
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους κανονι-
σµούς του ΣΕΓΑΣ, έκδοσης 2012 - 2013.

Οι αθλητές - αθλήτριες πρέπει να έχουν εξεταστεί πριν
από τους αγώνες από ιατρό µε πρωτοβουλία και ευθύνη
του σωµατείου τους και των ιδίων για να διαπιστωθεί ότι
είναι υγιείς και µπορούν να συµµετάσχουν στους αγώ-
νες χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία τους.

Για οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας που δηµιουργηθεί
και προκύψει στους συµµετέχοντες και έχει σχέση µε την
έλλειψη προληπτικής ιατρικής εξέτασής τους (που είναι
αποκλειστική ευθύνη τους), οι διοργανωτές σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν έχουν καµία απολύτως ευθύνη.

Οι αθλητές - αθλήτριες του Αρκαδίου δρόµου και του
δρόµου των 5.000 µ. θα υπογράψουν απαραίτητα πριν
από τον αγώνα σχετική υπεύθυνη δήλωση.

– Στον Αρκάδιο δρόµο η συµµετοχή είναι ελεύθερη για
Άνδρες και Γυναίκες, που έχουν γεννηθεί µέχρι και το
1997.

– Στον δρόµο 5.000 µ. η συµµετοχή είναι ελεύθερη για
άνδρες και γυναίκες, που έχουν γεννηθεί µέχρι το 2000. 

Η ώρα λήξης του Αρκάδιου ∆ρόµου και των 5.000 µ.
Ανδρών - Γυναικών είναι 17:10. Μετά την ώρα αυτή δεν
θα υπάρχει τερµατισµός - κατάταξη, ιατρική κάλυψη και
όσοι αθλητές συνεχίζουν να τρέχουν, αγωνίζονται πλέον
µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Οι αθλητές του Αρκάδιου δρόµου θα αναχωρήσουν για
το Αρκάδι στις 8 Νοεµβρίου, ηµέρα Κυριακή, µε λεωφο-
ρείο από το ΚΤΕΛ Ρεθύµνου και ώρα 11:45.

Στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ρεθύµνης (Σοχώρα) θα γίνει και ο
τερµατισµός των αθλητών – αθλητριών.

ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ

Ο Α.Ο. Ατρόµητος Ρεθύµνης υπήρξε ο πρώτος διοργα-
νωτής των Αρκάδιων Αγώνων.

Το έτος 1930 διοργάνωσε µε την έγκριση της Ε.Γ.Α.Σ.,
τα Α΄ΑΡΚΑ∆ΙΑ στο Στάδιο Ρεθύµνης.
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- Έκθεση Ζωγραφικής από µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων.
- Περίπτερα µε παρουσίαση από τα αθλητικά σωµατεία των δράσεών τους.
- Παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών από παιδιά ∆ηµοτικών Σχολείων.

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ::

ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΚΚρρήήττηηςς



ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΛΛΗΗ ΣΣ ΗΗ

Σας καλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας
τα «75α Αρκάδια», που διεξάγονται στο Ρέθυµνο
στη µνήµη του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής

Αρκαδίου µε την έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Οι αθλητικές & πολιτιστικές εκδηλώσεις

θα διεξαχθούν την ΚΚυυρριιαακκήή  88  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001155
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ρεθύµνου (Σοχώρα)

και ώρα 15:00.

ΚΚ ΥΥΡΡ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ   88   ΝΝ ΟΟ ΕΕΜΜ ΒΒ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   22 0011 55
1144::3355 Εκκίνηση Αρκάδιου ∆ρόµου Ανδρών - Γυναικών από την Ι.Μ. Αρκαδίου.

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ∆∆ΙΙΟΟ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ  ((ΣΣΟΟΧΧΩΩΡΡΑΑ))

1155::0000 Παρέλαση αθλητικών τµηµάτων

1155::1100 Άφιξη φλόγας από την Ι.Μ. Αρκαδίου από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων.        

1155::1155 Σύντοµο θεατρικό δρώµενο για το Ολοκαύτωµα της Ι.Μ. Αρκαδίου από την
θεατρική οµάδα της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύµνου και Αυλοποτάµου.

1155::3300 Παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών από µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων.

1155::4400 Κρητικό βόλι
α) Ανδρών    β) Παµπαίδων Β (µόνο µαθητές δηµοτικού).

1155::4455 Εκκίνηση ∆ρόµου 5.000 µ. Ανδρών-Γυναικών από τη γέφυρα Πλατανιά
(διασταύρωση για Αρκάδι).

1155::4455 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
1166::0000 Τερµατισµός 5.000 µ. Ανδρών – Γυναικών.

1166::1155 Κρητικοί παραδοσιακοί χοροί από συλλόγους της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύµνου.

ΕΕ ΠΠ ΑΑΘΘ ΛΛ ΑΑ
ΑΑ)) ΣΣττοονν  ΑΑρρκκάάδδιιοο  ∆∆ρρόόµµοο  ΑΑννδδρρώώνν  ––  ΓΓυυννααιικκώώνν

θθαα  ααπποοννεεµµηηθθοούύνν::  
1) Έπαθλα στους τρεις (3) πρώτους νικητές-τριες,

δίπλωµα και µετάλλιο.
2) Έπαθλα και µετάλλια στους τρεις (3) πρώτους

Ρεθεµνιώτες – Ρεθεµνιώτισσες.
Στους Ρεθεµνιώτες-Ρεθεµνιώτισσες των κατηγο-
ριών Ανδρών-Γυναικών που κατατάσσονται στην
πρώτη τριάδα του Αρκαδίου ∆ρόµου απονέµεται
ένα µόνο έπαθλο.

3) Αναµνηστικό µετάλλιο και δίπλωµα συµµετοχής
σε όσους αθλητές  - αθλήτριες τερµατίσουν.

Ρεθεµνιώτες – Ρεθεµνιώτισσες είναι
α) Οι αθλητές-αθλήτριες των Ρεθεµνιώτικων
Σωµατείων Στίβου. 
β) Οι ανεξάρτητοι αθλητές αθλήτριες που έχουν
καταγωγή και διαµένουν στην Π.Ε. Ρεθύµνου.

ΒΒ))  ΣΣττοο  ΚΚρρηηττιικκόό  ΒΒόόλλιι::
--  ΑΑννδδρρώώνν::
Θα απονεµηθούν Έπαθλα στους τρεις πρώτους
νικητές και στον πρώτο Ρεθεµνιώτη.

--  ΠΠααµµππααίίδδωωνν  ΒΒ΄́
Θα απονεµηθεί έπαθλο στον πρώτο νικητή, δίπλωµα
και µετάλλιο στους τρεις πρώτους. ∆ικαίωµα συµµε-
τοχής θα έχουν µόνο µαθητές ∆ηµοτικού γεννηµένοι
τα έτη 2003, 2004, 2005 και θα αγωνιστούν µε σφαίρα
τριών (3) κιλών κάνοντας τρεις (3) προσπάθειες.

ΓΓ))  ΣΣττοο  δδρρόόµµοο  ττωωνν  55..000000  µµ..  ΑΑννδδρρώώνν  ––  ΓΓυυννααιικκώώνν
θα απονεµηθεί έπαθλο στον πρώτο-η νικητή-τρια,
µετάλλιο και δίπλωµα συµµετοχής στους/στις τρεις
πρώτους-ες.

Στους αθλητές-τριες δεν θα καλυφθούν έξοδα
µετακίνησης, διατροφής και διαµονής.


