
Σφακιά 01.09.2016

                       ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ 2016

                                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δήμος Σφακίων, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Σφακίων, ο Εθελοντικός Σύλλογος Ορίζοντας, η Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης τμήμα Τοξοβολίας 
και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαραθώνιας Κολύμβησης «ΑΛΣ», σε συνεργασία με τους 
πολιτιστικούς συλλόγου Ασφένδου, Καλλικράτη και τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Σφακίων, 
διοργανώνουν ένα πλούσιο αθλητικό διήμερο στις 17 κ 18 Σεπτεμβρίου του 2016, το οποίο 
περιλαμβάνει αγώνες κολύμβησης, τοξοβολίας, αγώνες δρόμου και αγώνα βουνού στο 
Φραγκοκάστελο Σφακίων, Κρήτης. 
Οι αγώνες είναι ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα άθλησης BeActive (BeActiveHellas).

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στο Φραγκοκάστελο

Λειτουργία γραμματείας 16.00-19.00 στην είσοδο του κάστρου

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 στο Φραγκοκάστελο

Λειτουργία γραμματείας 12.00-15.30 στην παραλία του Φραγκοκαστέλου (κάτω από το κάστρο)
 15.30 Αγώνας κολύμβησης 200μ παιδιών έως 12 χρονών

 16.00 Αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας 5000μ

 16.30 Αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας 1500μ

 16.30 Αγώνας κ σεμινάριο τοξοβολίας στην παραλία του Φραγκοκαστέλλου

Μετά το πέρας των αγωνισμάτων της πρώτης μέρας οι απονομές στους νικητές θα 
πραγματοποιηθούν μέσα στο Φραγκοκάστελλο όπου θα ακολουθήσει κρητικό γλέντι με 
παραδοσιακό Σφακιανό κέρασμα από τους πολιτιστικούς συλλόγους Καλλικράτη κ 
Ασφέντου αλλά κ την συμμετοχή του μουσικοχορευτικού συλλόγου Σφακίων.

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 στο Φραγκοκάστελο

Λειτουργία γραμματείας 08.00-09.00 στην είσοδο του κάστρου.
 07.00 Αγώνας βουνού 30 χιλιομέτρων, Sfakia Gorges Challenge. 

Κατάβαση φαραγγιού Ίμπρου, ανάβαση φαραγγιού Ασφέντου, κατάβαση φαραγγιού 
Καλλικράτη και τερματισμός στο φρούριο του Φραγκοκαστέλλου.

 09.30 Αγώνας δρόμου 10.000μ στο Φραγκοκάστελο

 10.00 Αγώνας δρόμου 5.000μ στο Φραγκοκάστελο

 10.30 Αγώνας δρόμου 1.000μ παιδιών έως 16 χρονών στο Φραγκοκάστελο

 12.00 Απονομές κ λήξη αγώνων

Ιδιαίτερος θα είναι κ ο πρωτότυπος συνδυαστικός αγώνας που περιλαμβάνει κολύμβηση, 
τοξοβολία κ την επόμενη μέρα αγώνα δρόμου.

*Οι διοργανωτές ενδέχεται να τροποποιήσουν το πρόγραμμα λόγο καιρού ή άλλων απρόβλεπτων συνθηκών, αν 
προκύψουν.

https://www.facebook.com/BeActiveHellas/?ref=page_internal


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν ξεκινούν απο 01.09.2016 έως 15.09.2016 και πρέπει να 
σταλούν ηλεκτρονικά στο email tzortzakis  .  manolis  @  gmail  .  com  

(Εκπρόθεσμες δηλώσεις ενδέχεται να απορριφθούν αυτόματα).

Το κόστος συμμετοχής είναι 10ε για κάθε αθλητή.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 6947573218 Τζωρτζάκης Μανώλης
                                                                 6942246392 Ρουμελιωτάκης Μάνος
                                                                 6976111411 κ. Ζαχαρία Αλεξανδράκη

Στο email: tzortzakis.manolis@gmail.com 
                 www.facebook.com/events/545221068998116 
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