότεροι από  
400 εθελοντές  

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  
δωρεάν, τις προηγούμενες ημέρες  

και την ημέρα των αγώνων. 

Ένα 
«ευχαριστώ» 

από τους αθλητές 
είναι η μεγαλύτερη 

ανταμοιβή  
για αυτούς!
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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 κυκλοφο-
ρία οχημάτων.

ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
κοντά στην Εκκίνηση/Τερματισμό θα υπάρ-
χει χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων. 
Παρόλο που ο χώρος θα φυλάσσεται σας συνι-
στούμε μέσα στην τσάντα σας να μην έχετε αντι-
κείμενα αξίας και χρήματα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Την ιατρική κάλυψη του αγώνα 

θα αναλάβουν εθελοντές ιατροί, 
εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού , 

εθελοντές ιατροί του Κέντρου Υγείας 
Αρκαλοχωριού 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 βρίσκονται σε σημεία της διαδρομής ώστε να 

συνδράμουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Χρ
ήσ

ιμε
ς π

λη
ρο

φορ
ίες

 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ / ΝΤΟΥΖ / WC
Θα υπάρχουν τουαλέτες και χώρος για την αλλαγή 
των ρούχων σας. Φέτος δεν επιτρέπεται η χρήση 
ντουζ.

?

ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εκκί-
νηση/τερματισμό υπάρχει άνετο parking για να 
εξυπηρετήσει όλους τους συμμετέχοντες.
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Eσύ ποιο Eσύ ποιο 
προτιμάς;προτιμάς;

Στο χώρο  
της εκδήλωσης  
θα μπορείτε να 

αγοράσετε αναμνηστικά-
συλλεκτικά μπλουζάκια  
που έχουν σχεδιαστεί 
αποκλειστικά για τον 

Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Ηράκλειο: Πλατεία Ελευθερίας
Σάββατο 1/10 11:00 - 17:00

Αρκαλοχώρι: Εκθεσιακό Κέντρο
Κυριακή 2/10   08:00 - 15:00

Μετά τη λήξη των απονομών δεν φεύγει κανείς!

Μεγάλο Κρητικό ΓλέντιΜεγάλο Κρητικό Γλέντι
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Στην Κρήτη 
η φιλοξενία

ξεκινάει και τελειώνει
με καλό φαγητό!

Γυναίκες από τους 
πολιτιστικούς συλλόγους 

Αρκαλοχωρίου, Χουμερίου,  
Γαλατά και Βόνης & Ρουσσοχωρί-

ων 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



Oι διαδρομές  
των αγώνων  

είναι πιστοποιημένες  
και μετρημένες από:

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ!
 Αριθμό συμμετοχής

 Παπούτσια
 Καπέλο

 Γυαλιά ηλίου
 Παραμάνες

 Μπλουζάκι - σορτσάκι - κάλτσες
 Το χαμόγελό μου :)

Τρέξε και διασκέδαΤρέξε και διασκέδασε!σε!
www.xromarun.com

O μεγαλύτερος αγώνας χρώματος  
στην Ελλάδα  
επιστρέφει  
για 6η χρονιά  
το Μάϊο του 2023

Το µπλουζάκι  
του Ηµιµαραθωνίου Κρήτης  

που θα δωθεί!

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


