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 10ος Παράπλους Ακτών Σούγιας Χανίων Κρήτης 

10th  Sea Swim Race, Sougia-Chania, Crete

Ο Δήμος Κανδάνου-Σελίνου,o Σύλλογος Επαγγελματίων Σούγιας, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Σούγιας και ο, υπό ίδρυση, Πανελλήνιος Σύλλογος Μαραθώνιας 
Κολύμβησης, «ΑΛΣ» σας προσκαλούν σε έναν κολυμβητικό αγώνα, θεσμό πια για την 
Κρήτη και τα Χανιά, τον 10ο Κολυμβητικό Παράπλου Σούγιας. Η προκύρηξη, η αίτηση 
και η προβολή θα γίνουν μέσα από το facebook   στη σελίδα και ομάδα ΑΛΣ και την 
ιστοσελίδα www  .  marathonswim  .  gr

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 11.00. Εγγραφές και 
οδηγίες στις 10.00-10.30 Κυριακή πρωί στη Γραμματεία, στο Ξενοδοχείο Santa Irene. Το
σημείο εκκίνησης ορίζεται το κέντρο της Παραλίας της Σούγιας. Οι αποστάσεις που 
έχουν προβλεφθεί είναι 1500μ. και 6.000. ενώ θα πραγματοποιηθεί και παιδικός αγώνας
150 μέτρων για παιδιά έως 12 ετών.

Ο μικρός αγώνας των 1500μ. θα διεξαχθεί μέσα στον κόλπο της Σούγιας προς τα 
αριστερά , ενώ ο μεγάλος των 6.000μ, μέσα στον κόλπο κι αυτός σε κυκλική πορεία. 

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν για όλους και μπορούν να λάβουν μέρος εν 
ενεργεία κολυμβητές και αθλητές, παλαίμαχοι, αλλά και ερασιτέχνες, αρκεί να είναι 
πιστοποιημένα υγιείς και όλοι οφείλουν να σεβαστούν τις οδηγίες των διοργανωτών, 
του αλυτάρχη του αγώνα, του Ιατρικού και Ναυαγοσωστικού επιτελείου και των 
Λιμενικών Αρχών. 

Όλοι οι τερματίζοντες αθλητές θα βραβευτούν για την προσπάθεια τους με αναμνηστικό
μετάλλιο και μπλουζάκι! Θα ακολουθήσει τελετή βράβευσης και ένα σύντομο κέρασμα. 

Η διανυκτέρευση την παραμονή του αγώνα θα πρέπει να κανονιστεί από τους ίδιους 
τους αθλητές, θα γίνουν όμως ειδικές τιμές. (www  .  visitsougia  .  com) Όλες οι αιτήσεις που
θα φτάσουν έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου γίνονται αυτομάτως αποδεκτές, μετά 
από αυτό απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
marathonswim@marathonswim.gr ή zalexandrakis  @  gmail  .  com ή στο φαξ 2823051182. 
Τηλ επικοινωνίας για τυχόν απορίες και διευκρινήσεις 6976111411, Κος Αλεξανδράκης 
Ζαχαρίας.
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