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      31ος   ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 

 

                     6 Μαίου 2018 

ο παλαιότερος αγώνας στο είδος του στην Κρήτη 

         Σας περιµένουµε όλους να γιορτάσουµε µαζί 
 

Προς:   Α'Βάθµια Εκπαίδευση                                   αριθ.πρωτ:22/23-3-2018 
 

Ο 31ος Κορακοβούνιος δρόµος όπως και οι 30προηγούµενοι είναι αφιερωµένοι στην 

µνήµη του φίλου του αθλητισµού Ιωάννη Καµπαξή. 

 

   Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Κρήτης  ο Ιερός Ναός Αγ.Γεωργίου 

Κορακοβουνίου και η οικογένεια Ιωάννη Καµπαξη. διοργανώνουµε τον 

31
ο
 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟ ∆ΡΟΜΟ, τρέξιµο και πεζοπορίας. Ένας αγώνας 

που είναι ο παλαιότερος  και ο ποιο συνεπής στο είδος του στην Κρήτη  

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Κρήτης , ο Ιερός Ναός 

Αγ.Γεωργίου Κορακοβουνίου και η οικογένεια Ιωάννη Καµπαξη. 

 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Περιφέρεια Κρήτης- ∆ΟΠΑΦΜΑΗ-  4η ∆ηµοτική 

Κοινότητα  του ∆ήµου Ηρακλείου. Με την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής 

Οµοσπονδίας Λαικού Μαζικού Αθλητισµου-Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Κυριακή 6 Μαίου 2018 

 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κορακοβουνίου 

ώρα 09:00 όπου θα γίνουν και οι εγγραφές του αγώνα. 
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: δρόµοι 500-1000-4000  (τρέξιµο και πεζοπορίας) 

 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 500 µ.: για παιδιά ∆ηµοτικών από Πρώτη έως Τρίτη τάξη 

εκκίνηση ώρα 10:30 

 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 1000 µ.για παιδιά ∆ηµοτικών από Τετάρτη έως έκτη τάξη: 

εκκίνηση ώρα 11:00 



 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 4000 µ. για παιδιά Γυµνασίων- Λυκείων-Ανδρων 

Γυναικών κατηγοριών 20-29,30-39 ,40-49, 50& άνω και πεζοπόρων εκκίνηση ώρα 

11:30 Λοφούπολη- Κορακοβούνι  τερµατισµός ,Ιερός Ναός Αγ.Γεωργίου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Ελεύθερη για όλο τον κόσµο δωρεάν 
ΕΠΑΘΛΑ:Στους πρώτους όλων των κατηγοριών θα δοθεί θα κύπελλο-µετάλλιο 

στους 2
ους

 2
ες

 ,3
ους

 3
ες

 ανά κατηγορία θα δοθεί αναµνηστικό µετάλλιο και σε όλους 

τους συµµετέχοντες θα δοθεί αναµνηστικό δίπλωµα. Επίσης θα γίνει κλήρωση για 

κάποια δωρεάν δώρα 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μπορείτε να δηλώνετε µέσο της ηλεκτρονικής 

σελίδας s.kampaxis@gmail.com  για πληροφορίες στα τηλ  2810-263426   

Στα πλαίσια του κορακοβούνιου δρόµου και συγκεκριµένα στον προαύλιο χώρο του 

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου (όπου θα γίνουν και όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν τα κάτωθι: 

  

• Συναυλία Κρητικής µουσικής .Έκθεση φωτογραφίας, χοροί Κρητικοί από 

τοπικό συγκρότηµα,Μπουφές µε διάφορα εδέσµατα ,Κέρασµα στα παιδιά του 

αγώνα µε γλυκίσµατα  

• Οι µαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς τους 

• Θα βραβευθεί το  σχολείο µε την περισσότερη συµµετοχή µαθητών µε 

αναµνηστικό κύπελλο 

• θα βραβευτεί ο µαθητής µε το καλυτερο σκίτσο µε θέµα το Κοράκι 

σύµβολο του Κορακοβούνιου δρόµου. 

• θα γίνει κλήρωση µε δώρα στο τέλος των αγώνων σε όλους τους 

αγωνιζόµενους. 

• Θα δοθούν αναµνηστική µπλούζα και δίπλωµα συµµετοχής σε όλους τους 

αθλητές-µαθητές. 
 

δείτε παρακάτω το βιντεο της διαδροµής από τον περυσινό αγώνα 

https://youtu.be/Ve2-jzpoX2E 

 

 Κύριε ∆ιευθυντά: 

 

  Για την σπουδαία αυτή διοργάνωση ζητάµε την ενηµέρωση όλων των σχολείων της 

δύναµής σας ως κάτωθι: 

 

    Στον Κορακοβούνιο δρόµο θα υπάρξουν για τα παιδιά των ∆ηµοτικών σχολείων 

δύο αγωνίσµατα. 

• Για Αγόρια Κορίτσια από πρώτη-Τρίτη τάξη 500 µέτρα 

• Για  Αγόρια Κορίτσια από Τετάρτη-έκτη τάξη 1.200 µέτρα 
 

• Οι µαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς τους 

• Θα βραβευθεί το  σχολείο µε την περισσότερη συµµετοχή µαθητών µε 

αναµνηστικό κύπελλο 

• θα βραβευτεί ο µαθητής µε το καλυτερο σκίτσο µε θέµα το Κοράκι 

σύµβολο του Κορακοβούνιου δρόµου. 

• θα γίνει κλήρωση µε δώρα στο τέλος των αγώνων σε όλους τους 

αγωνιζόµενους. 

Θα δοθούν αναµνηστική µπλούζα και δίπλωµα συµµετοχής σε όλους τους 

αθλητές-µαθητές. 



Υπεύθυνοι διοργάνωσης:   Καµπαξής Σπυρίδων 

(6972016000)s.kampaxis@gmail.com  Καµπαξής Παντελής  (2810263426) 

panteliskampaxis@yahoo.gr  

   

 

                Με τιµή  η οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης 


